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APRESENTAÇÃO 

A organização desta obra é resultado de uma articulação 

acadêmica nacional, internacional e interinstitucional que colocou em 

diálogo os direitos humanos, a cidadania, a educação, o meio ambiente e 

a justiça no século XXI, a partir do paradigma do constitucionalismo 

transformador Latino-Americano, cujas produções científicas foram 

socializadas no evento denominado: I Seminário Internacional – Direitos 

Humanos, Justiça e Cidadania na América Latina, ocorrido nos dias 5 e 6 

de novembro de 2016 na Unochapecó.  

A iniciativa envolveu diversos atores vinculados ao Programa de 

Mestrado em Direito da Unochapecó – PPGD, em conjunto com os 

Grupos de Pesquisa “Direitos Humanos e Cidadania” e “Cidadania, 

Justiça e Solidariedade”, o PECJur – Projeto de Extensão Comunitária 

Jurídica da Unochapecó, mestrandos vinculados à disciplina Direitos 

Humanos e Tutela do Meio Ambiente (2016/2), cuja metodologia deu-se 

fundamentalmente pela organização deste seminário. 

Inserir na organização de uma disciplina optativa do 

PPGD/UNOCHAPECÓ a produção científica do corpo discente, 

ultrapassa os limites da matriz curricular e coloca os mestrandos numa 

condição de protagonismo na produção do conhecimento. E esse foi o 

intuito! Fazer com que os estudantes se assumissem como pesquisadores, 

propondo a investigação, a produção e a socialização do conhecimento, 

desafiando-se à descoberta de suas capacidades, de escrita e de postura 

intelectual. Esse é um exercício importante e prazeroso, pois desvenda 

novos horizontes na produção do conhecimento. 

Esta obra, denominada Constitucionalismo, Direitos Humanos, Justiça e 

Cidadania na América Latina, resultou em 16 (dezesseis) capítulos, 

subdivididos em dois eixos de conhecimento: I. Direitos Humanos, Educação, 

Justiça e Cidadania; II. Movimentos Sociais, Meio Ambiente e Integração Latino-

Americana, que representam o esforço de professores, estudantes e 

convidados dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu participantes. 

Fica o nosso agradecimento aos Programas de Mestrado em Direito 

da Unochapecó – PPGD; Mestrado em Educação da Unochapecó – PPGE; 
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Mestrado em Direito da UPF – Universidade de Passo Fundo – RS; 

Mestrado em Direito da IMED – Passo Fundo – RS; Mestrado em Direito 

da Unilassale – Canoas, RS; Grupo de Pesquisa Direito, Território e 

Cidadania da FURB – Blumenau, SC; Mestrado em Direito da UNESC – 

Criciúma, SC e Mestrado em Direitos Humanos da Universid San Luis de 

Potosi, México, que, numa profícua troca de conhecimentos e 

experiências, permitiram consolidar uma ampla articulação nacional e 

internacional entre os Programas de Pós-Graduação que pretendemos 

seja retroalimentada no nosso fazer cotidiano. 

O fenômeno do constitucionalismo andino, baseado na história e 

na realidade latino-americana, abre importantes perspectivas buscando, 

de algum modo, debater uma teoria jurídica contra-hegemônica que 

reconfigure paradigmas jurídicos, políticos, sociais, ambientais e 

educacionais, almejando trazer para a realidade brasileira, elementos 

emancipatórios deste novo constitucionalismo, surgido nos Andes, 

inaugurando uma nova etapa, que emerge outra leitura de mundo. 

Ouvir a voz dos oprimidos, dos novos atores, dos sujeitos sociais, 

dos valores, das culturas e desejos desses, mira à construção de um 

projeto de sociedade livre, verdadeiramente, desenhando e 

harmonizando novas formas de pensamento, para a criação de um 

conhecimento crítico e emancipador do nosso Sul. 

O resultado dessa produção científica, portanto, é um convite à 

definição de novas estratégias e caminhos conjuntos, cuja tarefa deve ser 

assumida por todos e todas, com pesquisas que explorem a realidade latino-

americana, como meio de informação da riqueza de seus sentidos, símbolos 

e saberes, e também de denúncia das injustiças e desigualdades sofridas no 

passado e no presente, para a transformação da realidade social.  

Boa leitura! 

Chapecó (SC), 10 de outubro de 2017 

Profa. Dra. Maria Aparecida Lucca Caovilla 

(Coordenadora geral do evento e organizadora da obra) 

Prof. Dr. Reginaldo Pereira 

(Organizador da obra) 

Profa. Dra. Silvana Winckler 

(Organizadora da obra) 



 

EIXO 1: DIREITOS 

HUMANOS, EDUCAÇÃO, 

JUSTIÇA E CIDADANIA 
 



 

DA ESCOLÁSTICA LATINO AMERICANA E O CONSTITUCIONALISMO 

LATINO AMERICANO: EM TORNO DE LAS CASAS E DE SUÁREZ 

Edivaldo José Bortoleto 

No quarto centenário da morte de Francisco Suárez – Doctor eximius – 

1617-2017, pensador de espírito moderno e livre, profundamente barroco. 

Introdução 

Este Ensaio se propõe a estabelecer a relação entre a Escolástica 

Latino Americana e o Constitucionalismo Latio Americano conforme o 

próprio título já anuncia. Assim, a pergunta se apresenta: quais as 

possíveis relações entre estes dois campos de saberes que se configuram 

no Continente Latino Americano Caribenho, quais sejam, a Escolástica e 

o Constitucionalismo?  

Aparentemente são dois campos não contíguos. Talvez, no espaço 

sim, pois são dois campos que tomam lugar no Continente Latino 

Americano Caribenho. Mas, no tempo não, pois falar em Escolástica é 

colocar a Idade Média em questão e, falar em Constitucionalismo Latino 

Americano é colocar em questão um debate que se dá muito mais no 

contexto da América Hispânica que no contexto da América Lusa. Como 

aproximar, então, dois campos não contíguos? Por outro, como articular 

os dois campos em uma América cindida entre América do Norte, 

América Central e América do Sul? E, na América Latina Caribenha, 

cindida, pelo menos em América Hispânica e América Lusa? 

Por outro, quais as possíveis relações da América Latina 

Caribenha, principalmente, com a Idade Média, uma vez que a América, 

                                                           
 Edivaldo José Bortoleto é Graduado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas. É Mestre em Filosofia da Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba. É 

Doutor em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É 

Doutor em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba. É professor/pesquisador 

do Programa de Pós-Graduação em Educação e da Área de Ciências Humanas e Jurídicas 

da UNOCHAPECÓ. 
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este Continente Novo, emerge na trama da história ocidental em 1492, 

conjuntamente com outros dois grandes eventos da modernidade, tais 

como, a Reforma Religiosa e a Renascença? 

Estas respectivas questões, se não respondidas de todo, serão 

minimamente acertadas, muito mais como questões que ainda continuam 

na ordem da irresolução, pois, o Continente Latino Americano Caribenho 

é um Continente jovem e em devir, portanto, é um problema aberto, pois 

ele é semioticamente falando, o exemplo máximo de cruzamentos de 

linguagens verbais e não-verbais e de culturas extremamente velozes1. 

Estas questões que se engatam entre si e, por sua vez, puxam 

outras tantas questões, sugerem-me, pelo menos uma hipótese que será 

perseguida e que se formulará desde este momento, qual seja, a de que a 

Escolástica na América Latina Caribenha sob a forma do movimento da 

Segunda Escolástica ibérica constituir-se-á no húmus sob o qual o 

Constitucionalismo brotará. Assim, o Constitucionalismo latino-

americano-caribenho tão somente se compreende se se compreender que 

desde o século XVI, tanto a América Hispânica quanto a América Lusa, 

foram adubadas em um Continente semioticamente fértil já pelas 

Culturas Autóctones (Astecas, Maias, Incas, e toda uma gama diversa de 

etnias indígenas ricamente constituídas de signos idiomático-linguístico, 

religioso, organizacional, etc.), depois, pelas Culturas Europeias que aqui 

chegaram e, amalgamadas, na sequência, pelas Culturas Africanas. Estas 

Culturas todas se fundiram, se fusionaram, resultando a nossa Ilustração 

Barroca.  

Desta maneira, se a Europa foi signada por uma Ilustração Anglo-

Franco-Germância, ou seja, pelo Enlightmnent, pela Lumière e pela 

Aufklärung, a nossa Ilustração ao contrário, virá justamente da Península 

Ibérica, trazida tanto por Espanha quanto por Portugal e, que aqui, no 

Novo Mundo, neste Paraíso eqüidistante entre o Pacífico e o Atlântico, se 

constituirá como nossa Primeira Ilustração: a Ilustração Barroca. 

Diferentemente da América do Norte, que nasce da Ilustração e da 

Reforma Protestante, a América Latina Caribenha nasce da Reforma 

                                                           
1 Conferir a tese de doutorado de Edivaldo José Bortoleto (2003), “América Latina e 

Caribenha: Comunicação e Alteridade”, defendida em 2003 na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo sob a orientação do Professor Doutor Amálio Pinheiro do Programa 

de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica. 
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Católica e da Segunda Escolástica. Assim, diz Octávio Paz: “Los 

norteamericanos nacieron con la Reforma y la Ilustración, es decir, con el 

mundo moderno; nosostros, con la Contrarreforma y la neoescolástica, es 

decir, contra el mundo moderno” (PAZ, 1995, p. 76). 

A hipótese de que por debaixo do Constitucionalismo Latino 

Americano se encontra a Ilustração Barroca, resultado da Escolástica 

Ibérica fusionada com as Culturas constituidoras do Novo Mundo – a 

autóctone indígena, a europeia ibérica e a africana escravizada – encontra 

seu fundamento na obra literária de Octávio Paz Ideas y Costumbres I: La 

Letra y el Cetro. Nessa obra, mas também no conjunto de seu pensamento, 

Octávio Paz reconhece que a Segunda Escolástica é o húmus de onde 

nasce a Literatura Latino Americana, bem com os Movimentos 

Revolucionários. Diz Paz: 

La Habana há sido y es un centro de agitación, propaganda, 

coordinación y entrenamiento de los movimientos revolucionários 

de América Latina. (...). Estos movimientos, todos lo sabemos, son 

la consecuencia de las injusticias sociales, la pobreza y la ausência 

de libertades públicas que prevalecen en muchos países 

latinoamericanos. Los soviéticos no han inventado el descontento: 

lo utilizan y tratan de confiscarlo para sus fines. (PAZ, 1995, p. 88) 

É desde aí que emergirá também, toda uma tradição de 

pensamento jurídico e, aqui se compreende a emergência do Novo 

Constitucionalismo, bem como a emergência dos pensamentos 

liberacionistas da Filosofia da Libertação, da Teologia da Libertação, da 

Pedagogia do Oprimido. A Ilustração Barroca, então, é o contraponto à 

tradição moderna europeia. É a nossa primeira crítica à modernidade 

nascente. Portanto, somos anti-modernos no sentido de que nossa direção 

não será o percurso pari passu da tradição europeia moderna. Ler o 

complexo cultural latino-americano-caribenho e, principalmente, o 

pensamento literário, o pensamento filosófico, o pensamento teológico, o 

pensamento jurídico bem como o pensamento pedagógico nesta 

perspectiva, significa que, talvez, desde os nossos começos, nunca fomos 

“el eco del viejo mundo y el reflejo de ajena vida” como disse Hegel em 

suas Lecciones (1989, p. 177). Isto por quê? Justamente porque a complexa 

cultura latino-americana-caribenha sempre operou uma tradução das 

tradições que aqui nos chegaram. E essa operação semiótica da tradução 

da tradição é que se nos impõe como forma de leitura “original” da 
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Cultura Latino Americana Caribenha em todas as suas formas elevadas 

de formas simbólicas. 

Desde a Ilustração Barroca – a nossa primeira Ilustração – a 

Literatura, o Direito, a Filosofia, a Teologia, a Pedagogia e a Ciência 

Social tanto na América Hispânica quanto na América Lusa seguirão um 

caminho muito peculiar e singular, portanto. A maneira como a tradição 

europeia ganhará conteúdo e forma distintas no Continente Latino 

Americano, dependeu e vem dependendo da maneira de nossa 

capacidade de tradução. E de fato, toda história cultural do Continente 

Latino Americano Caribenho está justamente no modo de se operar sua 

tradução de todo caudal cultural fusionado, misturado e miscigenado na 

dinâmica cultural latino-americana-caribenha. No Brasil, por exemplo, a 

obra estética de Ariano Suassuna é o exemplo máximo e maior disto que 

se esta a dizer2. O que diferencia, então, a América Latina Caribenha em 

todo seu complexo semiótico – porque ela é o lugar da 

fusão/efusão/profusão de signos –, é justamente, o modo e a maneira 

como ela traduz todas as tradições aqui existentes semioticamente 

falando. Servindo-se de categorias do edifício arquitetônico do 

Pragmatismo peirceano a América Latina Caribenha, movendo-se 

enquanto Signo Tríadico, é já, um Interpretante, ao mesmo tempo que, 

Objeto e Representamen.  

A América Latina Caribenha é, portanto, a via de acesso, o ponto 

de partida a partir do qual este Ensaio se movimenta em sua construção. 

Assim, quer se tomar a América Latina Caribenha enquanto lugar 

epistemológico/ontológico enquanto possibilidade do conhecimento e 

enquanto possibilidade do ser, sem perder as ciências normativas da 

estética/ética/lógica já formuladas na arquitetônica filosófica de 

Aristóteles e de Charles Sanders Peirce3. 

                                                           
2 Vale conferir para isto que se está dizendo, a obra de Ariano Suassuna Romance d’A Pedra 

do Reino e o príncipe do sangue do vai-e-volta, bem como todo o conjunto de sua obra e de 

seu pensamento. 
3 No meu trabalho doutoral “América Latina e Caribenha: Comunicação e Alteridade” três 

campos são articulados desde as Ciências Normativas para se ler a América Latina 

Caribenha: a Estética, desde a tradição da estética barroca saída das mãos de José Lezama 

Lima, Severo Sarduy e Alejo Carpentier; a Ética, desde a tradição da Filosofia da Libertação 

entendida enquanto Ética da Libertação saída das mãos de Enrique Dussel; e, da Lógica 

entendida enquanto Semiótica saída das mãos do filósofo, cientista e matemático Charles 
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Partes significativas das ideias aqui desenvolvidas foram, sob certa 

medida, apresentadas no II Congresso Internacional Constitucionalismo: 

Interculturalidade e Pluralismo Jurídico na América Latina e I Encontro 

de Grupos de Pesquisa do Sul, evento realizado na Unochapecó e, na 

mesa temática: Interculturalidad, Buen Viver y Procesos Decoloniales de 

ser, saber, poder y vivir em Costa Rica. Desta maneira, este Ensaio vem 

recolhendo pontos fundamentais que passaram por uma certa clivagem 

em forma de debates e discussões. 

Das fontes da escolástica latino-americana caribenha ou da ilustração 

barroca 

Às vésperas da proclamação oficial da Terceira Escolástica no 

século XIX pelo Papa Leão XIII (1810-1903) em suas duas principais 

Encíclicas dentre tantas outras, uma sobre a Filosofia e a Teologia – 

AEterni Patris de 4 de Agosto de 1879 – e outra sobre a Realidade Social 

– Rerum Novarum de 15 de Maio de 1891, o pensador escolástico Jaime 

Balmes (1810-1835), da montanhosa cidade de Vich na pequena vila 

Catalã, em sua Filosofía Elemental, na parte onde trata da Historia de la 

Filosofía que vai da Filosofia de la Índia até o pensador alemão Krause, 

diz que, “la importancia del conocimiento del sistema escolástico, aunque 

no resultara de su valor intrínseco, se evidenciaria por el extrínseco, esto 

es, por el dominio exclusivo que obtuvo en Europa durante cuatro siglos, 

habiendo resistido otros dos a los empujes de las teorias modernas” 

(BALMES, 2007, p. 450). 

Se a Escolástica é a forma mentis do homem medieval ocidental 

latino e cristão que emerge conjuntamente com a instituição da 

Universidade, ela o será também na modernidade nascente sob a forma 

da Neo-Escolástica na Segunda Escolástica do século XVI na Península 

Ibérica, prosseguirá na Terceira Escolástica do século XIX desde Roma para 

outros centros na Europa e também no Continente Americano, chegando, 

no século XX, naquilo que denominei de Quarta Escolástica com a Carta 

Encíclica do Papa João Paulo II, Fides et Ratio, de 14 de setembro de 

                                                           

Sanders Perice. Estes três campos articulados se constituem na teoria e ao mesmo tempo no 

método enquanto forma uma forma de leitura da América Latina Caribenha. 
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19984. A novidade deste momento onde dá-se a Quarta Escolástica é que, 

além da filosofia platônica e da filosofia aristotélica subsumidas pelo 

Catolicismo na tradição agostiniana e na tradição tomasiana, dá-se a 

entrada da Fenomenologia de Edumund Husserl pela Escolástica 

Fenomenológica ou pela Fenomenologia Escolástica saída das mãos da 

filósofa judia Edith Stein. Esta filósofa será responsável pela aproximação 

de duas grandes tradições, qual seja, a da Ilustração do pensamento 

alemão e a da Escolástica Católica, aproximando Husserl de Tomás de 

Aquino e Duns Scotus5. Assim, dos quatro séculos na medievalidade e 

dos dois séculos na modernidade até Balmes no século XIX, a Escolástica 

chega ao século XX e XXI em diálogo com as diferentes tradições 

filosóficas, com a ciência e com o mundo da cultura6. 

Se a Escolástica é a forma mentis do homem medieval ocidental 

latino e cristão, ela será também, na América Latina Caribenha, sob a 

forma Neo-Escolástica da Segunda Escolástica, a nossa primeira forma 

mentis quando da Espanha que nos chegou e quando do Portugal que nos 

chegou. Inegavelmente, tem-se que reconhecer aqui, que na América – 

este Novo Mundo, Paraíso para os europeus do Velho Mundo, esta parte 

que faltava para se formar a gestalt completa do mundo moderno com as 

Viagens de Descoberta – que toda uma cosmovisão já havia no mundo 

                                                           
4 Conferir minha tese doutoral Do Magistério e da Educação: A Primeira Filosofia na 

Colônia e a Segunda Escolástica: Séculos XVI e XVII, defendida no Programa de Pós-

Graduação em Educação da UNIMEP em 2010, sob a orientação do professor doutor José 

Maria de Paiva. Vale sinalizar que a referida tese foi referenciada no trabalho apresentado 

no original italiano “La ri(costruzione) del pensiero di Edith Stein in Brasile” no V 

Convegno Internazionale di Fenomenologia – “In ascolto di Edith Stein. Il lascito teoretico 

di Edith Stein nel mondo em 2012” na Università degli Studi di Bari/Itália pelos professores 

pesquisadores Tommy Akira Goto e Ir. Aparecida Turolo Garcia. 
5 Conferir da Opera Omnia de Edith Stein (1994), sua Suma Filosófica – como diz a filósofa 

Ângela Ales Bell. 
6 Toda obra do filósofo e teólogo escolástico italiano de orientação tomasiana Battista 

Mondin é um desenvolvimento da Escolástica aos nossos dias em diálogo com as diferentes 

tradições filosóficas e teológicas, bem como com a ciência e as várias formas de cultura em 

suas diferenças e diversidades. Basta conferir para isto, sua monumental Storia della 

Metafísica em três tomos pela PDUL Edizioni Studio Domenicano de 1998. Do escolástico 

alemão de orientação agostiniana Johannes Hessen além do conjunto de sua obra 

praticamente ignorada no Brasil – uma única obra sua editada pela Martins Fontes, Teoria 

do Conhecimento – vale conferir Patristische und Scholastische Philosophie, Ferdinad Hirt 

in Breslau, 1922. 
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pré-colombiano e, como já sinalizado anteriormente, toda esta 

cosmovisão no processo da conquista que foi marcada pelo signo da 

violência extremada e da dizimação das gentes aqui existentes, foi se 

miscigenando, se misturando, se fusionando com a tradição europeia que 

foi se impondo dominantemente. Este processo nada simples, mas 

imensamente e eminentemente complexo começa a ser estudado no 

contexto de formação da América, de forma especial, da América Latina 

Caribenha sob as mais variadas perspectivas teóricas. No caso deste 

Ensaio, a postura que se assume, é que o resultado de todos os veios 

caudais das culturas velozes e dinâmicas na América Latina Caribenha 

resultou em um contra-ponto denominado de Estética Barroca nas 

perspectivas estudadas e desenvolvidas por José Lezama Lima, Alejo 

Carpentier, Severo Sarduy, dentre outros, principalmente. Assim, nosso 

Barroco Latino Americano Caribenho, mais que um estilo histórico, será 

nosso espírito, portanto, a maneira de apropriação e tradução do Barroco 

Europeu no Novo Mundo, pois, como diz José Lezama Lima em A 

Expressão Americana, nosso Barroco se apresenta como uma tensão, é 

portador de um plutonismo e, é também, portador de um estilo plenário 

(LEZAMA-LIMA, 1988, p. 80). 

Portanto, a tradição da Segunda Escolástica traduzida na América 

Latina Caribenha será uma Escolástica Barroca constituída pelos signos 

da tensão sem resolução, do plutonismo de profundidade ígnea, e do estilo 

plenário e intenso, portanto, de exageros linguísticos e semióticos. Assim, 

exemplos máximos disto que se está a dizer, são Francisco Suárez, Frei 

Bartolomé de Las Casas, Sor Juana Inês de la Cruz e Antônio Vieira. 

Serão estes exageros linguísticos e semióticos saídos das mãos destes 

nossos primeiros representantes que irão formar o subsolo do Novo 

Constitucionalismo, da Filosofia da Libertação, da Teologia da 

Libertação, da Pedagogia do Oprimido, das Guerras e Guerrilhas 

revolucionárias na América Latina Caribenha, portanto. Assim, não se 

compreende estas novas formas genuinamente latino-americana-

caribenhas sem o transfundo ou, para se utilizar de uma imagem plástica 

do escritor peruano José Maria Arguedas, dos nossos rios profundos. Rios 

profundos tensos, ígneos e caudais, exageradamente. Esta é a razão pela 

qual a América Latina Caribenha é exuberante, a despeito de posturas 

rasas, lineares e corruptas no poder político e no poder econômico não 

serviçais, ainda reinantes, no Continente sob as formas as mais nefastas 

de populismos. 
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Nossas fontes, profundas, se encontram pelo menos, em quatro 

figuras aqui neste Ensaio escolhidas, como forma e maneira de ilustrar o 

que se vem dizendo ao longo desta narrativa. No século XVI se 

encontram Frei Bartolomé de Las Casas e Padre Francisco Suárez. No 

século XVII se encontram Sor Juana Inés de la Cruz e Padre Antônio 

Vieira. Quatro figuras que servirão de dobradiças nestes primeiros 

duzentos anos para o diálogo da tradição filosófico-teológica ibérica – 

enquanto Segunda Escolástica – traduzida na América Latina Caribenha. 

Figura 01: Frei Bartolomé de Las Casas (1474-1566) 
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Figura 02: Padre Francisco Suárez (1548-1617) 

 

Figura 03: Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695) 
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Figura 04: Padre Antônio Vieira (1608-1697) 

 

A Península Ibérica sob certa medida atravessou à margem dos 

elementos da reforma religiosa saída das mãos de Martinho Lutero, mas 

não da reforma religiosa saída da renovação católica após o Concílio de 

Trento (1545-1563)7. A Renascença, marca deste período, por sua vez, 

apresentar-se-á complexa e polissêmica. O movimento do Humanismo 

em curso terá como máxima a volta às fontes – Ad Fontes. Renascença, 

Humanismo e Reforma Religiosa se por um lado constituem-se em 

                                                           
7 Pedro R. Santidrián no Breve Dicionário de Pensadores Cristãos, citando R. G. Villoslada, 

assim diz: “A Contra-Reforma é a teologia escolástica rejuvenescida por Francisco de 

Vitória..., o ascetismo rigoroso de Pedro de Alcântara, o paulinismo de João de Ávila, os 

escritos de Fr. Luís de Granada, a Noite escura e a Chama viva de amor do frágil frade 

carmelita, e o grito de guerra lançado por Santa Tereza a suas freiras contemplativas em 

suas últimas moradas...; é o ímpeto conquistador dos missionários e toda a imensa 

literatura que vai desde Fr. Luís de Leão, Torquato Tasso, e Lope de Vega até Friedrich 

Spee, Ângelo Silésio e a grande arte do Mineirismo e do Barroco, o misticismo musical de 

Tomás de Victoria e a polifonia de Pierluigi Palestrina os que significam a exaltação mais 

serena da Contra-Reforma” (1997, p. 155-156). 
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ruptura por outro é continuidade ressignificada. Assim, como diz 

Johannes Hirschberger, “seria um modo de ver um tanto errôneo se se 

quisesse limitar a imagem real da Renascença às ideias que a separam 

radicalmente da tradição cristã e escolástica anterior” (1960, p. 76). A 

Escolástica encontrará no contexto da Renascença, do Humanismo e da 

Reforma Religiosa uma sobrevida espetacular. Isto porque dar-se-ão as 

retomadas das correntes escolásticas do horizonte do homem medieval, 

bem como um retorno a Aristóteles. A Disputaciones Metaphysicae (1597) 

de Francisco Suárez será o exemplo máximo de uma exposição 

sistemática da Metafísica de Aristóteles separada do edifício teológico, 

mas em diálogo com ele. 

A Renascença, então, não é tão somente constituída só por ideias 

que a separam do horizonte da medievalidade. Este será reconfigurado e 

reposicionado em seus valores no novo contexto histórico, político, 

religioso, econômico, cultural e, geo-político, com a descoberta do Novo 

Mundo. Poder-se-á dizer então que, se a tradição da Reforma Religiosa 

levada a curso por Matinho Lutero dar-se-á nas bases da Patrística de 

inspiração Paulino-Agostiniana e da tradição do Nominalismo 

Franciscano, principalmente Ockam, a tradição da Reforma Religiosa 

conduzida pelo demorado Concílio de Trento, dar-se-á nas bases da 

Escolástica Tomasiana, principalmente. 

Assim, a renovação da Escolástica na Península Ibérica terá como 

lugares de revigoramento os espaços das Universidades como 

Salamanca, Alcalá e Coimbra. Nas raízes desta renovação encontram-se 

dois tomistas italianos da Ordem de São Domingos, quais sejam, os 

dominicanos Tomás de Vio Cajetano (1468-1534) e Francisco de Silvestre 

de Ferrara (1468-1528). O primeiro comentará a Suma Teológica e o 

segundo comentará a Suma Filosófica, ambas as obras de Santo Tomás de 

Aquino. Desta maneira pode-se dizer com Hirschberger: “E assim a 

renovação da escolástica se fez sob o signo de S. Tomás de Aquino”. 

(1960, p. 76). 

A Summa Theologiae de Santo Tomás de Aquino substituirá pela 

primeira vez, em 1526 o Liber Sentenciarum de Pedro Lombardo no 

processo do ensino tanto filosófico quanto teológico na Escola dos 

Dominicanos em Salamanca, esta fundada por Francisco de Vitória 

nascido na Itália. Francisco de Vitória conjuntamente com Gregório de 

Valença fundarão a Neo-Escolástica espanhola. Na Escola dos 
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Dominicanos em Salamanca também será retomada da tradição 

franciscana nas figuras dos dois maiores pensadores do século XIV – 

Duns Scotus e Guilherme de Ockam – o Nominalismo. Os Jesuítas por 

sua vez, paralelamente aos Dominicanos, começam a formular uma 

espécie de fundição dos elementos nominalistas de Scotus e Ockam com 

os elementos do realismo tomista levando em consideração a emergência 

do Humanismo, da Renascença e da Reforma Religiosa. Isto tudo 

ganhará concretude no Método Pedagógico dos Jesuítas, a Ratio 

Studiorum8. 

Se o conteúdo da Escolástica Medieval mover-se-á no âmbito de 

questões teológicas predominantemente, a renascença da Escolástica 

Moderna, por sua vez, irá se preocupar com questões filosófico-sociais, 

como por exemplo: a Ética Econômica (Cajetano), a Soberania do Povo, o 

Direito de Resistência, o Direito Natural e o Direito Internacional 

(Mariana, Vitória, Suarez)9. Assim, há um renascimento da Escolástica 

Medieval em plena Modernidade nascente em sua forma de Segunda-

Escolástica. Como diz Hirschberger “a escolástica espanhola do séc. 16 

recebeu a contribuição positiva da escolástica medieval e a transmitiu aos 

tempos modernos a ponto de termos nela o cerne de uma possível 

filosofia católica, capaz de dar solução aos problemas dos tempos novos”. 

(1960, p. 77). Esta será, portanto, a Escolástica que dará origem à 

Escolástica Latino Americana Caribenha, a nossa primeira Ilustração, a 

Ilustração Barroca. 

Se a Segunda Escolástica do século XVI está nas mãos dos 

Dominicanos e dos Jesuítas, é bem verdade que a constelação dos 

escolásticos deste período é bem grande. Dominicanos serão: Francisco 

de Vitória, Domingos de Soto, Melchor Cano, Domingo Báñez, Tomás de 

Mercado, João de Santo Tomás, este, no dizer de Martin Grabmann, um 

dos melhores interpretes de Santo Tomás e que, irá exercer uma forte 

                                                           
8 É inegável a presença indelével da Ratio Studiorum na Modernidade nascente e, de 

maneira, singular, na América Latina Caribenha, principalmente, nos seus primeiros 

duzentos anos. Artur Orlando, filósofo brasileiro da Escola do Recife, em seu Discurso 

pronunciado na Câmara Federal sobre a Reforma do Ensino assim diz: “Senhores, o período 

mais fecundo da pedagogia brasileira é o período do ensino jesuítico. Para não gastar 

palavras basta lembrar que Anchieta, com a sua gramática tupi, abriu as portas do Brasil 

Ocidental aos descobridores do Brasil Oriental” (1975, p. 253). 
9 Conferir Johannes Hirschberger (1960, p. 76-77). 
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influência no Tomismo de Jacques Maritain. Mercedário: Francisco 

Zumel. Jesuíta: Francisco de Toledo, Francisco Suárez. Carmelita: João da 

Cruz10. 

Dos dois paradigmas escolásticos na América-Latina Caribenha: Las 

Casas e Suárez 

Se “a direção da Neo-Escolástica espanhola do séc. 16 está nas 

mãos dos Dominicanos e dos Jesuítas” no dizer de Hirschberg (1960, p. 

77), a Neo-Escolástica na América Latina Caribenha, por sua vez, estará 

nas mãos também dos Dominicanos e dos Jesuítas. Desta maneira, pode-

se dizer que os dois grandes paradigmas da Neo-Escolástica entre-nós, 

tanto na América Hispânica quanto na América Lusa, serão Frei 

Bartolomé de Las Casas e Padre Francisco Suárez. Se quisermos lançar 

uma mirada desde o século XVI até hoje, Las Casas está na base da 

Teologia da Libertação em sua expressão maior com os dominicanos hoje 

Gustavo Gutiérrez e Frei Carlos Josaphat e, Francisco Suárez na 

expressão maior da Filosofia Jesuítica Barroca com os jesuítas Leonel 

Franca e Henrique Cláudio de Lima Vaz. Isto para exemplificarmos e 

ilustrarmos sobre a atualidade destes dois paradigmas no 

contemporâneo. Mas este fenômeno atravessa praticamente todos os 

países da América Latina Caribenha. 

Um inventário da Neo-Escolástica sob sua forma de Segunda 

Escolástica pode ser encontrada em DUSSEL/MENDIETA/BOHÓRQUEZ 

em El Pensamiento Filosófico Latinoamericano del Caribe y “Latino” [1300-

2000] – Historia/Corrientes/Temas/Filósofos, (2011); em ROBLES em Filosofía 

Iberoamericana en la época del Encuentro, (1992); em GUY em Panorama de la 

Filosofía Iberoamericana: Desde el Siglo XVI hasta nuestros días, (2002); em 

COLECTIVO DE AUTORES em Filosofía en América Latina, (1998); em 

IBARGÜENGOITIA em Suma Filosófica Mexicana (Resumen de Historia 

de la Filosofía en México), (2006); em LEOCATA em Las Ideas Filosóficas 

en Argentina: Etapas Historicas I, (1996); em FRANCOVICH em La Filosofía 

en Bolívia, (1945); em PAIM em História das Ideias Filosóficas no Brasil 

(1987); em MARGUTTI em História da Filosofia do Brasil: O Período Colonial 

(1500-1822). Se este conjunto de obras que inventaria a Neo-Escolástica 

                                                           
10 Conferir José Ferrater Mora (2001, p. 2580). 
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sob sua forma de Segunda Escolástica, por um lado, nos dá uma visão 

primeira da importância desta perspectiva de pensamento tanto filosófica 

quanto teológica bem como jurídica, por outro, ainda não temos de forma 

mais sistemática e em suas múltiplas co-relações a Neo-Escolástica sob 

sua forma de Segunda Escolástica nas especificidades culturais de cada 

região do Continente Latino Americano Caribenho, como por exemplo, 

quando, Guilhermo Francovich diz que “el tomismo jesuítico tuvo su 

más alto representante en el Padre Francisco Suárez. Y fué el tomismo 

suarístico el que se enseñó en la Universidad de Chuquisaca” (1945, p. 

31). Ou dizendo d’outra maneira, a Segunda Escolástica Ibérica ganhará 

um colorido próprio na América Latina Caribenha e, em cada região 

própria, se configurando assim em inúmeras traduções, fazendo com que 

ela não se apresente de maneira homogênea e, sim, heterogênea. Assim, a 

Segunda Escolástica Latino Americana Caribenha, esta nossa primeira 

Ilustração Barroca, foi muito mais heterogênea se revelando rica em 

distintas possibilidades interpretativas. Francovich assim diz que, “el 

tomismo jesuítico, empero, no era completamente fiel a Santo Tomás”. 

(1945, p. 30). Portanto, uma História da Filosofia da América Latina 

Caribenha contendo todas as correntes e perspectivas bem como 

influências está por ser escrita e, de maneira singular, a História da 

Escolástica Latino Americana Caribenha, revelando suas influências na 

formação de nossa Literatura, de nosso Direito, de nossa Filosofia, de 

nossa Teologia, de nossa Pedagogia. 

A Segunda Escolástica Ibérica influenciará profunda e 

decisivamente o Novo Mundo nascente no contexto da Modernidade 

emergente. Tanto na Modernidade Europeia quanto na Modernidade 

Latino Americana Caribenha – pois nascemos já Modernos – a Segunda 

Escolástica indelevelmente imprimiu suas marcas e direções. Assim, 

torna-se impossível penetrar nas vicissitudes da tradição do pensamento 

ocidental moderno (Filosofia, Teologia, Literatura, Direito, Ciência) se 

não reconhecermos que a Segunda Escolástica que ressignificou, por sua 

vez, a Escolástica Medieval, fornecerá praticamente todos os elementos 

conceituais à Modernidade. Assim, não se compreende o fundador da 

Filosofia Moderna, René Descartes (1596-1650) se não se penetra com a 

devida acuidade e cuidado na complexa semiótica cartográfica da 

Segunda Escolástica. Étienne Gilson em Index Scolastico-Cartésien (1979) e 

em Études sur le Rôle de la Pensée Médiévale dans la Formation du Système 

Cartésien (1984) demonstrará como a Segunda Escolástica, principalmente 
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a de orientação jesuítica ensinada em La Flèche quando o jovem 

Descartes aí estudava, influenciará todo o seu Sistema filosófico, 

científico e matemático, portanto, todo o Sistema Cartesiano. 

Assim, se a Ilustração Ibérica e a Ilustração Latino Americana 

Caribenha, ambas Barrocas, herdeiras da Escolástica Medieval, serão 

profundamente impactadas por esta, as Ilustrações do Enlightmnent na 

cultura anglo-saxônica, da Lumière na cultura francesa e, da Aufklärung na 

cultura germânica também o serão. Então, a Escolástica foi algo de 

grandioso. Alexandre Koyré em Aristotelismo e Platonismo na Filosofia 

da Idade Média, capítulo presente em Estudos de História do Pensamento 

Científico, assim diz: 

Ora, a filosofia escolástica – sabemo-lo agora – foi algo de muito 

grande. Foram os escolásticos que promoveram a educação 

filosófica da Europa e criaram nossa terminologia, a terminologia 

de que ainda nos servimos. Foram eles que, por seu trabalho, 

permitiram ao Ocidente tomar, ou, mais exatamente, retomar o 

contato com a obra filosófica da Antiguidade. Sem embargo das 

aparências, há uma verdadeira e profunda continuidade entre a 

filosofia medieval e a filosofia moderna. Descartes, Malebranche, 

Spinoza e Leibiniz, muitas vezes, não fazem senão continuar a obra 

de seus predecessores medievais. (1991, p. 22-23) 

Hans Joachim Störig em sua História Geral da Filosofia formula um 

plano de apresentação de sua obra reconhecendo o período do 

Renascimento e do Barroco (Parte IV – O Período do Renascimento e do 

Barroco)11. A obra porta uma grandeza e um limite ao mesmo tempo. 

Grandeza porque ela reconhecerá em Descartes, Spinoza e Leibniz os três 

grandes sistemas da Era Barroca. Limite porque o único aceno ao Novo 

Mundo é quando fala das invenções e descobertas. De resto, uma bela 

obra de tradição eurocêntrica não reconhecendo que, no mesmo período, 

o do século XVII, o mesmo século de Descartes, Spinoza e Leibniz, no 

Novo Mundo, também, dois pensadores movem-se com enorme 

magnitude: Sor Juana Inés de La Cruz e Padre Antônio Vieria. Tanto Sor 

Juana quanto Padre Vieira estão sintonizados com os avanços Científicos, 

Filosóficos, Teológicos e Literários do Velho Mundo. Suas respectivas 

bibliotecas são contemporâneas aos grandes temas debatidos no Velho 

                                                           
11 Conferir Hans Joachim Störig (2008, p. 239-294). 
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Mundo. E, mais significativamente, que no Novo Mundo, uma mulher 

desde o seu Claustro está a pensar o mundo, o seu tempo, bem como, 

desde o Púlpito, um homem está a formar a primeira Literatura, a 

primeira Filosofia e a primeira Teologia em terras brasílicas. Portanto, Sor 

Juana Inés de La Cruz12 e Padre Antônio Vieira13 estão no mesmo 

diapasão temporal – no Zeitgeist como diria Hegel – quanto René 

Descartes, Baruch Spinoza e Gottfried Wilhelm Leibniz. 

“Prima di Lutero e prima del Concilio di Trento, nell’interno della 

Chiesa la riforma era già in atto, ed operava in virtù di forze proprie, no 

eccitate dall’esterno” diz Carlo Giacon em sua obra La Seconda Scolastica 

(1946, p. 13). Neste transcurso do curso da Reforma Religiosa a 

Escolástica, em sua forma moderna de Segunda Escolástica, vem 

operando em virtude de sua força própria, também uma reforma singular 

no âmbito do próprio pensamento. Daí ela ser algo de muito grande 

como afirmou Koyré. Ser algo de muito grande cujos impactos 

reverberarão nas Universidades Protestantes dos séculos XVII e XVIII, 

principalmente a Escolástica Jesuítica de Francisco Suárez. Na Filosofia 

Escolástica alemã, particularmente, em Leibniz, em Christian Wolff e em 

Immanuel Kant, chegando na Filosofia Contemporânea em Ser e Tempo 

de Martin Heidegger. Também, a Escolástica exercerá papel decisivo no 

diálogo iniciado por Edith Stein da Ilustração Alemã, principalmente, a 

Fenomenologia de Edmund Husserl e os pensamentos de Aquino e 

Scotus. Em Stein se confluíram a Fenomenologia, a Escolástica e a Mística 

Barroca de Tereza D’Ávila e João da Cruz, portanto. A Escolástica de 

Francisco de Vitória, fundador da Escola de Salamanca com influências 

fortes de Cajetano, exercerá influências significativas no pensamento 

jurídico, principalmente, em Hugo Grócio ao que tange ao Direito 

Nacional e ao Direito Internacional. 

Por ser algo de muito grande, a Escolástica também reverberaria 

no Novo Mundo em um contexto de um grande debate. “Un gran debate 

se desenvuelve desde el descubrimiento de América hasta la Ilustración. 

Este debate sirve de prólogo, por decir así, al sistema de valores que 

                                                           
12 Conferir as Obras Completas de Sor Juana Inês de La Cruz (2013).  
13 Conferir “Os Sermões de Antônio Vieira” organizado por Alcir Pécora pela Editora 

Hedra. Também, Padre Antônio Vieira (2011), organização e introdução de Alfredo Bosi, 

pela Companhia das Letras. 
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Europa y Estados Unidos opondrán luego desde su altura imperial al 

pueblo de América Latina” (ABELARDO RAMOS, 1973, p. 79). 

Qual debate é este? É o debate iniciado na Europa logo após o 

descobrimento, pelo Dominicano espanhol Bartolomeu de Las Casas. 

Este Frade Dominicano de formação tomista e cristã do movimento da 

Segunda Escolástica hispânica denunciou os abusos e explorações do 

colonialismo espanhol. Esta denúncia colocava em questão na Metrópole 

espanhola a natureza e os objetivos últimos da conquista. 

Protestos advindos dos britânicos, holandeses e franceses, não 

faltaram ao Frade Dominicano. O mais violento a Las Casas vem do 

próprio clero dividido frente tal questão. Juan Ginés de Sepúlveda (l490-

l573), cronista de Carlos I e de Felipe II, denunciará Las Casas em defesa 

dos Índios, dizendo em sua obra Demócrates o tratado sobre las causas de la 

guerra justa, que a guerra da conquista das Índias e a guerra contra a 

população americana eram justificadas14. Dessa maneira, Sepúlveda 

reformulará a teoria da “escravidão natural” contida na Política de 

Aristóteles. Eis o que diz o Estagirita: 

Todos aquellos que difieren de los demás tanto como el cuerpo del 

alma o el animal del hombre (y tienen esta disposición todos 

aquellos cuyo rendimiento es el uso del cuerpo, y esto es lo mejor 

que pueden aportar) son esclavos por naturaleza. (ABELARDO 

RAMOS, 1973, p. 8O) 

Na mesma linha de reflexão de Juan Ginés de Sepúlveda estará 

também, o padre Oviedo, historiador das Índias e inimigo de Bartolomeu 

de las Casas. Vejamos o que diz Oviedo: 

Los que sobresalen por su prudência y por su ingenio, pero no por 

sus fuerzas corporales, éstos son señores por naturaleza; al 

contrário, los tardos y torpes de entendimiento, pero 

corporalmente robustos para llevar a cabo las tareas necesarias, 

éstos son siervos por naturaleza. (ABELARDO RAMOS, 1973, p. 8l) 

Este debate em torno e sobre a inferioridade da América e da 

justificação da exploração do Novo Mundo e da Guerra Justa contra a sua 

população deslocar-se-á do âmbito do pensamento teológico para o 

âmbito do pensamento filosófico da Ilustração, amparado pelas Ciências 

                                                           
14 Conferir “Diccionário de Filosofía – Con autores y temas latinoamericanos” (1986, p. 91). 



Maria Aparecida Lucca Caovilla, Reginaldo Pereira, Silvana Winckler (Orgs.) | 25 

Naturais no século XVIII e culminando ao pensamento filosófico de 

Hegel, principalmente, em suas Lecciones (1989). 

Na América Latina Caribenha contemporânea este debate segue 

ainda seu curso, só que agora em outra direção. Dois Dominicanos, um 

peruano e outro brasileiro têm em conta extremada a importância e a 

atualidade do pensamento de Frei Bartolomé de Las Casas. Frei Carlos 

Josaphat em Paradigma Teológico de Tomás de Aquino assim intitula o 

capítulo décimo sétimo da obra: “Tomás de Aquino, do Velho mundo ao 

Novo Mundo: Modelo latino-americano de leitura da Suma de Teologia, 

Frei Bartolomeu de Las Casas” (2012, p. 888). Em Frei Bartolomé de Las 

Casas um Tomás de Aquino latino-americano-caribenho se imporá, um 

Tomás de Aquino não mais eurocêntrico e nem eclesiocêntrico, lido e 

interpretado, agora, a partir das gentes oprimidas tidas como não 

humanos pela tradição eurocêntrica: Os Índios15. Diz Frei Josaphat sobre 

Las Casas: 

Bartolomeu de Las Casas tornou-se defensor dos povos da América 

aprendendo dos Frades Dominicanos que todos os chamados 

índios eram seres humanos. Tinham todos os direitos humanos e 

deveriam ser estimados e respeitados em sua dignidade humana e 

sua vocação ao Evangelho. (2012, p. 854) 

Um outro dominicano, Gustavo Gutiérrez, é marco inicial na 

formulação da Teologia da Libertação na América Latina Caribenha. Este 

peruano em sua obra Em busca dos pobres de Jesus Cristo: O pensamento de 

Bartolomeu de Las Casas apresenta como Las Casas, desde os quadros 

conceituais da Segunda Escolástica, “usou com habilidade a pena e a 

imprensa para defender os índios e combater os poderosos” (1995, p. 15). 

A Escolástica Lascasiana coloca em questão um elemento da estrutura do 

seu tempo constitutivo do sistema de dominação do Índio: a Encomenda. 

A citação que se segue ilustra a referida questão. Assim, diz Gutiérrez: 

Desde muito cedo, a repartição, ou encomenda dos índios se 

constitui no eixo da ordem econômica e social que se instala nas 

Índias. Cristóvão Colombo dá os primeiros passos neste sentido e, 

como vimos (...), o sistema é implantado, facilitado e sacramentado 

                                                           
15 Sobre a questão da teoria tomasiana lida à luz de Frei Bartolomé de Las Casas em diálogo 

com a teoria marxiana lida à luz de José Carlos Mariátegui e a teoria nominalista 

franciscana lida à luz de Gilberto Freyre, conferir Bernardi, Bortoleto e Piovezana (2015). 
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por documentos reais, com Nicolas de Ovando em 1503, pouco 

tempo depois da chegada do jovem Bartolomeu à Espanha. De 

alguma forma se pode dizer que a longa vida de Las Casas foi uma 

permanente luta contra a encomenda. Esta é mais do que uma 

escandalosa concessão de pessoas e terras com pretexto 

evangelizador; trata-se da raiz estrutural das injustiças da 

sociedade colonial. Rejeitá-lo foi um aspecto de seu combate em 

favor da justiça. (GUTIÉRREZ, 1995, p. 334) 

A Escolástica Lascaciana, portanto, mais que um debate em torno 

das ideias, é um debate em torno dos temas da justiça e da salvação onde 

o que está em jogo é o direito dos Índios. Gutiérrez diz que “quando Las 

Casas liga salvação e justiça está respondendo, portanto, a este enfoque 

que constitui, aliás, uma linha constante da tradição cristã” (1995, p. 18). 

Aqui reside, portanto, em Las Casas, a novidade em sua tradução da 

tradição, pois, o Cristianismo se torna outro, porque comprometido com 

as gentes que não estão fora da mirada da salvação e, em consonância 

com o Jus Gentium, o Direito das Gentes inaugurado com o Direito 

Internacional. Portanto, o debate é da ordem da Filosofia, da Teologia e 

do Direito agora comprometidos com a vítimas do sistema para utilizar-

se de um termo advindo da Ética da Libertação de Enrique Dussel. 

Francisco Suárez, Jesuíta espanhol nascido em Granada e falecido 

em Lisboa. Toda uma tradição de horizontes, hermeneuticamente falando, 

se conflui e se funde em Francisco Suárez. De Suárez se pode ir a 

Aristóteles e a Platão passando por Tomás, Agostinho, Scotus e Occam; 

de Suárez se pode ir a Heidegger e a Edith Stein passando por Descartes, 

Leibniz, Wolff, Kant. Os elementos Neo-Escolásticos que se encontram na 

tradição da Filosofia Moderna, bem como da Teologia Moderna, 

principalmente, a da tradição da reforma protestante posterior a Lutero e 

na tradição do pensamento do Direito, são indeléveis. 

O século XVI, século este de Suárez e, também de Las Casas, é o 

século da Segunda Escolástica. Questões de natureza teológica, 

metafísica, ética e jurídica que marcam e estruturam o pensamento de 

Francisco Suárez, são ao mesmo tempo, os valores fundamentais e 

estruturais da Segunda Escolástica. Carlo Giacon irá dizer de Francisco 

Suárez o seguinte: “Insigne in teologia, in filosofia, in diritto, egli è come 

il simbolo di un'epoca assai feconda del pensiero humano” (GIACON, 

1946, p. 169). 



Maria Aparecida Lucca Caovilla, Reginaldo Pereira, Silvana Winckler (Orgs.) | 27 

A Escolástica Suarezciana se move no âmbito da Teologia, da 

Filosofia e do Direito, portanto. Sua Filosofia Jurídica porta em seu 

conteúdo a possibilidade da deposição dos governantes e, sua Filosofia 

Política reconhece a soberania dos Povos. Do conjunto de seus escritos, 

duas obras são fundamentais, a Disputaciones Metaphysicae (1597) e De 

Legibus (1612). A Disputaciones Metaphysicae tem seu conteúdo dividido 

em duas partes, sendo que na primeira parte o que está em questão é o 

objeto da Metafísica e, na segunda parte, o Ser é apresentado enquanto 

Ser Infinito e Finito. Também no conjunto desta obra Suárez irá expor a 

doutrina das categorias onde incluirá as categorias do tempo e do espaço, 

estas duas dimensões categoriais fundamentais na Crítica da Razão Pura 

de Immanuel Kant. Algumas características podem ser levantadas desta 

obra de Suárez, como por exemplo, o fato de a Disputaciones Metaphysicae 

ser uma exposição sistemática da Metafísica de Aristóteles separada da 

Teologia mas em relação a ela; ser uma Metafísica que é uma Ontologia 

necessariamente não separada de Deus, isto porque, sendo também 

teólogo, Suárez tomará a Teologia enquanto sendo um prolongamento da 

própria Ontologia; e, um outro traço, no dizer de Hirschberger, é que 

“Suárez representa um ecletismo são e de juízo seguro, que colhe a 

verdade eterna onde quer que a encontre e está sempre pronto a 

aprender” (1960, p. 80). 

O Tractatus de Legibus ac Deo legislatore (1612) é uma obra de 

Filosofia do Direito e do Estado. A Teologia de Suárez que encontra seu 

prolongamento desde sua Metafísica – a Disputaciones Metaphisicae – será 

traduzida em sua obra De Legibus que é a Teologia da Criação que, por 

sua vez, traduzida em linguagem e em categorias jurídicas. Teologia, 

Metafísica e Direito se co-implicam no pensamento de Francisco Suárez, 

portanto. O De Legibus, portanto, é a expressão de uma realidade que, em 

que pese o ancoramento Teológico e Metafísico, subsume as realidades 

das gentes em seus direitos, em sua dignidade, em sua liberdade. Assim, 

a Escolástica Suarezciana está em consonância com o Humanismo de seu 

tempo, subsumindo as realidades terrenais e explicitando, em última 

instância, que o poder só tem sentido se emana, se emerge das gentes, 

caso contrário, a deposição dos governantes se justifica, pois, o primado 

está na soberania dos povos. Assim, pode-se compreender que: 

A partir daí Suárez pode expor a reivindicação democrática da 

soberania do povo. O ser humano é livre por natureza, mas 

necessita, para a sua realização, da comunidade e de estruturas 
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sociais, que não são viáveis sem autoridade e certa limitação da 

liberdade pessoal. Portador do poder estatal é o povo, que, 

portanto, também tem o direito de escolher sua forma de governo 

e, caso necessário, oferecer resistência a seus governantes. (BAUER, 

2003, p. 285) 

Considerações finais 

Conforme visto, a Escolástica sob sua forma de Segunda-

Escolástica perpassa praticamente a tradição do pensamento moderno 

ocidental nos campos da Ciência, da Filosofia, da Teologia, da Literatura, 

do Direito. Na América-Latina-Caribenha fenômeno semelhante se dá 

também, no entanto, com uma diferença. Aqui, o transplante das ideias e 

dos valores europeus não dar-se-á de maneira mecânica. A tradução da 

tradição dar-se-á como um contraponto à própria tradição europeia. Las 

Casas e a própria maneira, como Suárez aqui serão submetidos, revelam 

isto no século XVI. No século XVII, Sor Juana e Padre Vieira conduzirão a 

Escolástica Barroca em seus abundantes escritos. Se na Europa, como diz 

Octávio Paz, “el fundamento filosófico de la monarquia católica y 

absolutista fue el pensamiento de Suárez y sus discípulos de la Compañia 

de Jesús. Estos teólogos renovaron, con gênio, al tomismo y lo 

conviertieron en una fortaleza filosófica” (1995, p. 76). Esta fortaleza 

filosófica perviverá desde o século XVI aos séculos subsequentes, 

penetrando nos pensamentos liberacionistas da Teologia da Libertação, 

da Filosofia da Libertação, da Pedagogia do Oprimido, nas Guerras de 

Guerrilhas (a Revolução Cubana sob inspiração do pensamento 

martiniano e do pensamento marxiano, lideradas por Fidel, Che, Camilo 

e outros revolucionários é exemplo maior disto que se está a dizer) e, 

fundamentalmente, no Novo Constitucionalismo, isto porque, na 

América Latina Caribenha desde os inícios até hoje, o que está em jogo, é 

subverter a ordem do sistema, desde a prática da encomenda com Las 

Casas até os desastres que o Capitalismo tem realizado na complexa 

Cultura Latino Americana Caribenha, na destruição das gentes, 

produzindo milhares de vítimas do sistema e suas respectivas culturas 

até a destruição dos biomas naturais.  

O Constitucionalismo Latino Americano Caribenho que emerge no 

mundo hispânico, portanto, na América Hispânica, é um debate que reúne 

questões referentes tanto à cultura boliviana quanto à cultura equatoriana. 

Assim, tanto na Bolívia quanto no Equador, o debate a partir das maiorias 



Maria Aparecida Lucca Caovilla, Reginaldo Pereira, Silvana Winckler (Orgs.) | 29 

indígenas e campesinas, onde a crítica ao modelo neoliberal se impõe com 

força e intensidade, serão os solos do nascimento do Novo 

Constitucionalismo e do Constitucionalismo Pluralista16. O referido debate, 

não emerge no mundo luso, portanto, na América Lusa. Aqui uma questão 

se nos impõe, portanto. A constituição do pensamento jurídico na América 

Hispânica e, no interior, dos próprios países hispânicos se configura de 

modo distinto e diverso do da América Lusa, no caso, o Brasil. Se é 

verdade que a Segunda Escolástica em sua heterogeneidade se apresenta 

desde o século XVI como visto até o momento, é bem verdade, também, 

que as vicissitudes e os processos, serão também heterogêneos. Dentre as 

várias razões, uma se nos impõe, e talvez, isso faça toda a diferença. A 

Escolástica na Idade Média se origina no contexto da fundação das 

Universidades. Aqui se pode sinalizar sobre as Universidades de Nápoles, 

de Paris e de Oxford. No contexto da Segunda Escolástica, as 

Universidades de Salamanca, Alcalá e Coimbra são decisivas. Na América 

Hispânica, por sua vez, a Universidade está já presente desde o princípio, 

no século XVI, diferentemente da América Lusa, onde a Universidade 

aparecerá tão somente na primeira metade do século XX. Na América Lusa 

a Universidade, portanto, não tem 100 anos ainda. Isto fará toda a 

diferença, principalmente ao que tange, ao desenvolvimento da Filosofia, 

da Teologia, da Literatura, da Pedagogia, do Direito e, no caso da reflexão 

deste Ensaio, sobre o Novo Constitucionalismo. Assim, o desenvolvimento 

do pensamento jurídico na América Hispânica e na América Lusa seguirão 

processos muito distintos em sua constituição, desenvolvimento e 

processo. Caso semelhante dá-se com a Filosofia da Libertação e a Teologia 

da Libertação e também com a Pedagogia do Oprimido. Estas estruturas de 

pensamentos emergem na América Hispânica e não na América Lusa. 

Portanto, uma suspeita. Estas estruturas de pensamentos, tais quais, da 

Filosofia da Libertação, da Teologia da Libertação, da Pedagogia do 

Oprimido e do Novo Constitucionalismo, são estruturas que entram no 

Brasil muito mais pelo Sul, portanto, via Argentina, Uruguai e Paraguai, 

justamente porque, o Sul do Brasil, culturalmente falando, tem muito mais 

a densidade semiótica que nos assemelha mais aos países da região 

meridional cisplatina. Portanto, aqui, o problema da tradução se apresenta 

                                                           
16 As reflexões sobre o Novo Constitucionalismo e o Constitucionalismo Pluralista 

doravante, serão fundamentais na obra organizada por Antonio Sidekum, Antonio Carlos 

Wolkemer e Samuel Manica Radaelli (2016). 
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no sentido de como operar no âmbito do pensamento jurídico brasileiro 

que tem suas fortes tradições nas Faculdades de Direito de Olinda, Recife, 

São Paulo, Rio de Janeiro desde o século XIX. Clóvis Bevilacqua e Miguel 

Reale – para citar dois representantes maiores de nossa cultura jurídica, 

pois ambos foram os que trabalharam no Código do Direito Civil 

Brasileiro, tanto o primeiro no século XIX quanto o segundo no século XX 

respectivamente – desenham contemporaneamente, muito do que tem sido 

o pensamento jurídico no Brasil. Assim, como fazer entrar por dentro de 

nosso pensamento jurídico a diversidade, a pluralidade, o direito das 

vítimas e a dimensão do bem viver nesta estrutura jurídica? Como 

construir uma nova moldagem dos nossos Cursos de Direito que subsume 

desde sua interioridade esta perspectiva nova que se apresenta no 

paradigma jurídico da diversidade, da pluralidade, do direito das vítimas, 

do bem viver? Como atravessar por dentro nossas instituições jurídicas e 

todas as suas ramificações desde este outro paradigma constitucionalista? 

Mas talvez, a questão mais decisiva, seja justamente, a que se 

segue. O Brasil ao longo e ao largo de sua história, sempre se manteve em 

sua tensa unidade, no sentido das regiões não terem sido separadas à 

maneira do que ocorreu com os países da América Hispânica. No 

contexto desta tensa unidade encontra-se também um tensa mestiçagem, 

pois as etnias se fusionaram e continuam se fusionando, tornando nossa 

nação imensamente dinâmica. No interior de cada uma das regiões 

constitutivas do Brasil existem as diferenças as mais ímpares e singulares. 

Portanto, o Brasil é constituído de imensas singularidades, ímpares e 

díspares. Ora, o Novo Constitucionalismo emerge também das 

diversidades e das pluralidades étnicas dos povos indígenas, dos povo 

campesinos, dos mais empobrecidos da América Hispânica, mas de uma 

América dividida interiormente, isto porque, cada região na América 

Hispânica foi se constituindo historicamente em um processo de 

diferenciação dos respectivos países. Assim, parece ser necessário esta 

compreensão de fundo para se construir traduzindo o Novo 

Constitucionalismo e o Pluralismo Jurídico desde estas tensões 

singulares, subsumindo-as em suas diferenças únicas no sentido de se ir 

efetivando os elementos fundamentais tais como, da Democracia 

Igualitária e do Constitucionalismo Emancipatório, isto porque, o 

Constitucionalismo tradicional, não apreende nem a diversidade e nem a 

pluralidade. 
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Ainda neste mesmo diapasão de reflexão, precisa-se perguntar 

como traduzir a questão do Estado Plurinacional que é entendido como: 

um modelo de organização política para nossos povos e nações, 

reafirmando, recuperando e fortalecendo nossa autonomia 

territorial, para alcançar a vida plena, para viver bem, com uma 

visão solidária, para desta maneira sermos os motores da unidade e 

do bem-estar social de todos os bolivianos, garantindo o exercício 

pleno de todos os direitos. (SIDEKUM; WOLKMER; RADAELLI, 

2016, p. 114) 

Ora, aqui também a questão da tradução se impõe novamente. Isto 

porque o conceito de Estado Plurinacional emergente e baseada nas 

autonomias indígenas originárias e campesinas, constitui-se no processo 

de gestação e construção da própria autodeterminação dos respectivos 

povos originários e campesinos. Assim, como pensarmos a questão do 

Estado Plurinacional em uma cultura fusionada, portanto, já miscigenada 

como o Brasil? Como construir um Projeto de Estado Plurinacional na 

realidade cultural de uma nação como o Brasil constituída desde sua 

formação em uma unidade em tensão e em tensão diversa? Aqui, 

portanto, o diálogo com a formação das Ciências Sociais no Brasil, a partir 

dos teóricos que pensaram o Brasil como Joaquim Nabuco, Sílvio 

Romero, Gilberto Freyre, Luís da Câmara Cascudo, Euclydes da Cunha, 

Ariano Suassuna, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro e, o diálogo 

com nossa Literatura, desde Antônio Vieira, Gregório de Mattos, José de 

Alencar, Machado de Assis, Graciliano Ramos, Oswald de Andrade, 

Mário de Andrade, Érico Veríssimo, João Guimarães Rosa se nos impõe. 

Então, o diálogo do Novo Constitucionalismo e o do Constitucionalismo 

Pluralista com a tradição jurídica brasileira, bem como as nossas 

tradições literárias e científicas sociais fazem-se necessários, pois tão 

somente assim, conseguiremos aquilatar o valor que está a constituir a 

América Latina Caribenha em sua complexidade e densidade 

semioticamente falando.  

Iniciei este Ensaio perguntando quais as possíveis relações entre os 

dois campos de saberes – a Escolástica Latino Americana Caribenha e o 

Novo Constitucionalismo – que se configuram no Continente Latino 

Americano Caribenho. Aparentemente, pareciam não ter relações 

algumas, no entanto, foi se percebendo que as relações são muito mais 

estreitas do que se poderia pensar. Mesmo as relações entre Idade Média 

e Modernidade e, as relações entre Idade Média e América Latina 
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Caribenha. É bem verdade que, como diz Edith Stein em Ser Infinito e ser 

Finito: Ensaio de uma Ascenção ao Sentido do Ser, a Escolástica na 

modernidade nascente, ficou reduzida aos muros dos conventos e dos 

seminários e, devido a uma certa leitura da Ilustração Moderna, a 

Escolástica, conjuntamente com a Idade Média, ficou reduzida como um 

produto do século do obscurantismo. Não diferentemente se deu na 

América Latina Caribenha com esta tradição que nos constituiu desde os 

princípios dos séculos XVI e, identificada com poderes absolutistas 

conservadores tanto do Estado quanto da Igreja. No entanto, a nossa 

Escolástica, heterogênea, nas mãos de Frei Bartolomé de Las Casas e de 

Suárez, bem como, nas mãos de Sor Juana Inês de La Cruz e de Padre 

Antônio Vieira, será uma Escolástica já anunciadora de denúncia e de 

profecia, com Las Casas ao denunciar o sistema de encomenda dos índios 

e ao mesmo tempo da posse das terras, com Suárez ao defender em sua 

Filosofia Jurídica a deposição dos governantes e em sua Filosofia Política 

defender a soberania dos Povos na perspectiva do Jus Gentium defendida 

em sua concepção de Direito Internacional. Ora, isto está em consonância 

com o Novo Constitucionalismo e o Constitucionalismo Jurídico que, ao 

colocarem desde os povos indígenas e os campesinos, a possibilidade de 

um novo Direito que sustenta o Pluralismo Comunitário, enquanto a 

construção de uma igualdade material e de uma democracia igualitária 

faz assim uma crítica à concepção do neoliberalismo. Bolívia e Equador, 

portanto, deram contribuições e passos fundantes nesta direção. E isto 

pode se irradiar no conjunto dos países da América Latina Caribenha 

como um Projeto a ser construído enquanto um Projeto Plurinacional. 

Desta maneira, desde o húmus da Segunda Escolástica Latino 

Americana Caribenha se quer reconhecer como esta, está muito mais em 

contiguidade com a nossa Literatura, com a nossa Filosofia e Teologia e 

Pedagogia enquanto pensamentos liberacionistas, com nossa Ciência 

Social, principalmente a formulada em terras brasílicas e, em especial, 

com o Paradigma do Novo Constitucionalismo e do Pluralismo 

Constitucional. Estas co-relações e multi-relações carecem de serem mais 

investigadas, portanto, para além de uma visão preconceituosa ainda 

predominante no que tange às nossas heranças e tradições Escolásticas, 

principalmente em âmbito do ambiente universitário. Pois, nossas 

heranças e tradições Escolásticas, enquanto a nossa Ilustração Barroca, 

nossa primeira Ilustração, está a nos revelar que a Segunda-Escolástica 

enquanto a nossa primeira forma mentis por ser barroca, é constituída de 
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uma tensão sem solução, de um plutonismo de profundidade ígnea e de 

um estilo plenário e intenso, portanto, de uma Escolástica de exageros 

linguísticos e semióticos ainda portadora, agora, no contexto que nos 

encontramos, de uma crítica aos desastres do Capitalismo e de sua forma 

neoliberal de pensamento. 
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PAULO FREIRE VIVE! NECROPOLÍTICA E EDUCAÇÃO NA 

ATUALIDADE BRASILEIRA 

Ivo Dickmann 

Criticavam em mim o que lhes parecia minha politização 

exagerada. Não percebiam, porém, que, ao negarem a mim a 

condição de educador, por ser demasiado político, eram tão 

políticos quanto eu. Certamente, contudo, numa posição contrária 

à minha. Neutros é que nem eram nem podiam ser. (Paulo Freire) 

Introdução1 

Primeiramente, Fora Temer! É parte de nosso compromisso 

político-pedagógico e um imperativo ético denunciar o golpe de estado 

que foi impetrado contra a presidenta legitimamente eleita pelo voto 

popular e deposta num forjado processo de impeachment de maio-agosto 

de 2016 (CARDOSO, 2017). Esse fato demonstra a fragilidade da nossa 

democracia brasileira e faz emergir profundas dúvidas sobre a 

imparcialidade do judiciário, os limites da democracia representativa de 

nossos deputados e senadores do Congresso Nacional e, finalmente, 

mostra a força da mídia – especialmente os canais abertos de televisão e 

as revistas semanais (leia-se aqui, especialmente, Rede Globo e Revista 

Veja). Em resumo, a população brasileira, de modo especial os mais 

pobres – a classe trabalhadora – foi vítima de um golpe jurídico-

                                                           
 Pós-doutorando em Educação (UNINOVE), Mestre e Doutor em Educação (UFPR), Bacharel 

em Filosofia (IFIBE), Professor Titular do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Unochapecó. Líder do PALAVRAÇÃO – Grupo de Estudos, Pesquisa e Documentação em 

Educação Ambiental Freiriana. E-mail: educador.ivo@unochapeco.edu.br. 
1 Esse artigo é a terceira parte integrante de uma trilogia que produzi em homenagem a 

Paulo Freire pela passagem dos 20 anos de sua partida entre nós; sendo que uma primeira 

versão – ou primeira parte, já que os três textos são sempre uma releitura mais ampliada 

um dos outros –, está publicada no livro Pedagogia da Memória (DICKMANN, 2017a) e um 

segundo texto está publicado numa coletânea especial da Revista Eletrônica do Mestrado 

em Educação Ambiental – REMEA, que reuniu artigos dos eixos do evento XIX Fórum de 

Leituras Paulo Freire (DICKMANN, 2017b). 
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parlamentar-midiático de direita (ORSO, 2017), como parte de um projeto 

maior de retirar direitos sociais dentro de uma estratégia neoliberal e 

neoconservadora de gestão do Estado, num ataque sistemático às 

Políticas Sociais e a Educação. 

A intenção desse texto é ajudar a desmitificar o discurso por trás 

das necessárias mudanças, chamadas de reformas – na Ditadura Civil-

Militar de 1964 chamou-se revolução –, numa tentativa de revelar os 

interesses de classe (no caso os interesses da elite), como um discurso 

ardiloso por detrás da lógica da “ordem e progresso”, que visa impedir a 

participação popular e administrar o Brasil de forma autoritária como 

uma “republiqueta de bananas” (BRANDÃO, 1986). 

Nesse cenário, é importante dizer que ainda há esperança, pois o 

golpe não é o fim, mas o recomeço dos conflitos e contradições que 

compõem a dialética da totalidade do real, estando nas mãos de todos 

nós o desafio de construir um novo Brasil. Sendo assim, nossa 

abordagem nesse texto será um olhar de quem tem compromisso com os 

oprimidos, com os esfarrapados do mundo, com os condenados da terra 

(FANON, 1974) com a classe trabalhadora, sendo, portanto, um texto 

tendencioso e crítico, de quem tem lado, que está a favor de um grupo e 

contra o outro, seguindo os ensinamentos de Paulo Freire contra a 

impossibilidade da neutralidade científica (FREIRE, 2004; 2006). 

Por isso, ao mesmo tempo, com esse texto, fazemos uma 

homenagem a Paulo Freire pela passagem dos 20 anos de sua “Páscoa”, 

sua “Travessia” deixando como legado sua autenticidade de quem morre 

para viver (FREIRE, 1974), sabendo que ele permanece vivo entre nós, na 

nossa palavração, na nossa práxis de educador popular no Ensino 

Superior, por isso, iniciamos também esse artigo com algumas palavras 

sobre nosso Patrono da Educação no Brasil (BRASIL, 2012). 

Por isso, esse texto é um discurso no âmbito da utopia, como 

entendia Freire (2006, p. 58), num movimento dialético tripartite de 

denunciar as injustiças, anunciar a superação desse modelo político 

insustentável e testemunhar uma nova sociedade, justa e solidária. 
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Paulo Freire: 20 Anos de memória de sua práxis político-pedagógica 

libertadora 

Há vinte anos nós perdíamos um dos mais ilustres pensadores da 

educação do século XX: Paulo Freire. Partia dentre nós, mas deixava seu 

legado de luta e esperança (GADOTTI, 2001), centralmente focado no ato 

pedagógico como fator de transformação social, criador de cidadania, 

desvelador do mundo opressor, enfim, Freire consolidou em sua obra e 

práxis a politicidade do ato educativo em defesa dos oprimidos. 

Em seu livro clássico, a Pedagogia do Oprimido, Freire (2003) nos 

mostrou muito mais que um novo jeito de educar, mas também um 

processo em que educadores e educandos se colocam num movimento 

dialógico, libertador de ambos ao problematizar os seus contextos de 

vida, seus espaços de vivência – o ato de alfabetização tornou-se uma 

epistemologia libertadora. Essa concepção de educação ficou 

mundialmente conhecida, colocando Paulo Freire no rol dos maiores 

pensadores da educação de todos os tempos, constituindo-se na principal 

reviravolta pedagógica do Século XX (NARODOWSKI, 1999), com 

experiências de alfabetização que começaram no nordeste brasileiro – no 

Centro de Cultura Popular Dona Olegarinha no Recife-PE até as 40 horas 

de Angicos-RN – e se expandiram, devido à violência da Ditadura Civil-

Militar no Brasil nas décadas de 1960-1970 e, por conseqüência, o exílio 

de Freire, para várias partes do mundo, em especial, na América Latina e 

Caribenha, Europa (no Conselho Mundial das Igrejas) e África, 

contribuindo decisivamente na constituição desses povos marginalizados 

como protagonistas da sua própria história, tendo a educação e a 

alfabetização/letramento como uma ferramenta importante na luta pela 

libertação e descolonização (FREIRE, 1978; 1986; ESCOBAR GUERRERO, 

2010; BEISIEGEL, 1989; LYRA, 1996; FERNANDES; TERRA, 1994; 

ARAÚJO FREIRE, 2006). 

Ainda muitos se perguntam por que continuar lendo Freire depois 

de 20 anos de sua morte e há 50 anos da primeira edição de seu 

emblemático livro Educação como prática da liberdade (FREIRE, 1986)? Em 

resposta a essa questão, vamos problematizar seu legado e saber quais os 

pontos da realidade da educação nacional atual que necessitam reflexão 

com bases freirianas e construir soluções e alternativas possíveis de 

enfrentamento a essas questões, numa tentativa de reinventar o legado de 

Paulo Freire.  
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É preciso olhar com cuidado o tempo que estamos vivendo e o 

cenário político-pedagógico que está em curso, percebendo quais as 

forças estão tensionando a realidade, quais contradições estão colocando 

a história em movimento, quais os conflitos que nos cabe participar, 

intervir, transformar. Por isso, esse texto está profundamente conectado 

ao discurso ético-político-pedagógico freiriano, portanto, é um texto 

comprometido com a mudança do mundo e da atualidade nacional! 

É com base nesse legado do mestre da educação brasileira que 

vamos nos debruçar de agora em diante sobre as principais repercussões 

do golpe de 2016 para o país e para a educação de modo especial. 

Crise da democracia e ataque a educação 

“Mudar é difícil, mas é possível”.  

(Paulo Freire) 

O Brasil viveu em 2016 (de maio a agosto) um duro golpe a 

democracia, um processo articulado entre instituições representativas 

públicas e a imprensa (principalmente as revistas semanais e os canais de 

televisão aberta), deram fim às esperanças de sequência de financiamento 

público da educação e da produção da ciência (FIES, PROUNI e Ciência 

Sem Fronteiras) e de ampliação do sistema federal de ensino 

(universidades e institutos federais), com cortes de orçamento destas 

instituições educacionais e de pesquisa e do Ministério de Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Comunicação (ESCOBAR, 2016; PAIVA, 2017; 

VIEIRA, 2016; ALBUQUERQUE, 2016) sob o argumento de que é 

necessário austeridade com os recursos públicos e que o governo deposto 

gastava mais do que arrecadava – o que, na verdade, demonstra o 

desinteresse pela educação e pesquisa científica de qualidade do atual 

governo e os partidos de sua base no Congresso, de centro, direita e 

extrema direita – que vem sistematicamente se mostrando 

neoconservador e neoliberal. 

O atual governo “ilegítimo e golpista”, desde o começo, vem 

organizando ataques sistemáticos a Educação e demais áreas sociais e 

trabalhistas, além dos cortes de orçamento, estabeleceu ações que se 

colocam como verdadeiros retrocessos, sendo exemplo disso: 

A Reforma do Ensino Médio (MP-746): publicada sem diálogo com 

a sociedade, que atingirá todas as áreas da educação ao mudar diversos 
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artigos da LDB, incluindo a aberração do “notório saber” como 

possibilidade de prática pedagógica, o que vai contra toda a política 

nacional de formação de educadores (BRASIL, 2015; DOURADO, 2015), e 

traz o Ensino Médio Técnico como alternativa para juventude (em vez de 

fomentar o ingresso no Ensino Superior). 

Fim do programa Brasil Alfabetizado em 28 de agosto de 2016: ato 

similar ao da Ditadura de 1964 quando encerrou as atividades do Plano 

Nacional de Alfabetização coordenado por Paulo Freire no MEC por 

considerar o Método Paulo Freire subversivo e com o objetivo de tornar o 

Brasil comunista (FREIRE; GUIMARÃES, 1987). 

Portaria Normativa nº 20 do MEC, de 13 de outubro de 2016: às 

vésperas do dia do professor – o que não é coincidência –, que reduz o 

número de vagas nos cursos de graduação do Sistema Federal de Ensino, 

diminuindo as perspectivas de nossos jovens acessar o Ensino Superior 

(BRASIL, 2016a). 

PEC 55, também conhecida como “PEC do fim do mundo”: 

congela os investimentos públicos nos próximos 20 anos (terrível 

coincidência com o tempo que durou a Ditadura Civil-Militar no Brasil), 

diminuindo consideravelmente os recursos para investimentos futuros 

em Educação e Saúde. 

Escola Sem Partido, também conhecido como “Lei da Mordaça”: 

imposição como padrão, supostamente, não-ideológico, postulando uma 

neutralidade impossível da educação e impondo uma postura passiva de 

educadores e educandos em sala de aula, focada num modelo 

conteudista e acrítica do ato pedagógico (FRIGOTTO, 2017; AÇÃO 

EDUCATIVA, 2016). 

Versão Final da BNCC: no dia 06 de abril de 2016 foi apresentada a 

terceira versão da Base Nacional Comum Curricular, que visa formular 

um currículo nacional comum a partir de dez competências, porém, a 

versão final suprimiu o Ensino Religioso e deixou de fora o Ensino 

Médio, embora a MP-746 tenha como referência a BNCC para a sua 

reformulação (BRASIL, 2017). 

Terceirização irrestrita da mão-de-obra (PL 4302/98): a intenção é 

fazer um processo de “modernização” das relações de trabalho, chamada 

de reforma trabalhista, com o interesse de melhorar as relações entre 

patrões e empregados, com o argumento de gerar mais emprego, 
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proposta essa já aprovada na Câmara dos Deputados (TRUFFI; 

MARTINS, 2017). 

Reforma da Previdência (PEC 287/2016): projeto prevê aumento da 

idade e tempo de contribuição para homens e mulheres (49 anos de 

contribuição para valor integral), inclusive para os trabalhadores rurais, 

com a propaganda governamental de que se isso não for resolvido não 

haverá recursos para pagar as aposentadorias no futuro, o que na 

verdade é uma maneira de ganhar aderência da opinião pública para 

esconder a falta de capacidade de gestão dos recursos. 

PEC 215/2000: restringe a demarcação de terras indígenas, 

proibindo de ampliar as que já existem e retira do Executivo a 

exclusividade da demarcação, dando ao Congresso essa tarefa, além de 

prever indenização pelas terras aos posseiros e grileiros (MILANEZ, 

2015). 

Educação à distância: em 26 de maio de 2017 o MEC publicou o 

decreto 9057/2017 que autorizava a oferta na modalidade à distância em 

situações emergenciais até no ensino fundamental e médio, o que foi logo 

republicado com outra redação muito mais sucinta, um dia depois. 

O que podemos dizer amparados em Paulo Freire 

“A esperança é necessidade ontológica (...) 

Não há mudança sem sonho 

Como não há sonho sem esperança”. 

(Paulo Freire) 

Frente a todas essas questões que dizem respeito diretamente a 

educação do nosso país, temos certeza que Paulo Freire refletiria e 

dialogando com os educadores do Brasil para que fosse possível reverter os 

retrocessos e impedir que os projetos neoconservadores se efetivassem. 

Nessa direção, abaixo apresentamos algumas considerações e reflexões a 

cada um desses problemas, tendo como referência as leituras das obras 

freirianas e a verificação de sua práxis, quando estava entre nós. 

A reforma do Ensino Médio via uma Medida Provisória demonstra 

que o atual governo não está disposto a dialogar com os educadores 

brasileiros, o que se caracteriza como uma postura autoritária, pois não 

consultou os principais interessados nessa mudança: educadores e 

educandos – tanto da Escola Básica como os do Ensino Superior. Além do 
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mais, o foco do Ensino Médio Técnico desvirtua o interesse dos 

adolescentes e jovens, pois em vez de motivá-los a fazer um curso 

superior, joga-os no mercado como se fosse esse o destino dos jovens 

brasileiros – especialmente os filhos e filhas da classe trabalhadora – nem 

cogitando a questão da conciliação entre trabalho e estudo, o que já 

representaria um avanço. Outro aspecto importante aqui é perceber a 

subserviência do Estado ao Capital, pois essa medida beneficiará as 

grandes empresas que segundo cálculos, economizarão vários milhões de 

reais em treinamento de mão de obra, já que os funcionários já viriam 

treinados (BORGES, 2016). 

Outra questão que é relevante nesse cenário é que essa reforma se 

constitui num recorte de classe social muito específico, pois imagino que 

os jovens das classes A e B não serão motivados por seus pais a ir para o 

mercado depois do Ensino Médio, o que vai criar uma geração de filhos 

de trabalhadores encerrando a vida escolar no Ensino Médio (quando 

chegam até esse estágio da educação!), enquanto a geração dos filhos da 

classe A e B novamente serão instruídos ao comando, a liderança e a 

formação permanente, tendo como suporte para isso o ensino superior 

(FRIGOTTO, 2016). 

Há também nesse projeto um deslocamento de uma educação para 

a cidadania, para uma educação para o civismo, focada no patriotismo 

aos moldes do “ame-o ou deixe-o” dos anos de chumbo, típico dos 

modelos ditatoriais e verticalizados. Expressões como “respeito a história 

da República Federativa do Brasil”, demonstram um interesse de 

construir um cidadão alinhado a história recente do país sem 

questionamentos de como ela chegou até aqui, apenas absorvê-la como 

um movimento natural dos fatos e acontecimentos (BRASIL, 2016b). 

O fim do projeto de alfabetização de adultos, Brasil Alfabetizado, 

está dentro da perspectiva ideológica de que não é importante aprender a 

ler e a escrever, já que esses adultos passaram a vida toda sem essa 

habilidade e não tiveram problemas em se inserir no mercado de 

trabalho. A questão é que não se aprende a ler para o mercado, mas para 

a vida, para ampliar a leitura do mundo e para escrever a própria história – 

faz parte de nosso processo de politização cotidiana e parte integrante da 

nossa cidadania plena e da formação humana integral. Encerrar 

processos de alfabetização mutila a história de vida dos adultos que, 
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geralmente, por questões socioeconômicas desfavoráveis não se 

alfabetizaram na idade certa.  

Um país sério se envergonharia de ter milhões de analfabetos; no 

caso do nosso, esse processo está sendo estimulado pelo atual governo 

ou, no mínimo, negligenciado. Além do mais, o analfabetismo não é uma 

opção de alguns brasileiros, mas um problema histórico que ainda não foi 

resolvido, há uma malvadeza implícita na permanência desses sujeitos 

como analfabetos, desrespeitando o conhecimento do senso comum em 

seu caráter pedagógico e potencial dialógico-libertador (BENINCÁ, 2010; 

FREIRE, 2003; ARAÚJO FREIRE, 1989). 

Na contramão da história da educação dos últimos 15 anos, a 

redução do número de vagas no Ensino Superior enfraquece as condições 

de superação da pobreza, de transformação das histórias de vida de 

muitos jovens que vêm se preparando para entrar numa Universidade ou 

Instituto Federal. Enquanto os governos anteriores vinham criando uma 

cultura de ampliação do número de anos de escolarização no nosso país, 

o atual governo ilegítimo ataca especificamente esse ponto fundamental 

que qualifica nossos cidadãos e cidadãs, para a criação de um país menos 

submisso e que mostra aos jovens a importância de ir para o mercado 

com mais preparo e com condição de salário muito melhor ou mais apto 

a empreender e tornar-se independente. 

Estudos demonstram que em média o acesso dos jovens ao Ensino 

Superior no Brasil cresceu, de 2000 a 2010, mais de 100% – sendo que 

chegou a mais de 200% na região norte, mais de 150% na região nordeste, 

90% na região sudeste, quase 65% na região sul e 120% na região centro-

oeste (CORBUCCI, 2014; PERICO; FINCO, 2017). Sigamos sonhamos e 

com esperança de um tempo em que o Ensino Superior seja obrigatório e 

desejado por todos os jovens do nosso país, não uma seleção para alguns 

privilegiados. 

A PEC 55 é um engodo, uma manipulação de informações que 

demonstra a falta de capacidade de gestão do Estado pelos nossos 

representantes políticos atuais e que se aproveitou da crise para ferir de 

morte a educação e a saúde pública, além dos demais serviços públicos. 

Mas que não deixou de ser benevolente com as grandes empresas, o 

capital estrangeiro (há anúncios de privatizações na União e nas 

Unidades da Federação das empresas públicas), renúncias fiscais em 

favor, perdão de dívidas, reformas da previdência, terceirização do 
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trabalho, entre outras ações que se coadunam com a PEC 55 num 

emaranhado malvado e desumano, que atingirá centralmente as classes 

C, D e E nos próximos 20 anos; a saúde perderá cerca de 645 bilhões de 

reais se o crescimento do país chegar a 2% ao ano; haverá uma 

diminuição de cerca de 45 bilhões de reais em Educação até 2025 e vai 

inviabilizar a universalização do atendimento das crianças e adolescentes 

até 2020 como anunciado na meta do Plano Nacional de Educação, e o 

possível encerramento do Bolsa Família (PAIVA et al., 2016). 

O movimento político de direita, Escola Sem Partido, é uma 

tentativa mesquinha de frear a consciência crítica de educadores e 

educandos, impedindo o diálogo aberto sobre questões político-

pedagógicas, econômico-sociais, histórico-culturais que tangem o 

processo de ensinar e aprender na sala de aula (FRIGOTTO, 2017). Esse 

projeto se embasa em artigos da Constituição Federal de 1988, 

deturpando-os em favor de uma estratégia golpista retrógrada, 

transformando o processo de construção de conhecimento crítico-

dialógico entre educandos e educadores numa simples transmissão de 

informação por parte do educador para os alunos cativos e silenciosos, 

como num regime militar – típico processo de “educação bancária” 

denunciado por Freire (2003) na década de 1960 –, não é por acaso que 

entre nós educadores estamos chamando esse movimento de “Lei da 

Mordaça”. 

Na verdade, toda neutralidade proclamada é uma posição política 

escondida, como já nos ensinou Freire (2006), e esse projeto está 

exatamente nessa lógica. Além do mais, ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as condições para sua criação e recriação, a 

partir do contexto concreto, e esse projeto de lei contraria esses princípios 

gnosiológico-epistemológio-político-ético-estético freirianos (FREIRE, 

2004). Nesse sentido, o Escola Sem Partido é o movimento mais anti-

freiriano da atualidade, com um interesse de classe burguesa explícito e 

uma malvadeza implícita ao tratar os educandos como passivos em sala 

de aula e os educadores como pessoas descomprometidas com o processo 

de ensino-aprendizagem para a formação da cidadania plena e crítica em 

vista da práxis transformadora das realidades de vivência em sua 

concretude (KOSIK, 2002; SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2011). 

Sobre a Base Nacional Comum Curricular importa afirmar que 

ainda não está tranqüila essa última versão, carregada de limites, com 
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cortes de conteúdo e ainda não apresentou as questões relativas ao 

Ensino Médio, que segundo a MP-746, seria a base da mudança. A 

contratação da Fundação Carlos Alberto Vanzolini – ligada a Escola 

Politécnica da USP2 – já sinaliza que o tecnicismo retornará com força na 

nova roupagem do Ensino Médio brasileiro, aliás, é relevante falar que o 

contrato do Governo Federal para o serviço está orçado em mais de 18,9 

milhões de reais para o período 2017-2019 para a consolidação, 

disponibilização, divulgação e discussão da terceira versão, mais de 787 

mil reais por mês (sic!)3. 

Outros aspectos ainda precisam ser lembrados, tais como: o ensino 

de História passa a ser organizado por datas cronológicas dos fatos; o 

Ensino Religioso ficou de fora com o argumento da lei, de oferta 

obrigatória, mas matrícula facultativa, que será regulamentado pelos 

estados e municípios; o tema gênero não é trabalhado como conteúdo 

segundo os redatores, devido ao respeito à pluralidade – o que é uma 

pena, pois dependemos desses dois aspectos para ampliar a tolerância 

nas relações sociais.  

Sobre a terceirização e a reforma trabalhista, há uma maldade 

presente na própria assimetria das relações entre patrões e empregados, 

na necessidade que o trabalhador tem em relação ao seu cargo que o 

coloca em condição inferior no diálogo sobre o seu salário. Marx (2004) já 

afirmava que essa é uma luta injusta, quem sempre vence é o patrão. O 

                                                           
2 Sem querer desmerecer a entidade selecionada, mas a título de esclarecimento, meu temor 

é o caráter essencialmente técnico da Fundação Vanzolini na área da Engenharia da 

Produção. Segundo seu próprio site, ela “(...) é uma instituição privada, sem fins lucrativos, 

criada, mantida e gerida pelos professores do Departamento de Engenharia de Produção da 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). A instituição tem como objetivo 

principal desenvolver e disseminar conhecimentos científicos e tecnológicos essenciais à 

Engenharia de Produção, à Administração Industrial, à Gestão de Operações e às demais 

atividades relacionadas que realiza com total caráter inovador. (...) é também um centro de 

referência internacional em temas de destaque para as empresas privadas e para entidades 

do setor público que buscam alcançar e manter padrões elevados de desempenho”. 

Segundo essas informações, há certa carência de expertise pedagógica para a construção da 

versão final nos próximos dois anos em diálogo com a diversidade de sujeitos desse 

processo na base da educação nacional. Disponível em: <http://vanzolini.org.br> Acesso em: 

22 maio 2017. 
3 Diário Oficial da União (DOU) de 23 de Março de 2017. Disponível em: 

<https://www.jusbrasil.com.br> Acesso: 22 maio 2017. 

http://vanzolini.org.br/institucional/quem-somos/
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/140912365/dou-secao-3-23-03-2017-pg-23
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problema está em tópicos da reforma, como as convenções prevalecer 

sobre as normas legais, dando mais força às convenções coletivas – o que 

se vem chamando de o negociado sobre o legislado – o que permite 

flexibilizar: jornada de trabalho, banco de horas, redução de salário 

abaixo do mínimo, férias, décimo terceiro salário e, até, FGTS. Segundo 

os defensores desse projeto, todas essas alterações têm uma só razão: 

criar empregos. Os acontecimentos das últimas semanas demonstraram 

que as grandes empresas têm muito dinheiro, são capazes de prometer 

500 mil reais semanais de propina a um ex-deputado preso para que ele 

fique em silêncio, então imagina o tamanho do lucro de seus negócios, e 

há sempre a tendência de jogar a culpa da crise nos trabalhadores, é um 

grande engodo. Essa reforma é inaceitável! 

Sobre a Reforma da Previdência é importante verificar dois fatos 

que estão sendo desconsiderados: o primeiro são as duas notas técnicas 

da UNAFISCO (2017a; 2017b), que descortinam o que o Governo Federal 

não mostra, que é há sustentabilidade do atual modelo de 35 anos de 

contribuição e que não se sustentam os argumentos dos 49 anos de 

contribuição para aposentadoria integral, e que ele está dentro dos 

padrões de muitos países do mundo. Então, tem que funcionar. Tais 

alterações sugeridas configuram-se como um precedente perigoso de 

insegurança jurídica e ferem o princípio de isonomia da nossa Carta 

Magna. O segundo aspecto é a tese de doutorado em Economia de Denise 

Lobato Gentil (2006), que demonstra que o sistema atual de previdência e 

seguridade social do Brasil é auto-sustentável, não necessita de reformas, 

é capaz de gerar um volume muito grande de excedente, esse sistema não 

está em crise e o que é necessário é inserir no sistema o grande volume de 

pessoas que estão desprotegidas. 

A demarcação das terras indígenas é uma prerrogativa do 

Executivo, está na Constituição. A PEC 215 visa alterar o texto 

constitucional dando a decisão final para o Congresso sobre a 

demarcação das terras indígenas, territórios quilombolas e unidades de 

conservação ambiental. Esse texto favorece de modo especial aos 

ruralistas, pois serão indenizados por estarem em terra indígena, o que é 

estranho o Estado pagar para alguém sair da terra que não é dele! Outro 

grande problema dessa PEC é que ela estabelece o dia 05 de outubro de 

1988 (dia da promulgação da nova constituição do Brasil) como marco 

para estabelecer o que é ou não terra indígena, e isso na prática significa 
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que se os povos tradicionais não habitavam o território nessa data – ou 

antes dela –, não poderá ser demarcada essa propriedade, não levando 

em conta o conjunto de violências sofridas pelos indígenas brasileiros e o 

processo de expulsão de suas terras (PELLEGRINI, 2015). 

Sobre a Educação a Distância, o decreto 9057 de 26 de maio de 2017, 

previa a oferta de curso a distância para a Educação Básica, ensino 

fundamental e médio, educação de jovens e adultos e educação especial. 

Embora a oferta se restringisse a condições especiais – chamadas de 

situações emergenciais –, houve um alvoroço no país inteiro contra essa 

possibilidade. No dia seguinte, o MEC voltou atrás e revogou o decreto, 

lançando apenas um pequeno documento com cinco possibilidades de 

ensino a distância para estudantes que: tenham impedimento por motivo de 

saúde em acompanhar as atividades presenciais, estejam no exterior, em 

localidade que não haja ensino regular presencial, transferidos 

compulsoriamente e em missões em região de fronteira e situação de 

privação de liberdade. Essa iniciativa do MEC não ajuda em nada na 

qualidade da educação no país, não é uma proposta para qualificar a escola, 

o trabalho docente, é na verdade, um conjunto de trapalhadas, de decretos, 

normativas e processos que não está indo ao encontro das verdadeiras 

demandas da Educação Básica nem do Ensino Superior como deveriam. 

Enquanto isso, aos apoiadores do golpe... 

Mas nem tudo são trevas nesse processo pós-golpe, pois aos 

“amigos do rei” cabem recompensas, mesmo em tempos de crise financeira 

é possível ser generoso aos aliados incondicionais. Vejamos alguns dados: 

ao judiciário o aumento dos salários vai ser de 41,5%, de forma escalonada 

em oito parcelas, na Polícia Federal vai ser de 47,3% em três parcelas, em 

2017 será de 23%. Os repasses para a mídia impressa e televisiva constitui-

se num verdadeiro “trem da alegria”, vejam os dados: Para a Folha/UOL o 

valor repassado de maio-agosto de 2016 aumentou em 78%; a Rede Globo 

recebeu R$ 15,8 milhões do Governo Federal, sem contar as estatais (24% a 

mais que no mesmo período do ano anterior), o Grupo Abril, que edita a 

Veja recebeu R$ 380,77 mil no mesmo período, um aumento de 624%; na 

Revista Época aumentou em 900% e no jornal O Globo o aumento foi de 

230%; A Rede Band aumentou em vertiginosos 1.129% seu faturamento e o 

Facebook em 92%. Na média final, o aumento em publicidade é de 50%, 

equivalente a cerca de R$ 21 milhões. (OLIVEIRA, 2016; GARCIA, 2016; 
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MOREIRA, 2016; ROSÁRIO, 2016). O quadro a seguir nos permite ver essa 

farra com dinheiro público de forma mais elucidativa: 

Figura 01: Gastos Públicos com Publicidade em 2015 e 2016 

 

Nesse movimento, precisamos perceber que o golpe não foi contra 

a presidenta Dilma Rousseff, mas ele foi muito mais amplo, articulado 

entre as forças reacionárias do Brasil que se uniram contra os direitos 

sociais dos trabalhadores, cidadãos e cidadãs brasileiras que produzem a 

riqueza desse país. Segundo um pronunciamento da presidenta, o golpe 

foi contra os movimentos sociais e sindicais que lutam por direitos das 

classes menos favorecidas: direito constitucional a aposentadoria e 

seguridade social, direito a terra, a moradia, educação, cultura e saúde de 

qualidade enquanto serviço público, direito dos negros, dos indígenas, 

da população LGBT; o golpe é homofóbico e racista, contra as mulheres, é 

intolerante, preconceituoso e violento – simbólica e materialmente –, é 

contra o direito de manifestação sem repressão, enfim, o golpe foi contra 

a nação, numa estratégia neoliberal e neoconservadora. Ele representa em 

sim um grande retrocesso. 

O que nós educadores podemos fazer 

Mas não basta constatar todos estes problemas, reinventar o 

discurso de Freire como se ele estivesse aqui, se não visualizarmos ações 

concretas para efetivarmos a nossa práxis transformadora. Nessa direção, 
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exponho aqui algo que venho repetindo nos lugares que tenho tido a 

oportunidade de discutir os problemas educacionais atuais. 

Primeiro, temos que identificar qual é a nossa trincheira de luta, 

nosso lugar onde vamos fazer nossa intervenção transformadora. Eu, por 

exemplo, estou na pós-graduação em educação, participo de bancas de 

mestrado e doutorado, sou convidado – e obrigado – a publicar artigos 

em revistas científicas, capítulos de livros, tenho aulas na graduação e na 

pós-graduação; esse é o espaço que eu uso para fazer a luta contra três 

questões centrais que considero nossa batalha por uma educação de 

qualidade na atualidade brasileira, a saber:  

a) O Brasil sofreu um golpe de estado jurídico-parlamentar-midiático em 

2016 e precisamos lutar para restituir a democracia popular no nosso 

país, sob o risco de continuar sendo governados por políticos corruptos 

em conchavo com os donos do capital (leia-se grandes empresas 

nacionais e internacionais – JBS, Odebrecht, entre outras), aliás, os 

últimos acontecimentos vêm afirmando essa prática corriqueira da 

classe empresarial/política brasileira (de direita e de esquerda);  

b) A reforma do Ensino Médio é um retrocesso conteudista e tecnicista, 

não resolve o problema do acesso ao mercado com qualidade e salário 

digno dos nossos jovens e constitui-se como uma “cortina de fumaça” 

contra o sonho de ingressar no Ensino Superior, além de 

desconsiderar a formação integral dos estudantes, converte a 

educação para a cidadania numa educação para o civismo, e tem um 

nítido recorte de classe onde os mais pobres serão preteridos em 

relação aos mais abastados economicamente;  

c) Precisamos fazer a luta permanente contra a Lei da Mordaça que fere 

de morte a liberdade de produzir conhecimentos entre educadores e 

educandos tomando como ponto de partida o contexto de vivência, o 

entorno da escola, a vida comunitária, a concretude cotidiana, além de 

abrir precedentes para a punição dos educadores e tolher o direito 

constitucional de livre expressão das ideias e de profissão. 

Você que lê esse texto agora, talvez encontre sua trincheira na 

escola pública, no sindicato da sua categoria, numa comunidade eclesial 

de base, no seu local de trabalho, o importante é estarmos sintonizados 

em lutarmos as mesmas lutas, pois esses projetos que vem afrontar a 

educação e os demais direitos sociais, na lógica neoconservadora e 
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neoliberal precisam ser enfrentadas de forma organizada, articulada, mas 

também propositiva, mostrando aos que nos escutam/lêem, que outro 

país é possível, assumindo assim o nosso papel de liderança político-

pedagógica na sintonia com a educação crítica postulada por Paulo Freire 

(DICKMANN; DICKMANN, 2016). Não podemos descansar nessa luta, 

porque todo dia somos pegos de surpresa com novos ataques à educação, 

precisamos estar vigilantes, ser criativos ao inventar novas formas de 

enfrentamento e resistência ativa, em resumo, temer jamais! Como 

afirmou o próprio Freire (2000), a mudança é difícil, mas é possível. 

Muitos educadores já vêm construindo essa luta nas mais diversas 

áreas do conhecimento – trincheiras de resistência –, numa verdadeira 

jornada que se constitui como uma pedagogia da reinvenção, tendo em vista 

que encontramos influências de Paulo Freire, 20 anos depois, na área da 

saúde pública com muito êxito a partir de círculos de cultura e da 

investigação temática (PRADO; SCHMIDT, 2016), na aproximação com a 

psicanálise humanista (BORGHETI, 2015), na pedagogia latino-americana 

na relação com a Filosofia da Libertação (BOUFLEUER, 1991), no ensino da 

Filosofia na escola a partir da metodologia freiriana (FÁVERI, 2006), na 

área do ensino de Geografia (KAERCHER, 2007), na área do Direito e do 

pluralismo jurídico em diálogo com outros autores críticos (CAOVILLA, 

2016), no cooperativismo habitacional autogestionário através dos círculos 

de cooperação (DICKMANN et al, 2011). Além disso, ainda, nas pesquisas 

e processos pedagógicos no Ensino Superior tendo como instrumento os 

círculos de cultura (SPIGOLON; CAMPOS, 2016), tomando os círculos de 

cultura como metodologia de pesquisa ou círculos epistemológicos 

(ROMÃO et al, 2006), fazendo auto(trans)formação de educadores a partir 

de Paulo Freire em grupos de pesquisa (HENZ; TONIOLO, 2015) e até 

formação de educadores ambientais na escola a partir do Método Paulo 

Freire e da pesquisa-ação (DICKMANN, 2015). 

Considerações finais 

“Se nada ficar destas páginas, algo, pelo menos, 

Esperamos que permaneça: nossa confiança no povo. 

Nossa fé nos homens e na criação de um mundo 

em que seja menos difícil amar”. (Paulo Freire) 

Essa diversidade de experiências demonstra a atualidade do 

pensamento e da práxis de Paulo Freire, nos mostra que ele continua 
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vivo, presente na prática político-pedagógica de educadores – tanto na 

educação formal, não-formal e informal –, ressignificando os processos, 

transformando as ações educativas em atos revolucionários, contribuindo 

assim para a construção de um outro mundo possível. 

Todas essas experiências se constituem como um caleidoscópio 

político-pedagógico-histórico-cultural-ético-estético-epistemológico em 

que Paulo Freire é a referência e a lente para redimensionar e ampliar 

nossa leitura de mundo. É o processo pelo qual nossa palavração contribui 

para construir nossa palavramundo, sempre com Freire (2009), como 

discípulos que seguem a sua orientação de não segui-lo, de reinventá-lo, 

de atualizar sua práxis a partir da nossa realidade histórica concreta. 

Hoje, no cenário atual da política nacional, a título de síntese, 

podemos afirmar sem medo de errar: o Estado está de joelhos para o 

Capital. O Capital corrompe a política. A política perdeu a gestão do 

Estado para o Capital. 

Não há dúvida que se trata, no momento atual do Brasil, da 

constituição de uma necropolítica, que se estabelece como economia 

geradora de morte, coisifica o ser humano, transforma tudo em 

mercadoria (MBEMBE, 2011) e é geradora da necroeducação, 

necrodireitos, necrosociedade, tendo como poder soberano a vontade e 

capacidade de matar a vida, um retorno ao colonialismo do saber, 

dominador, servil do capital estrangeiro, aberto para a especulação, 

gerador de concentração de renda. É contra esse cenário que devemos 

lutar, mantendo a esperança como legado freiriano. 
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A CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE: REPENSANDO MODELOS E 

CRITÉRIOS PARA A INTEGRAÇÃO SUL-AMERICANA 

Marcos Leite Garcia 

Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino 

Resumo: A partir da produção de riscos globais, especialmente naquilo que se 

constata pela degradação à Natureza, verifica-se a necessidade de fortalecimento 

das atitudes de cooperação que favoreçam a manutenção de uma vida digna e, 

também, a articulação de objetivos comuns entre nações para se consolidar a sua 

integração, seja continental e/ou global. Por esse motivo, repensar como se 

desenvolve a participação cidadã por meio da Sustentabilidade enfatiza a 

necessidade de outros modelos de Cidadania que atendam aos critérios de um 

mundo mais sustentável e permitam a consolidação de espaços mais 

democráticos. O Objetivo Geral deste artigo é avaliar se o atual modelo de 

Cidadania atende aos critérios de Sustentabilidade a partir dos fenômenos do 

Novo Constitucionalismo Latino-Americano e a União de Nações Sul-Americanas 

– UNASUL. O método de abordagem utilizado foi o Indutivo. Ao final, percebe-

se que as Meta-Cidadanias ecológicas devem ser entendidas como vetores de 

integração entre os países sul-americanos, pois representam a eficiência e eficácia 

civilizacional pautadas por aquilo que sinaliza os objetivos propostos pela 

Sustentabilidade.  

Palavras-Chave: Cidadania. Novo Constitucionalismo Latino-Americano. 

Sustentabilidade. UNASUL.  

Abstract: The income of global risks, especially in nature’s degradation, shows 

the need to strengthen cooperative actions that favors the maintenance of a 

decent life and the articulation of common objectives among nations to promote 

their integration, whether continental and/or global. For this reason, rethinking 

how citizen through Sustainability emphasizes other models to act like Citizen 

per a more sustainable world and the consolidation of democratic spaces. The 
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Main Objective of this paper is to determine which model of Citizenship consents 

Sustainability from New Latin American Constitutionalism and the Union of 

South American Nations (UNASUR). The method used was the Inductive. As 

conclusion, it is perceived that ecological Meta-Citizenships should be 

understood as requirement for integration among the South American countries, 

since they represent the efficiency and civilizational effectiveness of the objectives 

proposed by Sustainability. 

Keywords: Citizenship. New Latin American Constitutionalism Sustainability. 

UNASUR. 

Introdução 

As recentes transformações humanas e ambientais no mundo 

demandam, da América do Sul, o compromisso solidário de mitigar as 

profundas desigualdades e a intensiva exploração à Natureza. Essa 

condição favorece o resgate da identidade sul-americana, de seus saberes, 

de sua multiculturalidade, de sua proximidade e cuidado com o mundo 

natural.  

A lógica democrática e jurídica dos continentes europeu/norte-

americano, aos poucos, deixa de se tornar o eixo fundamental na 

resolução dos conflitos e esses povos começam a se tornar seus 

protagonistas, especialmente quando estabeleceram a vontade de 

constituir as bases para uma convivência, as estratégias para se 

consolidar o uso dos bens comuns para o seu momento presente e futuro. 

Para se dinamizar a ocorrência dessas atitudes, é necessário citar 

quatro elementos indispensáveis e complementares para o contínuo 

desenvolvimentos desses ideais de integração e constituição identitária: 

Cidadania. Sustentabilidade. União de Nações Sul-Americanas – 

UNASUL – e o Novo Constitucionalismo Latino-Americano. 

Logo no primeiro tópico deste estudo, verifica-se a necessidade de 

se repensar as bases de um agir cidadão, o qual não deve se circunscrever 

aos fundamentos de um sujeito de direitos e deveres determinados por 

um Contrato Social. A Cidadania, enquanto elementos integrativos, 

precisa favorecer quais tipos de saberes e práticas permitem uma 

alargada participação no continente latino-americano a fim de estreitar as 

histórias, os costumes, as identidades comuns. Verifica-se, nessa linha de 

pensamento, acerca da dimensão multilateral da Cidadania. 
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A partir de tratados – como é o caso da UNASUL – e de várias 

mudanças decorrentes dos interesses nacionais por meio de seus 

habitantes – principalmente aquelas que durante tantos anos foram 

silentes pela força das oligarquias, pelo desprezo ao campesinato e aos 

mais vulneráveis, inclusive sob o ângulo da Economia – tem-se, desde da 

década de 80, o surgimento de um Novo Constitucionalismo Latino 

Americano a fim de compreender as suas virtudes e vícios.  

A união da Cidadania e Sustentabilidade, de um lado, e dos 

interesses da UNASUL e o Novo Constitucionalismo Latino Americano, 

de outro, permitiram o aparecimento de mecanismos os quais tornam os 

objetivos de integração entre esses países. Não se pensa, agora, somente 

numa Cidadania nacional, mas nas experiências regionais as quais 

permitem identificar e desenvolver uma atitude a qual favorece a 

preservação dos direitos das pessoas e da Mãe Terra. As Meta-

Cidadanias ecológicas reivindicam outros significados, com formas de 

ações mais amplas, em detrimento aos já apresentados nos séculos XIX e 

XX. 

O problema de pesquisa ao tema estudado sugere a seguinte 

indagação: Qual o modelo de Cidadania pode ser instituído pelas 

demandas da Sustentabilidade para se constituir a unidade identitária da 

América do Sul? 

A hipótese de pesquisa, nesse caso, se descreve na seguinte 

afirmação: a exigência de uma Cidadania comum aos países latino-

americanos surge com a perspectiva da dimensão Ambiental e a 

Sustentabilidade. Ambas expressões são condições necessárias à 

viabilidade do projeto de unidade identitária do referido continente 

expresso pela UNASUL e pelo Novo Constitucionalismo Latino-

Americano.  

Por esse motivo, o agir cidadão deve expressar esforços comuns, 

deve ser multilateral na medida em que reconhece a importância das 

experiências regionais na composição dessa Cidadania Latino-

Americana. É a partir desse pensamento no qual as Meta-Cidadanias 

ecológicas não apenas ampliam as esferas de atuação da Cidadania 

Ambiental, mas resgatam saberes negligenciados e que promovem esse 

agir cidadão a partir de preocupações comuns, como é caso da 

Sustentabilidade.  
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O Objetivo Geral deste estudo é avaliar se o atual modelo de 

Cidadania atende aos critérios de Sustentabilidade a partir dos 

fenômenos do Novo Constitucionalismo Latino-Americano e a União de 

Nações Sul-Americanas – UNASUL. Os Objetivos Específicos podem ser 

traduzidos pelas seguintes ações: a) estabelecer quais são os modelos de 

Cidadania que favorecem a participação na lógica da Sustentabilidade; b) 

identificar quais são seus âmbitos de atuação para se promover a 

integração latino-americana a partir da Sustentabilidade; c) reconhecer a 

existência de saberes comuns dessas terras do sul – como é o caso dos 

Direitos da Natureza – os quais não podem ser negligenciados para se 

entender as adversidades sociais, históricas, culturais, econômicas, 

jurídicas e ambientais, bem como as tentativas de resolução dos seus 

conflitos.  

O método utilizado para a Fase de Investigação e o Relato de 

Pesquisa será o Indutivo1, cuja premissa menor são as reivindicações de 

integração dos países dessa região apresentadas pela UNASUL e o Novo 

Constitucionalismo Latino-Americano por meio de outro agir cidadão e a 

Sustentabilidade e como essas podem ocorrer, de modo específico – 

premissa maior. Para se desenvolver a Fase de Tratamento dos Dados, 

selecionou-se o Método Cartesiano2. As técnicas selecionadas ao 

cumprimento dos métodos eleitos são a Pesquisa Bibliográfica e 

Documental3, a Categoria4 e o Conceito Operacional5, quando 

necessários.  

                                                           
1 “(...) base lógica da dinâmica da Pesquisa Científica que consiste em pesquisar e identificar 

as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma percepção ou conclusão geral” 

(PASOLD, 2015, p. 213). 
2 “(...) base lógico-comportamental proposta por Descartes, (...), e que pode ser sintetizada 

em quatro regras: 1. duvidar; 2. decompor; 3. ordenar; 4. classificar e revisar” (PASOLD, 

2015, p. 212). 
3 “(...) Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais” 

(PASOLD, 2015, p. 215). 
4 “(...) palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma ideia” 

(PASOLD, 2015, p. 205). 
5 “(...) definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito 

de que tal definição seja aceita para os efeitos da ideia exposta” (PASOLD, 2015, p. 205). 
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Cidadania e a integração entre os países sul-americanos 

Observa-se, nesse século XXI, uma intensa necessidade de se 

constituir, na América Latina, aquilo que historicamente se negou: o 

resgate de sua identidade e a chance de fundar o seu desenvolvimento a 

partir de seus saberes. Não se nega, em nenhum momento, todo o legado 

cultural, político, jurídico, científico, econômico, tecnológico estabelecido 

pelos povos europeus, mas, sob igual critério, é improvável que se 

estabeleça qualquer projeto de integração sem que haja um olhar para as 

próprias raízes. 

No entanto, o reconhecimento acerca da importância cultural dos 

diferentes países que compõem a América Latina não é tarefa das mais 

fáceis porque, mesmo sob o ângulo da Fraternidade6, as disputas pelos 

poderes políticos e econômicos impediam qualquer forma de 

proximidade entre as culturas deste território. O enraizamento da 

segregação, da marginalização, especialmente dos saberes constituídos se 

comparados com países europeus e/ou norte-americanos, não favoreceu a 

elaboração desta desejável unidade sócio-histórica-ambiental latino-

americana7.  

A partir desse cenário e das dificuldades vivenciadas em cada 

região do mencionado continente, verifica-se a existência de objetivos os 

quais não se exaurem nos limites do Estado-nação, nem podem ser 

pensadas a partir de sua lógica – geralmente – excludente. O recorte 

geográfico latino-americano demonstra o compartilhamento, por 

exemplo, da Natureza e como a sua administração e cuidado requerem 

uma racionalidade participativa comum.  

                                                           
6 “(...) o princípio da fraternidade na América Latina não foi proposto como uma 

solidariedade entre aqueles que, por vínculos determinados a priori, são ‘irmãos’ – no 

sentido mais amplo da palavra – nem tampouco em nível individual, mas que, no discurso 

latino-americano, transformou-se em exigências históricas que, lamentavelmente, ainda 

persistem pela ação do colonialismo” (IGHINA, 2009, p. 23). 
7 (...) las élites locales se dieron la tarea de diseñar países capaces de comparar-se con los 

modernos europeos, concibiendo para sí organizaciones político-culturales estables y 

fácilmente descriptibles a partir de cierta unidad. La voluntad por crear la historia nacional, 

la literatura nacional, el territorio nacional – (...) – buscaba como fin diseñar territorios que 

funcionaran como hinterlands de cultura estándar capaces de entrar en la historia y la 

economía de Occidente” (IGHINA, 2007, p. 134). 
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O tempo e as exigências do século XXI não podem ser estudados 

ou vivenciados, exclusivamente, a partir de valores ou conhecimentos 

oriundos do século XIX ou XX, mas, ao contrário, é necessário identificar-

se aquilo que se torna indispensável para se promover condições dignas 

para se viver e conviver, seja entre humanos ou destes com a Natureza. 

Existem dois pressupostos os quais permitem a viabilidade fática desse 

objetivo, quais sejam, a Cidadania8 e a Sustentabilidade9.  

O primeiro tópico demanda, hoje, uma postura crítica a partir de 

sua enunciação moderna na Europa e na América do Norte. O seu caráter 

liberal e citadino, por exemplo, já não traz mais as respostas desejadas 

para as adversidades sociais, políticas, jurídicas e ambientais 

experimentadas entre esses países. A matriz histórica da Cidadania 

europeia, principalmente no tempo da Revolução Inglesa, por exemplo, 

demonstrou que a existência dos deveres é insuficiente para caracterizar 

a passagem do citadino/súdito para o citadino/Cidadão. É necessário, 

nesse momento, complementar os deveres com direitos10.  

Sob igual critério, a expressão Cidadania, nas terras latino-

americanas, nem sempre se fortaleceu pelo paradigma direitos/deveres. 

No Brasil, por exemplo, o seu surgimento ocorre por uma intensa – senão 

árdua – desvinculação das pessoas as quais se subordinavam às regras 

determinadas pela oligarquia11, por um lado, e, por outro, pelo 

                                                           
8 “Se entiende la ciudadanía como la posesión de un conjunto de derechos en las esferas 

civil, política y social (por ejemplo, en orden sucesivo, libertad, voto y educación pública), y 

la pertenencia a una comunidad” (GUDYNAS, 2009, p. 55). 
9 Para fins desta pesquisa, sugere-se o seguinte Conceito Operacional para a Categoria 

indicada: Compreensão ecosófica acerca da capacidade de resiliência entre os seres e os 

ambientes para se determinar – de modo sincrônico e/ou diacrônico – quais são as atitudes 

que favorecem a sobrevivência, a prosperidade, a adaptação e a manutenção da vida 

equilibrada. 
10 “A história do desenvolvimento dos direitos do citadino, a evolução da cidadania na 

Europa centro-ocidental, transcorre há pelo menos três séculos – de acirrados conflitos 

sociais – relacionada à conquista de três conteúdos de direitos, diversos entre si: os direitos 

civis, no século XVIII; os direitos políticos, no século XIX; e os direitos sociais, no século XX” 

(MONDAINI, 2005, p. 116). 
11 “(...) o processo brasileiro de modernização possui duas fases fundamentais de 

transformações políticas e sociais. A primeira é caracterizada por um modelo de 

organização social calcado numa lógica de poder pessoal, representada pelo senhor de 

terras e identificada pelo patriarcalismo e pela escravidão. Dotado de soberania absoluta 

tanto na seara pública (representante do poder local insubordinado ao poder central) como 
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surgimento de valores impessoais, técnicos, individualistas e burgueses, 

próprios da lógica do mercado. É nessa transição que aparece uma outra 

classe entre os senhores de terra e os escravos, a qual será detentora tão 

somente de uma “subcidadania“12.  

As tentativas de integração e participação na identidade da 

América Latina que ocorrem por meio da Cidadania não se esgotam 

naqueles status civitatis ou status civitas activae, os quais impõe tão 

somente direitos e obrigações às pessoas nos limites fronteiriços dos 

Estados13. É impossível se descrever como Cidadão de um país ao se 

saber que o Estado-nação vizinho sofre intensas formas de privação da 

liberdade, experimenta profundas misérias humanas, os governos se 

omitem na execução de Direitos Sociais, entre outros. Cidadania implica, 

além dos direitos e deveres legais, responsabilidade com o Outro.  

A fórmula liberal e social de Cidadania – concebida na Europa e 

aperfeiçoada nos Estados Unidos da América – parece ser insuficiente 

para se cumprir os objetivos de integração sócio-histórico-cultural, de um 

lado, e a preservação da Natureza de outro nas terras da América Latina. 

Ressalte-se, ainda, que embora se destaque todos os esforços observados 

nas Constituições latino-americanas em se inserir nesse corpus jurídico a 

proteção ao meio ambiente como um direito de terceira geração14, não se 

                                                           

na privada (chefe de família), tal personagem denota uma concepção político-social de 

marca autoritária, totalitária e oligárquica” (BELLO, 2007, p. 138). 
12 “A cidadania concedida, que está na gênese da construção de nossa cidadania, está 

vinculada, contraditoriamente, à não-cidadania do homem livre e pobre, o qual dependia 

dos favores do senhor territorial, que detinha o monopólio privado do mando, para poder 

usufruir dos direitos elementares da cidadania civil” (SALES, 1994, p. 1). 
13 Essa participação cidadã: “(...) busca desenvolver mecanismo de diálogo entre as 

instituições da Comunidade Sul-Americana e da sociedade civil que permitam uma maior 

participação na formulação das políticas de integração sul-americana e a cooperação na área 

da defesa, com o intercâmbio de informação e de experiências entre os Ministérios da 

Defesa dos países da região. É perceptível a pluralidade de pensamentos a partir das 

diferentes possibilidades de propostas, contemplando diversos governos presentes” 

(NAFALSKI, 2011, p. 124). 
14 “(...) la concepción generacional de los derechos no implica una sustitución global y 

completa de “viejos” por “nuevos” derechos. En algunos casos, analiza la aparición de 

determinadas libertades que pretenden responder a los nuevos riesgos y asedios a los 

grandes valores de la persona humana y su concreción en derechos. Pero, en otras muchas 

ocasiones, la concepción generacional estudia la metamorfosis que afecta a derechos ya 
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observa uma alteração significativa no agir cidadão. O acréscimo da 

dimensão ambiental e a necessidade de sua preservação – a qual trará, 

também, a presença de uma Justiça Ambiental – se caracteriza como 

“cidadania de baixa intensidade”. 

Esse não parece o cenário desejado do agir Cidadão esboçado pelos 

projetos de integração latino-americana, como se observa, por exemplo, a 

partir do Tratado Constitutivo da União de Nações Sul-Americanas – 

UNASUL. A Cidadania, que aparece como vetor de integração para um 

futuro comum latino-americano, reivindica uma visão crítica acerca dessa 

categoria e seu fundamento teórico exposto pelo pensamento europeu e 

norte-americano.  

Consolida-se outro modelo pautado nos saberes dos diferentes 

povos deste continente do Sul, não obstante se reconheça as intensas 

adversidades sociais, econômicas, políticas e jurídicas, bem como 

algumas fragilidades institucionais na preservação de direitos e a 

mitigação da pobreza e miséria. Por esse motivo, verifica-se que o esforço 

da UNASUL ao ano de 2016 é a consolidação e viabilidade de uma 

Cidadania Sul-Americana15.  

A configuração dessa Cidadania já não se fundamenta mais 

exclusivamente no sentido liberal e social contido nos contornos legais do 

Estado nacional, mas na sua dimensão multicultural, aberta e dialogal, 

própria da América do Sul, especialmente no que se refere aos povos 

indígenas. Autores como Perez-Luño sinaliza a instituição de uma 

Cidadania Multilateral16, a qual se torna o fundamento apropriado para 

                                                           

existentes motivada por las nuevas circunstancias que delimitan su ejercicio” (PEREZ-

LUÑO, 2006, p. 17). 
15 “A Cidadania Sul-Americana possui natureza multilateral e hologramática. Trata-se de 

uma Cidadania forjada pela amplitude das novas exigências social, política e jurídica. A 

flexibilidade das identidades, a fragmentação dos interesses nacionais, a proteção dos 

Direitos Fundamentais num cenário continental, a erosão da Soberania permitem uma nova 

definição de Cidadania a qual corresponda às expectativas da cartografia humana que se 

desenvolvem no século XXI” (AQUINO, 2014, p. 428). 
16 Deve-se entender esse modelo “(...) como la posibilidad de ser titular simultáneamente de 

varias ciudadanías, sino la posibilidad de ejércelas con mayor o menor intensidad según los 

sentimientos de cada ciudadano hacia cada una de estas comunidades políticas. (...) No se 

trata de abolir las diferencias culturales que caracterizan los distintos pueblos (...), sino 

ofrecerles un cauce de expresión que evite el conflicto (...). En todo caso, el paradigma de la 
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se desenvolver o compromisso estabelecido logo no preâmbulo do 

Tratado da UNASUL. 

Percebe-se como a definição clássica de Cidadania já não apresenta 

respostas satisfatórias para se constituir a unidade identitária da América 

Latina, a qual nasce da multiculturalidade de seus povos. Nem todos os 

grupos ou comunidades tem esse sentimento de pertença às sociedades 

da polis. Ao contrário, essa referência às regras de participação e 

convivência na cidade, os modos de se promover a justiça, não faz parte 

de suas realidades, como é o caso dos indígenas ou povos campesinos 

(GUDYNAS, 2016, p. 62).  

Os direitos civis e políticos, próprios das conquistas históricas 

enfatizadas pela Cidadania, por exemplo, não chegam ao seu dia a dia, 

não traduzem formas de proteção ou reivindicação às suas necessidades 

e nem reconhecem a proximidade dessas pessoas com a Natureza17. Por 

esse motivo, a leitura do artigo 18 do Tratado Constitutivo da UNASUL 

torna claro esses argumentos:  

Se promoverá la participación plena de la ciudadanía en el proceso 

de la integración y la unión suramericanas, a través del diálogo y la 

interacción amplia, democrática, transparente, pluralista, diversa e 

independiente con los diversos actores sociales, estableciendo 

canales efectivos de información, consulta y seguimiento en las 

                                                           

ciudadanía multilateral debería proponerse, como meta última y definitiva, recuperar el 

proyecto humanista cosmopolita de la modernidad, que continúa vigente: hacer posible una 

universalis civitatis en la que se consagre plenamente el auspiciado status mundialis 

hominis” (PEREZ-LUÑO, 2006, p. 240-241). 
17 “En estas posturas se deben separar al menos dos aspectos. Por un lado, hay que 

reconocer la legitimidad de una discusión sobre cómo “descolonizar” los saberes (en este 

caso sobre la ciudadanía y demás conceptos relacionados de origen europeo), de manera 

que la aplicación de un cierto concepto de ciudadanía no se vuelva una nueva expresión de 

colonialismo cultural, que termina legitimando un orden social y político. Este alberga 

concepciones de una Naturaleza separada de los humanos, un ordenamiento social y 

político aplicado desde la época de la colonia, y una visión de la evolución de la sociedad 

como un progreso de base material y mayor control sobre el entorno (...)”. (...) Se deben 

rescatar y revalorizar los saberes subordinados, hacerlos explícitos, analizarlos e 

incorporarlos, así como lograr su concurso en un proceso de emancipación. Pero también es 

necesario admitir que hay saberes locales muy diversos frente a la Naturaleza que en 

algunos casos pueden fundamentar posturas respetuosas, pero en otros pueden generar 

otras que son utilitaristas sobre la Naturaleza (...)” (GUDYNAS, 2016, p. 62). 



Maria Aparecida Lucca Caovilla, Reginaldo Pereira, Silvana Winckler (Orgs.) | 67 

diferentes instancias de UNASUR. Los Estados Miembros y los 

órganos de UNASUR generarán mecanismos y espacios 

innovadores que incentiven la discusión de los diferentes temas 

garantizando que las propuestas que hayan sido presentadas por la 

ciudadanía, reciban una adecuada consideración y respuesta. 

(UNASUL, Tratado constitutivo) 

Esse é o espírito no qual fomenta as principais mudanças nas 

Constituições Latino-Americanas. O sentimento de pertença não se 

exaure tão somente naquilo que se institui pela nacionalidade, mas se 

expande na medida em que todos compartilham semelhantes histórias, 

costumes, adversidades e virtudes. Todo esse entusiasmo, compreendido 

como verdadeira força utópica18, não pode ser traduzido como respostas 

curtas e rápidas a fim de se resolver as adversidades políticas e culturais 

do mencionado continente.  

Nem sempre a categoria Cidadania sintetiza uma unidade de vida 

pacífica, um modo de ser num cenário multicultural19. A Cidadania, a partir 

do Novo Constitucionalismo Latino-Americano20, já não dissemina uma 

                                                           
18 “(...) A Quimera, figura de alhures, é certamente utopista pelo fato de que através dela se 

percebe o processo de destruição/reconstrução que leva de um mundo real a um outro 

mundo real (suposto): o ser fantástico mostra que o real atual é ordem relativa que uma 

desordem poderia transformar em outra ordem. Mas Utopia não é uma Quimera: ela é 

(imaginariamente) o tempo do processo, ou seja, uma nova realidade cuja essência aparece 

diretamente na existência” (LACROIX, 1996, p. 65). 
19 “(...) a cidadania nunca consegue expressar completamente seus valores e sentimentos. 

Ela contém uma dimensão imaginária que é sempre, em parte, recalcada: o que a cidadania 

nos permite ser. A outra cidadania que funciona como instância inconsciente é a instância 

da inconsciência coletiva (o que a sociedade se nega a saber sobre si mesma). O que a 

cidadania é compelida (pelas práticas do poder) a ignorar dela mesma. Falo dos indizíveis 

da cidadania; o que o poder impõe como indizível. Tratar-se-ia de potencialidades ainda 

não manifestas da cidadania como atividade criadora da ‘consciência antecipadora’: A 

utopia concreta de transformação à espera de um futuro melhor e possível” (WARAT, 1994, 

p. 14). 
20 “(...) el nuevo constitucionalismo va más allá y entiende que, para que tenga efectiva 

vigencia el Estado constitucional no basta con la mera comprobación de que se ha seguido el 

adecuado procedimiento constituyente y que se han generado mecanismos que garantizan la 

efectividad y normatividad de la Constitución. Defiende que el contenido de la Constitución 

debe ser coherente con su fundamentación democrática, es decir que debe generar 

mecanismos para la directa participación política de la ciudadanía, debe garantizar la totalidad 

de los derechos fundamentales incluidos los sociales y económicos, debe establecer 

procedimientos de control de constitucionalidad que puedan ser activados por la ciudadanía y 

debe generar reglas limitativas del poder político, pero también de los poderes sociales, 
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postura excludente enunciada pelos paradigmas constitucionais clássicos, 

como é o caso do liberal. O multiverso de Constitucionalismos denota, 

nesse momento, a presença do modelo indicado no início deste parágrafo 

no intuito de se resgatar a necessidade de processos constituintes 

democráticos, os quais não fossem a expressão dos poderes 

oligárquicos21. Em outras palavras: anterior às décadas de 80 e 90, não 

houveram compromissos constitucionais fortes, os quais reforçassem o 

ideal da Cidadania como participação, reivindicação e exercício do 

espaço público, nem como expressão de união a partir das necessidades 

das pessoas, sejam materiais, existenciais ou espirituais. 

Essas deficiências, aos poucos, são suprimidas por alguns 

fenômenos os quais conseguem traduzir aquilo que se planeja como o 

futuro comum da América do Sul e Latina descrito no Preâmbulo e artigo 

18 do Tratado Constitutivo da UNASUL. Nesse caso, percebe-se como a 

se torna imperativo a expansão da Cidadania para além das fronteiras 

nacionais e de que modo as experiências sociais e culturais demandam 

outros critérios para que a integração seja um projeto em permanente 

consolidação nas terras do Sul. O que mais se destaca para cumprir esse 

objetivo é a Sustentabilidade22.  

                                                           

económicos o culturales que, producto de la Historia, también limitan el fundamento 

democrático de la vida social y los derechos y libertades de la ciudadanía. Pues bien, ese 

nuevo constitucionalismo teórico ha encontrado su plasmación, con algunas dificultades, en 

los recientes procesos constituyentes latinoamericanos llevados a cabo en Venezuela, Bolivia y 

Ecuador. Al menos, en cuanto a la fundamentación de la Constitución. Está por ver si también 

se consigue llevar a la práctica todo lo diseñado en esos textos constitucionales con respecto a 

su efectividad y normatividad. Aunque comienzan a percibirse distorsiones importantes que 

pueden volver a frustrar un intento de recuperación integral de una teoría democrática de la 

Constitución. Estos procesos con sus productos, las nuevas constituciones de América Latina, 

conforman el contenido del conocido como nuevo constitucionalismo latino-americano” 

(VICIANO PASTOR; MARTÍNEZ DALMAU, 2012, p. 163-164. 
21 “(...) La evolución posterior del constitucionalismo latinoamericano del siglo XX, anterior 

a las nuevas constituciones, se fundamentó en el nominalismo constitucional y, con ello, en 

la falta de una presencia efectiva de la Constitución en el ordenamiento jurídico y en la 

sociedad. En general, las constituciones del viejo constitucionalismo no cumplieron más que 

los objetivos que habían determinado las élites: la organización del poder del Estado y el 

mantenimiento, en algunos casos, de los elementos básicos de un sistema democrático 

formal” (VICIANO PASTOR; MARTÍNEZ DALMAU, 2012, p. 167). 
22 Esboça-se, para essa pesquisa, o seguinte Conceito Operacional para a Categoria: “É a 

compreensão acerca da capacidade de resiliência entre os seres e o ambiente para se 
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Sustentabilidade: condição de vida digna no século XXI 

Ao se estudar a proposição civilizatória da Sustentabilidade, 

observa-se como se marginalizou a importância acerca da compreensão 

sobre a geografia natural e humana23, desde a condição da Justiça24 até a 

Cidadania25. Quando se constata a lógica plural da Sustentabilidade, não 

é possível, para se constituir um estudo mais criterioso, desprezar as 

conexões entre os sentidos ambiental, social, jurídico, político, econômico, 

tecnológico, científico. A Sustentabilidade se corporifica como mosaico de 

vidas. No entanto, para fins desta pesquisa, adota-se a sua dimensão 

ambiental e as repercussões para o Desenvolvimento Sustentável26.  

                                                           

determinar – de modo sincrônico e/ou diacrônico – quais são as condições favoráveis à 

manutenção, adaptação e perpetuação da vida equilibrada, seja humana ou não humana, a 

partir de uma matriz ecosófica que se manifesta pelos critérios biológicos, químicos, físicos, 

informacionais, éticos, territoriais, culturais, jurídicos, políticos, tecnológicos, científicos, 

ambientais e econômicos”. 
23 “A geografia humana começa a nos orientar para podermos escutar a musicalidade que 

encerra os momentos cronotópicos. Desconhecemos a nossa identidade porque 

desaprendemos as formas de escutar a musicalidade de nossas recordações. Escutar as 

recordações para fazer os fragmentos de nossa memória, que evocam fragmentos 

biográficos musicalizados. A identidade não é outra coisa que um território desconhecido, 

quase um território em branco, arrasado, sem marcas nem recordações, sem marcas que 

façam sentido, que nos permitam escutar o ruído como música. Povoar esse território 

desconhecido é construir nossa identidade, que não será manipulada se esse território 

desconhecido é povoado por mim, valendo-se de mim, sem condicionamentos de lugares 

comuns, meios massivos, ou comunicadores mercenários” (WARAT, 2010, p. 101). 
24 “Se se resolver traçar uma geografia da Justiça, perceber-se-á como a insistência de 

posturas excessivamente consequencialistas, utilitaristas e pouco (ou nada) cooperativas 

afetam, globalmente, a viabilidade da função social, jurídica, estética e histórica da Justiça. 

Não é preciso destacar como a prevalência dessas atitudes inviabiliza o conjunto capacitário 

global a fim de consolidar redes de cooperação as quais contribuem para a superação das 

desigualdades no mundo” (ZAMBAM; AQUINO, 2016, p. 168). 
25 “(...) A cidadania não existe se o outro da alteridade é um excluído. Enquanto existirem 

excluídos é uma hipocrisia falar de cidadania. Somente se é cidadão se os outros, se a 

alteridade que organiza as possibilidades de estar entre nós não está excluída. Se os outros 

são excluídos eles não são cidadãos. Falar de cidadania em circunstâncias de exclusão é 

garantir a persistência de estados de exclusão, que são o lado diabólico de nossas 

sociedades” (WARAT, 2010, p. 82). 
26 Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável não são expressões sinônimas. A 

segunda deve obediência à matriz ecológica da primeira a fim de constituir ações humanas 

as quais se observe a preocupação permanente em instituir condições favoráveis à 

preservação da vida de todos os seres. No entanto, especialmente com o advento de 
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Os riscos globais originários que se proliferam devido às agressões 

ao mundo natural e humano evidenciaram duas situações nas quais a 

Sustentabilidade se torna imperativo teórico e de práxis ao 

aperfeiçoamento das relações entre os seres vivos no século XXI: 1) a 

transversalidade e o alcance dos efeitos causados pelas intensas formas 

de degradação do mundo humano e natural, bem como a dificuldade em 

seu identificar as responsabilidades de quem causa maior dano, 

impedindo outros povos de terem vida digna; 2) a lógica técnica-

científica, própria da Modernidade, já não consegue trazer respostas 

satisfatórias às catástrofes mundiais. É necessário não apenas uma 

racionalidade ambiental27, mas outra, própria da Sustentabilidade, capaz 

de mitigar essas atitudes. 

A proteção ambiental, sob o ângulo desses argumentos, é um 

objetivo comum entre os países sul-americanos na medida em que traduz 

indícios de uma vida sadia a qual estabiliza a relação entre Homem e 

Natureza. Sabe-se, contudo, que a linguagem econômica encobre o 

significado proposto na criação da UNASUL. Milhares de hectares de 

florestas são dizimadas, os povos campesinos e indígenas são expulsos 

de suas terras, tudo o que é plantado se torna mercadoria, a água, sob 

igual critério, deixa de ser bem comum e se torna objeto de mercancia28, 

                                                           

documentos internacionais, como é o caso do Relatório Brudtland, percebe-se como o 

Desenvolvimento Sustentável se torna um nome vazio na medida em que adota apenas a 

dimensão econômica como fundamento de sua existência. 
27 “(...) As contradições entre a racionalidade ecológica e a racionalidade capitalista se dão 

através de um confronto de diferentes valores e potenciais, arraigados em esferas 

institucionais e em paradigmas de conhecimento, através de processos de legitimação com 

que se defrontam diferentes classes, grupos e atores sociais. (...) a racionalidade ambiental 

não é expressão de uma lógica, mas efeito de um conjunto de interesses e de práticas sociais 

que articulam ordens materiais diversas que dão sentido e organizam processos sociais 

através de certas regras, meios e fins socialmente construídos” (LEFF, 2015, p. 134). 
28 “En América Latina y el Caribe, la sostenibilidad ambiental está cada vez más en riesgo y 

el deterioro ambiental se ha profundizado en los últimos treinta años. Los problemas 

ambientales más importantes de la región (degradación de tierras y bosques, deforestación, 

pérdida de hábitat y de biodiversidad, y contaminación del agua dulce, costas marítimas y 

atmósfera) están agravándose en términos generales.6 Ello se evidencia con indicadores 

como la pérdida de biodiversidad, en especial de ecosistemas clave como los bosques 

tropicales. Se han degradado los suelos y el agua, mientras que ha aumentado la 

contaminación urbana” (GUDYNAS; ZAHEDI, 2008, p. 275). 
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ou seja, trata-se mais de uma luta pelo lucro em detrimento à integração 

social, histórica, cultural e ambiental.  

Percebe-se, a partir desse cenário, como a Cidadania, aliada à 

concepção de Desenvolvimento Sustentável29 ambiental, deve percorrer 

longo e significativo caminho para instituir formas de participação, de 

governo, de auxílio na preservação, restauração, administração e cuidado 

do Mundo Natural, já que os diferentes ecossistemas são compartilhados 

entre os países da América Latina, como se observa pelo caso da 

Amazônia.  

Enquanto Cidadania e Sustentabilidade não determinarem as 

condições para que haja Desenvolvimento inclusivo, enquanto a 

ideologia do Desenvolvimento Sustentável se exaurir nos limites da 

racionalidade econômica, nenhum projeto de integração continental, 

especialmente que articule estratégias para o uso e preservação dos bens 

comuns, terá êxito em qualquer espaço ou tempo. Essa parece ser a 

afirmação de Leff na medida em que esclarece o que é a ideologia do 

Desenvolvimento Sustentável: 

(...) a ideologia do desenvolvimento sustentável desencadeia um 

delírio e uma inércia incontrolável de crescimento (...). O discurso 

da sustentabilidade monta um simulacro que, ao negar os limites 

do crescimento, acelera a corrida desenfreada do processo 

econômico para a morte entrópica. A racionalidade econômica 

desconhece toda a lei de conservação e reprodução social para dar 

curso a uma degradação do sistema que transcende toda norma, 

referência e sentido para controlá-lo. Se as ecosofias, a ecologia 

social e o ecodesenvolvimento tentaram dar novas bases morais e 

produtivas a um desenvolvimento alternativo, o discurso do 

neoliberalismo ambiental opera como uma estratégia fatal que gera 

uma inércia cega, uma precipitação para a catástrofe. (LEFF, 2015, 

p. 23) 

                                                           
29 “Esse substantivo ‘Desenvolvimento’, agora seguido do adjetivo ‘sustentável’, trata-se de 

qual desenvolvimento? Do desenvolvimento dos economistas clássicos, dos convencionais, 

que pregam um desenvolvimento ilimitado nos moldes do capitalismo ocidental? E agora 

esse desenvolvimento ilimitado dos economistas clássicos está chegando aos países 

emergentes como os chamados BRICS, como será sustentável esse modelo 

desenvolvimentista convencional ocidental?” (GARCIA; MARQUES JÚNIOR; PILAU 

SOBRINHO, 2014, p. 975). 
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A última parte do texto precisa de maior atenção: O 

Desenvolvimento Sustentável, a partir desses pressupostos, já não 

potencializa tão somente riscos, mas gera catástrofes30. Os modelos 

econômicos e tecnológicos sobre a gerência das incertezas e riscos não 

amenizam, nem evitam, os resultados catastróficos da ideologia 

desenvolvimentista, mesmo sob o nome “Sustentável”. Trata-se de uma 

perspectiva suicida31. A insistência dessa atitude, própria de uma 

mentalidade hipócrita, ao rememorar Mannheim32, cria mais e mais 

obstáculos quanto ao esclarecimento, eficácia, eficiência e efetividade da 

Sustentabilidade no decorrer do tempo.  

A presença da dimensão ambiental – entendida na lógica da 

Sustentabilidade – deve ser resignificada por meio das diretrizes 

enunciadas pela UNASUL e o Novo Constitucionalismo Latino-

Americano. O advento de governos mais progressistas – como é o caso de 

Rafael Correa no Equador, Lula e Dilma no Brasil, Mujica no Uruguai, 

entre outros – favoreceu a implementação de regras constitucionais para 

que houvesse maior rigor, eficiência e eficácia na proteção da 

biodiversidade continental. O Desenvolvimento Sustentável ambiental se 

torna compromisso o qual visa atender as necessidades das presentes e 

futuras gerações.  

Esse espírito constitucional estabelece, a partir dessas 

prerrogativas, uma Justiça e Cidadania ambiental. Ambas expressões são 

                                                           
30 “Inúmeros discursos se alimentam da catástrofe. Trata-se, geralmente, de propostas 

apocalípticas que valem mais de fantasmas do que da razão. Obscurecem o futuro ao 

sustentar o medo. A pergunta sobre as mudanças globais torna-se parcialmente ou 

totalmente irracional. Não existe catastrofismo esclarecido. Por isso, é necessário submeter a 

noção de catástrofe à crítica. A catástrofe é um fenômeno brutal com consideráveis 

consequências naturais e humanas. É uma ruptura com o equilíbrio ou com os limites” 

(ZARKA, 2014, p. 66). 
31 “(...) o desenvolvimento é uma palavra tóxica, qualquer que seja o adjetivo com que o 

visam. Para realizar a quadratura do círculo, o desenvolvimento sustentável agora encontra 

seu instrumento privilegiado: ‘os mecanismos limpos de desenvolvimento’, expressão que 

designa tecnologias poupadoras de energia ou de carbono, sob o manto da ecoeficiência. 

Continuamos na diplomacia verbal. As inegáveis e desejáveis performances da técnica não 

questionam a lógica suicida do desenvolvimento” (LATOUCHE, 2009, p. 8-9). 
32 Essa mentalidade, conforme o autor “(...) se caracteriza pelo fato de que, historicamente, 

tenha a possibilidade de desvendar a incongruência entre suas ideias e suas condutas, mas, 

ao invés de o fazer, oculta estas percepções, em atenção a determinados interesses vitais e 

emocionais” (MANNHEIM, 1982, p. 219). 
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derivadas dos direitos de terceira geração como conquistas históricas ao 

reconhecimento da preservação do mundo natural. Nas Constituições da 

Bolívia e Equador, por exemplo, a Natureza já não se torna mais objeto 

de exploração desmedida e deve ser preservada por todos33. No entanto, 

mesmo o agir Cidadão fundado em compromissos não conseguiu 

suplantar a dimensão econômica frente aos compromissos eleitos como 

necessários à integração Latino-Americana.  

Os citados governos, rememora Gudynas, são agora descritos 

como “marrons”34 porque insistem em explorar a Natureza para atender 

aos interesses comerciais. Não é possível que haja uma atitude cidadã 

apropriada nos moldes nacionais e internacionais demandados se a força 

econômica persistir em lhes retirar sua capacidade de integração, de 

autogoverno e resolução dos conflitos. Novamente, insiste-se na 

“cidadania de baixa intensidade”. 

Por esse motivo, Cidadania e Sustentabilidade são elementos 

cruciais ao desenvolvimento continental, por um lado, e constitucional, 

por outro. As expressões Justiça e Cidadania ambiental, originárias dos 

direitos de terceira geração, são necessárias para se cumprir os objetivos 

propostos entre os países da América Latina. Todavia, não expressam, na 

sua totalidade, uma preocupação a qual deve se manifestar conforme os 

saberes dessas regiões. Essas expressões – Justiça e Cidadania ambiental – 

somente traduzem a realidade das terras do Sul quando manifestam a 

sua postura crítica35 na qual insiste esse reconhecimento aos saberes e 

experiências dos povos da América do Sul.  

                                                           
33 Sugere-se a leitura do Preâmbulo, dos artigos 33 e 34 da Constituição da Bolívia. De modo 

mais implícito, aparece a invocação à Pachamama e, após, ao meio ambiente sadio. Na 

Constituição do Equador, no entanto, aparece uma novidade mais intensa no seu artigo 71: 

A Natureza ou Pachamama se torna sujeito de direitos. Todas as situações apresentadas 

demandam um agir que não se exaure nos interesses nacionais, mas consolidam a 

identidade Latino-Americana. 
34 “No son administraciones conservadoras ni neoliberales, defienden una mayor presencia 

estatal y ejecutan distintos programas sociales. Pero no continuaron la senda de aquella 

izquierda de los años ochenta y noventa, entre otras cosas por seguir un desarrollo 

convencional, promover todo tipo de extractivismo, reducir la justicia social a instrumentos 

de compensaciones monetarias mensuales y alentar el consumismo y caer em 

hiperpresidencialismos exacerbados” (GUDYNAS, 2014, p. 66). 
35 “Assumir uma postura crítica, uma posição dialética e democrática implica a identidade 

dos agentes como intelectuais dentro da instituição e da comunidade, com funções sociais 
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No território desse continente do Sul, somente tem sentido em 

falar na Justiça e Cidadania ambiental como pressuposto para a uma 

Justiça e Cidadania Ecológica. A convergência entre Justiça e Cidadania 

ambiental denota o reconhecimento acerca da importância do Meio 

Ambiente para se preservar uma vida sadia para as presentes e futuras 

gerações. Trata-se, ainda, de fundamento elementar para se aperfeiçoar o 

Desenvolvimento Sustentável ambiental. Todavia, é somente na interação 

entre Justiça e Cidadania Ecológica que se observa a novidade 

constitucional: a Natureza deve ser reconhecida como “ser próprio” e não 

a partir dos juízos de valores humanos, sejam estéticos, econômicos, 

científicos, tecnológicos, utilitários, entre outros (GUDYNAS, 2014, p. 14).  

Não basta, nessa linha de pensamento, acreditar que a resolução 

dos conflitos econômicos, sociais e ambientais ocorrerá com a simples 

implantação e exigência de uma Justiça e Cidadania ambiental, mas se 

torna necessário reconhecer quais são as práxis que resgatam os saberes 

dessa pluralidade de regiões e as convertem em atitudes próprias da 

Cidadania e Sustentabilidade. É necessário, nesse momento, 

compreender o que são as Meta-Cidadanias Ecológicas.  

Meta-Cidadanias Ecológicas: reflexões sobre seus fundamentos e 

impacto na viabilidade dos compromissos instituídos pela UNASUL e 

o Novo Constitucionalismo Latino-Americano 

A ideia de Cidadania expressa pela UNASUL e o Novo 

Constitucionalismo Latino-Americano demandas novos mecanismos de 

participação capaz de não apenas se reconhecer a importância das 

diferenças culturais entre esses povos como fundamento e estímulo à 

proximidade, à abertura dialogal, mas, também, de se constituir meios 

para se identificar e proteger nossos bens comuns. Nessa linha de 

pensamento, é necessário trazer alternativas para o agir Cidadão o qual 

seja capaz de traduzir os interesses que aparecem na relação entre 

humanos e não humanos.  

                                                           

concretas que representam formas de conhecimento, práticas de linguagem, relações e 

valores sociais que são seleções e exclusões particulares da cultura mais ampla” 

(CAOVILLA, 2016, p. 207). 
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O resgate histórico dos saberes enraizados em cada uma das 

regiões nas terras do Sul incentiva um pensamento descolonial e cria a 

unidade identitária que nasce da multiculturalidade. Trata-se, sim, de 

uma crítica aos preceitos institucionalizados pela Modernidade europeia 

e norte-americana, os quais não conseguiram produzir efeitos adequados 

para a manutenção de uma vida democrática. A atitude Cidadã demanda 

para viabilizar a compreensão acerca da Sustentabilidade36 e a sua 

execução por meio do Desenvolvimento Sustentável, especialmente o 

ambiental, não pode se resignar aos interesses nacionais indiferentes aos 

esforços dos países vizinhos a fim de se desenhar a obra de arte chamada 

América Latina. Reivindica-se, no século XXI, uma Cidadania que seja 

protagonista no cumprimento de suas promessas internas e externas37.  

Por esse motivo, Gudynas insiste que a Justiça e Cidadania 

ambiental não trazem as respostas para os conflitos instaurados na 

América Latina, especialmente no que se refere ao cumprimento dos 

acordos internacionais e legislações nacionais. Ambas são necessárias 

para se compreender a importância da Natureza e sua relação com os 

Ambientes criados de modo artificial pelo Homem, mas não podem 

deslegitimar o surgimento de outras posturas que contribuam ao 

                                                           
36 “A construção da sustentabilidade coloca três desafios fundamentais ao processo de 

globalização econômica: a) conservar a biodiversidade e os equilíbrios ecológicos do planeta 

e aumentar seu potencial produtivo; b) reconhecer e legitimar a democracia, a participação 

social, a diversidade cultural e a política da diferença na tomada de decisão e nos processos 

de apropriação social da natureza; c) repensar o conhecimento, o saber, a educação, a 

capacitação e a informação da cidadania na perspectiva de uma racionalidade ambiental” 

(LEFF, 2009, p. 289). 
37 “La nueva política para el desarrollo sustentable en América Latina requiere poner en 

primer plano a las personas como ciudadanos. Las metas de la sustentabilidad implican 

cambios profundos tanto a nivel social, como en las relaciones de la sociedad con el ambiente. 

En todos esos casos, se requiere de una activa participación, tanto a la hora de gestar los 

cambios como en llevarlos a la práctica. Por esas razones es necesario atender al concepto de 

ciudadano como actor y protagonista de la política. Tras la ola democratizadora de fines de la 

década de 1980, parecía que todo lo que había que decirse, o saberse, sobre el ser ciudadano se 

agotaba en los actos electorales, las libertadas y garantías personales. Pero a medida que los 

años 90 avanzaban, desde diferentes flancos se volvía poner em cuestión ese concepto. Sea por 

quienes veían en el mercado la solución a la ineficiencia del Estado, o por aquellos que 

deseaban construir alternativas desde el poder local, se invocaba una y otra vez a la sociedad 

civil y a los ciudadanos a desempeñar papeles, que en muchos casos resultaban 

contradictorios e inciertos” (GUDYNAS, 2004, p. 233). 
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desenvolvimento do projeto de integração latino-americano. Sobre essa 

terminologia – Meta-cidadanias ecológicas – Gudynas destaca: 

Se han desarrollado un conjunto de propuestas que intentan 

superar las limitaciones de la idea clásica de ciudadanía para 

incorporar de una manera más profunda los aspectos ambientales. 

En esta revisión se agrupan esas propuestas bajo el concepto 

genérico de “meta-ciudadanías ecológicas”. Con ese término se 

desea subrayar que esas propuestas están más allá de las posturas 

convencionales de ciudadanía clásica, pero que además incluyen 

un abordaje alternativo de aspectos ambientales. En contraste, el 

concepto de “ciudadanía ambiental” se mantendrá restringido a la 

perspectiva clásica de ciudadanía enfocada en los derechos de 

tercera generación. (GUDYNAS, 2016, p. 62) 

A partir desse argumento, percebe-se que existem diferentes 

modelos os quais favorecem o agir da Cidadania ambiental a partir de 

uma matriz ecosófica38. Todas as propostas se traduzem em alternativas 

políticas, sociais, econômicas e ambientais as quais ressaltam a 

importância da heterogeneidade de territórios para a concepção de suas 

ideias, desde, por exemplo, o paradigma biocêntrico às posturas éticas.  

As Meta-cidadanias ecológicas possibilitam o desenvolvimento da 

Cidadania e responsabilidade ambiental, cujo caráter é multilateral e seu 

exercício amplia-se por meio da preservação da Natureza39 não como 

simples objeto de exploração humanas, mas um “ser próprio”. Essa 

atitude não se manifesta como algo que espera a permissão da Soberania 

                                                           
38 A proposição da Ecosofia em Guattari é essa articulação ético-política entre três registros 

ecológicos: o ambiental, o das relações humanas e o da subjetividade humana. Segundo o 

mencionado autor, somente nessa interação – conflituosa, trágica – entre o “Eu” interior 

(subjetividade) e o mundo exterior “(...) – seja ela social, animal, vegetal, cósmica – que se 

encontra assim comprometida numa espécie de movimento geral de implosão e infantilização 

regressiva. A alteridade tende a perder toda a aspereza” (GUATTARI, 1990, p. 8). 
39 “(...) La Naturaleza solo puede entenderse desde esta pluralidad de valores, en la que cada 

uno de ellos aporta um tipo de evaluación, una cierta sensibilidad. Si se maneja una o unas 

pocas dimensiones de valoración, la apreciación de la Naturaleza resulta limitada. En cambio, 

a medida que esa pluralidad de valores se incrementa, mejora y se hace más compleja la 

apreciación del entorno. A su vez, el debate político y la toma de decisiones se vuelve más 

representativa y participativa. (...) Esta diversidad hace posible dar un paso más para 

reconocer valores que son propios de la Naturaleza. Estos son intrínsecos o inherentes a los 

seres vivos y sus ambientes, y por lo tanto son independientes de las valoraciones que se 

hacen basadas en la utilidad comercial de los recursos naturales” (GUDYNAS, 2014, p. 44-45). 
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estatal para ser cumprida. Aos poucos, se observa como as Constituições 

da América do Sul adotam como paradigma de Sustentabilidade os 

saberes dos povos originários andinos: o Buen Vivir40.  

Nessa linha de pensamento, tem-se Cidadania(s) a(s) qual(is) 

surgem como formas de participação para se constituir essa unidade 

identitária latino-americana por meio de um vínculo comum chamado 

Natureza e Sustentabilidade. O(s) seu(s) exercício(s) é uma demanda 

tanto externa – UNASUL – quanto interna – Novo Constitucionalismo 

Latino-Americano. É nesse momento que se observa, com clareza, a 

necessidade de uma Justiça e Cidadania Ambiental para, num primeiro 

momento, se consolidar as três gerações de direitos.  

No entanto, é preciso complementá-las a partir daquilo no qual é 

expressão da vida, dos saberes da América Latina. Esse cenário assegura, 

por um lado, a viabilidade do caráter geracional dos direitos, 

especialmente no seu caráter institucional, e, por outro, favorece a criação 

de direitos, próprios dessas terras do Sul e do século XXI, que insistem na 

transição de uma Justiça e Cidadania Ecológica, já que a Natureza se 

torna, também, sujeito de direitos. A referida passagem contribuirá, 

ainda, para se abandonar uma atitude sustentável débil (antropocêntrica) 

para uma superforte (biocêntrica).  

É possível verificar que as Meta-Cidadanias ecológicas41 não se 

circunscrevem dentro de uma premissa abstrata, mas pode-se mencionar 

                                                           
40 “(...) el ‘paradigma comunitario de la cultura de la vida para vivir bien’, sustentado en 

una forma de vivir reflejada en una práctica cotidiana de respeto, armonía y equilibrio con 

todo lo que existe, comprendiendo que en la vida todo está interconectado, es 

interdependiente y está interrelacionado. Los pueblos indígenas originarios están trayendo 

algo nuevo (para el mundo moderno) a las mesas de discusión, sobre cómo la humanidad 

debe vivir de ahora en adelante, ya que el mercado mundial, el crecimiento económico, el 

corporativismo, el capitalismo y el consumismo, que son producto de um paradigma 

occidental, son en diverso grado las causas profundas de la grave crisis social, económica y 

política. Ante estas condiciones, desde las diferentes comunidades de los pueblos 

originarios de Abya Yala, decimos que, en realidad, se trata de una crisis de vida” 

(HUANACUNI MAMANI, 2010, p. 6). 
41 “(...) Está claro que puede sostenerse que en este abordaje se confunde ciudadanía con 

identidad, pero justamente el punto es comprender que la autodefinición de los sujetos y los 

grupos, es diversa. No puede olvidarse la presencia en América Latina de muchos grupos 

que sustentan esas posturas, como tampoco puede ignorarse que también ocurre una 
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algumas espécies, como é o caso da Cidadania Ecológica, de Andrew 

Dobson, o caso da Florestania, na Amazônia e os efeitos produzidos pela 

inserção dos Direitos da Natureza na Constituição do Equador. 

No primeiro caso, Dobson estabelece que a Cidadania Ecológica42 

não se fundamenta exclusivamente na lei, na dimensão do contrato43 

estabelecido com o Estado-nação44, mas nas responsabilidades comuns, 

especialmente nos casos em que se observa a desigualdade no tratamento 

e uso do Mundo Natural. Quando ocorre um desastre natural de 

significativo impacto, ouve-se a expressão “a responsabilidade é de toda 

humanidade”, mas é necessário investigar quem causou o maior dano 

para sofre a sanção adequada. Se os Estados Unidos assegura vida 

qualitativa para seus Cidadãos às custas do bem comum natural de 

outros países, como a África ou a América do Sul, percebe-se que a 

responsabilidade não é de toda humanidade.  

Outro aspecto esclarecido por Dobson é que a Cidadania Ecológica 

é não-territorial, ou seja, transfronteiriço, aplica-se tanto no ambiente 

público quanto privado e se destina tão somente aos seres humanos. 

Devido às preocupações oriundas da Sustentabilidade, torna-se 

necessário determinar os limites da criação dos espaços ecológicos. Essa 

                                                           

hibridación entre esas tradiciones ancestrales con el acervo impuesto por la cultura 

occidental” (GUDYNAS, 2016, p. 67). 
42 “I shall reserve the term, ‘ecologic citizenship’, on the other hand, for the specifically 

ecological form of post-cosmopolitan citizenship (...) At first blush, then, ecological citizenship 

deals in the currency of non-contractual responsibility it inhabits the private as well as the 

public sphere, it refers to the source rather than the nature of responsibility to determine what 

count as citizenship virtues, it Works with the language of virtue, and is explicitly non-

territorial. Once again let me stress that I do not think that ecological citizenship is any more 

politically worthy or important than its environmental counterpart. From a political point of 

view, indeed, I regard environmental an ecological citizenship as complementary in that, 

while they organize themselves on different terrains, they can both plausibly be read as 

heading in the same direction: the sustainable society” (DOBSON, 2006, p. 89). 
43 “(...) the language of contract does not mark off citizenship as a special and distinct kind 

of relationship but, rather, associates it closely with the juridical-economic sphere and the 

expectations and assumptions that lies therein. Contract is therefore as much an ideological 

as a definitional feature of citizenship. Once this is recognized, others ways of articling 

citizenship relations become possible” (DOBSON, 2006, p. 46). 
44 “(...) If ecological citizenship is to make any sense, then, it has to do so outside the realm 

of activity most normally associated with contemporary citizenship: the nation-state” 

(DOBSON, 2006, p. 97). 
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última expressão, conforme o mencionado autor, favorece a delimitação 

dos usos de terras – especialmente urbanas – no sentido de preservar o 

Meio Ambiente – e não a Natureza – para as presentes e futuras gerações.  

Existem dois pontos principais os quais Gudynas traz a sua crítica 

ao pensamento de Dobson. Primeiro, o caráter não-territorial da 

Cidadania Ecológica. O território45 constitui o principal espaço para o 

aperfeiçoamento da convivência, seja entre os humanos e destes com a 

Natureza. Esse não pode se transformar num critério abstrato, ainda que 

indique a sua amplitude mundial. O desejado alcance de eficácia e 

eficiência dessa Meta-Cidadania ecológica deverá ocorrer, primeiro, no 

próprio ambiente nacional e, depois, ser compartilhada junto aos outros 

povos no seu cotidiano. 

O segundo ponto é o não reconhecimento da Natureza como “ser 

próprio”. Não obstante se verifique a preocupação com o 

Desenvolvimento Sustentável dos espaços ecológicos, Dobson deixa claro 

que somente os benefícios da preservação do Meio Ambiente destina-se 

tão somente aos seres humanos. Esse cuidado, que é originário da 

Sustentabilidade, não se estende a todos os seres da teia da vida. A 

articulação de estratégias sociais, políticas, jurídicas, econômicas e 

ambientais preservam apenas a família humana, impedindo outras 

                                                           
45 “(...) es necesario incorporar la idea de territorio en un sentido amplio, tanto en sus 

aspectos ecológicos como en las expresiones culturales de quienes lo ocupan y delimitan. En 

efecto, estos territorios pueden coincidir o no con los delimitados por un Estado-nación. 

Recordemos, por ejemplo, el caso de algunos pueblos indígenas que delimitan sus propios 

territorios dentro de un país, o abarcando más de uno (e.g. los Achuar habitan regiones en 

Ecuador y Perú). Además, existen iniciativas ciudadanas que delimitan territorios 

transfronterizos. Un caso notable se observa en la zona fronteriza compartida entre los 

departamentos de Madre de Dios (Perú) y Pando (Bolivia) y el estado de Acre (Brasil). En 

esa triple-frontera se generó una potente red ciudadana conocida como MAP (por las 

iniciales de cada unidad política), que no se define desde ciudadanías nacionales, sino que 

sus integrantes se presentan a sí mismos como “MAPienses” en una escala regional, y cuya 

columna vertebral es la preocupación por el ambiente y el territorio (...). A su vez, una meta-

ciudadanía construye no solo una comunidad social y política, sino que también un 

ambiente. Volviendo al caso ya comentado de los siringueros de Brasil, éstos han generado 

una comunidad, que no sólo es política, sino que cubre otros aspectos culturales, 

convergiendo en una identidad compartida” (GUDYNAS, 2016, p. 66). 
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racionalidades – principalmente éticas – as quais estreitam o mundo 

humano e não humano46. 

O outro caso, mais difuso que esse relatado, é o da Florestânia, 

uma experiência originária da Amazônia a qual reúne duas palavras: 

Floresta e Cidadania. A sua descrição, segundo Gudynas, ocorre pelas 

atitudes do ativista ambiental Chico Mendes, ao final da década, que 

reunia duas qualidades: a) a de insistir no cuidado com o Mundo 

Natural, especialmente em decorrência de sua atividade como 

seringueiro no Acre e; b) de líder sindical dos seringueiros daquela 

região.  

A proposição dessa Meta-Cidadania ecológica, nas palavras de 

Gudynas, traz características distintas da Cidadania Ecológica de 

Dobson. Primeiro, existe uma delimitação territorial específica: o 

ecossistema amazônico. Já não se aplica o critério da não-terriorialidade 

daquele autor. Segundo, existe pouca intervenção humana na selva 

Amazônica porque tanto os seringueiros quantos os povos indígenas que 

ali habitam modificam as suas necessidades para se respeitar as vidas 

desses ecossistemas. Terceiro, não é possível, mesmo se desejasse, 

modificar radicalmente – talvez, industrialmente – essa relação porque a 

atividade dos seringueiros e da agricultura dos povos indígenas depende 

da (sadia) Floresta Amazônica (GUDYNAS, 2016, p. 64).  

Existe, nesse cenário, uma interação social e natural, a qual denota, 

por último, que essa modalidade de Cidadania não ocorre entre estanhos, 

como se supõe pela não territorialidade de Dobson, mas de comunidades 

as quais compartilham histórias, costumes, identidades comuns. Por esse 

                                                           
46 “Justamente la visión productivista tradicional está anclada en una postura que no da 

lugar a la reflexión ética. En efecto, la perspectiva del libre mercado (incluyendo al 

movimiento del ‘ambientalismo del libre mercado’) sostienen que el mercado por sí mismo 

generará las soluciones más eficientes. Las apelaciones a una ‘ética’ o a cualquier forma de 

‘justicia’ son combatidas ya que abren las puertas a las intervenciones en el mercado desde 

el Estado o algún sector de la sociedad. Por esas razones en esas posturas apenas se puede 

lograr una versión de desarrollo sostenible en la medida que la naturaleza sea convertida en 

mercancías y tengan un valor económico. De esta manera, la reducción de la Naturaleza a 

un valor económico sólo permite una ‘sustentabilidad débil’, mientras que la alternativa es 

la preservación del ambiente a partir de una pluralidad de valores, no sólo los económicos, 

sino también ecológicos, estéticos, religiosos, etc., lo que implica una ‘sustentabilidad súper-

fuerte’” (GUDYNAS; ZAHEDI, 2008, p. 289). 
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motivo, Gudynas reitera como a experiência da Florestânia se revela 

como importante lição para a América Latina: 

(...) es posible postular conceptos análogos para otros ambientes y 

los grupos sociales que ocupan sus territorios, y donde han tenido 

lugar procesos de adaptación y coevolución. Así como se presenta 

la florestanía para la selva amazónica, se podrían generar otras 

meta-ciudadanías para los demás grandes tipos de ecosistemas, y 

sus comunidades humanas, tales como las que se encuentran en 

praderas y sabanas, desiertos o montañas, y así sucesivamente. 

Esto permitiría incorporar una perspectiva bioregional, 

reconociendo que cada tipo de ambiente ha generado tradiciones 

culturales particulares, desencadena vivencias afectivas y estéticas 

diferenciadas, y tienen exigencias de gestión ambiental específicas. 

En efecto, no son idénticas las tradiciones históricas ni los 

emprendimientos productivos dominantes en las praderas 

Pampeanas que en la Puna y Páramo de los Andes; cada uno de 

esos ambientes sustenta un paisaje específico, con interacciones 

culturales que son propias. (GUDYNAS, 2016, p. 65) 

O último caso mencionado refere-se aos efeitos positivos causados 

pela positivação dos Direitos da Natureza na Constituição do Equador. A 

postura biocêntrica causou verdadeira modificação na Dogmática 

Jurídica ao instituir que o Mundo Natural é, também, sujeito de direitos. 

Essa diretriz, na verdade, está na mesma linha de preocupação descrita 

tanto pela Carta da Terra quanto a Declaração Universal dos Direitos da 

Mãe Terra. A proposição dessa Cidadania reúne a qualidade ambiental 

que expressa uma atitude de cuidado frente a biodiversidade que habita 

os ecossistemas, bem como não nega os diferentes saberes, a 

multiculturalidade latino-americana na proposição das Metas-Cidadanias 

ecológicas.  

O artigo 71 da Norma Constitucional equatoriana fortaleceu ambas 

cidadanias na medida em que reivindicou seu caráter complementar a 

partir das diferentes ontologias relacionais, ou seja, a Cidadania 

ambiental deve oportunizar a compreensão e os meios necessários para 

se favorecer a (múltipla) ocorrência das Meta-Cidadanias ecológicas. 

Aqui, compreende-se, sob igual argumento defendido na Florestânia, de 

que o Homem e a Natureza são indissociáveis (GUDYNAS, 2016, p. 68).  

O exercício de atitudes políticas desses cidadãos não nega, nem 

elimina, a presença de outros seres, humanos e não humanos, os quais 
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habitam a nossa “Casa Comum”47. Percebe-se, nesse exemplo, a força no 

cumprimento dos objetivos traçados tanto pela UNASUL quanto o Novo 

Constitucionalismo Latino-Americano, como é o caso da 

Sustentabilidade48 e o Desenvolvimento Sustentável. Ao se rememorar as 

palavras de Gudynas sobre a Constituição do Equador: 

(...) Esa constitución muestra una propuesta mixta tal como se 

defiende en esta revisión, en tanto allí se presentan los derechos 

clásicos de tercera generación referidos al ambiente, mientras que 

aparecen elementos de una meta-ciudadanía, tales como 

Pachamama en lugar de Naturaleza, el reconocimiento de sus 

derechos propios desde una postura biocéntrica, y su vinculación 

con el buen vivir. Ese tipo de superposiciones e hibridaciones es 

más común de lo que puede suponerse, ya que aparece en muchas 

prácticas de resistencia o en conflictos ambientales, en los cuales 

articulan sus reclamos grupos campesinos, indígenas y ONGs 

ambientalistas de base urbana y capacidad técnica. Cada uno de 

ellos pueden interaccionar y coordinar demandas que parten desde 

sus muy diferentes ontologías. (GUDYNAS, 2016, p. 68) 

Todos os exemplos de Meta-Cidadanias ecológicas denotam a 

convergências de interesses em torno de uma identidade latino-

                                                           
47 “As criaturas deste mundo não podem ser consideradas um bem sem dono (...). Isto gera 

a convicção de que nós e todos os seres do universo, sendo criados pelo mesmo Pai, estamos 

unidos por laços invisíveis e formamos uma espécie de família universal, uma comunhão 

sublime que nos impele a um respeito sagrado, amoroso, humilde. (...) Isto não significa 

igualar todos os seres vivos e tirar ao ser humano aquele seu valor peculiar que, 

simultaneamente, implica uma tremenda responsabilidade. Também não requer uma 

divinização da terra, que nos provaria de nossa vocação de colaborar com ela e proteger a 

sua fragilidade. Essas concepções acabariam por criar novos desequilíbrios, na tentativa de 

fugir da realidade que nos interpela. (...) Devemos, certamente, ter a preocupação de que os 

outros seres vivos não sejam tratados de forma irresponsável, mas deveriam indignar-nos 

sobretudo as enormes desigualdades que existem entre nós, porque continuamos a tolerar 

que alguns se consideram mais dignos que outros” (FRANCISCO, 2015, p. 58). 
48 Na dimensão jurídica, por exemplo, a Constituição do Equador conseguiu ir mais adiante 

que o Brasil, pois sintetizou, de modo expresso, o caráter polissêmico da Sustentabilidade: 

a) na perspectiva da preservação de um meio ambiente natural sadio (artigo 14); b) no uso, 

acesso da Terra e preservação da água utilizada para irrigação de alimentos (artigo 282); c) 

na atitude de administrar, regular, controlar e gestar os setores estratégicos conforme o 

princípio da Sustentabilidade (artigo 313); d) na organização de todas formas de estímulo à 

gestão participativa, eficiente e transparente (artigo 320); e) no sistema de seguridade social 

(artigo 368); e) nas ações que assegurem, por parte do Estado, a sustentabilidade econômica 

necessária para a preservação da biodiversidade e suas funções ecológicas (artigo 405). 
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americana forte, na qual se manifesta como participação, como 

protagonismo de uma relação que não marginaliza, não elimina, não 

sobrepõe seres e saberes, mas, ao contrário, incorpora a vida na sua 

complexidade e multiculturalidade.  

O surgimento de uma Justiça e Cidadania ambiental, nas terras do 

Sul, somente tem sentido – interno e externo – na medida em que 

oportuniza várias atitudes cidadãs as quais demonstram essa articulação 

política, jurídica, social, ambiental, científica, ética, cultural, econômica e 

tecnológica para se estabelecer uma lógica do cuidado que é transversal 

aos interesses exclusivamente nacionais. Eis um desafio apropriado para 

a UNASUL junto ao Novo Constitucionalismo Latino-Americano.  

Considerações finais  

As histórias da América Latina sinalizam uma realidade de 

intensas lutas para se consolidar um ambiente democrático, livre, justo e 

igualitário. O aperfeiçoamento desses pressupostos civilizatórios, 

contudo, não pode, nem deve ocorrer tão somente pelos fundamentos 

trazidos a este continente na época de seu descobrimento. Não obstante 

se saiba da sua importância para se constituir novos horizontes sociais e 

institucionais, as adversidades são várias e complexas.  

O não reconhecimento das próprias raízes culturais dificulta, de 

modo significativo, qualquer tentativa de integração entre os países que 

compõem a América Latina. Não é possível que a ideia de Cidadania, 

limitadas pelos interesses nacionais, consiga, sob igual fundamento, 

trazer novas chances para se estabelecer um convívio comum num 

cenário multicultural.  

Se não é possível, nessa linha de pensamento, assegurar Justiça 

Social para os latino-americanos, de forma se torna possível exigir 

mudanças tão drásticas como o anseio à unidade identitária dessas terras 

do Sul? Como se torna viável, ainda, buscar outras formas de expressa a 

Cidadania ou Justiça capaz de sintetizar esse ideal e permitir, por um 

lado, a resolução dos conflitos e, por outro, decidir – de modo transversal 

– acerca sobre nossos bens comuns. 

Nesse caso, uma Cidadania na qual atua em prol da 

Sustentabilidade e favoreça condições à integração sul-americana deve 

enunciar novas características, próprias do século XXI. Pode-se, elencar 
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algumas: 1) a sua origem não é expressamente contratual, mas se 

desenvolve por meio de responsabilidades, especialmente naquilo que 

determina a gerência das incertezas e riscos provenientes da ideologia 

produzida pelo globalismo; 2) surge a linguagem das virtudes, 

especialmente as femininas, como é o caso do cuidado; 3) os seus 

significados se aperfeiçoam pela Educação, mas essa não é o ponto de 

exaurimento para a sua perfecbilização; 4) favorece a participação das 

pessoas, pelo vínculo de humanidade, em diferentes territórios; 5) 

estimula a força dos movimentos humanitários, ecológicos e sociais – 

locais e/ou globais – na preservação da dignidade humana; 6) determina 

a necessidade de outros espaços ao diálogo político e jurídico global; 7) é 

um aperfeiçoamento reivindicativos da lógica dos bens comuns, dos 

Direitos Humanos, do Direito Global e da Sustentabilidade. 

A partir dessas características e junto aos debates internacionais, 

evidencia-se como a dimensão ambiental passa a ser a nova diretriz 

social, política, jurídica e econômica entre os povos sul-americanos e do 

mundo. Qualquer modelo de Cidadania capaz de promover as atitudes 

necessárias para a sadia conservação da Natureza e do Meio Ambiente 

deve ocorrer por meio das sugestões enunciadas. Neste estudo, ambas 

Cidadania ambiental e as Metas-Cidadanias Ecológicas atendem aos 

requisitos. No entanto, qual dessas promove a desejada integração sul-

americana?  

A Sustentabilidade e o Desenvolvimento Sustentável, sob o 

enfoque da Cidadania ambiental, têm uma dupla oportunidade de se 

tornarem viáveis na América do Sul: promover uma Justiça na qual 

indique políticas e leis necessárias para uma vida digna às pessoas e, ao 

mesmo tempo, serem exigidas a partir de movimentos constitucionais 

que já se expressam desde a década de 1980 do século XX e outros 

tratados – como é o caso da UNASUL – como vetores necessários à 

superação de uma experiência histórica de segregação e opressão.  

No entanto, essa Justiça e Cidadania ambiental não foram 

suficientes para tornar viável o projeto desejado pela UNASUL e o Novo 

Constitucionalismo Latino-Americano porque não eram pensadas e 

executadas a partir das diferentes realidades deste continente. Essa 

afirmação, todavia, não nega a importância daquelas expressões na 

implementação de outra racionalidade. Sem uma Justiça e Cidadania 

ambiental, seria pouco provável pensar nas profundas transformações as 
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quais deveriam ocorrer na relação entre Homem e Natureza mediadas 

pela Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável.  

É nesse momento que as Meta-Cidadanias ecológicas denotam 

múltiplas experiências que sinalizam a sua dimensão multilateral. O 

conjunto dessas práticas determinam a implementação contínua, o 

aperfeiçoamento e a amplitude de diretrizes como Sustentabilidade, 

Desenvolvimento Sustentável, Justiça e Cidadania ambiental. As 

transformações as quais resgatam os saberes e costumes latino-

americanos não eram apenas uma exigência externa, mas, também, uma 

profunda demanda na alteração cultural e constitucional em cada país 

desse território. Cita-se como exemplo a mudança constitucional 

realizada pelo Equador quando determinou a existência dos Direitos da 

Natureza.  

Entende-se, agora, o porquê da hipótese de pesquisa descrita nas 

“Considerações Iniciais” deste estudo se comprovar como afirmativa, 

pois o alcance transfronteiriço desejado pela Cidadania ambiental 

somente se torna possível a partir daquilo que se vivencia pelas 

realidades plurais latino-americanas. Essa é a principal característica das 

Meta-Cidadanias ecológicas, qual seja, constituir a matriz identitária da 

América Latina em complemento àquilo que, primeiramente, se 

determina pelo surgimento da Sustentabilidade e Cidadania ambiental.  

Esse diálogo somente se tornou possível devido aos (novos) 

anseios instituídos pela UNASUL e o Novo Constitucionalismo Latino-

Americano. Por esse motivo, o modelo das Meta-Cidadanias ecológicas 

denota esse esforço de integração sul-americana, cujo eixo fundamental é 

a Sustentabilidade.  
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O BEM VIVER COMO POLÍTICA CONSTITUCIONAL 

Marcelino Meleu 

Laís Cristina Bandeira 

Resumo: As constituições da Bolívia e do Equador demonstram uma importante 

preocupação com políticas públicas, cuidado humano e outras categorias que 

tiverem origem em movimentos indígenas do sumak kawsay (Equador) e da suma 

qamaña (Bolívia). Esse novo paradigma aponta para uma visão da subsistência, a 

partir da noção do “bem viver”, com respeito pela natureza e rejeição de 

acumulação material do indivíduo egoísta, caracterizada pela subjugação da 

natureza pelo homem responsável pela desigualdade e injustiça social. Desta 

forma o presente artigo tem objeto de estudo do bem viver como política 

constitucional. Preliminarmente será feito um breve relato sobre a ideia de bem 

viver e sua evolução partindo das constituições da Bolívia e do Equador. Em um 

segundo momento, será abordado sobre as políticas na efetivação do bem viver e 

de seu reconhecimento como um todo. Por fim pretende-se apontar a 

possibilidade de o bem viver ser reconhecido enquanto política constitucional, a 

fim de fortalecer laços de harmonia entre as pessoas, comunidades, povos e 

nacionalidades com a natureza. A pesquisa será apoiada no método sistêmico de 

Niklas Luhmann, que não é indutivo nem dedutivo, uma vez que pretende 

descrever os sistemas e sua relação com o ambiente. 

Palavras-chave: Bem Viver; América Latina; Política Constitucional. 

Introdução 

A presente pesquisa propõe identificar o bem viver como política 

constitucional. Cuja problematização consiste em saber se: O bem viver 

pode ser identificado enquanto política constitucional? 

                                                           
 Doutor em Direito Público. Professor permanente no programa de Mestrado em Direito da 

Unochapecó. Líder do grupo de pesquisa CNPq “Cidadania, Jurisdição, Novas Faces da 

Justiça”. Advogado. E-mail: marcelinomeleu@unochapeco.edu.br. 
 Mestranda em Direito pela Unochapecó. Membro do grupo de pesquisa CNPq 

“Cidadania, Jurisdição, Novas Faces da Justiça”. Bolsista FAPESC/CAPES. E-mail: 

laiscristina@unochapeco.edu.br. 
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Para enfrentar tal problema, utilizamos o método sistêmico, 

preconizado por Niklas Luhmann, que não é indutivo nem dedutivo, 

uma vez que pretende descrever os sistemas e sua relação com o 

ambiente. 

Desta forma, restringimos nossa observação para os sistemas 

constitucionais da América Latina e suas relações sociais e normativas, a 

partir da inserção do BEM VIVER em algumas constituições Latino 

Americanas, particularmente da Bolívia e equador. 

Tal delimitação se justifica porque, o movimento denominado 

“Novo Constitucionalismo Latino-americano”, vem ressignificando 

paradigmas até então dominantes, propondo especial dedicação, para a 

relação entre sociedade e natureza.  

Nos artigos 241, 333 e 336 da Constituição do Equador, por 

exemplo, vemos preocupação com políticas públicas, cuidado humano, e 

outras categorias que encontram suas origens na racionalidade indígena 

do sumak kawsay (Equador) e da suma qamaña (Bolívia). Esse novo 

paradigma aponta para uma visão da subsistência, a partir da noção do 

“bem viver”, com respeito pela natureza e rejeição de acumulação material 

do indivíduo egoísta, caracterizada pela subjugação da natureza pelo 

homem responsável pela desigualdade e injustiça social.  

A partir desta introdução, o trabalho aborda, primeiramente, a 

noção e características do BEM VIVER apontado nos textos 

constitucionais e, após, aponta os pressupostos da ideia de políticas 

constitucionais. 

O bem viver  

O bem viver teve seu marco inicial na constituição do Equador 

aprovada em 2008 e, posteriormente, na Bolívia em 2009. A primeira 

prevê que o desenvolvimento parte de toda organização sustentável, 

dinâmica, econômica, política, sócio cultural e ambiental garantindo 

assim a realização do bem estar, Sumak Kawsay, prevê a realização dos 

objetivos do regime de desenvolvimento e os princípios consagrados em 

seu texto, bem como que o bem viver prega que as pessoas, 

comunidades, povos e nacionalidades gozem efetivamente de seus 
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direitos e exerçam responsabilidades no marco da interculturalidade1, do 

respeito às diversidades e da convivência harmônica com a natureza2. 

Na constituição Boliviana o Bem Viver ou “Viver Bem” aparece na 

seção dedicada às bases fundamentais do Estado, onde se fala dos 

princípios, valores e fins do Estado que por sua vez assume e promove 

como princípios ético-morais da sociedade plural: amoa qhilla, amoa llulla, 

amoa suwa (não sejas preguiçoso, não sejas mentiroso nem sejas ladrão), 

suma qamaña (Viver Bem), ñandereko (vida harmoniosa), teko kavi (vida 

boa), ivi maraei (terra sem males) e qhapaj ñan (caminho ou vida nobre). 

Tais valores e referências ao Bem Viver tem relação com outros princípios 

clássicos, tais como unidade, igualdade, inclusão, dignidade, liberdade, 

solidariedade, reciprocidade, respeito, equidade social e de gênero na 

participação, bem-estar comum, responsabilidade e justiça social3. 

Os paradigmas (constituições da Bolívia e Equador) que 

estabelecem o Bem Viver como ponte de conexão entre as diversidades, 

pressupõem que o sistema nacional de inclusão social e equidade é 

definido a partir de um conjunto articulado e coordenado de sistemas, 

instituições, políticas, normas, programas e serviços que garantam o 

exercício, garantia e exigibilidade dos direitos reconhecidos na 

Constituição e em conformidade com os objetivos do regime de 

desenvolvimento, e estabelece ainda que será de responsabilidade do 

estado contribuir para com a realização da ideia de bem viver 

(EQUADOR. Constituição, 2008) que: 

Representa, reflete, recorre, recria uma maneira de pensar e ver o 

mundo, um modo de organizar o conhecimento sobre o mundo, 

uma maneira de viver no mundo. É a concepção ancestral andina 

de vida que se mantém em vigor em muitas comunidades 

indígenas até hoje. (VELASTEGUI, 2012, p. 36) 

                                                           
1 Interculturalidade é a condição de possibilidade para que a sociedade possa se reconhecer 

nas diferenças que a constituem, o Sumak Kawsay é a alternativa ao modo capitalista de 

produção, distribuição e consumo. É também uma alternativa para o mecanismo de 

regulamentação social, por meio dos mercados autorregulados, e é uma forma de devolver 

à sociedade o controle sobre a produção (SBARDELOTTO, 2010, p. 06). 
2 EQUADOR. Constituição (2008). Constitución del Ecuador. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br>. art.275. p. 135. Tradução Livre. 
3 BOLIVIA. Constituição (2009). Constitución Boliviana. Disponível em: 

<http://www.transparencialegislativa.org>. art.8. p. 8. Tradução livre. 

http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/newsletterPortalInternacionalFoco/anexo/ConstituicaodoEquador.pdf
http://www.transparencialegislativa.org/wpcontent/uploads/2013/04/ConstituciónBolivia.pdf
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Esse “novo” constitucionalismo andino, (também conhecido como 

constitucionalismo latino-americano), com tal premissa estaria destinado 

a pôr um fim no fenômeno de ocultação do outro, como referiu Dussel 

em sua ética da libertação latino-americana (DUSSEL, 2000), entendendo 

esse “outro” como sujeito e modelo de vida menos evoluído que os 

modelos euro-americanos.  

Com esta ideia, toma forma o Estado Plurinacional desenhada em 

textos constitucionais andinos, como o da Bolívia e Equador, que valorize 

a capacidade de harmonização social, que entre outras, possui as 

cosmovisões indígenas em um contexto de vida em sociedade que já não 

se centra no paradigma do Estado, assim é importante ressaltar que:  

A constituição não deve ser tão somente uma matriz geradora de 

processos políticos, mas uma resultante de correlações de forças e 

de lutas sociais em um dado momento histórico do 

desenvolvimento da sociedade. Enquanto pacto político que 

expressa a pluralidade, ela materializa uma forma de poder que se 

legitima pela convivência e coexistência de concepções divergentes, 

diversas e participativas. Assim, toda sociedade política tem sua 

própria constituição, corporalizando suas tradições, costumes e 

práticas que ordenam a tramitação do poder. Ora, não é possível se 

reduzir toda e qualquer constituição ao mero formalismo 

normativo ou ao reflexo hierárquico de um ordenamento jurídico 

estatal. (WOLKMER, 1989, p. 14) 

Neste sentido, o preâmbulo da Constituição do Equador expõe tal 

contexto de maneira clara, pois refere que seu programa constitucional 

pressupõe: “una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y 

armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”4 e, 

assim, dedica especial atenção para a relação entre sociedade e natureza 

(EQUADOR. Constituição, 2008, p. 174). 

Já o art. 3335 daquela Carta, menciona preocupação com “la auto-

subsistencia y el cuidado humano”. Importa destacar, que estas 

categorias encontram origem na racionalidade indígena do SUMAK 

KAWSAY. Sumak significa ideal, o belo, o bom, o modo de realização, e 

                                                           
4 “Uma nova forma de convivência cidadã em diversidade e harmonia com a natureza para 

alcançar o bem viver em sua plenitude” (tradução livre). 
5 Neste sentido consultar: Constitución del Ecuador (2008, p. 156). 
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Kawsay é a vida, referindo-se a uma vida digna, em harmonia e 

equilíbrio com o universo e o ser humano, em síntese o sumak kawsay 

significa a plenitude da vida (VELASTEGUI, 2012, p. 36). 

Por tanto, falar em bem viver é falar sobre muitas questões 

importantes, é falar sobre a vida em comunidade. E sendo assim é falar 

sobre um projeto político, um projeto de vida social, pública, cultural, 

educacional, legal, de um projeto de vida cidadã, entre muitos outros 

projetos possíveis de vida coletiva (VELASTEGUI, 2012, p. 36). Para 

muito além o bem viver promove a reintegração, a unidade entre o 

humano e o natural respeitando a diversidade (CAOVILLA, 2016, p. 294). 

Para tais concepções, a subsistência é melhor entendida como um 

BEM VIVER, ou seja, com respeito a natureza e repúdio a acumulação 

material de um indivíduo egoísta, uma vez que, se trata de uma ideia 

emancipadora que considera a subjugação da natureza por parte do 

homem como responsável pela desigualdade e a injustiça social.  

Assim, o projeto do bem viver, trazido a lume pela constituição 

equatoriana está voltado a uma melhor qualidade de vida para a 

população, para a possibilidade de os cidadãos desenvolverem suas 

capacidades e potencialidades, a viabilidade de contar com um sistema 

econômico que promova a igualdade por meio da distribuição social e 

territorial dos benefícios do desenvolvimento, a garantia da soberania 

nacional, à promoção da integração latino-americana e à proteção da 

diversidade cultural (CAOVILLA, 2016, p. 170).  

Tal concepção de BEM VIVER, reflete em diferentes áreas, como 

jurídica, econômica, política, etc., uma vez que, se funda em múltiplos 

contextos, é uma proposta que se funda, para além de um pluralismo 

político, se funda em uma visão plural do próprio pluralismo, ou seja, de 

uma visão policontextural (no sentido empregado por Teubner)6 que 

observa, entre outras, a realidade constitucional. 

                                                           
6 A ideia de policontexturalidade, inicialmente cunhada por Luhmann, e posteriormente 

desenvolvida por Gunther Teubner (em um viés voltado para o direito privado), para lidar 

com a complexidade da sociedade analisada pela ótica sistêmica, parte do pressuposto que 

nenhuma auto-observação (observação de si mesmo) tem capacidade de entender o sistema, 

de forma plena (LUHMANN, 2006), o que implica na necessidade de uma observação a 

partir de múltiplos contextos (TEUBNER, 2005, n.p.). 
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Desta forma, o Novo Constitucionalismo Andino, afirma a ideia de 

co-evolução da cultura, das formas de vida e seus habitats, que conserva 

e une a biodiversidade e diversidade cultural, expressando o pleno 

exercício dos direitos fundamentais, como o livre desenvolvimento da 

pessoa, da comunidade e das nacionalidades presentes e futuras.  

Políticas constitucionais  

Ao adentrar no estudo das “Políticas Constitucionais”, convém, 

desde logo, referir, seguindo o professor Michelle Carducci (2003), que o 

objeto de estudo do direito como política constitucional é a “realidade 

constitucional” como (pergunta da Constituição” e “forma” de resposta). 

Assim, não é, simplesmente, “textos e contextos”, más “decisões” em 

textos e contextos: fazer perguntas é uma decisão; fornecer resposta é 

uma decisão; agir de uma maneira, em vez de outra (tomar “forma”) é 

uma decisão; optar por um “conteúdo” ao invés do outro é uma decisão7. 

No entanto, após as experiências e as teorias do século XX, a 

humanidade descobriu que a “realidade constitucional” pode manifestar-

se em diversas “formas” de fundação (as 4 “formas” de Constituição, 

historicamente, conhecida do século XX são: Constituição “orgânica”, 

“cesarista”, “em sentido material” e “lógica”) e com diversos conteúdos 

de limitação do poder (os 3 “conteúdos” de limitação da Constituição 

são: “ideal”, “espontânea” e “técnica “ (ROTHENBURG, 2010, p. 22-38)). 

Portanto, hoje, o estudo do direito não pode ser indiferente a este 

legado histórico do século XX. A complexidade contemporânea não é um 

fato social: é um fato “constitucional”. Hodiernamente, o mundo é 

complexo, porque nenhuma das 4 “formas” de fundação da relação entre 

política e direito e nenhum dos 3 “conteúdos” de limitação da política é 

capaz de prevalecer. 

Nota-se que isto, não depende de uma opção de método nem de 

uma opção ideológica. É uma necessidade epistêmica de conhecimento 

(também designada teoria do conhecimento) e compreensão da 

                                                           
7 A decisão judicial para teoria dos sistemas é tudo o que foi produzido com o código do 

direito e não direito, sendo assim a decisão não vai se importar com quem emitiu a decisão ou 

onde ela foi emitida, o que realmente importa é se essa decisão foi emita observando o código 

binário legal e ilegal. Consultar a obra de Niklas Luhmann (2016), O direito da sociedade. 
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“realidade constitucional” de hoje. Diante desse fato, no entanto, pode-se 

reagir de três maneiras: 

  Verificando a “neutralidade” desta “realidade” e descrevendo-a em 

suas “formas” de funcionamento (abordagem da teoria dos sistemas 

luhmaniana8); 

  Confiando em mecanismos de “adaptação” e “melhoramento” da 

sociedade, na relação entre direito e política9 (é a hipótese de 

Habermas (1999, v. 2)10 em sua proposta sobre “fato e norma”, 

imaginado na Europa e para a Europa, mas, amplamente negado, na 

Europa de hoje); 

                                                           
8 Neste sentido é preciso retomar alguns tópicos sobre a teoria dos sistemas. Os sistemas são 

formas de comunicação funcionalmente diferenciadas. O direito assim como os demais 

sistemas surge para lidar com o problema social especifico, surge para lidar com 

generalização simbólica das expectativas normativas, que em contraponto as expectativas 

cognitivas não podem ser alteradas ou abandonadas pelo próprio aprendizado, sob grave 

risco de um desiquilíbrio sistêmico, ou seja, o direito vem para lidar com o que é contra 

fático, ele desenvolve uma função que se demonstra através de um código próprio que é o 

que é direito e não direito. Interpretação para a teoria dos sistemas é a unidade de diferença 

entre texto e escritura ou interpretações possíveis e interpretação consumada. Enquanto que 

a argumentação é a unidade de diferença entre razão e erro. A interpretação na teoria dos 

sistemas pode ser trabalhada na teoria dos sistemas tanto a partir de uma observação de 

primeira ordem como de segunda ordem, enquanto que a argumentação somente pode ser 

trabalhada na observação de segunda ordem isso por que a argumentação nada mais é do 

que a comunicação de interpretações e se estamos falando de comunicação estamos falando 

de observação de segunda ordem. Consultar a obra de Niklas Luhmann (2010), Introdução 

à teoria dos sistemas. 
9 Segundo a teoria dos sistemas sociais o subsistema direito tem como função a 

generalização congruentes de expectativas normativas, e o subsistema político tem como 

função tomar decisões que vinculem a coletividade. Neste sentido consultar a obra: 

Guilherme Leite Gonçalves e Orlando Villas Boas Filho (2013), Teoria dos sistemas sociais: 

direito e sociedade na obra de Niklas Luhmann. 
10 Aqui vale ressaltar o entendimento de Habermas e Luhmann sobre direito e política, para o 

primeiro haveria um vínculo interno (não meramente casual ou histórico, mas sim conceitual) 

entre direito e política. O direito positivo serviria a política como meio de organização e 

imposição do poder do Estado e a política asseguraria a institucionalização do direito 

mediante a imposição da obediência ás decisões judiciais. Esse vínculo não seria apenas 

funcional, mas também pratico-moral. Já para o segundo direito e política são dois 

subsistemas sociais autorreferenciais e autopoieticos, que desenvolvem funções especificas e, 

na sociedade moderna, encontram-se acoplados estruturalmente pelas constituições. A relação 

entre estes subsistemas é enfocada basicamente a partir da dimensão funcional. A abordagem 

não articula uma dimensão prático-moral (GONÇALVES; BOAS FILHO, 2013, p. 119). 
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  Praticando, de certa maneira, uma espécie de “humanismo 

metodológico” em um “comensurável” de “forma” e de “conteúdo” 

na relação entre direito e política (GLENN, 2010, tradução livre), ou 

seja, perguntando qual a “forma” e o “conteúdo” que menos exclui a 

humanidade na sua totalidade. A humanidade agora é “holística": 

existindo somente uma humanidade (NUSSBAUM, 2013). 

Diante de uma humanidade “holística”, as várias “formas” de 

fundação da relação entre direito e política e os vários “conteúdos” de 

limitação política não são iguais, sendo que: 

  As três “formas” de fundação são (e têm sido historicamente) 

“excludente” diante de uma parcela da humanidade (a forma de 

Constituição “orgânica”, “cesarista”, “no sentido material”: pensada 

nos diversos regimes totalitários e nas diversas fórmulas do “partido 

único”) (ROTHENBURG, 2010); 

  Os dois “conteúdos” de limitação do poder são “indiferente” para os 

problemas comuns da humanidade (o “conteúdo” da Constituição 

“espontânea” do mercado, como por exemplo, as desigualdades; e, 

aqueles da Constituição “técnica” da supranacionalidade, como por 

exemplo, as migrações supranacionais). 

Então resta a Constituição “ideal” de democracia, como um Estado 

Democrático de Direito, constituída por uma série de “ideais” 

(dignidade, liberdade, solidariedade, igualdade), realizar três funções: 

uma, de “limitar” os objetivos do poder (os chamados “princípios 

fundamentais”); outra, de “conteúdo”, daqueles direitos que o poder não 

pode ignorar (os chamados “direitos fundamentais”), e, por último, os de 

“definição” do papel do pluralismo político, social e moral da sociedade. 

Após os experimentos e teorias sobre “forma” de fundação e 

“conteúdo” de limitação da relação entre direito e política no século XX, o 

único experimento que inclui a humanidade “holística” de hoje é a 

Constituição “ideal”.  

Portanto, estudar direito como política constitucional hoje, perante 

a complexidade, significa observar e agir para a investigação e a 

promoção da “realidade constitucional-democrática”, historicamente 

adquirida pela experiência Constituição “ideal”. O estudo do direito 

como política constitucional é um estudo “aplicado": “aplicado” não 

significa “empírico"; nem apenas “teórico”, construído em livros e 
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teorias. Se fosse esse o caso, isso resultaria em uma “metateoria” da 

relação entre direito e política, em nome de um suposto “paradigma” 

subjetivamente informado pelo estudioso. 

O jurista ainda é um operador da sociedade e como tal, tem o 

dever de indagar o impacto de sua pesquisa produzida na “realidade 

constitucional” como resultado das “perguntas de Constituição” e estudo 

de “respostas”, bem como, do seu impacto sobre as relações entre direito, 

política e Constituição: principalmente agora que a única realidade da 

humanidade “holística” é a realidade “constitucional-democrática”. 

Portanto, as implicações práticas do seu estudo são grandes, pelo 

que, apresentamos apenas alguns exemplos dessa relevância de 

implicações, a partir dos seguintes questionamentos: 

1) Como se faz “política” dos direitos fundamentais? Ou seja, como 

se “promove” os direitos (não simplesmente como se reconhece os 

direitos)? Se pode promover todos os direitos da mesma forma 

(pensando no tema perturbador dos “migrantes”)? 

2) Como se pratica a democracia?  

3) Como se decide com base nos conhecimentos científicos? Qual é 

a relação entre ciência e decisão política, ciência e produção jurídica (não 

apenas interpretação jurídica)? 

4) Como se decide a interculturalidade? 

5) Como se decide a inclusão? 

6) Como se decide a “sustentabilidade”? 

Para Carducci (2003), as respostas a estas perguntas são 

“assustadoras” e “muito difíceis”. Normalmente, o afirma, essas 

“dificuldades” podem ser abordadas de duas maneiras: 

A) de modo “local”, se “isola” uma realidade e se centra, 

exclusivamente, nela, podendo desprezar as perguntas “assustadoras” 

que pairam sobre os juristas (esta é a aproximação do jurista que 

“legitima o existente”); 

B) de modo “relativo”, uma realidade, como fenômeno, evento, 

práxis etc..., é tido como expressão, à sua maneira, da “realidade 

constitucional-democrática” da humanidade, ou seja, como manifestação 
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problemática do “campo jurídico” da relação entre direito, política e 

Constituição, diante da humanidade “holística” do presente. Nesse caso, 

para qualquer estudo realizado, deve pressupor que o papel do jurista é 

“constitucionalizar” e “democratizar” a realidade (CARDUCCI, 2003). 

O estudo do direito como política constitucional, portanto, é uma 

contínua interrogação sobre “decisão”. A decisão, que assume a realidade 

como “constitucional-democrática”, não é apenas “forma”, mas também 

“conteúdo"; não é só decisão (em vez disso, é o elemento central para o 

isolacionismo regular do estudo jurídico), mas é, também, a efetividade 

da Constituição “ideal”. 

Por esta razão, tal estudo não é “decisionista": o “decisionismo” 

reflete uma visão, exclusivamente, “formal” da realidade. A grande 

preocupação prática do jurista que estuda o direito como política 

constitucional é a efetividade “primária”, ou seja, espontânea, autônoma 

e responsável, do “conteúdo” da Constituição ideal (FERRAJOLI, 2003, 

tradução livre). Por fim ressalta-se que o Bem Viver abordado 

inicialmente, inserido nas Constituições Andinas, dialogam com as 

premissas que envolvem o estudo das Políticas Constitucionais. 

Considerações finais 

Como observado, o movimento denominado “Novo 

Constitucionalismo Latino-americano”, vem ressignificando paradigmas 

até então dominantes, exemplo disso, é a especial dedicação, tanto na 

Constituição do Equador, quanto da Bolívia, para a relação entre 

sociedade e natureza.  

Naquele panorama, que estabelece o Bem Viver como ponte de 

conexão entre as diversidades, pressupõe que o sistema nacional de 

inclusão social e equidade é definido a partir de um conjunto articulado e 

coordenado de sistemas, instituições, políticas, normas, programas e 

serviços que garantam o exercício, garantia e exigibilidade dos direitos 

reconhecidos na Constituição e em conformidade com os objetivos do 

regime de desenvolvimento. Visto que, após as experiências e as teorias 

do século XX, a humanidade descobriu que a “realidade constitucional” 

pode manifestar-se em diversas “formas” de fundação e com diversos 

conteúdos de limitação do poder. 
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Nota-se que isto, não depende de uma opção de método nem de 

uma opção ideológica. É uma necessidade epistêmica de conhecimento e 

compreensão da “realidade constitucional” de hoje. Após os 

experimentos e teorias sobre “forma” de fundação e “conteúdo” de 

limitação da relação entre direito e política no século XX, o único 

experimento que inclui a humanidade “holística” de hoje é a Constituição 

“ideal”. 

Portanto, estudar direito como política constitucional hoje, perante 

a complexidade, significa observar e agir para a investigação e a 

promoção da “realidade constitucional-democrática”, historicamente 

adquirida pela experiência Constituição “ideal”, como verificado no 

Novo Constitucionalismo Latino-americano. 

A partir desta contextualização, uma conclusão parcial da 

pesquisa, identifica que a cosmovisão, voltada a um Bem Viver, inserida 

nas Constituições Andinas, dialogam com as premissas que envolvem o 

estudo das Políticas Constitucionais, e, assim, identifica o Bem Viver 

como Política Constitucional, uma vez que, esta, como expõe Carducci, se 

preocupa com a “realidade constitucional”, que é constituída não 

somente como “pergunta da Constituição”, mas também como “forma de 

resposta”.  

Por fim, cumpre reafirmar que, a partir deste contexto, estudar 

direito como política constitucional, em um ambiente marcado por uma 

sociedade complexa, significa observar e agir para a investigação e a 

promoção da “realidade constitucional-democrática”. 
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AS POTENCIALIDADES E OS DESVIOS DO PRINCÍPIO DA                            

MAIORIA NAS DEMOCRACIAS  

Daniela Mesquita Leutchuk de Cademartori 

Introdução 

É preciso repensar o valor do princípio da maioria nas democracias 

contemporâneas, não desconhecendo os vestígios de irracionalidade tão 

frequentes nas decisões coletivas. Para compreender a complexa relação 

entre minorias e maiorias nos tempos atuais é mister considerar ao lado 

das situações em que o princípio da maioria é inadequado, o fenômeno 

da massificação dos indivíduos, situação em que eles deixam de se 

comportar como pessoas, passando a carecer de consciência. É nesse 

terreno que se estabelece a tirania das maiorias, tradução da onipotência 

moral e material exercida pelo pensamento majoritário, geradora de um 

cerceamento, até então desconhecido, ao pensamento minoritário. Na 

“Introdução” ao primeiro volume de A Democracia na América (1835), 

Alexis de Tocqueville (1805-1859) constata que a revolução democrática é 

um processo de redução progressiva da distância social entre nobres e 

plebeus e uma “realidade providencial”, pretendendo com isso afirmar a 

duração secular do processo, bem como a sua extensão geográfica e o fato 

dele ser irresistível historicamente, isto é, sobreviver apesar de ações 

contrárias1 (TOURAINE, 1996, p. 116).  

Neste ponto, faz-se necessária a contextualização do espaço teórico 

em que se desenvolve a obra deste autor. A sociedade francesa, em 

contraste com a inglesa, tinha como característica crônica a necessidade 

de conviver com uma estrutura hierarquicamente fechada. Na medida 

em que a revolução privou esta estrutura de sua legitimidade política, a 

lógica da situação leva a que seja o Estado, e não a sociedade, a entidade 

                                                           
 Professora do PPGD – Unilasalle Canoas (RS). Artigo vinculado ao Projeto de Pesquisa 

CNPq “Programas, Planos e Ações na Efetivação de direitos no NCDLA”. 
1 Sobre o tema, ver Marcelo Gantus Jasmin (1992).  
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capaz de garantir direitos aos indivíduos, libertando-os. Para Nicolla 

Matteucci – estudioso da Revolução Americana e do pensamento de 

Tocqueville – este último pode ser considerado, junto com Karl Marx, 

fundador do pensamento político contemporâneo: quer saibamos ou não, 

“continuamos movendo-nos no âmbito de seus pensamentos”, mesmo o 

marxismo, não superou Marx (1998, p. 284).  

A título de introdução, cabe recordar a concepção procedimental 

de democracia bobbiana. Para Bobbio, a democracia só pode ser 

compreendida enquanto contraposta a outras formas autoritárias de 

governo, é aquela que a considera como “um conjunto de regras 

(primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a 

tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos” (1986, p. 18-19). 

Uma decisão pode ser considerada como sendo coletiva, quando é 

tomada com base em regras que estabelecem quais os indivíduos 

autorizados a tomar as decisões que irão vincular todos os membros do 

grupo e quais os procedimentos. Para que esta decisão seja considerada 

coletiva é necessário que ela seja tomada com base em regras que 

estabelecem quais os indivíduos autorizados a participar da tomada de 

decisões que vincularão todos os membros do grupo e quais os 

procedimentos. Dentre as condições necessárias para que exista uma 

democracia, a primeira diz respeito aos sujeitos que participarão: “um 

regime democrático caracteriza-se por atribuir este poder (que estando 

autorizado pela lei fundamental torna-se um direito) a um número muito 

elevado de integrantes do grupo”. É preciso um juízo comparativo com 

base nas circunstâncias históricas para saber o número necessário 

daqueles que têm direito ao voto, a fim de considerar um regime 

democrático ou não. A segunda condição relaciona-se às modalidades de 

decisão. Neste caso a regra fundamental é a da maioria. Finalmente, pela 

terceira condição as alternativas postas aos chamados a decidir deverão 

ser reais e os mesmos devem ser colocados em posição de escolher entre 

uma ou outra. Como corolário, tem-se que o Estado liberal é um 

pressuposto histórico e jurídico do Estado democrático, já que deverão 

ser garantidos aos chamados a decidir os direitos de liberdade (de 

opinião, de expressão das próprias opiniões, de reunião, etc.) (BOBBIO, 

1986, p. 18-20). 

Situada a regra da maioria no contexto dos regimes democráticos, 

para que se possa estabelecer um pensamento crítico sobre essa temática, 
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parte-se inicialmente do alerta do helenista Jean-Pierre Vernant, a fim de 

se cuide das questões relacionadas ao eurocentrismo, eis que no 

momento em que a análise se instala nessa perspectiva, só ela passa a ser 

levada em conta. É preciso confrontar essa perspectiva com a de outras 

culturas, sem deixar de levar em conta o que ela comporta de específico. 

A crítica parte da constatação de que o momento histórico específico em 

que emergiu o político, a discussão livre entre os cidadãos e a própria 

democracia, como algo separado da vida social, numa sociedade como a 

grega, não pode ser universalizado. Vernant recorda que aquilo que se 

chama de “‘vitória’ dos gregos sobre as forças irracionais” e fez com que 

ocorressem alguns abandonos decisivos. Os raciocínios demonstrativos 

dos gregos precisaram rejeitar, por exemplo, investigações 

“aproximativas” do mundo que a religião exaltava e conhecia. 

Abandonava-se assim a metis grega, isto é, a astúcia, a malícia, o faro, 

presentes na mitologia. A filosofia rejeitou a apologia da mentira, da 

trapaça, da astúcia, integrada no domínio da religião: “a mentira torna-se 

algo simplesmente negativo, só se admitindo o raciocínio reto, a 

demonstração justa”. O plano de saber passou a concernir somente ao 

que é imutável, eterno e verdadeiro, abandonando por exemplo a ideia 

de “faro” do homem político ou da “astúcia” do artesão. Então, tudo o 

que é humano está, mais ou menos, segundo as filosofias, excluído do 

domínio do saber (VERNANT, p. 177-178). 

Em suma, este ensaio parte da constatação de que a razão ocidental 

que originou a concepção de democracia ocidental, necessita de um 

repensar e de uma crítica constantes, devendo ser renovada no confronto 

com novas ideias e necessidades. Também a pretensão de pensar a 

complexidade da relação entre a teoria democrática e o princípio 

majoritário só poderá se desenvolver a partir da articulação com a teoria 

da complexidade e a transdisciplinaridade. A análise não deve se edificar 

com base em concepções prontas e acabadas, que pressuponham um 

conhecimento e uma compreensão definitivos. A perspectiva é então 

multifacetada e transdisciplinar, em busca de uma síntese comparativa 

dos estudos e pesquisas estabelecendo um diálogo em torno de questões 

comuns entre os problemas atuais da democracia e a contribuição de um 

pensamento clássico como é o de Tocqueville. Para tanto, o ensaio foi 

dividido em três partes. A primeira expõe o problema e intitula-se “De 

como a democracia pode desembocar na tirania das maiorias”. Na 

sequência, aprofunda-se as contribuições de Tocqueville sobre a noção de 
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democracia e seus aportes à compreensão da Revolução Francesa e, 

finaliza-se enfrentando a questão da rejeição ao caráter absoluto da 

soberania popular a partir da noção bobbiana das promessas que a 

democracia não consegue cumprir ou dos problemas que a democracia 

precisa enfrentar.  

Como a democracia pode desembocar na tirania das maiorias 

A utilização da regra da maioria de modo conforme a democracia, 

ocorre quando ela atua como um argumento capaz de legitimar ações 

conjuntas desagradáveis para muitas pessoas, em substituição a simples 

coação. Todavia, associar de modo automático a regra da maioria à 

democracia é uma impropriedade. Em situações irreversíveis ou que 

envolvem questões de integridade pessoal, de consciência e científicas, a 

inadequação do recurso ao procedimento majoritário pode ser notória. 

Desse modo, necessário se faz estabelecer as circunstâncias em que o 

recurso à regra da maioria é um procedimento adequado, contrapostas a 

outras, em que ela não faz sentido.  

Se na tripartição clássica das formas de governo, Aristóteles 

apresentou a tirania como a situação em que a tomada de decisões 

coletivas exsurge da ação negativa de um só, em contraposição às ações 

positivas de um só, o governo exercido pelo povo (demos), isto é, pela 

maioria, incluindo-se os mais pobres, foi denominado de democracia. 

Caso a regra da maioria seja aplicada de modo simplificado, combinadas 

as duas situações, muitas incompreensões podem surgir. Embora ela 

possa indicar “quantos” governam, não informa “como” se governa. 

Apesar de ser comum a opinião de que os conceitos de sistema 

democrático e da regra da maioria apresentam uma extensão semelhante, 

não é correto afirmar que: “a) só nos sistemas democráticos seja usada a 

regra da maioria, nem que b) as decisões colegiadas só sejam tomadas 

por meio desta regra”2. 

                                                           
2 “(...) a) solo en los sistemas democráticos se use la regla de mayoría, ni que b) las 

decisiones colegiadas solo se tomen por medio de esta misma regla” (BOBBIO, 2002, p. 254, 

tradução livre). 
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Também a história tem evidenciado uma mudança na ideia de 

povo, bem como, a impossibilidade de concretização da democracia 

direta, dando lugar a emergência da democracia representativa. 

A população transformou-se em uma massa imensa, cuja tradução 

em colegiados de representantes tornou-se necessária e pode 

obedecer a diferentes critérios de constituição. Ainda que a regra 

da maioria continue a vigorar em tais colegiados, pouco se pode 

afirmar sobre a justeza ou a correção das correspondentes decisões, 

sem o conhecimento dos correspondentes critérios fundadores. 

(MACHADO, 2005, p. 273) 

Mesmo que a regra da maioria – enquanto instrumento 

quantitativo para a tomada de decisões surja como legítima e 

democrática – a influência da maioria nas decisões pessoais, assemelha-se 

mais a um recurso emocional do que lógico3. Como conciliar a obediência 

às normas acordadas socialmente, com a necessidade de liberdade, 

característica da livre e consciente manifestação da vontade?  

Na esfera pública, a explicitação das formas de governo e de 

representação dos procedimentos eleitorais e a instrumentalização da 

ideia de maioria, surgem com muitas faces distintas. É preciso considerar 

que a regra da maioria precisa ser sustentada pelo sufrágio universal, 

situação que poucas vezes ocorreu na história da humanidade4. 

                                                           
3 “Recordemos que, quando Mussolini passou uma lista de apoio incondicional a suas 

orientações políticas entre os professores das universidades italianas, em um universo de 

cerca de 1,2 mil docentes, apenas doze recusaram-se a assiná-la. E quando o trio de 

cônsules, encabeçado por Napoleão, submeteu aos franceses uma nova constituição, que 

prefigurava a transformação do primeiro cônsul (o próprio Napoleão) em um imperador 

todo-poderoso, uma maioria de mais de três milhões de votantes aprovou 

entusiasticamente tal constituição, contra o voto de apenas cerca de 1,5 mil franceses” 

(MACHADO, 2005, p. 271). 
4 “Composto o eleitorado, a maioria pode manifestar-se em eleições diretas, onde cada 

cabeça corresponde a um voto, em igualdade de condições, ou então em eleições indiretas, 

delegando-se o direito de votar e eleger os governantes a um colegiado de representantes. O 

número de votantes e o número de candidatos constituem obstáculos quase sempre 

intransponíveis para isso. Um candidato eleito com 100% dos votos de um colégio eleitoral 

constituído por, digamos, 15% da população (como foi o caso da eleição de Abraham 

Lincoln), não foi eleito pela maioria da população que irá governar. E em eleições com mais 

de dois candidatos, mesmo que o colégio eleitoral constitua toda a população e que o mais 

votado tenha 49,9% dos votos, ele não terá tido a maioria da população ao seu lado” 

(MACHADO, 2005, p. 274). 
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Já na esfera privada, de acordo com Hans Kelsen (1998), a regra da 

maioria envolve a articulação entre as ideias de igualdade e de liberdade. 

Será também ela, a responsável por conectar a cidadania – percebida 

como participação e articulação de interesses entre os projetos 

individuais e coletivos – com a pessoalidade.  

A cidadania é o núcleo duro da pessoalidade, mas esta apresenta 

um âmbito muito mais abrangente, que inclui regiões 

idiossincráticas onde cada um de nós é a maior autoridade sobre si 

mesmo. Expressões como ‘motivos de ordem pessoal’, ou ‘decisão 

pessoal’ são indiciárias da necessidade de se respeitar tais limites. 

Não tomamos decisões sobre questões relativas à fé, por exemplo, 

com base em leis, eleições, ou baseados em regras de maioria. 

Também não procedemos assim em temas que envolvem 

sentimentos. E, decididamente, a formação moral e a construção do 

hábito de um procedimento ético não se limitam à construção de 

um arcabouço jurídico, a uma teia de normas que garantam 

direitos e estipulem deveres, mas transbordam os limites da 

cidadania, ingressando no terreno da pessoalidade. (MACHADO, 

2005, p. 275) 

Somente uma ação individual formulada de modo consciente 

possibilitará a articulação adequada entre a vontade pessoal e a coletiva. 

Nilson José Machado recorda que o princípio da maioria se 

relaciona “umbilicalmente” às ideias de totalidade e de integridade, 

configurando uma ontologia em sentido forte, isto é, a afirmação de que 

os valores fundamentais dos seres humanos são um a priori no que 

concerne às instituições e à cultura.  

Sobre a noção de totalidade, sabe-se que desde a sua origem, a 

ideia de maioria está com ela conectada. Segundo Bobbio (2002, p. 256), 

“a regra da maioria foi concebida como o procedimento necessário, ou o 

mais idôneo, para a formulação de uma decisão coletiva nas 

universitates”5, ou nas associações ou reuniões de pessoas que 

representam um universo, uma totalidade que recobre todos os 

                                                           
5 “En terminos generales, podemos decir que del derecho romano en adelante (...) la regla 

de mayoría fue concebida como el procedimento necesario (...). En consecuencia, sus 

componentes, al ser llamados a expresar su consenso no uti singuli, sino uti universi (no 

como individualidades, sino como conjunto) deben hacerlo collegialiter, y no separatim 

(como totalidade, no por separado)” (BOBBIO, 2002, p. 256). 
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elementos particulares envolvidos, congregando interesses de caráter 

universal e competências comuns (MACHADO, 2005, p. 281).  

Do mesmo modo, o princípio da maioria está vinculado à ideia de 

integridade, seja no sentido pessoal, seja com referência às coletividades 

organizadas. A integridade pressupõe uma assimilação entre o discurso e 

a ação, o que é possibilitado pela abertura aos valores, de modo a 

viabilizar, através da argumentação, a mudança das regras do jogo. Antes 

mesmo do estabelecimento de qualquer tipo de procedimento, impõe-se 

o estatuto da integridade, eis que seus valores definem a natureza 

humana, sendo responsabilidade dos governos a sua preservação6. 

Essa articulação entre duas das dimensões fundadoras da ideia de 

logos – a da palavra e a da ação – é uma meta a ser continuamente 

perseguida, um cristal bruto a ser permanentemente lapidado pelas 

ações educativas, na escola ou na vida, muitas vezes por meio de 

instrumentos claramente heterônomos, como os que resultam da 

autoridade legitimamente constituída. (MACHADO, 2005, p. 282) 

A integridade exige três níveis de predicados. Inicialmente, 

necessita de uma “arquitetura de valores” que possa, de modo 

autônomo, fazer com que se alcance entre o que está certo e o que está 

errado, instrumentalizando com isso as ações. O segundo nível de 

predicados, solicita uma harmonia entre discurso e ação, mesmo que dela 

decorram efeitos desagradáveis para os envolvidos. Finalmente, é 

necessário que a integridade ultrapasse esses níveis iniciais, “(...) que 

podem caracterizar o conforto de uma ética da convicção, onde grande 

parte da integridade pessoal está garantida, mas que nos deixa sempre no 

limiar de uma ética da responsabilidade, onde assumimos 

responsabilidades públicas com aquilo que professamos”. Trata-se da 

possibilidade dos agentes individuais e/ou grupos sociais defenderem e 

com isso se responsabilizarem publicamente pela racionalidade de seus 

                                                           
6 “(...) discursos eloqüentes sobre valores, desvinculados de uma prática consentânea, 

conduzem irremediavelmente ao descrédito, à sensação de desamparo, ou ao 

desenvolvimento de atitudes cínicas, que eivam perigosamente o terreno educacional e o 

político. Sem uma vivência efetiva da palavra que se professa, sem esse exercício cotidiano 

de fraternidade entre personalidades diversas em interesses, saberes e poderes, limitar-se a 

um discurso politicamente correto pode ser tão propício ao cultivo de valores quanto o seria 

a realização de um seminário ou de uma conferência para ensinar a platéia a andar de 

bicicleta” (MACHADO, 2005, p. 282). 
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valores e ações, de modo argumentativo e lógico. A integridade se 

completa através da abertura ao diálogo e da negociação de significados 

“(...) em que não estamos dispostos a abdicar graciosamente de nossos 

princípios, mas aceitamos pô-los entre parênteses para examiná-los em 

outras perspectivas, e sobretudo, admitimos que podemos estar errados” 

(MACHADO, 2005, p. 283). 

A compreensão de Tocqueville da democracia parte da percepção 

da entrada das sociedades na era moderna, mais especificamente, na era 

industrial, a partir das transformações sociais, isto é, de uma necessidade 

histórica – que pode se dar pacífica ou violentamente – e não, de uma 

transformação política. Esta evolução passa pelo desaparecimento das 

ordens ou estados hierarquizados e pelo surgimento, em seu lugar, da 

igualdade de direitos. Nesse caso, a igualdade não pode ser considerada 

como uma igualdade de fato e sim “uma certa igualdade de condições”, 

diz Alain Touraine (1996, p. 118). Neste tocante, Tocqueville antevê o 

fenômeno da “alienação” decorrente da divisão repetitiva do trabalho, 

quando o homem deixa de pertencer a si mesmo e passa a pertencer ao 

trabalho, de modo cada vez mais dependente e impotente (MATTEUCCI, 

1998, p. 280) 

Será justamente porque a democracia é em Tocqueville uma 

“necessidade histórica” que ele incumbir-se-á de refletir sobre os 

problemas propriamente políticos dela decorrentes, entre os quais o de 

impedir que, no momento posterior à destruição das ordens tradicionais, 

esta forma de governo acabe por desembocar na tirania das maiorias, 

criando uma ordem social em contradição com a razão. A tirania leva ao 

conformismo de opinião, nivelando espíritos, classes e condições. Para 

ele a maioria era o coletivo de indivíduos, que frequentemente têm 

opiniões e interesses contraditórios. É por isso que, assim como ele recusa 

dar o poder universal a um só, também recusa dá-lo quando são vários: 

os homens reunidos tornam-se mais fortes e não mais pacientes. Quando 

um poder social superior não encontra obstáculos que o façam se 

moderar, a liberdade está em perigo.  

Não há, portanto, na terra autoridade tão respeitável por si mesma 

nem revestida de um direito tão sagrado que eu desejasse deixar 

agir sem controle e dominar sem obstáculos. Quando, portanto, 

vejo dar o direito e a faculdade de fazer tudo a uma potência 

qualquer que se chame povo ou rei, democracia ou aristocracia, 

quer se exerça numa monarquia, quer numa república, então digo: 
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aí está o germe da tirania, e procuro ir viver sob outras leis. 

(TOCQUEVILLE, 1985a, p. 240) 

Com base na classificação aristotélica, Nilson José Machado 

recorda que a tirania representa a corrupção da ideia do governo legítimo 

de um só, da monarquia. Considerando-se a regra da maioria, deve-se 

atentar a que mesmo que ela possa se justificar como instrumento de 

articulação entre os interesses pessoais e os coletivos, capaz de sintetizar 

as ideias de liberdade e de igualdade, a corrupção de tal concepção 

poderá ensejar, além da tirania da maioria, também a da minoria.  

Especialmente visível em manifestações coletivas, a tirania da 

maioria caracteriza-se pelo cerceamento da palavra dissonante, 

pela intimidação de expressões contrárias ao fluxo hegemônico, 

pela submissão total às deliberações votadas, com o absoluto 

sufocamento dos ditames da consciência pessoal. De modo 

simétrico, por estranho que pareça, também é muito freqüente uma 

configuração que poderia ser caracterizada como uma ‘tirania da 

minoria’, uma espécie de ‘síndrome dos coitadinhos’. Nesses casos, 

costuma ocorrer um deslizamento sutil do âmbito da necessária 

tolerância para com posições minoritárias para um outro em que 

sobressai a aparência de vitimização dos envolvidos. (MACHADO, 

2005, p. 276) 

Nesse sentido, a condenação de Tocqueville ao governo 

democrático norte-americano, ocorre em razão da ausência de garantias 

contra a força irresistível das maiorias (embora não seja usada com 

frequência) e não, por sua fraqueza. Como a opinião pública é quem 

forma a maioria, o Legislativo é quem representa a maioria, obedecendo-

lhe “cegamente”, o Executivo é nomeado e serve de instrumento passivo 

à maioria, a força pública é a maioria em armas, o júri é a maioria 

revestida do direito de ditar vereditos – em determinados estados, os 

próprios juízes são eleitos pela maioria – no caso de alguém sofrer uma 

injustiça nos Estados Unidos, não há a quem dirigir-se: “Por iníqua e 

irracional que seja a medida que o atinge, é preciso, portanto, submeter-

se” (TOCQUEVILLE, 1985a, p. 240).  

Na Europa, os soberanos absolutos despertam um sentimento de 

hostilidade a sua autoridade. Nos Estados Unidos, ao contrário, observa 

Tocqueville, a partir do momento em que a maioria se define, todas as 

vozes se calam. A razão está em que a maioria é detentora de força moral 

e material, sendo capaz de conseguir unanimidade, vencendo as 
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resistências da sociedade, na medida em que faz e executa as leis. No 

entanto, ele afirma não conhecer “país em que reine, em geral, menos 

independência de espírito e menos liberdade verdadeira de discussão do 

que na América” (TOCQUEVILLE, 1985a, p. 241). 

Como a democracia dos Estados Unidos é organizada e nela 

encontra-se apenas um único elemento de força e de sucesso, isto é, um 

único poder, não há como proteger outra teoria política ou religiosa 

“contra os resultados de sua independência”. Se antes as tiranias 

precisavam de cadeias e carrascos, com o poder dado sem limites às 

maiorias, aperfeiçoa-se o despotismo: “As monarquias absolutas tinham 

desonrado o despotismo; evitemos que as democracias o reabilitem e que, 

tornando-o mais pesado para alguns, impeça a maioria de ver seu aspecto 

odioso e seu caráter envilecedor” (TOCQUEVILLE, 1985a, p. 241-2).  

Assim é que, somente estrangeiros ou a experiência poderiam 

“fazer chegar certas verdades às orelhas americanas”. A América ainda 

não tinha tido grandes escritores porque o poder das maiorias os 

obrigava ao louvor do status quo (TOCQUEVILLE, 1985a, p. 241). Além 

de estabelecer “balizas” à ação das maiorias, Tocqueville acrescenta dois 

temas – um propriamente federalista e americano, (a importância dos 

poderes locais ou municipais na proteção do indivíduo contra o Estado)7 

– e o dos efeitos tônicos da religião como garantia americana de liberdade 

na democracia social8.  

Assim, ao mesmo tempo que sustenta ser destino das sociedades se 

tornarem democráticas e igualitárias, “Nosso autor reconhece que a 

democracia é um bem (um pouco a contragosto) que acarreta um grande 

mal (descrito em tons alarmantes)”. O mal é a tirania das maiorias e, o 

                                                           
7 “É, entretanto, na comuna que reside a força dos povos livres. As instituições municipais estão 

para a liberdade como as escolas primárias estão para a ciência: põe-na ao alcance do povo. Sem 

instituições comunais, uma nação pode dar-se um governo livre, mas não tem o espírito da 

liberdade. Paixões passageiras, interesses do momento, circunstâncias casuais podem dar-lhes as 

formas exteriores da independência; mas o despotismo recalcado no interior do corpo social 

reaparece, cedo ou tarde, na superfície” (TOCQUEVILLE, 1985a, p. 200). 
8 “Ao lado de cada religião encontra-se uma opinião política que lhe é ligada por afinidade. 

Deixe-se o espírito humano seguir sua própria tendência e ordenará de maneira uniforme a 

sociedade política e a cidade divina; buscará, se posso dizer, harmonizar a terra com o céu” 

(TOCQUEVILLE, 1985a, p. 248). 
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contato com a sociedade norte-americana faz com que ele observe três 

aspectos capazes de afastar esse risco:  

O primeiro é a tradição de autogoverno da comuna.- uma espécie 

de democracia municipal – entranhada na América pré-

revolucionária por transfusão do colonizador inglês. Na 

democracia comunitária, que se replica na autonomia dos Estados 

em face do poder federal, estaria o maior obstáculo ao despotismo. 

Um segundo aspecto também é legado da influência britânica: o 

costume da livre associação dos indivíduos, para fins coletivos e 

sem permissão de autoridade. O terceiro seria a liberdade de 

imprensa, prática estabelecida desde o final do século 17 na 

Inglaterra e já disseminada, numa efervescência de jornais 

turbulentos e aguerridos, nos Estados Unidos que Tocqueville 

conheceu. (FRIAS FILHO, 2005, p. 4) 

A percepção do nexo profundo entre associativismo e a 

democracia, é denunciada por descrições em que, segundo Bobbio, há um 

evidente exagero, tais como a que afirma que, “Por todos os lugares 

onde, encabeçando uma iniciativa, vemos, na França, o governo, e na 

Inglaterra, um grande senhor, estejam certos de ver, nos Estados Unidos, 

uma associação” (TOCQUEVILLE apud BOBBIO, 2000, p. 332). Este 

talento de Tocqueville para o exagero acaba por fazer evidenciar os 

contrastes da situação observada. 

Não só Tocqueville, também Stuart Mill (On Liberty – 1859) percebe 

que no momento posterior ao advento da democracia é preciso analisar o 

poder através de uma ótica diferente. Quando o soberano é o povo, e não 

mais o rei, diz Stuart Mill, desenvolvendo as ideias de Tocqueville  

O povo que exercita o poder não é sempre seu receptor: o 

autogoverno não é o governo de cada um sobre si mesmo, senão de 

cada um sobre todos os outros. Isto é, na prática, a vontade do 

povo é a de sua parte mais numerosa e ativa – a maioria – ou a de 

quem sabe impor-se como tal.9 

                                                           
9 “El pueblo que ejercita el poder no es siempre su receptor: el autogobierno no es el 

gobierno de cada uno sobre sí mismo, sino de cada uno sobre todos los otros. Es decir, en la 

práctica, la voluntad del pueblo es la de su parte más numerosa y activa – la mayoría – o la 

de quienes saben imponerse como tal” (MILL apud MATTEUCCI, 1998, p. 279). 



112 | Constitucionalismo, Direitos Humanos, Justiça e Cidadania na América Latina 

Além de descobrir um conceito novo (tirania das maiorias), os 

autores intuem a existência das elites políticas e a possibilidade destas 

terem interesses opostos aos interesses dos representados e os 

manipularem. Em termos atuais, fala-se no conformismo da sociedade de 

massas. A produção deste conformismo e de uma verdadeira eclipse da 

razão, ocorre de acordo com Tocqueville, como um produto da sociedade 

igualitária, na qual, se demonstra a legitimidade de um argumento 

demonstrando sua utilidade prática. 

A razão é reduzida a um cálculo mercantil, que abandona o ideal e 

marginaliza a imaginação. A mesma cultura se transforma 

profundamente na medida em que o desejo de glória é suplantado 

pelo dinheiro; e assim ‘a indústria cultural’ transforma as criações 

intelectuais em simples mercadoria destinada ao triunfo e ao 

consumo.10 

A análise dos aspectos capazes de frear a tirania das maiorias na 

sociedade norte-americana deixa evidente que é o controle social, muito 

mais que o político que pode impedir o livre desenvolvimento da 

personalidade. Quanto menos a sociedade está articulada em grupos, 

associações e partidos, maior é o controle social.  

Assim como Mill11, Tocqueville indica a religião como remédio 

para enfrentar as ameaças que surgem em sociedades voltadas 

unicamente para o bem-estar. Para ele, a religião era uma verdadeira e 

autêntica instituição política, na medida em que distinta e oposta à 

política. “Com efeito, era a única força, essencial a natureza humana, que 

podia dissuadir o indivíduo de sua busca do bem-estar e do gozo dos 

                                                           
10 “La razón se reduce así al cálculo mercantil, que abandona el ideal y margina la imaginación. 

La misma cultura se transforma profundamente en la medida en que el deseo de gloria es 

suplantado por el dinero; y así ‘la industria cultural’ transforma las creaciones intelectuales en 

simple mercancía destinada al triunfo y al consumo” (MATTEUCCI, 1998, p. 280). 
11 “Mill, por su parte, en The utility of religion (1874), subrayaba la utilidad de la religión 

para la felicidad temporal de la humanidad, no sólo porque contiene la moral sino porque 

la religión (como la poesía) satisface una profunda necesidad humana, la de ‘concepciones 

ideales más grandiosas y más bellas que las que vemos realizarse en la prosaica vida del 

hombre’” (MATTEUCCI, 1998, p. 280). 
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bens materiais, emancipando-o de um horizonte meramente terrestre”12 

(MATTEUCCI, 1998, p. 280).  

O que não pode ser olvidado é que o cerne da ideia de democracia 

está na garantia de participação, “muito mais do que na simples eleição 

por meio de alguma regra procedimental como a da maioria”. Machado 

recorda a questão proposta por Kelsen ao perguntar, “se seria mais 

‘democrático’ a submissão de todos ao princípio majoritário ou a livre 

negociação de compromissos que possibilitem a convivência harmônica 

de diferentes pontos de vista sobre um mesmo tema?” (MACHADO, 

2005, p. 276). 

Muito embora estejam em pequeno número, quer como votantes, 

quer como representantes é perfeitamente legítimo que minorias possam 

participar do exercício do poder através de negociações que levem em 

conta seus interesses particulares. Uma harmonia mais concreta pode 

surgir a partir de acordos que levem em conta os interesses diversos de 

minorias que, em caso de prevalência do princípio da maioria 

precisariam capitular resignadamente. Nesse caso, o princípio que 

passará a reger tais ações, será o da negociação, devendo ser considerada 

a “situação ideal de fala” habermasiana13.  

A relação entre a democracia e a Revolução Francesa em Tocqueville  

Depois de 1840 as preocupações de Tocqueville afastam-se do tema 

específico da democracia para se dedicarem cada vez mais à revolução. 

Na referência constante às origens e sequelas da Revolução francesa, 

encontra-se a peculiaridade do liberalismo clássico francês. Num 

contraponto ao liberalismo inglês (Locke e Stuart Mill), esta preocupação 

dos liberais franceses demonstra que eles não justificavam uma ordem 

social, mas “tateavam em busca de uma”. Também, contrariando a ideia 

                                                           
12 “En efecto era la única fuerza, esencial a la naturaleza humana, que podía disuadir al 

individuo de la carrera hacia el bienestar y el goce de los bienes materiales, emanciparlo de 

un horizonte meramente terrestre” (MATTEUCCI, 1998, p. 280). 
13 “Não se pode pretender que o rato negocie com a ratoeira, ou a raposa com as galinhas: as 

vozes dissonantes precisam ser efetivamente ouvidas e se os caminhos principais são 

prefigurados pelas decisões hegemônicas, não se pode pretender impedir a coexistência de 

rotas alternativas que viabilizem a sobrevivência de pensamentos dissidentes eticamente 

defensáveis” (MACHADO, 2005, p. 277). 
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dos conservadores franceses – reacionários que pretendiam extirpar por 

completo a obra da revolução – os liberais, pretendiam finalizar a 

revolução, sem prejuízo às conquistas sociais: 

Tocqueville foi capaz de relacionar alguns ‘instintos liberais’ na 

evolução democrática da sociedade moderna. Mas basicamente 

deixou-os à sombra, e sobretudo deixou a impressão de que como 

amigo sincero da liberdade ele estava apenas resignado à 

democracia como igualdade. (MERQUIOR, 1991, p. 1991) 

Em “O Antigo Regime e a Revolução” (1856), Tocqueville 

considera que a tradição de centralismo despótico do absolutismo retorna 

com mais força com os jacobinos e Napoleão14. No caso francês, o 

advento da revolução e da democracia ocorrem em uma situação em que 

os “costumes”15 não oferecem o “leito apropriado”: o despotismo estava 

sendo preparado a longo tempo pela nobreza e sobreviveria a própria 

revolução (FRIAS FILHO, 2005, p. 4).  

Para Otávio Frias Filho, Tocqueville montou uma inversão 

desconcertante: a centralização do Antigo Regime – e não o feudalismo, 

pois, no período a ordem feudal era mantida só nas aparências – 

produziu a revolução. Como desde o século XVI o rei havia passado a 

enfeixar uma soma crescente de poderes, segue-se que a centralização 

não fora efeito da Revolução francesa. Gradativamente a administração 

passará a ser função de um corpo de profissionais/funcionários 

diretamente vinculado ao Conselho do Rei. Permaneciam as isenções 

                                                           
14 No prefácio desta obra, Tocqueville diz: “Mais me aproximava de 1789 e mais claramente 

me apercebia do espírito que fez a Revolução formar-se, nascer e crescer. Desvenda-se 

pouco a pouco ante meus olhos a sua fisionomia: era a própria Revolução que, desde então, 

anunciava seu temperamento e seu gênio. Estava lá não apenas a razão do que iria fazer em 

seu primeiro impulso mas também talvez, o anúncio do que deveria estabelecer a longo 

prazo, pois a Revolução teve duas fases bem distintas: na primeira, os franceses parecem 

querer abolir todo o passado; na segunda, voltam a ele para recuperar parte do que haviam 

deixado. Há um grande número de leis e de hábitos políticos do antigo regime que 

desaparecem repentinamente em 1789 para se restabelecerem alguns anos depois. São como 

certos rios que descem às entranhas da terra para voltar, um pouco mais adiante, à 

superfície. Aparecem então como se fossem novos, rios, mas de fato, são as mesmas águas” 

(TOCQUEVILLE, 1985b, p. 321-322). 
15 “Os costumes subjazem aos grandes feitos da história da humanidade, e são 

compreendidos por Toqueville, de acordo com Montesquieu: experiência prática, material e 

privada das gerações sucessivas” (FRIAS FILHO, 2005, p. 4). 
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tributárias, honrarias e títulos da nobreza, bem como, os da Igreja, ao 

mesmo tempo em que era aniquilada a autonomia das cidades, 

províncias e juizados locais e as antigas liberdades feudais.  

O governo central açambarcara as atribuições de tributar, recrutar 

milícias, manter a ordem pública, realizar obras, tabelar preços, 

confiscar terras e assim por diante. A imagem que ele usa é a de um 

edifício novo e invisível que fora construído aos poucos por baixo 

do velho. Quando sobreveio a revolução, em 1789, tudo o que ela 

precisou fazer foi sacudir o edifício antigo, que se desmanchou em 

pó, revelando o verdadeiro aparelho governamental, cujo controle 

então é transferido das mãos de um monarca reformista para uma 

‘assembléia irresponsável e soberana’, disposta a implantar o terror 

como política a ser executada em nome da razão, da liberdade e da 

igualdade. (FRIAS FILHO, 2005, p. 4) 

Esta análise possibilitou o diagnóstico de que a França (em 

decorrência da atomização da sociedade produzida pelo centralismo 

administrativo) era propensa a governos autoritários, estabelecendo uma 

conexão entre 1789 e 1848, ficando demonstrada a “profunda 

continuidade que une as sociedades francesa pré e pós-revolucionária” 

(CHÂTELET; DUHAMEL; PISIER-KOUCHNER, 2000, p. 86). 

A constatação de Bobbio de que muitas vezes, no período pós-

revolucionário há um crescimento do Estado-aparato e não são realizados 

os dois conclamados remédios contra o despotismo – o governo fundado 

no consenso e também nos mínimos termos – pode então ser explicada 

pela análise oferecida por Tocqueville da Revolução francesa. Apesar de 

seu radicalismo, a revolução,  

(...) inovou muito menos do que em geral acreditaram os seus 

autores, e “se não tivesse ocorrido, o velho edifício social teria 

igualmente desmoronado onde quer que estivesse, aqui mais cedo, 

alhures mais tarde; só que teria desmoronado pedaço por pedaço, 

em vez, de cair no abismo de uma só vez”. (TOCQUEVILLE apud 

BOBBIO, 2000, p. 626) 

A dupla interpretação do problema histórico das mudanças 

através de reformas e daquelas mediante revolução, também divide em 

facções opostas o movimento operário. Tanto para os historiadores 

liberais quanto para os conservadores, a explosão revolucionária havia 

interrompido o processo natural das reformas pacíficas que estavam em 

desenvolvimento e ainda não haviam produzido seus frutos. 
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Bobbio ainda lembra que o termo revolução deve ser 

compreendido em seu duplo sentido – “como movimento (a causa ou o 

meio do evento) e como mudança (o efeito ou o fim do evento)” – e, 

conclui que é possível falar em “revolução” como movimento que não 

tem por efeito uma mudança radical e, “revolução” como mudança 

radical, não precedida de um movimento violento, popular, súbito etc16 

(BOBBIO, 2000, p. 608). 

Como as análises de Tocqueville percebem o estado da sociedade, 

ele é considerado o “sociólogo do liberalismo clássico” (MERQUIOR, 

1991, p. 88-89). Só que em Tocqueville, na solução deste problema 

político, não há um apelo aos direitos naturais. Ao contrário, o “exemplo 

da Revolução Francesa mostrou-lhe que o mundo moderno situa-se 

inteiramente na ordem do direito positivo e que não são determinados 

princípios que irão deter as multidões, príncipes ou forças armadas” 

(TOURAINE, 1996, p. 119). 

A recusa do caráter absoluto da soberania popular 

Como os processos de “auscultação da vontade coletiva” não 

conseguem ser contínuos e os cenários políticos podem acabar por se 

transformar, as decisões majoritárias acabam por ter que fazer frente as 

frequentes mudanças nos arranjos que as os precedem. Mesmo que em 

alguns sistemas as eleições possam ser convocadas antes do tempo 

previsto, considerando a existência de um voto de desconfiança de um 

colegiado mediador, enquanto a nova consulta não ocorre, permanece 

                                                           
16 “A célebre interpretação que Tocqueville dá à Revolução Francesa é de uma revolução 

como movimento à qual não se seguiu uma revolução como mudança. Desde seu primeiro 

escrito juvenil, solicitado por John Stuart Mill, sobre a Revolução Francesa, depois de 

afirmar que ‘se exageram’ os efeitos produzidos pela Revolução, Tocqueville sustenta que 

ela ‘regulou, coordenou e legalizou os efeitos de uma grande causa, em vez de ser ela 

mesma uma causa’, e conclui: ‘O que a Revolução fez teria sido feito, não duvido, sem ela; 

ela nada mais foi que um processo violento e rápido com o auxílio do qual a situação 

política se adaptou à situação social, os fatos às ideias, as leis aos costumes’ 

(TOCQUEVILLE, De l’etat social et politique de la France avant et depuis 1789 [1836])” 

(BOBBIO, 2000, p. 608). 
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uma situação de desconforto, devendo ser considerada a ínsita 

irreversibilidade que convivem algumas decisões17. 

Dentre as temáticas não passíveis de serem submetidas à regra da 

maioria encontram-se as científicas e as envolvem princípios éticos e 

valores concernentes à consciência pessoal. No primeiro caso, as 

reviravoltas conceituais – fundamentadas em evidências empíricas ou em 

argumentações sólidas – podem decorrer da autoridade de uma única 

pessoa18. No segundo,  

(...) ainda que a voz da maioria muitas vezes se faça ouvir, 

influenciando a escolha daquilo que vai merecer nossa atenção, 

efetivamente, gostar ou não gostar do que vimos ou ouvimos é 

absolutamente pessoal, a menos que nos falte qualquer resquício de 

consciência e de integridade”. (MACHADO, 2005, p. 279) 

Muito embora existam situações coletivas em que normas agridem 

valores da consciência pessoal dos indivíduos a ponto deles se 

descaracterizarem como seres humanos, não é qualquer norma 

considerada injusta que justifica a desobediência19. 

                                                           
17 “No caso específico da pena de morte, a complexidade da questão emerge com toda a 

força. Se a vida não pode ser restituída, em caso de erro de avaliação ou de transformações 

radicais nas circunstâncias – o que ocorre com uma freqüência nada desprezível – como 

poderia ser tirada? Como se sabe, a despeito de uma permanente polêmica, tal pena 

subsiste em diversos países, incluindo-se alguns estados americanos do norte” 

(MACHADO, 2005, p. 279). 
18 “De fato, quando um conceito ou uma teoria começam a ser questionados, aqui e ali 

surgem uns poucos eventos/experimentos rebeldes, que desafiam as leis estabelecidas, 

numa espécie de “desobediência civil”. Olhados com desconfiança, no primeiro momento, 

são examinados mais detidamente, em caso de persistência, no bolo de um impulso que 

pode ser o de negação da existência do desvio teórico, mas suficientemente aberto ou 

tolerante, no sentido de abrir a guarda das ideias preconcebidas, em nome da coerência e da 

integridade da Ciência” (MACHADO, 2005, p. 280). 
19 O poeta, naturalista e ativista norte-americano Henry Thoreau, ao reagir à cobrança de 

impostos nos Estados Unidos, em um momento em que esse país praticava uma guerra 

desigual contra o México no século XIX, vivencia uma situação de desobediência. A 

resistência que ele deu início envolvia desconsiderar conscientemente o que ele considerava 

injusto, aceitando a punição pelo desrespeito à lei e proclamando publicamente sua não 

concordância, argumentando de modo a dar início a uma transformação no cenário. O 

ativismo e a resistência de Mahatma Gandhi e de Martin Luther King, no século XX, foram 

influenciados pela obra do norte-americano (THOREAU, 1986). 
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Justamente porque Tocqueville rejeita o caráter absoluto da 

soberania popular – que pode levar ao despotismo – erige o cidadão, não 

o indivíduo, como elemento capaz de impor “balizas” à soberania 

popular. “É isso que marca a distância entre Tocqueville e Benjamin 

Constant, que ele não chega a citar, ou os defensores do interesse 

individual”. Trata-se de um autor “profundamente antiindividualista”, 

em cujo pensamento o liberalismo político não está associado ao 

liberalismo econômico (TOURAINE, 1996, p. 119-120). 

Se, a concentração do poder era perigosa, para amenizar os perigos 

da monocracia urge que se evite que o Poder Legislativo concentre todos 

os poderes de governo. São necessárias estruturas jurídicas que impeçam 

o dogma da soberania do povo e obstaculizem a tirania das maiorias.  

A organização constitucional dos poderes exige que a unidade da 

soberania vá de par com a especialização dos órgãos estatais e com 

a divisão e a distribuição de seu exercício: o bicamerismo para o 

poder legislativo, um presidente (isto é, um executivo) acima dos 

partidos, a independência do poder dos juízes impedirão, sem 

mutilá-la, que a soberania se transforme numa força de opressão. 

Além do fator de equilíbrio e de ponderação que deve residir na 

organização constitucional, a soberania do povo deve dar espaço, 

considera Tocqueville, à pluralidade dos partidos, à vida das 

comunas, às associações, às “organizações voluntárias”. 

(GOYARD-FABRE, 1999, p. 193-194) 

Dentre as soluções engendradas pelo liberalismo político para 

proteger o indivíduo do Estado e da tirania das maiorias, sobressaem-se 

duas versões. A primeira, buscada por Benjamin Constant e mais 

otimista, enfatiza a aplicação de “receitas” institucionais, capazes de 

enfraquecer a autoridade do Estado e ao mesmo tempo impedir o 

advento da democracia de massa. A segunda, considerada pessimista 

porque aceita como inelutável o advento da democracia “tenta 

preconizar métodos destinados, não a impedir, mas a evitar o excesso de 

despotismo que um tal advento corre o risco de promover; coube a Alexis 

de Tocqueville (1805-1859), decerto, ilustrar do modo mais exemplar essa 

segunda versão”. Esta solução é superior, não só a de Constant, como a 

do conjunto dos liberais do período, porque advogava a irreversibilidade 

da democracia. “Mas é preciso especificar imediatamente que, para 

Tocqueville (e nisso reside sua plena originalidade), esse fato 
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democrático é definido a partir da noção de igualdade” (CHÂTELET; 

DUHAMEL; PISIER-KOUCHNER, 2000, p. 105, 109-110). 

A observação da realidade norte-americana mostrou que neste 

caso, a igualdade de condições aliara-se aos mecanismos da liberdade 

política, personificados nas instituições concretas da soberania popular. 

A presença de um regime eleitoral censitário naquele contexto, era vista 

por Tocqueville como uma mera etapa, pois, “Quando um povo começa a 

tocar no censo eleitoral, pode-se prever que ele chegará, num prazo mais 

ou menos longo, a eliminá-lo completamente. Trata-se de uma das regras 

mais invariáveis que regulam as sociedades” (TOCQUEVILLE apud 

CHÂTELET; DUHAMEL; PISIER-KOUCHNER, 2000, p. 109-110). 

José Guilherme Merquior (1991, p. 89), salienta que a abordagem 

do tema do “individualismo” em Tocqueville é um ponto em que sua 

obra se destaca e apresenta determinadas sutilezas20, pois estabelece uma 

distinção entre as categorias “egoísmo” e “individualismo”, 

considerando como egoísmo, uma categoria moral, um vício; julga o 

individualismo, por outro lado, um conceito sociológico, que significa a 

falta de uma virtude cívica ou pública21. O individualismo é uma 

tendência ou uma característica específica das democracias enquanto que 

o egoísmo assola todas as épocas.  

Embora Tocqueville tenha admirado o vigor das reuniões 

municipais na Nova Inglaterra, nelas divisava não um reflexo, mas um 

                                                           
20 Este autor lembra que é somente com a publicação da tradução inglesa de A Democracia 

na América – em 1835 e 1840, feita por Henry Reeves – que a palavra individualismo 

apareceu pela primeira vez neste país. Já na França o termo surgiu muito mais cedo, através 

dos escritos reacionários de Joseph de Maistre, sendo frequentemente utilizado a partir de 

1825, pelos discípulos de Saint Simon, fundadores do socialismo tecnocrático (Cf. 

MERQUIOR, 1991, p. 89). 
21 Sobre o tema assim afirma Tocqueville: “O individualismo é expressão recente, originária 

de uma nova ideia. Nossos pais só conheciam o egoísmo. Este é um amor exagerado e 

apaixonado de si mesmo, que leva o homem a fazer tudo depender de si mesmo e preferir-

se a tudo o mais. O individualismo é um sentimento refletido e pacífico, que predispõe cada 

cidadão a isolar-se da massa dos seus semelhantes e a retirar-se à parte, com a família e os 

amigos, de tal modo que, após criar dessa maneira uma sociedade para uso próprio, 

abandona prazerosamente a sociedade a si mesma. O egoísmo nasce de um instinto cego; o 

individualismo procede de um juízo errôneo, mais do que de um sentimento depravado. 

Sua fonte são os defeitos do espírito, tanto como os vícios do coração” (TOCQUEVILLE, 

1985a, p. 285). 
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corretivo da democracia. Isto porque, o significado mais comum que este 

autor dá à democracia é o de uma sociedade igualitária e não o de um 

sistema representativo normal. Por sociedade igualitária ele não 

pretendia designar uma sociedade de iguais e sim uma sociedade em que 

a hierarquia já não era a regra do princípio aceito de estrutura social22 

(MERQUIOR, 1991, p. 89). 

A partir deste conceito de democracia, tem-se que para Tocqueville 

o individualismo é uma “patologia social, um auto-centralismo 

difundido, oriundo de uma sociedade igualitária dominada pelo 

materialismo, competição e ressentimento” (MERQUIOR, 1991, p. 89). 

Desse modo,  

A medida que as condições se igualam, encontra-se maior número 

de indivíduos que, não sendo suficientemente ricos, nem bastante 

poderosos para exercer grande influência entre o destino de seus 

semelhantes, adquiriram, entretanto, ou conservavam bastante 

cultura e bens para poderem bastar-se. Nada devem a ninguém; 

habituam-se a considerar-se sempre isoladamente e imaginam, com 

prazer, que seu destino se encontra inteiramente em suas mãos. 

(TOCQUEVILLE, 1985a, p. 286) 

O individualismo também aparece em “O Antigo Regime e a 

Revolução”, só que como característica da sociedade privilegiada do 

período anterior à Revolução francesa. O verdadeiro individualismo da 

sociedade democrática moderna havia sido precedido, na França, pela 

igualdade entre os indivíduos. Na medida em que os franceses se 

igualavam, tornavam-se também mais isolados, dividindo a nação em 

pequenos grupos de interesse que se invejavam entre si (MERQUIOR, 

1991, p. 89). 

                                                           
22 “Estou convencido, entretanto, de que a anarquia não é o mal maior que as épocas 

democráticas devam temer, mas o menor deles. A igualdade produz efetivamente duas 

tendências: uma leva os homens diretamente à independência e pode impeli-los à anarquia, 

e a outra os conduz por caminho mais longo, mais secreto, porém, mais seguro, à servidão. 

Os povos vêem facilmente a primeira e lhe resistem; deixam-se levar pela outra se a verem; 

é particularmente importante mostrá-la. Longe de condenar na igualdade a indocilidade 

que inspira, é por isso mesmo que a louvo, admiro-a, vendo-a pôr no fundo do espírito e do 

coração de cada homem esta noção obscura e esta inclinação instintiva pela independência 

política, preparando assim o remédio para o mal que produziu. É, sob esse ponto de vista 

que me apego à democracia” (TOCQUEVILLE, 1985a, p. 308). 
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Apesar de Tocqueville não ignorar o valor da independência 

pessoal, as dúvidas que alimentava no tocante ao crescimento do 

individualismo nas sociedades democráticas modernas demonstram que 

“ele manteve distância com relação à alta estima que os burgueses 

tinham pela liberdade negativa e por seu modelo de homo oeconomicus”23. 

Foi esta também a razão que fez com que nutrisse uma forte desconfiança 

em relação às classes médias – consideradas portadoras naturais do 

individualismo reforçado. 

A isto se opunha uma tradição de pensamento que louvava os 

efeitos civilizadores da ascensão da burguesia. Montesquieu, a 

própria principal referência de Tocqueville, pensou no espírito 

comercial como um criador de ordem, paz e moderação (“a 

domesticação das paixões”, um tema analisado por Hirschman). 

Constant, em sua juventude em Edimburgo, sucumbira ao encanto 

do estadialismo escocês e celebrou o contraste entre o “espírito de 

conquista’ e o ‘espírito do comércio”. (MERQUIOR, 1991, p. 90-91) 

Não é o comércio e sim a democracia, mesmo que se 

desenvolvendo em um contexto de individualismo isolacionista, que 

“adoça as maneiras”, afirma Tocqueville. Apesar de não ter adotado a 

crença iluminista na força civilizadora do comércio, manteve-se 

equidistante de posições conservadoras que viam a Igreja e a cavalaria da 

Idade Média como bastiões de um mundo nobre, desfigurado pela 

ascensão vulgar do comercialismo. Apesar disto, será sua posição frente 

ao liberalismo econômico que permitirá, a autores como Merquior, 

afirmar que o liberalismo de Tocqueville era de natureza política e não 

econômica (MERQUIOR, 1991, p. 91).  

Considerações finais 

Perscrutar criticamente a temática do valor do princípio da maioria 

para a democracia, leva a necessidade de partir de uma perspectiva que 

relativizando o eurocentrismo, considere a sua impropriedade como 

valor absoluto, bem como a temática da tirania das maiorias. Em outras 

palavras, as coisas não são tão simples assim. Sem dúvida, é necessário 

                                                           
23 Merquior menciona que o trabalho de Jean-Claude Lamberti aborda a originalidade do 

enfoque que Tocqueville dá ao problema do individualismo, ao indicar o nivelamento das 

condições como fonte social do individualismo (Cf. MERQUIOR, 1991, p. 90). 
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respeitar a voz majoritária, todavia, é preciso atentar para as suas 

manifestações indiciárias mais sutis, não sendo possível ignorar os 

resquícios de irracionalidade frequentes em manifestações e decisões 

coletivas. A análise do fenômeno homem-massa, traz elementos 

fundamentais para a compreensão das relações entre minorias e maiorias. 

A massa não atua por si mesma, carece de consciência, situação 

designada pela expressão “conformismo da sociedade de massas”. Desse 

modo, é legítimo imaginar que as minorias possam participar do 

exercício do poder com base no princípio da negociação, sendo 

considerados seus interesses particulares. Acordos podem acabar por 

abranger interesses distintos, situação que não ocorreria caso o 

procedimento fosse o majoritário. Da mesma forma, pode ocorrer um 

déficit de legitimidade eis que a percepção da vontade da coletividade 

não consegue atuar de modo contínuo, gerando problemas quando as 

conjunturas se transformam. Também há que se considerar que existem 

temáticas que são arredias a serem submetidas ao princípio da maioria, 

dentre elas as científicas e as que abrangem valores éticos e que atingem a 

consciência pessoal dos envolvidos.  

Nesse sentido, as contribuições hoje clássicas de Tocqueville 

auxiliam ao descrever as então emergentes vias do despotismo surgidas a 

partir da revolução democrática da Idade Moderna e se inserem em uma 

tradição que mostra que embora o léxico tirania esteja sujeito à mudanças 

históricas e semânticas, ele permanece sendo necessário para designar 

regimes políticos ilegítimos. A acepção que o filósofo dá à democracia 

não é a de um sistema representativo e sim a de uma sociedade 

igualitária, na qual a hierarquia havia deixado de ser o princípio 

estruturante.  

Desse modo as interpretações clássicas da tirania parecem 

transcender seu próprio contexto de referência. O pensador assinala os 

riscos que uma tirania da maioria poderia vir a representar, no contexto 

de discussão das vantagens da democracia norte-americana. A forma 

mais insidiosa da tirania da maioria é a exercida sobre o pensamento. A 

tradução material e moral da onipotência da maioria, traduz-se em uma 

espécie de censura e de limitação ao pensamento até então desconhecida: 

pronunciando-se a maioria, gera-se um consenso forçado, frente ao qual, 

opiniões divergentes devem calar-se sob pena de seus portadores verem-

se excluídos ou mesmo invisibilizados.  
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Tocqueville insere-se na linhagem dos autores liberais que 

analisam as novas ameaças à liberdade, não provenientes da democracia 

política, e sim, do processo de igualização da sociedade civil. Este 

processo pode conduzir a uma sociedade administrada burocraticamente 

por uma nova forma de despotismo, aquele que impele os homens a não 

pensarem, ao comodismo da opinião que acaba por nivelar os espíritos e 

as classes. Quando o despotismo administrativo alia-se à soberania 

popular, diz ele, estamos frente à tirania das maiorias. Se, para autores 

como Touraine, as contribuições deste pensador o autorizam a classificá-

lo de um democrata anti-revolucionário (1996, p. 120), para outros, como 

Merquior (1991, p. 92-93), ele faz parte de uma primeira geração de 

liberais franceses mais preocupados com a razão e o debate livre do que 

com o lucro, o mercado e o progresso: uma ordem social igualitária 

deveria gerar a liberdade. Se na América costumes liberais emanciparam 

as instituições políticas, na França, instituições livres deveriam criar 

costumes liberais.  

Hoje se constata que, muitos dos críticos da uniformidade de 

pensamento e da submissão da esfera política ao “mercado” podem 

buscar subsídios na precursora noção de alienação apresentada na obra 

de Tocqueville. Trata-se de “um brando despotismo instalado sobre as 

ruínas do espaço público” – conforme diz Frias Filho (2005, p. 4) – pelo 

qual, nas sociedades democráticas os homens, aprisionados pela vida 

privada, são impelidos a buscar bens materiais e submeter-se ao 

conformismo diante das posições das maiorias.  
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GOBERNANZA GLOBAL Y ANÁLISIS COMPARADO DE LOS PROCESOS DE 

INTEGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA: COMUNIDAD ANDINA Y 

MERCOSUR 

Ernani Contipelli 

Resumen: El presente articulo tiene como finalidad presentar y debatir sobre los 

principales factores que contribuyen para el desarrollo del proceso de integración 

latinoamericano y como actúan en la conformación de un futuro modelo de 

gobernanza global, a través de una propuesta de análisis comparado de casos 

concretos. Así, en la primera parte, establecemos las premisas metodológicas que 

pautan la discusión, fundadas en los conceptos teóricos sobre gobernanza global 

y el papel desempeñado por los procesos de integración en respecto al tema, 

caracterizando el debilitamiento de los Estados-nación ante la incapacidad de 

atribuir respuestas contundentes a los problemas emergentes y comunes de 

nuestra sociedad contemporánea. Posteriormente, direccionamos nuestra 

atención a la investigación de dos casos concretos: la Comunidad Andina de 

Naciones y el MERCOSUR, en que hacemos una verificación de los principales 

hechos que contribuyeran para el desarrollo de tales entidades y también aquellos 

que, paralelamente, demuestran los factores que actúan en la peculiar 

discontinuidad de los proyectos de integración en el continente latinoamericano. 

Finalmente, realizamos una constatación general y de contenido comparativo de 

los casos estudiados como forma de reflejar sobre las perspectivas de la región y 

como ella podrá contribuir para futura implementación de una gobernanza 

global. 

Palabras-claves: Gobernanza Global. América Latina. Integración Regional. 

Comunidad Andina de Naciones. MERCOSUR. 

Abstract: The present article aims to present and discuss about the main factors 

that contributes for the development of the Latin American integration process 

and how they act on the institutionalization of a future model of global 
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governance through a comparative analysis proposal of concrete cases. Therefore, 

in the first part, we establish the methodological premises, which are based on 

the theoretical concepts concerning global governance and the role of the 

integration processes, characterizing the failed of the State-nations and their 

incapacity to give due answers for the emergent and common problems faced by 

our contemporary society. Sequentially, we focus our attention on the 

investigation of two concrete cases: the Andean Nations Community and the 

MERCOSUR in order to verify the major facts that contributes for the 

development of theses entities and also those ones that, at the same time, 

demonstrate the peculiar discontinuity of the integration process in the Latin 

American continent. Finally, we will realize a general and a comparative 

overview of the analyzed cases as a way to reflect about the perspectives of the 

region and how it could contribute for the future implementation of global 

governance. 

Keywords: Global Governance. Latin America. Regional Integration. Andean 

Nations Community. MERCOSUR. 

Introducción 

Ante los efectos de la globalización en las relaciones de poder, 

reconocimos la necesidad de reconfiguración de los paradigmas que 

determinaran la construcción del Estado-nación, para posibilitar la 

flexibilización de sus soberanías, permitiendo una mayor interacción en 

el plan internacional y respuestas más eficaces a los emergentes 

problemas de orden planetaria que afectan nuestra sociedad 

contemporánea. De ese modo, el indeclinable destino de la organización 

institucional de nuestra sociedad esta vinculado al orden internacional, al 

progresivo aumento de la interdependencia entre naciones, se 

prospectando en la consagración de una futura gobernanza global. 

En ese camino a lo largo del tiempo, que va desde los Estados-

nación hacia la futura gobernanza global, encontramos como una especie 

de punto intermedio los procesos de integración regional, los cuales, en la 

etapa actual del señalado recogido, se presentan como un modelo de 

organización institucional del poder en pleno desarrollo ante la esfera 

internacional, que deben ser consolidados en el ámbito supranacional y 

direccionados en pro de una gobernanza comunitaria para la solución de 

problemáticas comunes de determinadas regiones, así como de orden 

planetaria sobre todo con respecto a las temáticas de desarrollo humano. 
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Por lo tanto, una perspectiva de análisis comparada de los 

procesos de integración debe funcionar como vector de orientación, a 

partir de la constatación de similitudes y diferencias, el modo como las 

entidades regionales se fortalecen en pro de una futura implementación 

de la gobernanza global. Es cierto que tal modalidad de investigación 

considera las distintas trayectorias históricas y culturales que caracterizan 

los procesos de integración y que caracterizan sus respectivos perfiles, 

especialmente, con respecto al continente latinoamericano, en que las 

preferencias en tal ámbito son marcadas por la superposición de 

instituciones y fracturas ideológicas, elementos que cuando confrontados 

deben hacer parte de un balance sobre las perspectivas para región en 

términos de construcción de una gobernanza comunitaria. 

El presente articulo tiene como finalidad presentar y debatir sobre 

los principales factores que contribuyen para el desarrollo del proceso de 

integración latinoamericano y como actúan en la conformación de un 

futuro modelo de gobernanza global, a través de una propuesta de 

análisis comparado de casos concretos. Así, en la primera parte, 

establecemos las premisas metodológicas que pautan la discusión, 

fundadas en los conceptos teóricos sobre gobernanza global y el papel 

desempeñado por los procesos de integración en respecto al tema, 

caracterizando el debilitamiento de los Estados-nación ante la 

incapacidad de atribuir respuestas contundentes a los problemas 

emergentes y comunes de nuestra sociedad contemporánea. 

Posteriormente, direccionamos nuestra atención a la investigación de dos 

casos concretos: la Comunidad Andina de Naciones y el MERCOSUR, en 

que hacemos una verificación de los principales hechos que 

contribuyeran para el desarrollo de tales entidades y que demuestran los 

factores que actúan en la peculiar discontinuidad de los proyectos de 

integración en el continente latinoamericano. Finalmente, realizamos una 

constatación general y de contenido comparativo de los casos estudiados 

como forma de reflejar sobre las perspectivas de la región y como ella 

podrá contribuir para futura implementación de una gobernanza global. 

Gobernanza global, integración regional y comparación 

Contemporáneamente, el mundo sufre profundas transformaciones 

en las relaciones de poder. La intensificación del proceso de globalización, 

que incrementa considerablemente los niveles de interdependencia entre 
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los Estados-nación y sus ciudadanos, pasa a imponer la opción por 

modelos institucionales que logren una actuación efectiva en el ámbito 

internacional para la protección de los denominados bienes públicos 

globales, es decir, aquellos que, por su extensión multinacional, deben ser 

compartidos y generar beneficios para la humanidad como un todo, 

exigiendo, así, instrumentos de protección que van más allá de las 

fronteras estatales.  

Tales afirmaciones evidencian el nítido debilitamiento del poder 

de los Estados-nación ante su incapacidad para resolver los emergentes 

problemas de la sociedad actual como el cambio climático, consumo, 

pobreza, terrorismo, inmigración, tratamiento de epidemias, entre otros, 

las cuales retiran su condición de principal y único actor en la esfera 

política mundial, para privilegiar formulas de gobernanza de carácter 

multinivel y cooperativo que posibiliten la maximización de acciones 

conjuntas con la debida repartición de sus costes y beneficios, así como la 

adecuada protección a los bienes públicos globales. 

Reforzando los argumentos anteriores, David Held señala que, 

finalmente, en la actualidad se reconoce que los problemas globales no 

pueden ser resueltos por un Estado-nación actuando en solitario, ni 

tampoco por Estados que sólo luchan por ocupar un lugar en sus bloques 

regionales. Así, el autor pondera que en la medida que han ido 

aumentando las exigencias al Estado, ha ido surgiendo un conjunto de 

problemas políticos que no pueden ser adecuadamente sin la cooperación 

de otros Estados y de actores no estatales, de modo que cada vez se tiene 

más conciencia de que los Estados ya no son las únicas unidades políticas 

apropiadas, ya sea para resolver los principales problemas políticos, ya 

para gestionar la amplia gama de funciones publicas (HELD, 2010, p. 26). 

En definitivo, la condición actual de la humanidad impone la 

búsqueda por formulas de organización social que posibiliten un ajuste 

entre el poder institucional y los efectos de la globalización, que 

consoliden la idea de interdependencia y solidaridad entre naciones para 

enfrentar problemas comunes y de orden planetaria, lo que exige la 

flexibilización del paradigma de la soberanía absoluta propia de la figura 

Estado-nación y una mayor interacción política en el ámbito 

supranacional, como forma de establecer un apropiado camino para 

lograr una futura gobernanza global.  
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Con relación a las afirmaciones anteriores, interesante apuntar la 

idea de Estado Mundial desarrollada por Alexander Wendt (2003, p. 491-

542) que presupone la existencia de una entidad de carácter 

supranacional que atendiera la necesidad de establecer una estructura 

coercitiva que posibilite la integración global de las naciones respetando 

sus diversidades en un ambiente de paz y seguridad. Conforme el 

pensamiento del autor, contemporáneamente, competiría a la 

Organización de las Naciones Unidas1 convertirse en tal instancia de 

decisión jerárquicamente superior en la esfera internacional, ejerciendo 

las atribuciones de un “Estado Mundial” a través de un modelo de 

gobernanza inclusiva que permitiera las manifestaciones democráticas de 

múltiples campos de interés: económico, cultural, científico, entre otros, 

reduciendo así eventuales conflictos entre diferentes percepciones de 

mundo. Un punto a ser destacado en las consideraciones de Wendt 

respecta a la Unión Europea, la cual debe ser comprendida como una 

especie de prototipo en términos de gobernanza comunitaria 

supranacional, por su compleja estructura institucional que busca 

homogenizar intereses en un espacio históricamente caracterizado por 

divergencias a través de la adopción de una política, al menos 

normativamente, de contenido consensual y democrático que visa la 

solución de problemas comunes de la región. 

Ante el panorama presentado, podemos afirmar que los procesos 

de integración regional desempeñan un papel decisivo en la consagración 

de una futura estructura de gobernanza global, en la medida que la 

persecución de objetivos externos, domésticos y transnacionales 

convergentes en determinada área a través de estructuras reconocidas 

institucionalmente estrecha eventuales lazos de cooperación y posibilita 

                                                           
1 La actual estructura institucional de la gobernanza global se encuentra asentada en los 

modelos de instituciones financieras Breton Woods y de las Naciones Unidas, surgidos tras 

la Segunda Guerra Mundial, los cuales establecen una interconexión multinivel entre 

sistema internacional y nacional, sin necesariamente atentar para determinación de un 

trabajo conjunto y eficiente entre diferentes actores existentes en el plan internacional para 

hacer frente a los problemas comunes de nuestra sociedad y que se refleten en la protección 

de los bienes públicos mundiales, una vez que las entidades representativas de tales 

modelos, como Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, están orientadas 

prioritariamente a atender los intereses de las potencias occidentales hegemónicas en 

perjuicio de las demás regiones, generando un desnivel en la distribución de los posibles 

beneficios advenidos del proceso de globalización. 
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una actuación dinamizada en pro del trato de intereses que no pueden 

ser solucionados aisladamente por los Estados-naciones. 

De ese modo, los procesos de integración regional deben ser 

visualizados históricamente como una etapa anterior a una futura y 

necesaria implementación de un modelo de gobernanza global. En otras 

palabras, los bloques de integración regional funcionan como un 

elemento institucional intermedio que posibilita la apertura de un canal 

de comunicación entre los Estados-nación y la prospectiva de formación 

de un “Estado Mundial”. Estamos conscientes de que el camino es largo, 

caracterizado por una serie de obstáculos y dificultades, sin embargo, el 

momento histórico que vivimos orientase a favor del regionalismo y de 

sus múltiples y reciprocas relaciones, para promover un acercamiento 

entre las naciones y ciudadanos y, principalmente, afrontar sus 

problemas comunes. 

Considerando, entonces, que la gobernanza global consiste en el 

objetivo a ser logrado y los procesos de integración regional prospectan 

su implementación ante la estructura institucional existente en nuestra 

sociedad contemporánea, la investigación político-científica debe centrar 

sus análisis en la constatación de los factores que posibilitan el equilibrio 

de las relaciones de poder y fortalecen el establecimiento de un dialogo 

abierto en el orden internacional desde la perspectiva de acciones 

comunes en el plan externo, transnacional y local que coincidan en la 

protección de los bienes públicos globales y en las propuestas de 

cooperación y desarrollo humano.  

Importante señalar que eses factores cognitivos están vinculados a 

la identidad de cada región poseen un papel crucial en la definición de 

los modelos de cooperación internacional, en la medida que permiten 

comprender los elementos que son compartidos en un determinado 

espacio territorial para evaluación de objetivos y resultados, bien como 

las expectativas a respecto de practicas políticas, sociales y económicas. 

La interconexión entre integración e identidad no configura algo dado o 

constante, ni tampoco excluyentes en sus correspondientes realidades, 

sino elementos que coexisten y se complementan a lo largo del desarrollo 

de las propuestas de integración, que, de tal manera, se construyen 

socialmente, a través de la interacción de complejidades domesticas y 

transnacionales (ACHARYA, 2012, p. 3-15). 
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En ese contexto, surgen una serie de mecanismos para el análisis 

de los procesos de integración y sus múltiples dimensiones, destacándose 

entre ellos, el método comparado, que permite la constatación de las 

diferencias y similitudes entre bloques regionales a partir de distintos 

ángulos, para realizar un balance a respecto de sus puntos positivos y 

negativos sobretodo en lo que se refiere a la prospección de una futura 

gobernanza global. Así, la comparación posibilita una mejor 

visualización de cómo el proceso de integración regional actúa en 

ambientes específicos, señalando la interacción de una pluralidad de 

factores relacionados con historia, cultura, religión, economía y política, 

los cuales participan del desarrollo de las entidades representativas de 

tales modelos de cooperación en la esfera supranacional y permiten la 

contextualización de las acciones tomadas en tal sentido. 

De ese modo, los estudios comparados deben transcender 

consideraciones formales y penetrar en el núcleo de los factores que están 

en constante interacción con el significado de la realidad social, 

componiendo la dinámica de construcción del perfil político de las 

instituciones e inspirando el contenido de sus respectivas estructuras y 

decisiones, para posibilitar una apreciación productiva que valorice las 

virtudes de la diversidad, para promover su aceptación y la comprensión 

reciproca entre distintos actores políticos (COTTERRELL, 2006). 

Es cierto que ante la especificidad de cada proceso integracionista, 

eses factores se manifiestan en diferentes modos y grados en cada 

contexto social, estando decisivamente influenciados por los discursos 

ideológicos que se presentan y dominan el escenario político de sus 

países miembros de tales bloques, es decir, que contribuyen para la 

dinámica de construcción y reconstrucción del perfil de una determinada 

institución, componiendo, así, los valores y la pluralidad de fuerzas que 

deben ser consideradas por una investigación comparada ante el 

escenario multicultural contemporáneo y sus perspectivas en términos de 

gobernanza global. 

Los procesos de integración poseen peculiaridades que deben ser 

consideradas en el análisis y prospección de sus etapas de desarrollo, de 

tal modo no estamos autorizados a establecer una ley universal de 

integración (HAAS, 1961, p. 378), que podría, por ejemplo, ser deducida 

del modelo europeo. Comprendemos, entonces, que la Unión Europea 

debe ser utilizada como un parámetro de investigación, ante su formula, 
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que, de cierto modo, puede ser considerada como bien sucedida, nos 

permitiendo extraer diversos elementos para construcción de los demás 

procesos de integración existentes en el mundo como el latinoamericano, 

pero jamás como el modelo único y exclusivo que debe ser aplicado a la 

realidad de otros continentes, los cuales tienen sus propias trayectorias 

histórico-culturales, que constituyen el vector guía para la conformación 

de una eventual gobernanza comunitaria supranacional en distintas 

regiones del planeta 

Por lo tanto, ante las circunstancias peculiares de América Latina, 

los procesos de integración regional siempre fueran marcados por dos 

aspectos: la superposición y discontinuidad, los cuales en determinado 

sentido podrían ser comprendidos como perjudiciales a la consolidación 

de los marcos generales de las entidades regionales y su orientación en a 

favor de una gobernanza supranacional y futuramente global. Así, el 

recurso al método comparado posibilita la identificación de los factores 

que contribuyen para el descompaso de la integración latinoamericana y 

como ellos pueden ser contextualizados, como en el caso de la 

Comunidad Andina de Naciones y del Mercosur, que se encuentran 

compuestos por países que representan la fragmentación existente 

contemporáneamente en la región y que pueden, a partir de un análisis 

comparado, contribuir para la evolución de demás propuestas de 

integración existente en el contexto latinoamericano. 

La Comunidad Andina de Naciones 

La Comunidad Andina de Naciones surge como Pacto Andino, con 

la firma del Acuerdo de Cartagena en 1969 entre Bolivia, Chile, Ecuador, 

Colombia y Perú, para configurar una unión aduanera con el objetivo de 

fortalecer el poder de negociación y de actuación de los países de la 

subregión en la esfera comercial internacional. Importante señalar que la 

causa impulsora del proceso integracionista andina esta vinculada a un 

descontentamiento con la actuación de la ALALC (Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio), por la ausencia de consideración de 

las diferencias existentes entre sus miembros2. 

                                                           
2 Como señalado una de las grandes motivaciones para la firma del Acuerdo de Cartagena, 

además de la pretensa uniformidad económica en la región andina, esta relacionada con la 
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También dentro de esa etapa inicial del proceso de integración 

andino, debemos destacar dos hechos: en 1971, Venezuela notificó a la 

ALALC su intención de incorporarse al Acuerdo de Cartagena, lo que 

efectivamente ocurrió en febrero de 1973; y, en 1976, ocurre la retirada de 

Chile del bloque, justificada en divergencias sobre las medidas 

económicas relativas al libre comercio, pero, en realidad, vinculadas al 

periodo político turbulento en que se encontraba el país con el golpe 

militar comandado por Augusto Pinochet3. 

Durante la década de los 80s, o década perdida, la crisis económica 

en el continente asociada a la promoción de políticas proteccionistas, 

reducen las posibilidades de implementación de los objetivos acordados 

en el Acuerdo de Cartagena, impactando negativamente en la 

consolidación del proceso integracionista andino. 

Posteriormente, el contexto internacional favorable, con la 

intensificación del comercio mundial e internacionalización del capital, y 

la adopción de políticas domesticas basada en la apertura de mercados 

por influencia el Consenso de Washington, generaran un ambiente 

favorable durante los años 90s para el fortalecimiento del proceso de 

integración andino con la clara opción por un modelo de regionalismo 

abierto.  

Uno de los mejores ejemplos que demuestran la tendencia de 

flexibilización de las reglas del Pacto Andino respecta a la Decisión n. 322 

de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de 25 de agosto de 1992, que 

                                                           

insatisfacción de determinados países miembros de la ALALC en especial los 

subdesarrollados por la ausencia de mecanismos compensatorios. En tal sentido, Gonzáles 

afirma que: “Los países medianos y pequeños que se encontraban abocados a formar sus 

propias estructuras continuaron desarrollando principalmente sus políticas de sustitución 

de importaciones para sus propios mercados, ya que su potencialidad para aprovechar el 

mercado ampliado requería una acumulación inicial de infraestructura que no poseían. Este 

elemento creó el descontento de los países medianos y pequeños que en 1969 promovieron 

el acuerdo sub-regional andino” (GONZÁLES, 1979, p. 14). 
3 Con respecto a la retirada de Chile del Pacto Andino, Casas Gragea afirma que: “Bajo el 

régimen del general Pinochet, Chile adoptó un modelo económico liberal de orientación hacia 

fuera que el resto de países del Acuerdo consideraron incompatibles con la estrategia y los 

objetivos conjuntos establecidos. Finalmente, esto supuso el abandono de Chile del Grupo 

Andino en 1976 y como consecuencia, un duro retroceso en el proceso comunitario andino” (El 

Modelo Regional Andino Enfoque de Economía Política Internacional, 2003, p. 16). 
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permitió a los países miembros del grupo a promover negociaciones 

unilateralmente con otros países de la región (ALADI, Centroamérica y 

Caribe), estando apenas obligados a comunicar tal hecho a los demás 

miembros de la Comunidad, contrariando el articulo 98 del Acuerdo de 

Cartagena, que exige la realización de consultas a la Comisión para 

“adquirir compromisos de carácter arancelario con países ajenos a la Subregión», 

lo que evidentemente prioriza los intereses nacionales en detrimento de 

los comunitarios, revelando el carácter intergubernamental que pasa a ser 

asumido por el bloque.  

En tal periodo, además de arreglos institucionales que permitirán 

la creación de una zona de libre comercio y la determinación del arancel 

externo común, fueran realizados arreglos institucionales a través de los 

Protocolos de Trujillo (1996) y de Sucre (1997) para profundización del 

proceso de integración, atribuyéndole no apenas connotación técnica y 

comercial, sino también de contenido claramente político, con el 

reemplazo del Pacto Andino por la Comunidad Andina de Naciones y la 

consagración del Sistema Andino de Integración. 

De ese modo, las modificaciones implementadas en las propuestas 

originarias del proceso de integración, conferirán a la Comunidad 

Andina de Naciones una arquitectura institucional compleja similar a de 

un “Estado” con aspiraciones supranacionales, especialmente, 

relacionadas con la idea de formación de un Mercado Común. 

La primera década del siglo XXI es crucial para la Comunidad 

Andina de Naciones, en que la fragmentación ideológica del continente 

latinoamericano pasa a ser percibida en su composición, lo que puede ser 

perfectamente constatado con la retirada de Venezuela en 2006, tras 

Colombia y Perú anunciaren el establecimiento de acuerdos de libre 

comercio con EEUU.  

Sin embargo, con la Cumbre de Tarija en 2007, fue establecido el 

paradigma de la Integración Integral, que, al establecer como objetivo 

lograr una unidad en la diversidad al servicio del vivir bien de los 

pueblos andinos y en armonía con la naturaleza, refuerza la presencia de 

aspectos culturales y ambientales, revelando su estrecha vinculación con 

el denominado Sumak Kawasai, conceptos que inspiran el Nuevo 

constitucionalismo latinoamericano en Bolivia y Ecuador, naciones 

presididas por gobiernos con fuerte connotación social. 
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De todos modos, es relevante señalar que uno de los objetivos 

propuestos para el bloque y de fundamental importancia en su 

evolución, seria la adopción de una política exterior común que está lejos 

de ser implementada, considerando las diferentes y contradictorias 

perspectivas ideológicas de los gobernantes de los países miembros, 

como puede ser constatado en el evidente confronto de posiciones 

políticas de Bolivia y Ecuador con las de Perú y Colombia, sobre todo, a 

partir del momento en que los dos últimos adoptaran Acuerdos 

Bilaterales de Libre Comercio con las grandes potencias occidentales 

(EEUU y Unión Europea), los cuales vienen generando un desestimulo al 

comprometimiento con el desarrollo del proceso de integración andino 

(CONTIPELLI, 2016, p. 275-276). 

A partir de las consideraciones anteriores, es posible constatar la 

heterogeneidad ideológica presente en la composición de la Comunidad 

Andina de Naciones que implica en una ausencia de percepción única 

entre los gobernantes sobre el futuro del proceso de integración, 

demostrando que la convergencia a respecto de cuestiones relativas a 

factores políticos preceden a los de orden económica en la determinación 

del desarrollo del bloque. La consecuencia es que la Comunidad Andina 

de Naciones no produce los efectos que le son deseados, no cumple con 

sus ambiciones, pues presenta una estructura institucional inconducente 

con su realidad, es decir, abstractamente se presenta como entidad de 

carácter supranacional, pero en la practica funciona como una instancia 

de decisiones intergubernamentales, en que su agenda es utilizada por 

los gobernantes para atender sus intereses nacionales y pragmáticos, sin 

cualquier compromiso con las aspiraciones comunitarias e institucionales 

presentes en la formación de la entidad.  

Mercosur 

En la década de los 90 del siglo pasado, durante el ya señalado 

periodo de consagración del modelo de regionalismo abierto, Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay impulsaran su proceso de integración, por 

intermedio del Tratado de Asunción, con la creación del MERCOSUR, 

entidad destinada a la conformación de un mercado común entre los 



Maria Aparecida Lucca Caovilla, Reginaldo Pereira, Silvana Winckler (Orgs.) | 137 

países signatarios, definiendo un programa de liberalización comercial y 

de reducción de las barreras arancelarias4. 

Con la firma del Protocolo de Ouro Preto en 1994, fue establecido 

el Arancel Externo Común, determinando la unión aduanera y las reglas 

de relaciones comerciales entre los miembros del bloque, mediante la 

cual se comprometen a “negociar en forma conjunta acuerdos de naturaleza 

comercial con terceros países o grupo de países extrazonas en los cuales se 

otorguen preferencias comerciales”, conforme Decisión del Consejo del 

Mercado Común n. 32/00, impidiendo la negoción unilateral de nuevas 

preferencias comerciales, lo que, por un lado, permitió una mayor 

cohesión entre el grupo, pero, por otro, dificulto la implementación de un 

código aduanero común para el desarrollo de las propuestas de 

integración, convirtiendo la región en un zona de libre comercio.  

En el siglo XXI, el cambio de orientación político-ideológico en el 

continente sudamericano, con la asunción de gobiernos de izquierda y 

centro-izquierda en los países miembros del MERCOSUR, afecta el 

proceso de integración en la región, ante la voluntad común de tales 

gobiernos en superar el anterior modelo neoliberal, para consagrar 

practicas políticas económicas coordinadas por el Estado dentro de una 

perspectiva desarrollista preocupada sobre todo con la inclusión social.  

Verificamos, así, una ampliación de los objetivos del MERCOSUR, 

especialmente, para imponerle una connotación de carácter social en la 

estructura institucional de la entidad, especialmente, con la iniciativa de 

creación de los siguientes órganos: a) Instituto Social del MERCOSUR, 

aprobado en la Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social 

y creado por Decisión del Consejo Mercado Común n. 03/2007, tiene 

como propósito la investigación en el campo de las políticas sociales, para 

                                                           
4 Con respecto al contexto en que se forma el MERCOSUR, Álvaro Vasconcelos comenta 

que el bloque puede ser considera el primero proyecto de integración generado por la 

globalización, a partir de una actitud consciente de Brasil y Argentina sobre las dificultades 

enfrentadas por las naciones en desarrollo para superar los desafíos económicos durante tal 

momento histórico. Así, el MERCOSUR surge como una respuesta a las necesidades de sus 

miembros de cambiar las políticas de desarrollo implementadas en las décadas de 60 y 70 

direccionadas a la industrialización y consecuente sustitución de las importaciones para 

actualízalas y oriéntalas a la apertura comercial e integración en el mercado internacional, 

es decir, ajustadas a las propuestas neo-liberales del Washington Consensus (European 

Union and MERCOSUR, 2007, p. 166-167). 
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promover y generar acciones de carácter inclusivo, con equidad e 

igualdad; b) Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos 

(IPPDH), creado por Decisión del Consejo del Mercado Común n. 14/09, 

está orientado a la investigación, capacitación y apoyo en la coordinación 

de políticas regionales de los derechos humanos, entre las cuales se 

destacan las políticas de memoria, verdad, justicia y reparación ante 

graves violaciones; políticas de igualdad y no discriminación; políticas de 

prevención de la violencia institucional y seguridad ciudadana e 

infraestructura en derechos humanos; y, por fin, c) PARLASUR (o 

Parlamento del MERCOSUR), aprobado por el Programa de Trabajo 

2004-2006 del Consejo del Mercado Común, se constituye en 2006, como 

espacio político de representación del pluralismo y de las diversidades 

contenidas en el territorio del bloque, para cumplir funciones 

testimoniales en defesa de la democracia y de los derechos humanos. 

Sobre el PARLASUR importante esclarecer que, aunque se caracterice 

como órgano político, no posee facultades decisorias, con actuación 

restricta a la elaboración de ciertos dictámenes no vinculantes, 

padeciendo, así, de los mismos problemas de legitimidad y competencias 

de los demás parlamento regionales latinoamericanos. 

Además, en ese periodo, considerando los vínculos político-

ideológicos entre los gobiernos de las naciones interesadas y la apertura 

de las directrices establecidas por el Tratado de Asunción, con respecto a 

la aceptación de otros Estados miembros de Asociación Latinoamericana 

de Integración, el MERCOSUR pasa a incorporar dos nuevos países, 

Venezuela y Bolivia.  

Venezuela firma el protocolo de adhesión al MERCOSUR en 2006, 

sin embargo, tal proceso apenas se completa en 2012, tras la suspensión 

de Paraguay en las decisiones del bloque, en razón de sus problemas 

domésticos, relacionados con la destitución del entonces presidente 

Fernando Lugo y la ausencia de elecciones democráticas en el país. Así, a 

partir de 30 de julio de 2012, con Paraguay alejado de sus funciones ante 

el MERCOSUR, los miembros restantes aprobaron el ingreso de 

Venezuela como miembro pleno, atribuyendo mayor peso político a la 

entidad, una vez que pasa a contar con una población de cerca de 275 

millones de personas, equivalentes al 70% del total de Sudamérica y un 

Producto Interno Bruto (PIB) de 3,32 billones de dólares, esto es, el 83 por 

ciento del de la región, además de una extensión territorial 
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correspondiente a 72% de toda región (12,7 millones de kilómetros 

cuadrados). 

En el caso de Bolivia, el país firmo el Protocolo de Adhesión al 

MERCOSUR en 2012, pero solamente en 2015 la totalidad de los Estados 

miembros del bloque reconoció tal documento, que, actualmente, 

aguarda su incorporación en los respectivos congresos nacionales. 

Mientras no se completa el referido tramite legal, Bolivia es considerada 

como “miembro en proceso de adhesión” con derecho a voz, pero sin voto en 

las decisiones del bloque. 

De todos modos, a lo largo de los años, con las transformaciones 

de las relaciones comerciales en ámbito global, que exigen una actuación 

de carácter más pragmático, en especial, con el superciclo económico 

experimentado a partir del boom de las commodities y el crecimiento de la 

presencia de China en América Latina, verificamos un mayor interés de 

las autoridades políticas de los países miembros en la flexibilización de 

las reglas del MERCOSUR, principalmente, en lo que se refiere a la 

posibilidad de establecimiento de acuerdos comerciales de manera 

unilateral. 

Uno de los mejores ejemplos de esa pragmaticidad puede ser 

constatado en el “Convenio Marco de Cooperación en Materia Económica y de 

Inversiones” firmado en julio de 2014, mediante el cual China se propone 

a construir obras de infraestructura (dos hidroeléctricas y una ferrovía) 

en Argentina, que, en contrapartida, permitirá a producción de productos 

manufacturados chinos en su territorio, los cuales reducirán la fuerza 

competitiva de Brasil en el mismo sector, ignorando, además de las reglas 

comerciales del MERCOSUR, una histórica partnership entre los dos 

países (CONTIPELLI, 2015, p. 103). 

La señalada pragmaticidad se acentúa motivada por una serie de 

importantes hechos ocurridos en la primera década del siglo XXI, 

especialmente, entre el bienio 2014-2015, los cuales promueven un nuevo 

giro ideológico en Sudamérica, acreditado por los emblemáticos 

resultados obtenidos por proyectos políticos de derecha en la región, 

como la victoria del candidato Mauricio Macri en las elecciones 

presidenciales en Argentina, colocando fin al peronismo de los Kirchner; 

el debilitamiento del chavismo en Venezuela, con el éxito de la oposición 

en las elecciones legislativas; la derrota de Evo Morales en el referéndum 

destinado a aprobar su cuarta reelección en el gobierno del país; y el 
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proceso de impeachment movido contra Dilma Roussef, que parece cerrar 

los 16 años de dominación del escenario político en el país por el Partido 

de los Trabajadores, con el retorno de un gobierno de centro-derecha. 

Paralelamente, a los revueltos políticos del MERCOSUR, en la 

misma región, especialmente, en los Países del Pacifico, fue desarrollada 

una propuesta de política exterior direccionada al libre comercio, 

inicialmente, con la participación bilateral en acuerdo comerciales 

firmados con grandes potencias, EEUU y Unión Europea, siendo que tal 

movimiento gana fuerza al punto de posibilitar, en 2011, la creación una 

nueva entidad de cooperación internacional, la Alianza del Pacífico, 

compuesta Chile, Perú, Colombia y México, la cual presenta objetivos 

básicos muy bien definidos para promoción de la inserción internacional 

de tales países: apertura económica y condiciones favorables para 

inversión extranjera, de manera que sus miembros son libres para 

establecer acuerdos comerciales unilateralmente. 

La ascensión de la Alianza del Pacifico y su pragmática política 

comercial empieza a atraer nuevos interesados en se acercar al grupo, 

entre ellos, países miembros del MERCOSUR como Argentina, ahora 

orientada a la adopción de practicas económicas neoliberales con el 

gobierno de Mauricio Macri, lo que se ajustaría perfectamente a las 

propuestas de liberalización defendidas por los demás miembros de la 

Alianza. Importante resaltar el juego geopolítico que se desarrolla en la 

región y sus piezas, pues los países miembros de la Alianza del Pacifico 

se presentan políticamente próximos a los EEUU, siendo considerados 

incluso sus aliados históricos en el continente sudamericano y el apoyo 

de la gran potencia a formación del bloque demuestra una especie de 

respuesta al aumento de la influencia china en Sudamérica. 

Todo ese escenario suscita una serie de consecuencias que pueden 

determinar el futuro del MERCOSUR y del propio proceso de integración 

en el continente sudamericano, entre los cuales, podemos señalar: la 

retirada de Argentina del bloque, como forma de alejar entrabes 

normativos y permitir la firma de acuerdos comerciales unilaterales con 

la Alianza del Pacifico e incluso su eventual entrada en el grupo; la 

flexibilización de la reglas comerciales del MERCOSUR, con la 

revocación de la decisión del CMC n. 32/00, lo que implicaría en la 

conversión de la actual unión aduanera en una mera zona de libre 

comercio y, como efecto general, un retroceso en las perspectivas 
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integracionistas del bloque; y, por fin, el establecimiento de un acuerdo 

entre MERCOSUR y Alianza del Pacifico, con dimensiones 

interregionales y bajo el consenso de los miembros de ambos bloques, 

convergiendo los dos polos económicos de la región y posibilitando, así, 

una mayor libertad de negociación entre los países involucrados, con la 

eventual formación de una zona de libre comercio en la región (PAIKIN; 

PERROTTA, 2016). 

Los cuadros anteriormente descriptos son directamente 

influenciados por la definición de los rumbos de la política domestica de 

Brasil y la conclusión del proceso de impeachment de Dilma Rousseff, 

considerando que el gobierno interino, claramente adepto de practicas 

económicas de liberalización, ya se pronuncio en el sentido de promover 

una mayor apertura y flexibilización de las reglas comerciales del 

MERCOSUR, lo que, de cierto, aleja una posibilidad de salida de 

Argentina ya que las perspectivas de los dos grandes socios del bloque 

son de momento coincidentes y fortalece las dos tesis finales: destitución 

de la decisión del CMC n. 32/00 y/o Acuerdo MERCOSUR-Alianza 

Pacífico.  

Aparte de un acuerdo general con dimensiones interregionales 

entre los dos bloques, lo que demostraría un estrechamiento de los lazos 

de cooperación entre las regiones del continente y un primero paso en 

términos de gobernanza regional, aunque por la vía de un eventual 

Tratado de Libre Comercio, comprendemos que las demás perspectivas 

presentadas para el MERCOSUR implicara en un debilitamiento de su 

propuesta integracionista, un nítido retroceso, bastando para tanto 

verificar la conversión de una consolidada unión aduanera en una zona 

de libre comercio.  

Balances y perspectivas de la integración latinoamericana 

La Comunidad Andina, aunque presente una organización 

institucional compleja y establezca en sus propuestas el cometido de 

lograr de una integración de carácter supranacional, su realidad es muy 

diferente. La dinámica de sus instituciones revela un proceso de 

integración de carácter intergubernamental en que los intereses 

nacionales de los países miembros dominan el direccionamiento político 

de la Comunidad, debilitando el carácter comunitario de sus instancias 
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decisionales, siendo por lo tanto, cuestionable la estructura existente con 

la realidad actual del bloque.  

Por lo tanto, comprobamos a partir de los objetivos logrados por la 

Comunidad Andina hasta el momento, que tal entidad apenas resultó 

conformar una unión aduanera entre los países miembros, – resaltamos- 

sin alcanzar la pretensión de constituirse en una entidad de carácter 

supranacional.  

Por su turno, el MERCOSUR, en sus propuestas iniciales, buscaba 

la consecución de objetivos claramente económicos, para incrementar los 

niveles de eficiencia y competitividad de los países miembros, 

principalmente, a través de la profundización de la integración con la 

adopción de políticas regionales coordinadas en distintos sectores, la 

armonización de las respectivas legislaciones aduaneras y la 

conformación de una zona de libre comercio en la región.  

En el desarrollo de su proceso de integración, el MERCOSUR, 

motivado sobre todo por la convergencia de orientación política y 

ideológica de izquierda asumida por sus miembros, pasa a adquirir 

preocupaciones de contenido social, para, al menos teóricamente, actuar 

en la transformación de las condiciones de vida de las personas, en la 

defensa de los derechos humanos y en el aumento de la 

representatividad de los pueblos en la región, lo que implicaría en un 

giro en las concepciones originales del bloque para direcciónalo a la 

búsqueda de objetivos mas ambiciosos y que son necesarios para 

solución de los graves problemas sociales que afectan a la región. 

Sin embargo, esa profundización de los nuevos objetivos 

propuestos para el MERCOSUR es colocada a prueba ante el debate 

político-ideológico que ocurre actualmente entre sus países miembros, 

que será determinante incluso para la continuidad del grupo, ante la 

posibilidad de retirada de uno de sus principales socios, Argentina. 

Es necesario señalar que el destino de la Comunidad Andina así 

como del MERCOSUR están interconectados, pues, además de las 

contingencias generadas por la ausencia de un proyecto de integración 

salvaguardado de los cambios políticos e ideológicos domésticos, la 

ascensión de la Alianza del Pacifico, con su seductora política de 

liberalización comercial y flexibilización de relaciones comerciales entre 

sus miembros, la cual se orienta en sentido de construcción de un 
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proyecto integracionista neoliberal, genera de cierto modo un agravante 

para afirmación de una entidad de carácter supranacional en la región, 

destinada al futuro establecimiento de una “gobernanza regional 

comunitaria” que contribuya para una eventual “gobernanza global”. 

Lógicamente, para realizar afirmaciones precisas sobre el tema, es 

preciso estar atento a los próximos capítulos a respecto del proceso de 

integración sudamericano, pues un posible acuerdo general entre Alianza 

del Pacifico y MERCOSUR, lo cual se dibuja con rasgos concretos ante la 

influencia del panorama político actual, por un lado, contribuiría para 

conformación de una zona de libre comercio entre los principales polos 

económicos, definiendo los rumbos de la gobernanza a ser adoptada para 

la región: de contenido neoliberal, priorizando intereses económicos y 

comerciales; por otro lado, implicaría en el entierro definitivo de la 

Comunidad Andina de Naciones, el más antiguo y ambicioso proyecto 

de integración de la región y que, conforme afirmamos anteriormente, 

con objetivos direccionados a la conformación de un mercado común, de 

una entidad supranacional.  

De ese modo, comprendemos que la existencia de instituciones 

concurrentes entre si en una misma región es una constante en la realidad 

de los procesos de integración sudamericanos, debiendo ser adicionado a 

ese complejo escenario los factores políticos e ideológicos domésticos, 

que oscilan entre izquierda e derecha por períodos, como decisivos en la 

determinación de las preferencias para el regionalismo en el continente, 

obstaculizando, así, la construcción de un proyecto de largo plazo, que 

pueda hacer frente a los problemas reales que asolan la región a través de 

una entidad de carácter supranacional, protegida de las contingencias 

anteriormente expuestas y que contribuya efectivamente para 

conformación de una futura gobernanza global. 

Conclusión 

En el interdependiente y complejo mundo globalizado, el 

reconocimiento de la diversidad y de los factores que revelan 

interacciones comunicativas que ocurren entre actores políticos enriquece 

el conocimiento de las dimensiones geopolíticas y sus múltiplos modelos 

de cooperación. En otras palabras, la investigación comparada en la era 

de la globalización demanda el uso de herramientas interdisciplinarias 

que posibiliten el análisis de las características de los modelos de 
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cooperación existentes para obtener un imagen clara de las diferentes 

dinámicas y actores que se presentan en el sistema político internacional. 

Tal perspectiva nos lleva a reflejar sobre el marco político 

contemporáneo latinoamericano, caracterizado por un contenido de 

heterogeneidad que se diversifica en la existencia de varios modelos y 

opciones integracionistas que, al concurrieren entre si, generando un 

verdadero fórum shopping en la región, que impone ciertos obstáculos a la 

consecución de un amplio proyecto de regionalización que enfrente los 

verdaderos problemas comunes que afectan al continente, como la 

concentración de riquezas y sus consecuencia, desigualdad social, 

ausencia de condiciones de vida satisfactoriamente dignas de vida a la 

mayoría de la población.  

Sin embargo, debemos comprender nuestra propia realidad, a la de 

un continente fragmentado ideológicamente y preguntarnos si la 

homogeneidad es lo que realmente pretendemos, si la nuestra 

solidaridad debe ser construida dentro de un proyecto que tome en 

consideración las peculiaridades de nuestra historia, nuestra fuerte 

propensión al nacionalismo, al presidencialismo centralizador, entre 

otros factores que nos alejan, así, de una dominante visión institucional 

eurocéntrica, para construir un verdadero proceso integracionista 

latinoamericano. 
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CRÍTICA E EMANCIPAÇÃO: DIREITOS HUMANOS DESDE A              

EXPERIÊNCIA LATINO-AMERICANA 

Ivone Fernandes Morcilo Lixa 

Resumo: Tendo como ponto de partida a crítica política e jurídica elaborada 

desde o horizonte latino-americano contemporâneo, a breve reflexão pretende 

discutir a construção do conceito de Direitos Humanos ligado pela tradição 

eurocêntrica hegemônica bem como identificar as consequências de sua inserção 

no pensamento jurídico moderno pretendendo viabilizar os discursos negados e 

negligenciados utilizados como sustentação de exclusão política, social e 

econômica. Desde a margem, da periferia negada, como processo contra 

hegemônico, o contexto vivenciado na primeira década do século XXI aponta 

para contradições e limites que, diversos coletivos e movimentos populares 

inovadores – categorias até então marginalizadas –, souberam transformar 

necessidades em lutas que contribuíram para viabilizar espaços inéditos e 

potencializadores de refundação do Estado e de políticas constitucionais, 

carregando em si potencial fundamento de nova cultura jurídica a partir do 

plural e das demo diversidades, sem dúvida, elementos inovadores de construção 

de novas epistemologias e práticas emancipatórias. 

Repensar a crítica desde o decolonial 

Sou um homem de causas. Vivi sempre pregando, lutando, como 

um cruzado, pelas causas que comovem. Elas são muitas demais: a 

salvação dos índios, a escolarização das crianças, a reforma agrária, 

o socialismo em liberdade, a universidade necessária. Na verdade 

somei mais fracassos que vitórias em minhas lutas, mas isso não 

importa. Horrível seria ter ficado ao lado dos que nos venceram 

nessas batalhas. (Darcy Ribeiro) 

Em Eichmann em Jerusalém, Hannah Arendt (1999) nos demonstrou 

que o mal não pode ser explicado como uma fatalidade, mas como uma 
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possibilidade da liberdade humana e sua banalidade não significa algo 

sem importância ou que possa ser entendido como normal. O banal é o 

que vai sendo vivenciado como se fosse comum e acaba sendo 

reconhecido como normal e o mal se torna banal porque seus agentes são 

superficiais e suas vítimas são consideradas supérfluas. Portanto, quanto 

mais superficial alguém for, mais provavelmente ele cede ao mal.  

Para Arendt a incapacidade de pensar é o que permitiu a muitos 

homens comuns cometerem atos cruéis em escala jamais vista. Mas o ato 

de pensar não é mero conhecimento, mas a capacidade de distinguir o 

bem do mal.  

E é no pensar que está a esperança de que as pessoas sejam capazes 

de ter forças para evitar catástrofes nos raros momentos de confronto 

com a verdade. É também neste ato de pensar e contribuir para a 

profundidade que se pode iniciar a urgente tarefa de difundir o conceito 

de Direito e Direitos Humanos.  

Já aprendemos, e ainda estamos lamentavelmente aprendendo no 

Brasil, que as barbaridades cometidas contra seres humanos não se 

fundam somente no ódio, na cobiça ou na estupidez, mas sim na ausência 

de reflexão, no distanciamento e estranhamento, para usar a linguagem 

filosófica, que permite a abertura de lidar com o invisível, com o não dito, 

com o silenciado e com o que está “fora de ordem”. Talvez em tempos de 

fascismos tão declarados seja chegado o momento de nos educarmos 

como forma nos protegermos da banalidade do mal, talvez assim possa 

ser menos favorável e tenha mais pudor falas intolerantes e assassinas.  

Caminhando para a segunda metade da primeira década do século 

XXI não há otimismo ausência de esperança e de futuro. Vive-se tempos 

difíceis e de perversidades inéditas tanto no Sul como no Norte para se 

falar em Direitos Humanos. Mas desde o Sul, paradoxalmente o fim do 

século XX e início do XXI foi uma era de afirmações de Direitos Humanos 

pela via de ações afirmativas do Estado com as anunciadas novas ordens 

constitucionais e sua permanente violação quer pelo próprio Estado quer 

pela sociedade civil alimentada pela intolerância e o ódio que servem de 

combustível ao fascismo que nos últimos anos passou a dominar nosso 

cotidiano.  

Em relação à questão racial, por exemplo, a edição de medidas 

legais, como a Lei 7.716/89 que definiu os crimes resultantes de raça ou 
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cor ou mesmo o reconhecimento ao direito de posse da terra às 

comunidades quilombolas ou ainda as políticas de âmbito federal na 

educação como a edição da Lei 10.639/96 que instituiu no currículo oficial 

da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “história e cultura afro-

brasileira”, não foram suficientes para impedir que o aumento da 

violência contra a população negra, jovem e pobre desse país. De acordo 

com o Mapa da violência publicado em 2016, vem aumentando a 

violência contra a população negra no país.  

Desgraçadamente, segundo o último Mapa da Violência no Brasil 

publicado em 2016, a taxa de homicídios de negros aumentou 9,9% entre 

2003 e 2014, passando de 24,9% para 27,4%. Pela pesquisa, a vitimização 

negra do país, que em 2003 era de 71,7%, mais que duplicou: em 2014 

alcançou 158,9%, o que significa que morrem 2,6 vezes mais negros que 

brancos vitimados por arma de fogo. 

Há décadas organizações de defesa de Direitos Humanos vêm 

denunciando a dramática situação nos presídios brasileiros, situação que 

nos primeiros dias do ano de 2017 acabou em explosivos massacres que 

resultou em carnificina com 133 mortes explorada pela violência 

midiática nacionalizando um dantesco cenário com corpos sem vida, 

cabeças, pernas e uma centena de fotos e vídeos sem cortes sem respeitar 

a privacidade e a imagem dos mortos e seus familiares, ignorando as 

causas da tragédia: a crise da segurança pública brasileira e a ausência de 

política pública de segurança.  

A nua realidade desnudada nos acusa. 

Nós juristas, por força do vício domesticador das instituições que 

nos formam e nos forjam não nos damos conta de como somos arquitetos 

dessa perversidade. Herdeiros de uma cultura jurídica negadora do 

“outro”, do “marginalizado”, “do bárbaro e selvagem nativo” constrói-se 

uma inteligência sequestrada não a serviço da defesa dos direitos da 

maioria da população brasileira, mas do 1% mais rico que monopoliza 

não apenas os recursos mas também a política. Enquanto que no século 

XVI os donos da terra arregimentaram feitores e suas chibatas para o 

controle de seus escravos, nos dias de hoje os intelectuais domesticados e 

rasos formam um “exército de capangas” a serviço do poder. 

Não basta aos endinheirados controlar todos os grandes jornais e 

redes de TV para legitimar seus próprios interesses. Hoje em dia 
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esses interesses precisam ser “justificados” de modo que pareçam 

“razoáveis” a fim de “convencer” os que são feitos de tolos por 

essas falsas justificações. Os endinheirados e poderosos têm que ser 

inteligentes o bastante para criar uma “ciência para seus 

interesses”, como de fato construíram no Brasil, ... Afinal, a 

“ciência” – e os cientistas e especialistas que a incorporam – é, 

atualmente, quem herda o “prestígio” das grandes religiões do 

passado e diz o que é certo e o que é errado. Não existe notícia em 

jornal ou TV que não necessita do “aval” de um especialista. 

(SOUSA, 2015, p. 10) 

Salo de Carvalho, como resultado de sua pesquisa de pós-

doutoramento, demonstra que a lógica racista e colonizadora não tão 

somente a produzida e reproduzida pelas elites nacionais, mas também 

(...) se infiltrou na América Latina como um discurso ou uma 

ideologia configuradora de práticas punitivas autoritárias e 

genocidas. No Brasil, esta racionalidade excludente sustenta, revive 

e alimenta, até os nossos dias, práticas decorrentes das políticas 

escravagistas contra a população afro-brasileira. Aliás, é esta 

configuração racista da forma mentis que rege o sistema punitivo 

nacional que renova discursos (sociais e criminológicos) que 

podem ser qualificados como “ciência” antimulata, nos termos 

propostos por Zaffaroni, e que sustenta práticas de controle social 

que têm no modelo escravagista seu referente imediato. Não por 

outra razão é a juventude negra a vítima preferencial da 

seletividade criminalizante das agências penais, conforme é 

possível perceber na análise dos dados de prisionalização. 

(CARVALHO, 2015, p. 635).  

Desde um marco descolonizador, Salo analisa a seletividade do 

sistema punitivo demonstrando a responsabilidade do judiciário no 

aprisionamento seletivo e perverso que vem transformando a questão da 

violência no Brasil em autêntico genocídio. 

A breve análise nos permite afirmar que é necessário reinventar a 

política e repolitizar o Direito desde a participação popular na política 

criando mecanismos para resolução de conflitos de forma a estabelecer 

no Estado um poder popular e pluralista cuja prática destina-se a 

resgatar grupos que se encontram em situação de subjugação ou exclusão 

sem que consiga, por si mesmos, atender suas necessidades. Dessa 

maneira, simultaneamente, se enriquece a democracia com mecanismos 
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participativos direitos, resgatando o “constitucionalismo primeiro” que 

está mais além do convencional e dominante.  

Trata-se de reconhecer as novas realidades constituintes cotidianas 

cujos atores, como sujeitos históricos, são os que dinamizam, desde a 

estrutura social, política e econômica, carregam em si a potencialidade 

transformadora vão reconfigurando a ordem jurídica desde uma lógica 

plural e democrática capaz de uma ampliar o espaço jurídico para além 

do estatal articulando saberes, práticas e ações coletivas inovadora até 

então pouco reconhecida. Uma prática cujo espaço de investigação é 

inesgotável. Identificar os elementos comuns nas traduções das múltiplas 

realidades – a jurídica e a coletivamente criada – para encontrar o 

comum, o ponto inicial para a tradução, para uma nova hermenêutica 

que colocar em diálogo os espaços tradicionalmente considerados 

“jurídicos e não jurídicos”.  

Direitos Humanos e Crítica Jurídica 

Em Para ler em 2050, Boaventura de Sousa Santos (2016, p. 208) 

com sensibilidade ímpar descreve o presente como uma época que, vista 

do futuro, “o espanto maior será que se viveu tudo sem antes nem 

depois, substituindo a causalidade pela simultaneidade, a história pela 

notícia, a memória pelo silêncio, o futuro pelo passado, o problema pela 

solução. Um tempo em que (...) Nunca as leis gerais e universais foram 

tão impunemente violadas e seletivamente aplicadas, com tanto respeito 

aparente pela legalidade. Era normal desconstituir as constituições em 

nome delas”. É desde esse tempo, momento inédito e limite histórico, que 

este trabalho pretende repensar os fundamentos do Direito moderno e 

dos Direitos Humanos na tentativa de identificar a essência que constitui 

a ordem jurídica e política desde um horizonte crítico à lógica monolítica 

contemporânea que legitima uma única narrativa de passado – a tradição 

moderna colonizadora eurocêntrica que carrega em si a “redentora 

missão civilizadora” a ser imposta às custas do sacrifício de milhões de 

seres humanos e aniquilamento de suas diversas e ricas culturas – 

concepção hegemônica que falsamente crê em um futuro universalizante 

perversamente projetado desde um presente em que miserabilidade 

sustentam o bem-estar de poucos.  

Vive-se um tempo, como diz Boaventura, em que rebeldes, presos 

à cegueira do autocentramento encontram-se divididos sobre aquilo que 
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os deveria unir e por isso aconteceu o que aconteceu. E seguimos tentando 

nos reinventar e cicatrizar feridas.  

A pergunta que encerra o texto de Boaventura (2016, p. 220) 

também nos serve de questionamento central deste texto para a qual 

buscaremos tímida solução: “Por que teimamos, depois de tudo?” A 

resposta, dada pelo pensador português, é difícil desafio a ser aceito 

como tarefa política e intelectual urgente: “porque estamos a reaprender 

a alimentar-nos da erva daninha que a época passada mais radicalmente 

tentou erradicar, recorrendo para isso aos mais potentes e destrutivos 

herbicidas mentais – a utopia”.  

Aceitar a incumbência de difundir a crítica jurídica como utopia 

necessária que possibilita a superação das contradições e angústias de 

tempo presente é reinventar o próprio Direito desde a renovação 

democrática da cultura jurídica e da política. Tal renovação, que aqui 

inicialmente se propõe, parte da trajetória histórica dos movimentos 

populares e políticos da América Latina desde as três últimas décadas do 

século XX que deram impulso e protagonizaram nova proposta de 

democracia e de Estado defendendo mudanças nas relações de poder e 

concretizadas nas experiências do chamado Novo Constitucionalismo 

Latino Americano o que acabou por criar espaços políticos e jurídicos 

para a diversidade e o pluralismo. Talvez experiências transitórias e 

provisórias, mas, com elementos potencializadores de superação dos 

entraves e contradições das instituições políticas e jurídicas 

contemporâneas que, desde os Direitos Humanos como ideário de 

resistência, buscou-se enfrentar a uma das grandes contradições do 

tempo presente: o crescente fascismo social em um modelo estatal 

autodefinido como democrático. 

Direitos Humanos – marco conceitual, político e jurídico desde a 

decoloniedade 

A questão inicial que se coloca para qualquer campo de discussão 

é o problema constitutivo. Por outras palavras, o desafio inicial de um 

campo particular do conhecimento é sempre epistemológico o que obriga 

a delimitação e particularidade do objeto em torno do qual gravitam 

proposições, objetivos e finalidades tornando possível a identificação de 

seus elementos constitutivos, definindo, assim, os paradigmas lhes que 

servem de sustentação e justificam seu discurso legitimador.  
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Demarcando tal ponto de partida de análise, a primeira tarefa da 

reflexão aqui proposta é esclarecer o que se define “Direitos Humanos” 

desde uma perspectiva capaz de servir como diálogo – interlocução – 

entre o campo epistemológico, social, político e jurídico – campo teórico 

instituição e o campo da práxis constituído pelos movimentos sociais e 

seus protagonistas. A partir dessa perspectiva, desse horizonte 

hermenêutico, o que se propõe é, inicialmente, uma abordagem 

problematizadora do discurso hegemônico acerca de Direitos Humanos, 

considerando como hegemônica o reconhecimento, a afirmação e sua 

defesa a elaborada pela matriz liberal eurocêntrica que nega e oculta 

outras linguagens e significações sobre o Direito e sobre o Humano. 

Tomando por empréstimo o pensamento de Boaventura de Sousa 

Santos (2013, p. 44-45) pode-se reconhecer Direitos Humanos desde uma 

ambígua dualidade: uma hegemônica concepção vinculada à matriz 

liberal e ocidental – que privilegia direitos individuais e os civis e 

políticos que inclusive dão origem aos direitos coletivos – que é a matriz 

genealógica da modernidade ocidental; e a construída desde o “outro” 

lado, uma outra linguagem sobre direito e humano existente além do 

centro geopolítico e epistemológico eurocêntrico, entre as múltiplas e 

plurais culturas e civilizações tradicionalmente periféricas e/ou 

marginais... Negada a dualidade pelo Direito tradicional e hegemônico, 

tal qual um veneno paralisante, acaba por nos imobilizar mental e 

fisicamente para pensarmos e agirmos para além dessa lógica e, assim, 

vamos compreendendo e exigindo Direitos Humanos desde nossos vícios 

e limites. 

David Sánchez Rubio (2014) nos chama atenção para os limites que 

acabam por anestesiar e naturalizar a todas formas de violação de 

Direitos Humanos e se dirigindo aos juristas afirma: Somos analfabetos em 

relação a eles.  

Para Sánchez Rubio nossos limites são: epistemológicos – porque 

nossa lógica de Direito é juspositivista, limitada ao campo normativo e 

fechada em relação ao mundo social que constrói o direito na prática, e 

ainda assentada em uma lógica formal cartesiana que reduz o direito ao 

direito estatal e separa teoria da prática; axiológicos – ou reconhecemos os 

valores morais e éticos produzidos pelo Estado e seus agentes e nos 

situamos no campo juspositivista ou caímos no universalismo atemporal 

e a-histórico do jusnaturalismo; e com o triunfo do juspositivismo vamos 
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separando saber técnico normativo de direito e moral; além do não 

reconhecimento da fragmentação e destruição da vida humana e os laços 

de afetividade e solidariedade como resultado de uma perversa ordem 

que mercantiliza e monetariza as parcelas da vida e assim, vamos 

militarizando o cotidiano e dando respostas punitivas e sancionadoras 

aos conflitos e necessidades humanas que nos rodeia; e finalmente, o 

limite cultural que nos faz reconhecer como única possibilidade 

civilizatória o padrão de vida liberal individualista que deve ser imposto 

como forma homogênea de ordem política, jurídica e social.  

Partindo dessas considerações, ou seja, de nossos limites e 

verdades jurídicas é que se pode discutir Direitos Humanos desde a 

emancipação1. Uma emancipação libertária e descolonizadora para além 

da autodeterminação proclamada pela ONU através da resolução 1514 de 

1960 conhecida como a “Declaração de Concessão da Independência aos 

Países e Povos Coloniais” que diz respeito a uma autodeterminação 

restrita aos povos colonizados e trata da questão de autonomia política.  

Portanto, desde a perspectiva decolonial e de descolonização 

epistemológica, tal qual nova cartografia de saberes, é que se questiona e 

se reinventa a partir da periferia novas práticas e saberes em um enorme 

esforço de desconstrução e de busca de alternativas à “crise da 

modernidade”. 

Os estudos decoloniais e/ou pós-coloniais2, em rápida síntese e 

tomando por empréstimo a análise de Walter Mignolo (2005, p. 61-61), 

tem início entre as décadas 50 e 60, quando a atenção mundial está 

centrada na Guerra Fria.  

                                                           
1 “Emancipação” enquanto categoria aliada a Direitos Humanos é aqui, desde a concepção 

de Joaquín Herrera Flores (A (reinvenção) dos Direitos Humanos. Florianópolis: Fundação 

Boiteux, 2009) como processos resultantes de permanentes lutas sociais em que seres 

humanos concretos – históricos, corporais e culturais – colocam em prática para ter acesso à 

bens necessários para a vida, sendo esta luta que transformada em “Direito” permite 

garantia jurídica e política para sua efetividade. 
2 O tema é exaustivamente tratado por pensadores como Walter G. Mignolo, Enrique 

Dussel, Arturo Escobar, Michel Rolph Trouillot, Aníbal Quijano, Fernando Coronil, Carlos 

Lenkersdorf, dentre outros intelectuais africanos e indus que abriram as portas das 

universidades europeias e norte americanas aos estudos pós-coloniais. 
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Decolonialismo, como categoria teórica e política, está relacionado 

a emergência de uma nova geopolítica do conhecimento deve ser 

compreendido distintamente do pós-colonialismo enquanto luta de 

emancipação política das colônias europeias. Para Boaventura de Sousa 

Santos (2006, p. 233), “é um conjunto de práticas (predominantemente 

performativas) e de discursos que desconstroem a narrativa colonial, 

escrita pelo colonizador, e procuram substituí-las por narrativas escritas 

do ponto de vista do colonizado”. A diferença colonial cria uma condição 

única de, sob o ponto de vista do subalterno, oferece um novo horizonte 

crítico para as representações da crítica interna às narrativas modernas 

hegemônicas. É a superação do discurso linear que vai do moderno 

precoce ao moderno e ao moderno tardio ultrapassando as fronteiras 

internas – conflitos entre os impérios – e externas – conflitos nas 

representações – da própria modernidade (MIGNOLO, 2005, p. 11). 

Trata-se de uma resistência também epistemológica alternativa às 

alternativas, que, embora embrionária, aponta para “novas constelações” 

de sentido no que diz respeito tanto à compreensão como à 

transformação do mundo (SOUSA SANTOS, 2010, p. 50). Como lembra 

David Sánchez Rubio (RUBIO, 2014, p. 16), os coletivos vitimizados 

abrem e desenvolvem processos de luta e libertação à margem do sistema 

mundo moderno/colonial permitindo que autores como Walter Wignolo, 

Santiago Castro Gómez, Ramón Grosfoquel, Aníbal Quijano, Enrique 

Dussel, entre outros, oferecem o insumo necessário para os estudos sócio 

políticos e jurídicos que então ganham relevância. 

Em síntese, os estudos decoloniais referem-se a alternativa ao 

pensamento moderno construído como projeto justificador e edificador 

do capitalismo e da Modernidade, que se caracteriza por um canon 

central que articula uma teoria geral de pretensão universal e uma 

condição de especificidade civilizadora outorgada por um complexo 

cultural e geográfico denominado Europa (GANDARILLA SALGADO, 

2012, p. 15).  

Desde seu início o projeto da Modernidade, em suas múltiplas 

faces – jurídica, política, ideológica, epistemológica, cultural, etc. –, foi 

produzido e reproduzido como relato coerente impedindo a viabilização 

de suas falácias e incoerências. Para Enrique Dussel o paradigma 

eurocêntrico, o “espírito da Europa”, como verdade absoluta que se 

determina ou se realiza por si mesma e sem débitos, imposto não apenas 
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internamente, mas no “mundo intelectual” de sua periferia, se 

desenvolve na segunda metade do século XVI e é a expressão de um 

necessário processo de simplificação racionalizada do mundo da vida e 

seus subsistemas (econômico, político, cultural, religioso, etc) cujo efeito é 

tornar “manejável” o sistema mundo. 

Este processo civilizatório racionalizador da vida política, 

econômica e cotidiana, de acordo com o horizonte adotado, pode ser 

compreendido a partir de dois modelos: um primeiro que afirma a 

Modernidade como fenômeno exclusivamente europeu que teria se 

expandido para áreas com culturas “atrasadas” e fenômeno que 

necessariamente precisa ser terminado; um segundo, a partir da periferia 

negada, que recupera o irrecuperável da Modernidade e descobre o 

esgotamento do sistema mundo e pressupõe a libertação das vítimas 

oprimidas e/ou excluídas deste modelo. 

Emancipação desde o horizonte decolonial significa reconhecer 

uma outra cartografia e outra forma de entender o mundo geográfico 

tradicionalmente distorcido e mitológico desde o século XV (projeção 

Mercator) que coloca a Europa no centro do hemisfério e desloca para o 

Sul o “resto” do mundo. Como diria o pintor e arquiteto uruguaio 

Joaquín Torres Garcia, nada nos obriga a aceitar e manter o Norte como 

norte, “no debe haber norte, para nosostros, sino por oposició en a 

nuestro Sur. Por eso ahora ponemos el mapa al revés, y entoces ya 

tenemos justa idea de nuestra posición, y no como quieren en el resto del 

mundo”.  

Esta “geografia da dominação” tem traçado e estruturado o 

pensamento ocidental que, no entender recente de Boaventura de Sousa 

Santos é um pensamento abissal constituído como sistema de distinções 

visíveis e invisíveis, dentro do qual os invisíveis fundamentam os 

visíveis. “As distinções invisíveis são estabelecidas através de linhas 

radicais que dividem a realidade social em dois universos distintos: o 

universo “deste lado da linha” e o universo “do outro lado da linha” 

(2010, p. 32). O “outro lado” da linha é o colonial inexistente absoluto e o 

que é produzido é negado e irrelevante. Conclui Boaventura que além 

desta distinção fundamentar todos os conflitos modernos é o que 

distingue as sociedades metropolitanas das coloniais.  

É a partir desta distinção que se pode compreender o 

conhecimento e a concepção de Direitos Humanos na Modernidade. 
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Desde um centro Geopolítico eurocêntrico que idealizou e monopolizou 

o conceito de Direito e de Humano tomando-os como universal e válidos 

invisibilizando outras formas de saber, ou linguagens, em especial os 

produzidos do “outro lado”, pelo colonial e selvagem. Sob uma 

perspectiva monopolizadora e colonizadora, do “outro lado” não há 

conhecimento mas folclore, magia, ignorância, opiniões, etc. No campo 

do Direito em geral e dos Direitos Humanos em particular, o “legal e 

ilegal” é todo de acordo com o Estado, com o institucional e oficial, 

igualmente negando o social “Esta dicotomia central deixa de fora todo 

um território social onde ela seria impensável como princípio 

organizador, isto é, o território sem lei, fora da lei, o território a-legal, ou 

mesmo legal e ilegal de acordo com direitos não oficialmente 

reconhecidos” (2010, p. 32). Assim, o Norte tem sido magnificamente 

ampliado, restando aos juristas do Sul a árdua tarefa de buscar “estar em 

dia” com o produzido no Norte e é este olhar subordinado que orienta a 

prática. 

Reconhecendo a tragédia humana subjacente ao processo 

colonizador e a invasão da América, é inegável a violência e dominação 

desde seu início no século XV que custou a perda de milhões de vidas e o 

extermínio completo de muitas civilizações, construindo um conceito de 

Humano e de Direito violador do próprio humano e seus direitos. Na 

verdade, tratou-se de um imenso empreendimento econômico que fez os 

que não se subordinaram à força e ao jogo dominador, conhecerem o 

inferno a que se referiam os cristãos, sendo falacioso e cínico o discurso 

universalizante e estritamente legalista de Direitos Humanos. 

Darcy Ribeiro, na obra O povo brasileiro relembra o início da 

conquista: 

Mais tarde, com a destruição das bases da vida social indígena, a 

negação de todos os seus valores, o despojo, o cativeiro, muitíssimos 

índios deitavam em suas redes e se deixavam morrer, como só eles 

têm o poder de fazer. Morriam de tristeza, certos de que todo o 

futuro possível seria a negação mais horrível do passado, uma 

vida indigna de ser vivida por gente verdadeira. Sobre esses índios 

assombrados com o que lhes sucedia é que caiu a pregação 

missionária, como um flagelo. Com  ela, os índios souberam que era 

por culpa sua, de sua iniquidade, de seus pecados, que o bom deus 

do céu caíra sobreeles, como um cão selvagem, ameaçando lança-los 

para sempre nos infernos. O bem e o mal, a virtude e o pecado, o 
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valor e a covardia, tudo se confundia, trans trocando o belo com 

o feio, o ruim com o bom. Nada valia, agora e doravante, o que 

para eles mais valia: a bravura gratuita, a vontade de beleza, a 

criatividade, a solidariedade. A cristandade surgia a seus olhos 

como o  mundo do pecado, das enfermidades dolorosas e mortais, 

da covardia, que se adonava do mundo índio, tudo conspurcando, 

tudo apodrecendo. (RIBEIRO, 1995, p. 43) 

Foi um encontro mortal.  

Dois mundos que se chocam, diz Darcy, em suas concepções de 

vida, de morte e de amor. Os invasores fétidos e infestados pelo 

escorbuto admiravam a beleza dos que pareciam a encarnação do 

esplendor. Na leitura de Darcy os que chegavam entravam em uma 

guerra para conquistar e garantir seus ganhos em ouro e glória, ainda 

que espirituais, como desejavam os missionários. 

Por mais brutal e imoral que fosse, tudo era permitido. 

Os nativos viram os túmulos de seus antepassados e templos 

profanados e saqueados. E assim, abre-se um novo tempo, “em que 

nenhuma inocência abrandaria sequer a sanha  com que os invasores se 

lançavam sobre o gentio, prontos a subjugá-los pela  honra de 

Deus e pela prosperidade cristã. Só hoje, na esfera intelectual, 

repensando  esse desencontro se pode alcançar seu real significado” 

(RIBEIRO, 1995, p. 44). 

A carnificina e a ganância do invasor foi bem relatada por Frei 

Bartolomé de Las Casas, testemunha ocular dos acontecimentos:  

A causa pela qual os espanhóis destruíram tal infinidade de almas 

foi unicamente não terem outra finalidade última senão o ouro, 

para enriquecer em pouco tempo, subindo de um salto a posições 

que absolutamente não convinham a suas pessoas. Enfim não foi 

senão a sua avareza que causou a perda desses povos e quando os 

índios acreditaram encontrar algum acolhimento favorável entre 

esses bárbaros, viram-se tratados pior que os animais e como se 

fossem menos ainda que o excremento das ruas; e assim morreram 

sem fé e sem sacramentos, tantos milhões de pessoas”. (LAS 

CASAS, 2001, p. 32) 

Desde então, ao longo da construção histórica da sociedade latino-

americana em geral e brasileira em particular, o que foi construído sob o 

nome de “Direito” e de “humano”, definiu-se como parte da cultura que 
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cumpriu o papel de reprodução dessa herança hegemônica sustentada 

pela elite intelectual que acabou por se tornar instrumento de legitimação 

de um passado colonialista comprometido com a ausência de 

compromissos de legítima emancipação nacional. Enfim, uma concepção 

vazia e negadora de referenciais capazes de definir um horizonte 

compreensivo legitimamente justo para com o que secularmente foi 

excluído do povo: valores e necessidades capazes de promover a 

emancipação política e social dos empobrecidos, dos ausentes e dos 

invisibilizados pelo poder.  

Em recente obra José Geraldo de Sousa Júnior (2016) sobre Direitos 

Humanos lembra que a história dos Direitos Humanos no Brasil não 

aportou aqui com os conquistadores. Foi uma história construída pelas 

ausências reproduzidas no cotidiano de opressão e exploração, “repleta 

de experiências desperdiçadas pelo colonialismo instituído e 

desenvolvido como processo social de negação do ‘outro’, e pela 

colonialidade que ainda hoje se manifesta em diversas dimensões da 

sociedade brasileira, demarcada pelas condições do patrimonialismo, 

patriarcado e racismo características da formação econômica, social, 

política e cultural do Brasil” (2016, p. 74). Colonialismo que, mais que 

dominação econômica e política, é uma estrutura de poder que opera de 

maneira complexa nos múltiplos planos de existência humana – social, 

econômico, cultural, etc. – criando subjetividades e aprofundando raízes.  

Essa coloniedade se manifesta em nossos saberes, imaginários e 

instituições de poder que foram historicamente negando espaços de 

poder, expressões culturais e saberes de forma a criar o “marginal”, o 

“segregado”, o “indesejável”.  

Se, como diz Darcy Ribeiro (1995, p. 152), o povo brasileiro é 

lembrado por sua cordialidade, mas será assim? “A feia verdade é que os 

conflitos de toda a ordem dilaceram a história brasileira, étnicos, sociais, 

econômicos, religiosos, raciais, etc.”. Somos, enfim, uma geografia 

partida que necessita ser refeita. 
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Considerações finais 

Na difícil e dura hegemonia neoliberal universalizante que 

estrutura o agir dos governantes, dos governados e de intelectuais, 

legitimadores da razão do mundo3 – “mundo” compreendido como todas 

dimensões da existência humana – em que o Estado e suas instituições, 

destacadamente a jurídica, atua como interventor modificando as 

relações sociais a fim de criar uma concorrência generalizada entre 

sujeitos e o controle através do Direito nos distintos níveis da vida 

econômica e política (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 19), o conjunto das 

normas de controle é definido desde o jogo de interesses dentro do qual 

há sempre os mesmos “perdedores”. 

Visto desde a margem, dos sujeitos despedaçados e 

desumanizados por esta “ordem”, encontra-se, talvez, uma possível 

solução: as resistências cotidianas, políticas, culturais e jurídicas 

enquanto formas de reinvenção de novas subjetividades e vivências. 

Ampliando o olhar para as experiências e saberes elaborados pelos 

coletivos sociais é possível aprender novas categorias epistemológicas e 

atitudes políticas de reconhecimento do múltiplo e plural que constituem 

o conjunto da unidade histórica e política – semelhanças, experiências, 

frustrações e destino – da América Latina que permeia a criticidade 

contemporânea nascida desde a “periferia”, apontando assim, para novas 

formas de juridicidade e elementos potencializadores de refundação das 

instituições e da cultura jurídica, dando voz aos silenciados pela força da 

tradição colonizadora em nome de um processo civilizatório dominador 

e domesticador de seres humanos e suas culturas.  
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HACIA UNA VISIÓN LIBERADORA E INTERCULTURAL DE                     

DERECHOS HUMANOS 

Alejandro Rosillo Martínez 

Introducción 

En el contexto mundial actual, los derechos humanos tienen 

diversas funciones, algunas de las cuales son contrarias y opuestas entre 

sí. No obstante, más allá de sustantivizar “derechos humanos”, como si 

fueran “un algo”, preferimos hablar de visiones que se relacionan a 

distintos usos. Tampoco nos quedamos tan solo con la idea de 

“discursos” o “definiciones”, pues tanto unos como las otras son parte de 

la “visión”. Y esto porque no se trata de analizar grandes declaraciones, 

sino la imposición a través de hechos que se justifican y reciben 

legitimidad con “derechos humanos”.  

La anterior puede conllevar por lo menos para una gran cantidad 

de iusfilósofos – la discusión sobre la validez universal o no de derechos 

humanos. Es decir, las diversas visiones de derechos humanos 

significarían un choque entre el universalismo y el relativismo; lo que 

significa plantear el problema dentro de la dicotomía universal-

particular. En términos generales se afirma que asumir la validez de los 

derechos humanos significa reconocer una ética universal, válida para 

todo ser humano en cualquier tiempo y lugar; son los derechos que el ser 

humano tiene por su naturaleza o por racionalidad. No obstante, como 

veremos en las siguientes páginas, no es en este debate donde se mueve 

nuestra discusión.  

No discutimos si hay valores universales o si los valores son 

relativos a cada cultura. Más allá, sin importar si asumimos una postura 

universalista o relativista – si consideramos derechos humanos como 

valores universales o como valores relativos a una producción cultural –, 
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lo que deseamos reflexionar es sobre la necesidad de asumir una visión 

liberadora. 

Sobre las visiones de derechos humanos 

Como decíamos, en el contexto actual, podemos encontrar diversas 

visiones de derechos humanos. Por “visión” entendemos un entramado 

que incluye definiciones, teorías, intereses, pero sobre todo prácticas 

concretas con un sentido real. En efecto, derechos humanos no son vistos 

como meros valores a ser realizados, o como definiciones que se 

encuentran en documentos constitucionales o en tratados internacionales. 

David Velazco sostiene que existe “una visión hegemónica de corte 

conservador, que no sólo se impone como un aspecto fundamental de la 

dominación simbólica neoliberal, sino que, en la práctica, sólo reconoce 

los derechos liberales a la libertad, la democracia y el libre mercado, 

como ese pensamiento los concibe” (VELASCO, 2014, p. 2). Otra visión 

sería de aquellos que desarrollan el derecho internacional de los derechos 

humanos, que parten del supuesto de un Estado que protege y garantiza 

derechos, muy vinculados al modelo del Estado benefactor. Y, por 

último, una tercera visión, que significa la búsqueda de otras maneras de 

entender y proteger derechos humanos, representados por los 

movimientos sociales antisistémicos. 

De las tres visiones que señala Velazco, creemos que en el ámbito 

político es bien conocida la primera: es la política exterior de Estados 

Unidos, y en algunas ocasiones de países europeos, que ven en los 

derechos humanos el discurso legitimador de la seguridad jurídica para 

el libre comercio y las inversiones. Por su parte, la segunda es la más 

conocida en el ámbito jurídico: normas e instituciones – nacionales o 

internacionales – que operan dentro o en estrecha relación con el Estado-

nación para garantizar derechos humanos. No obstante, creemos que la 

menos conocida, y que requiere por parte de la academia una mayor 

reflexión es la tercera. A esta, la nombraremos como una visión 

liberadora de derechos humanos. 

Diversos autores relacionados con los procesos liberadores de 

pueblos o sujetos oprimidos por las actuales estructuras de la 

globalización capitalista, han destacado la importancia de trascender de 

las visiones más clásicas de derechos humanos a una compleja. Así, por 
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ejemplo, inspirado en gran parte por la filosofía de Ignacio Ellacuría, Juan 

Antonio Senent afirma: 

[L]a perspectiva que (…) vamos a adoptar está marcada por la 

búsqueda de una ‘visión compleja’ del fenómeno de los derechos 

humanos que reconozca la dimensión ‘procesual’ de la dinámica de 

los derechos humanos. Ya adelantamos que no pretendemos que 

darnos ni en una dimensión positiva e institucional, ni meramente 

axiológica, ni moral como explicación suficiente del fundamento de 

los derechos. Más bien trataremos de dar cuenta de lo que está 

posibilitando en un sentido radical el complejo fenómeno histórico que 

representan los derechos humanos. (SENENT, 2007, p. 29) 

Por su parte, David Sánchez Rubio señala que ante los procesos 

sociopolíticos y socioeconómicos de transformación y de restructuración 

del capitalismo en un contexto de globalidad, el paradigma 

epistemológico y racional-científico de la simplicidad y técnico-formal 

estatalista fracasa, mostrándose insuficiente y carente. Por lo tanto, hace 

un llamado a ejercitar el pensamiento complejo en el siguiente sentido: 

El imaginario positivista, formal y estatalista del Derecho se 

derrumba con este nuevo paradigma de la complejidad. Si la 

simplicidad fragmenta, divide e incomunica a los saberes, (…) 

ahora hay que apostar por la interacción y la interdisciplinariedad 

de las racionalidades. No sólo se trata de abrirse a otras disciplinas 

y luchar contra la resistencia gremial y los celos corporativos. Los 

horizontes de las disciplinas deben abrirse desde su interior. Se 

amplía la comunicabilidad de todas las partes de lo real. No es que 

únicamente el Derecho se relacione con la Economía, la Ética y/o la 

Política, sino que al interior de lo jurídico hay elementos 

económicos, políticos, culturales, éticos y de género. Lo mismo 

sucede con el resto de ámbitos en los que se desarrollan las 

relaciones humanas. (SÁNCHEZ RUBIO, 2010, p. 19) 

Las praxis de liberación que han efectuado diversos sujetos en los 

últimos tiempos muestran que la manera jurídica-positivista de concebir 

los derechos humanos no da cuenta cabalmente de la realidad. Por eso es 

necesario abrirse a la complejidad, a recuperar su conexión con la 

realidad, y de ahí que Boaventura de Sousa Santos señale que 

actualmente “el derecho, que redujo la complejidad de la vida jurídica a 

la seguridad de la dogmática, redescubre el mundo filosófico y 

sociológico en busca de la prudencia perdida” (SANTOS, 2009b, p. 48).  
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Una visión liberadora de derechos humanos busca no mutilar lo 

humano; parte del sujeto vivo, corporal y necesitado, y lo mantiene como 

su punto crítico. No cae en el solipsismo normativo, ni en el formalismo, 

sino que aborda derechos humanos desde las diversas parcelas de la 

realidad histórica donde inciden. Esto porque son momentos de la praxis 

de liberación de los seres humanos que se constituyen como sujetos en el 

encuentro con otros sujetos y con el mundo, en busca de producir, 

reproducir y desarrollar sus vidas. 

La comprensión liberadora de derechos humanos está en función 

de una teoría crítica de ellos. Si entendemos por teoría crítica, entre otras 

cosas, “toda teoría que no reduce la ‘realidad’ a lo que existe” (Santos, 

2000: 23), entonces las otras visiones de los derechos humanos no pueden 

tener este carácter. Su pretensión de delimitar con precisión y con claridad a 

derechos humanos conlleva pensar la realidad sólo a lo que existe. Es 

decir, una visión liberadora de derechos humanos está en función de 

abrir el pensamiento para valorar las alternativas a lo dado 

empíricamente. Derechos humanos debe ser motivo, más que de 

conformidad con un “sistema constitucional de derechos”, de 

incomodidad, de inconformismo y de indignación ante las realidades que 

deben ser transformadas y superadas.  

Implicaciones de una visión liberadora de derechos humanos 

Optar por una comprensión liberadora de derechos humanos 

conlleva algunas implicaciones, si desea servir para un pensamiento 

crítico1. Si bien algunas de ellas están implícitamente consideradas en la 

fundamentación que hemos desarrollado en otros espacios (ROSILLO, 

2013), a continuación reflexionaremos explícitamente sobre ellas. 

Construir la pluralidad cultural de derechos humanos 

Una compresión liberadora de derechos humanos debe posibilitar 

superar el monoculturalismo y asumir el pluralismo cultural2. Desde los 
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criterios de la praxis, la intersubjetividad y la vida, una visión liberadora 

puede construir esta pluriversalidad de derechos humanos; debe permitir 

el encuentro con el otro, y construir su concepto desde esa apertura. Por 

eso, debe ser una visión capaz de comprender los diversos procesos de 

cada cultura que van encaminados a potencializar la praxis humana con 

el fin de establecer las condiciones para la producción y reproducción de 

vida.  

El problema de la pluriculturalidad y los derechos humanos ha 

sido analizado desde diversas corrientes del pensamiento crítico. 

Boaventura de Sousa Santos establece ciertas premisas necesarias para un 

diálogo intercultural sobre derechos humanos. Son premisas que debe 

asumir una concepción liberadora. Estas premisas son las siguientes 

(SANTOS, 2009a, p. 517-518): 

a) Trascender el debate sobre universalismo y relativismo cultural: Es un 

debate falso que perjudica el uso liberador de los derechos humanos. 

El universalismo debe ser superado por diálogos transculturales sobre 

preocupaciones isomórficas, y el relativismo ha de ser superado 

desarrollando criterios procedimentales transculturales para 

distinguir la política progresista de la conservadora, el apoderamiento 

del desapoderamiento, la emancipación de la regulación. 

b) Todas las culturas poseen ideas sobre la dignidad humana pero no 

todas la conciben como equivalente a los derechos humanos. 

c) Todas las culturas son incompletas y problemáticas en sus 

concepciones de la dignidad humana. 

d) Ninguna cultura es monolítica, y por lo tanto, dentro de ellas mismas 

existen diversas versiones de la dignidad humana. 

Una idea que debe ser explotada sobre la pluriculturalidad de 

derechos humanos es el criterio de riqueza humana propuesta por Joaquín 

Herrera. Este criterio se refiere a la posibilidad de reacción que toda 

                                                           

postura crítica a la “multiculturalista” hegemónica, que básicamente propone que el Estado 

sea quien administre las diferencias culturales con el fin de promover una “convivencia”. 

No obstante, este tipo de multiculturalismo termina fortaleciendo a la larga las tramas de 

dominación, al ser la cultura dominante la que, desde su perspectiva, administra el espacio 

público. 
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persona posee frente al entorno de relaciones en que se encuentra, en 

búsqueda de tener acceso a los bienes propicios para una vida digna. 

Para que derechos humanos sean instrumentos a través de los que se 

pueda llevar a cabo este criterio, no se debe unversalizar una concepción 

de ellos o mantener que todas las visiones y prácticas son igualmente 

válidas. Es decir, ni el universalismo ni el relativismo son propios de un 

pensamiento liberador; ambas posturas simplifican la realidad histórica 

donde se desarrollan derechos humanos.  

En primer lugar, se deben considerar a derechos humanos como 

productos culturales, y no son por lo tanto algo previo a la praxis histórica. 

Ambos, tanto derechos humanos como praxis, van de la mano en la 

construcción de condiciones sociales, culturales, económicas y políticas 

que propician el desarrollo de las capacidades humanas y el acceso a los 

bienes adecuados para ello. Por eso, se debe rechazar cualquier 

universalismo que imponga a priori el contenido de los derechos, como si 

ellos pretendieran ser el patrón de medida para una humanidad perfecta. 

En cambio, derechos humanos deben ser vistos como productos de 

luchas culturales, sociales, económicas y políticas que buscan la 

transformación de las relaciones de poder para generar un acceso 

igualitario a los bienes para la producción de vida. Al considerarlos 

productos culturales, derechos humanos constituye, para Herrera, una 

realidad de tres caras:  

[S]on la consecuencia y la posibilidad de actuar individual y 

colectivamente por ver reconocidas y puestas en práctica las 

diferentes y plurales visiones que tengamos de nuestras 

capacidades y necesidades (esfera política de los derechos), con el 

objetivo de ‘ajustar’ (esfera axiológica de los derechos) el mundo a lo 

que en cada momento y en cada lugar se entienda por dignidad 

humana (esfera teleológica de los derechos). La mayor violación 

hacia los derechos humanos consistirá en prohibir o impedir, del 

modo que sea, que individuos, grupos o culturas puedan expresar 

y luchar por su dignidad. (HERRERA, 2000, p. 264-265) 

Es necesario que la visión liberadora de derechos humanos esté 

abierta a la creatividad pluricultural; que posibilite que otros grupos 

humanos, otros colectivos y otras comunidades, sean capaces de crear sus 

propios procedimientos e instituciones sociojurídicos encaminados a la 

transformación social; que puedan recrear derechos humanos para 

satisfacer sus necesidades de vida desde sus propias circunstancias y 
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tramas sociales. Es decir, que puedan crear “otro conjunto de ficciones y 

supuestos, favorables ahora, no sólo a una clase social, la que triunfa con 

las revoluciones burguesas, sino a los colectivos tradicionalmente 

marginados de la ficción hegemónica: indígenas, inmigrantes, mujeres…” 

(HERRERA, 2005, p. 208). 

Pero la visión liberadora de derechos humanos no significa 

fomentar el relativismo cultural o el culturalismo. Estas posturas corren 

los mismos riesgos que el universalismo, al absolutizar una perspectiva y 

simplificar la realidad a una sola visión. Se olvidan que dentro de la 

complejidad de la realidad histórica, las culturas son incompletas además 

de que todas están afectadas por condiciones materiales. Es decir, el 

culturalismo conduce a un nuevo idealismo simplificador cuando cree 

que todo es cultura, pasando por alto las relaciones que están 

estrechamente marcadas por la materialidad de la historia. La 

consecuencia básica de estas posturas en derechos humanos, Joaquín 

Herrera la describe de la siguiente forma: 

Cuando el culturalismo considera que todo es cultura, concibe a los 

productos culturales – por ejemplo, a los derechos humanos – como 

dato básico de lo real; es decir, como algo que no está contaminado 

por algún tipo de relaciones sociales, psicológicas o naturales. El 

producto cultural queda, pues, descontextualizado y separado de 

las condiciones de producción y reproducción de la vida y de la 

acción humanas. En otros términos, se le coloca en un pedestal que 

no le pertenece, ya que lo cultural no se da en el vacío, sino que 

aparece siempre como reacción frente a una determinada 

configuración de relaciones. (HERRERA, 2005, p. 128) 

Es decir, para que la visión liberadora de derechos humanos 

realmente asuma la pluralidad cultural del mundo, es necesario 

comprender que los procesos culturales no fundan la realidad, sino que 

se encuentran y son parte de ella. Lo que la cultura otorga al sujeto es un 

instrumental simbólico que permite a la riqueza humana reaccionar ante 

determinada configuración de relaciones y tramas sociales. En este 

sentido, un primer acercamiento a una compresión compleja de derechos 

humanos los vería como “procesos de apertura y consolidación de lucha 

por diversas formas de entender la dignidad humana” (SÁNCHEZ 

RUBIO, 2010, p. 20). Así, derechos humanos no se comprenderían como 

“datos básicos de lo real” ajenos a los procesos históricos, sino que se 

pondría énfasis en su carácter procesual. Se rechaza entonces un concepto 
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universal de dignidad humana, pero no en función de defender un 

relativismo ético. Más bien se opta por la construcción de una 

“pluriversalidad”, donde desde cada cultura o desde cada encuentro 

intercultural se generen procesos de lucha por instaurar condiciones 

materiales que hagan posible la producción y reproducción de la vida.  

Si bien el criterio de riqueza humana nos posibilita comprender la 

capacidad del ser humano para constituirse en sujeto de la praxis, en 

lucha por crear las condiciones que permitan a todo ser humano vivir con 

dignidad, queda la duda de qué entender por dignidad humana en un 

contexto de pluralismo cultural. Al respecto Boaventura de Sousa Santos 

se hace la pregunta de por qué hay tantos principios diferentes en torno a 

la dignidad humana – todos con pretensión de ser únicos – y por qué a 

veces son contradictorios entre sí. Llega a la conclusión, como ya 

mencionamos, de que “las culturas poseen ideas sobre la dignidad 

humana pero no todas conciben la dignidad humana como equivalente a 

los derechos humanos. Es, por tanto, importante buscar preocupaciones 

isomórficas entre diferentes culturas” (SANTOS, 2009a, p. 517). Propone 

entonces una concepción mestiza de derechos humanos, que en vez de 

recurrir a falsos universalismo se organice a sí misma como una 

constelación de significados locales y mutuamente inteligibles.  

Dicha concepción mestiza de derechos humanos – que es parte de 

una compresión compleja de ellos – se genera por el intercambio entre 

universos de significado diferentes. Los topoi son “lugares comunes 

retóricos ampliamente extendidos de una determinada cultura, 

autoevidentes, y que, por lo tanto, no son objeto de debate. Funcionan 

como premisas para la argumentación, posibilitando de esta manera la 

producción e intercambio de argumento” (SANTOS, 2009a, p. 518). Para 

comprender los topoi fuertes de una cultura a otra, Santos propone una 

hermenéutica diatópica, siguiendo las ideas de Raimon Panikkar (2007). 

Ésta se basa en la idea de que los topoi de una cultura son tan incompletos 

como la cultura misma, sin importar lo fuertes que sean. Dentro de la 

misma cultura no es visible la incompletud de los topoi, por lo que el 

objetivo de la hermenéutica diatópica es concientizar de la incompletud y 

entablar el diálogo con otras culturas (SANTOS, 2009a: 518-525). 

Santos muestra cómo se desarrolla la hermenéutica diatópica al 

relacionar el concepto occidental derechos humanos con el dharma de la 

cultura hindú, y la umma de la cultura islámica. Hace notar que los tres 
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topoi son incompletos y el diálogo entre sí los enriquece. Los derechos 

humanos se muestran incompletos desde el dharma porque no logran 

establecer un vínculo entre la parte (el individuo) y el todo (la realidad); 

desde el umma, los derechos humanos están plagados de una simetría 

muy simplista y mecánica entre derechos y deberes, y por eso no es capaz 

de concebir derechos para las generaciones futuras, para la naturaleza o 

para los animales, pues ellos no tienen deberes. En cambio, desde los 

derechos humanos, el dharma es incompleto porque tiende a olvidar que el 

sufrimiento humano contiene una dimensión individual irreductible: las 

sociedades no sufren, pero los individuos sí. 

Semejante a la idea de Panikkar, encontramos la hermenéutica 

analógica propuesta por Mauricio Beuchot. Esta hermenéutica es un 

intento de superar la distensión que se produce entre hermenéuticas de 

corte univocistas y equivocistas (BEUCHOT, 2009, p. 35ss). Las 

hermenéuticas univocistas son aquéllas que sostienen que hay sólo una 

interpretación válida de un texto3. Las hermenéuticas equivocistas, al 

contrario, sostienen que prácticamente todas las interpretaciones son 

válidas. A diferencia de ambas, una hermenéutica analógica acepta más 

de una interpretación como válida, pero no todas; hay un grupo de ellas, 

pero ordenadas según alguna jerarquía, de modo que haya unas 

interpretaciones mejores que otras, siguiendo una gradación en la que 

llega un punto en el que ya no son adecuadas al texto en cuestión. 

Una hermenéutica analógica tiene como uno de sus efectos evitar 

los inconvenientes de una interpretación unívoca y de una equívoca, paro 

a la vez sacando provecho de sus ventajas. De la hermenéutica unívoca 

asume que no todas las interpretaciones pueden ser verdaderas; de la 

hermenéutica equívoca toma la lección de que no sólo una puede ser 

verdadera. Tienen que ser más de una, pero no todas (BEUCHOT, 2007, 

                                                           
3 Considerando, por supuesto, el texto en su comprensión amplia. la noción de texto ha 

evolucionado dentro del campo de la hermenéutica. Primero se tomaba como texto el 

escrito, y esto es importante, porque lo más que interpretamos son documentos. Pero 

Gadamer amplía la noción de texto al hablado, a la conversación o diálogo, ya que, si la 

escritura da un texto cerrado, la conversación es un texto más abierto, que no sabemos bien 

a bien dónde va a parar. Ricoeur añade como texto la acción significativa, de modo que 

entre ahí lo que interpreta el antropólogo, el psicólogo, el sociólogo, los historiadores, los 

juristas, etc. Así, tenemos una amplia gama de textos, que son el objeto de la interpretación 

y, por lo mismo, de la hermenéutica (GRONDIN, 1999). 
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p. 11-50). Para colocar un límite a la interpretación se utilizan criterios 

son analógicos. Hay un límite analógico para frenar la extracción de 

significado de un texto, para que no se vuelva explotación descontrolada. 

Hay límites sintácticos, semánticos y pragmáticos: el conocimiento del 

idioma, su correlación con los significados y el estudio del contexto 

cultural del autor del texto. Es necesario usar el diálogo con los otros 

miembros de la comunidad de intérpretes que nos rodean. La analogía 

exige el diálogo, pues se analoga mejor de manera comunitaria. En todo 

caso, el contexto del texto pone límites para la interpretación y evitar así 

el equivocismo. 

Si la hermenéutica analógica trata de evitar la cerrazón de la 

univocidad, para permitir y reconocer la pluralidad, también trata de 

superar la postura equivocista, que termina fácilmente en el relativismo. 

Señala Beuchot, que la polisemia o multivocidad puede ser equívoca o 

analógica. La equívoca no tiene reducción ni límites; la analógica es una 

pluralidad acotada y limitada. Es la que se desea para la hermenéutica 

analógica. En efecto, esta hermenéutica aplicada al tema que nos ocupa, 

nos conduce al pluralismo cultural analógico, el cual privilegia la 

diferencia y trata de proteger lo más posible la identidad de las culturas. 

Pero esto no quiere decir que este pluralismo considere que las culturas 

son perfectas; al contrario, para evitar la equivocidad establece límites 

analógicos, y por lo tanto fomenta el diálogo y la convivencia de culturas: 

“De cada cultura habrá elementos que alguna, algunas de las demás yo 

todas las otras aceptarán, otros elementos que tolerarán y otros que 

rechazarán” (BEUCHOT, 2005, p. 62). De aquí que se pueda generar un 

tipo de “universalidad” desde abajo, que no sea a priori sino a a posteriori, 

como producto de un diálogo e intercambio entre las culturas, en 

búsqueda de superar sus “incompletud”. Citamos en extenso a Beuchot, 

pues su descripción del uso de una racionalidad analógica en este tema 

no muestra su cercanía con la hermenéutica diatópica: 

Esta forma de universalizar se da a partir de los mismos valores 

parciales, con un cierto mecanismo o procedimiento de 

universalización, como un proceso abstractivo. Partiendo de los 

valores particulares propios, ya conocidos, se procede a la 

observación de los valores particulares ajenos, y se contrastan unos 

con otros, aprendiendo lo que la experiencia colectiva nos ha 

enseñado y nos va enseñando, lo que la tradición nos ha dado y lo 

que la investigación nos va dando. Ciertamente esto requiere 
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autocrítica y tolerancia, ser comprensivos con los valores de la otra 

cultura, porque puede ocurrir que a primera vista nos parezcan 

condenables por lo distintos y extraños. Pero, a fin de respetar la 

diferencia, hemos de comenzar por conocer nuestra identidad, 

pues a partir de ella haremos la evaluación. No tenemos otra cosa 

de la cual partir. Poco a poco, y como por una función simbólica, la 

diafilosofía4 nos ayudará a juzgar los valores de los otros a partir 

del juicio que tengamos de los nuestros (y también escuchando el 

juicio que les merecen a los otros). (…) 

Mediante esta observación de valores particulares, entre diversas 

culturas comparadas, se va buscando lo que éstos tienen en común, 

y a los que se consideran “universales”. (…) 

La analogicidad es lo universal referido a lo particular, de modo 

que no puede prescindir de sus diferencias. Pero, por lo mismo, es 

también la relación de lo particular con el universal, de modo que 

lo particular cobre sentido por su referencia al universal en el que 

encuentra su sitio y su contexto. Por ello, la analogicidad, aplicada 

a las culturas, hace que una cultura encuentre su lugar entre los 

demás, y ellas entre sí, con lo cual unas y otras cobrarán sentido. 

Encontrarán su puesto en el cosmos cultural que es el mundo. Así 

se salvaguarda el derecho de los pueblos a su cultura, a sus 

símbolos, que los constituyen. (BEUCHOT, 2005, p. 65-66) 

La visión liberadora de derechos humanos debe ser capaz de 

asumir una teoría de la traducción, sea como hermenéutica diatópica o como 

hermenéutica analógica, que parta del presupuesto de que una necesidad o 

una práctica en una cultura puede volverse comprensible e inteligible por 

otra cultura. Es decir, debe dar soporte epistemológico para que derechos 

humanos pueda enriquecerse con las praxis de liberación que se 

desarrollan en cada cultura. Praxis que son, por ser históricas, finitas e 

incompletas, pero que forman parte de la realidad histórica como 

totalidad. 

Una visión liberadora asume que no existe cultura pura ni 

completa; toda cultura está constituida por muchas culturas y 

racionalidades. Lo que se busca sería entonces, no la imposición de un 

modelo monocultural de valores y de la compresión de la dignidad 

                                                           
4 Beuchot prefiere usar el concpeto diafilosofía en lugar de metafísica, para hacer hincapié 

en que la universalización de derechos humanos no se construye a priori y abstractamente, 

sino a posteriori y desde el diálogo de lo concreto. 
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humana, sino la generación de procesos de lucha que transformen las 

relaciones y las instituciones sociales, culturales, políticas y económicas 

buscando que cada ser humano consiga los bienes necesarios para la 

producción y reproducción de su vida. Estos procesos de cambio se ven 

enriquecidos por el diálogo entre culturas.  

Incluir la perspectiva de la víctima 

Una visión liberadora de derechos humanos debe asumir la 

perspectiva de la víctima, como bien señala Herrera: “…situarnos en la 

periferia. Centro sólo hay uno. Lo que no coincida con él es tildado 

peyorativamente de periferia. Periferias hay muchas. En realidad todo es 

periferia si aceptamos que no hay nada puro y que todo está relacionado” 

(HERRERA, 2000, p. 69). 

Además, queremos destacar que esta perspectiva tiene que 

asumirse en el actual contexto de globalización. Ubicar a derechos 

humanos como elementos de derecho internacional que se van 

imponiendo a los diversos estados del mundo es una visión simplista, 

que no siempre corresponde a la visión de las víctimas. Es necesario 

pensar derechos humanos en la globalidad desde las luchas de los 

pueblos, desde la construcción de alternativas sociopolíticas y 

económicas desde abajo. Es decir, parte de la visión liberadora de derechos 

humanos es su ubicación como elementos interculturales en un contexto 

de globalización o mundialización. 

Para Santos, lo que llamamos globalización consiste en series de 

relaciones sociales, y según cambian éstas lo hace también aquélla. Por 

eso, más que una globalización debe hablarse de globalizaciones. Define 

la globalización de la siguiente manera: “[E]l proceso por el cual una 

condición o entidad local dada logra extender su alcance por todo el 

globo y, al hacerlo, desarrolla la capacidad de designar como local a 

alguna entidad o condición social rival” (SANTOS, 2009b, p. 230). Desde 

esta perspectiva, lo que se llama globalización en el actual sistema-

mundo es la globalización exitosa de un localismo. Las globalizaciones 

pueden distinguirse en cuatro modos, según su producción: localismos 

globalizados, globalismos localizados, cosmopolitismo y herencia común 

de la humanidad (SANTOS, 2009b: 231-232). Los dos primeros modos 

abarcan la globalización hegemónica, pues surgen de las fuerzas del 

capitalismo global, y llevan a cabo la integración global sea por exclusión 
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o por inclusión. Las otras dos formas son las globalizaciones 

contrahegemónicas. 

El localismo globalizado consiste en el proceso por el cual un 

fenómeno local es globalizado con éxito; puede ser la operación mundial 

de las empresas transnacionales, la imposición del inglés como lingua 

franca, la globalización de la comida rápida o de las leyes de propiedad 

industrial de los Estados Unidos. El globalismo localizado consiste en el 

impacto específico de las prácticas e imperativos transnacionales en las 

condiciones locales; éstas son desestructuradas y reestructuradas con el 

fin de responder a aquéllos. Como ejemplo podemos citar los enclaves de 

libre comercio; la deforestación y el deterioro de los recursos naturales de 

los países que están sometidos al pago de deuda externa; el uso turístico 

de los tesoros históricos y lugares religiosos, de las artes, las artesanías y 

la vida salvaje; la transformación de una agricultura para la subsistencia a 

una orientada a la exportación; etc. En este contexto, señala Boaventura, 

“la división internacional del globalismo asume el siguiente patrón: los 

países centrales se especializan en los localismos globalizados, mientras 

que a los países periféricos les es impuesta la alternativa de los 

globalismos localizados. El sistema mundial y, más específicamente, lo 

que en él es designado como globalización, es una red de globalismos 

localizados y localismos globalizados” (SANTOS, 2002, p. 57). 

Por otro lado, en el cosmopolitismo se comprenden las relaciones de 

poder y de interdependencia de forma compleja, y se considera que las 

formas de dominación prevalentes no excluyen la posibilidad de que los 

sujetos subordinados – sean estados, grupos sociales, etc. – se organicen 

transnacionalmente en defensa de intereses percibidos como comunes y 

usen en su provecho las posibilidades de interacción transnacional 

creadas por el sistema mundial. “El cosmopolitismo no es nada más que 

el establecimiento de una red de luchas locales progresistas, con el fin de 

maximizar su potencial emancipador in locu a través de conexiones 

translocales/locales” (SANTOS, 2002, p. 60). Mientras que la patrimonio 

común de la humanidad – en un uso libre de la expresión tomada del 

derecho internacional – se refiere al surgimiento de problemas que, por 

su naturaleza, son tan globales como el globo mismo, tales como aquéllos 

relacionados con la posibilidad de la permanencia de la vida humana en 

la Tierra (cuestiones ambientales como la capa de ozono, el calentamiento 

global, etc.). 
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Santos observa que derechos humanos pueden concebirse como 

una modalidad de localismo globalizado o como una modalidad de 

cosmopolitismo subalterno e insurgente. Aquella modalidad sería una 

globalización desde arriba, mientras que ésta sería desde abajo. Si se 

defiende los derechos humanos como “universales” – desde un 

paradigma de la simplicidad – tenderán a funcionar como localismo 

globalizados, como una forma de globalización desde arriba. En cambio, 

si se desea que funcionen como una forma de globalización cosmopolita, 

contrahegemónica, entonces deberán ser repensados desde la perspectiva 

de las víctimas y la pluralidad cultural. 

Si la globalización de derechos humanos se estudia como la 

expansión de una única razón, desde las prácticas jurídicas hegemónicas, 

como lo son las instancias internacionales promovidas por los países del 

centro geopolítico, entonces se simplifica su visión. Estudiar el contenido 

de los instrumentos internacionales de derechos humanos y los 

procedimientos reglamentados para las instancias respectivas, sin dar 

cuenta de si su uso y su práctica responden a una globalización 

hegemónica o a una globalización contrahegemónica, es una visión 

limitante. En cambio, una visión liberadora debe atender al uso y a la 

práctica que la “comunidad de víctimas” – por usar un término de Dussel 

(1998, p. 553) – da de los instrumentos e instancias internacionales, y en 

general al discurso de “derechos humanos”. Es decir, se debe evidenciar 

si la praxis histórica es de opresión o de libración, si funcionan como 

localismos globalizados o como globalización cosmopolita, si son 

herramientas para construir una globalización desde arriba o una 

globalización desde abajo. Por eso, una visión liberadora debe ser 

coherente con e incluir las prácticas jurídicas populares, que buscan 

ampliar – y por qué no también corregir – el canon hegemónico de 

derechos humanos a través de lo que hemos llamado “nuevos derechos”. 

Es lo que Santos señala como legalidad cosmopolita subalterna que es “una 

forma de teoría y práctica sociojurídica adecuada para comprender y 

profundizar la acción y el pensamiento políticos encarnados por la 

globalización contrahegemónica” (SANTOS; RODRÍGUEZ, 2007, p. 10). 

Contextualizar derechos humanos en los procesos históricos 

Si tomamos en cuenta que “toda teoría crítica de la sociedad no es 

más que la dimensión intelectual del proceso histórico de emancipación” 
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(HERRERA, 2005, p. 177), entonces debemos contextualizar derechos 

humanos en esos procesos. En efecto, no se estarían comprendiendo 

políticamente como entidades naturales o derechos infinitos, sino como 

reacciones antagonistas frente a un determinado conjunto de relaciones 

sociales nacidas en una precisa realidad histórica. En esto, de nuevo 

podemos hacer referencia al pensamiento de Joaquín Herrera y a su 

comprensión de productos cultural (HERRERA, 2005, p. 120ss.). 

Derechos humanos pueden ser elementos de praxis de liberación o 

praxis de opresión, es decir, como productos culturales surgen en 

contextos concretos, donde se dan relaciones no neutrales. En nuestra 

realidad histórica, los procesos de derechos humanos hay que 

entenderlos “como procesos llevados a la práctica en el marco de las 

relaciones sociales impuestas por el capital – no los derechos humanos 

‘en sí mismo considerados’ como despliegue humanista de una 

naturaleza humana eterna y abstraída de sus condiciones sociales de 

existencia–. Por ello, su historia no puede ser entendida si únicamente 

vemos los diferentes textos en los que se han intentado positivizar” 

(HERRERA, 2005, p. 143-144). Por tanto, pueden tender hacia la 

regulación o hacia la liberación; en el primer caso, mantienen el statu quo 

desde perspectivas de cierre al cambio y a la transformación social, 

mientras que en el segundo caso, generan una interacción dinámica con 

el entorno y propician aperturas de cambio y de transformación. 

Como productos culturales reguladores, derechos humanos tienden al 

cierre de los circuitos de “reacción cultural”, es decir, se vuelven procesos 

ideologizantes que impiden a actores sociales la creación de producciones 

culturales, bloqueando la posibilidad de intervenir en los entornos de 

relaciones en que están situados. Se convierten también en procesos 

coloniales que impiden la interacción con otros procesos culturales en un 

plano de igualdad económica y niegan la igual capacidad para hacer 

valer sus propias convicciones. Y, además, se vuelven procesos 

totalitarios o procesos democráticos débiles (meramente formales) en los 

que los actores sociales no pueden construir alternativas de acción social 

a los dominantes ni modificar las estructuras políticas y económicas 

hegemónicas. Por otro lado, como productos culturales emancipadores, 

derechos humanos se constituyen en procesos en los que todos los 

actores sociales pueden reaccionar creando producciones culturales en 

función de las tramas sociales en que están situados. En lugar de procesos 
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colonialistas, derechos humanos deben ser procesos abiertos a la 

interacción con otros procesos culturales, creando espacios de diálogo 

basados en la igualdad de acceso a bienes y en la igual capacidad de 

hacer valer sus convicciones. Por último, se generan como procesos de 

“democracia sustantiva y radical” en los que los actores sociales pueden 

construir alternativas de acción social y modificar las estructuras políticas 

y económicas. Pero para que derechos humanos sean procesos 

emancipadores debemos tener en cuenta el uso y la práctica que de ellos 

hacen las víctimas. 

Derechos humanos no son categorías ideales, sino que se van 

creando y recreando según se va dando la construcción social. Al conocer 

derechos humanos, desde una visión liberadora, es importante tener 

presente los contextos, las tramas sociales y los procesos que les dan 

sustento; tener en cuenta los actos, los sujetos implicados y sus 

condiciones materiales de producción y reproducción de vida. Deben ser 

concebidos desde un pensamiento que desvele los conflictos de intereses 

que se encuentran detrás de las ideologizaciones, e se han de insertar en 

los contextos sociales, culturales y políticos en que se generan. Es 

necesario dialogar con una realidad que nos muestra que frente a hechos 

nuevos, a nuevas formas de opresión, se han de generar nuevas formas 

de resistencia. Suponer que esas nuevas formas de resistencia son ajenas 

a derechos humanos por temor a una “ampliación indebida, vaga o con 

gran carga sentimental” del catálogo de derechos, significa favorecer una 

manera de clausurar el diálogo con la realidad, de favorecer procesos de 

cierre. Los procesos generadores de “nuevos derechos” quedan excluidos 

de derechos humanos si a estos los comprendemos como “identidades 

imaginarias y pasivas”. Se deben superar las abstracciones que reducen al 

ser humano a entelequias, despojadas de cuerpo, de necesidades y de 

carencias. Tiene que estar enfocada en el sujeto vivo, el de carne y hueso. 

Asumir la dimensión utópica de derechos humanos 

Hemos dicho que un pensamiento crítico no puede reducir la 

realidad a lo que existe, sino que debe reflexionar sobre las alternativas 

que pueden abrirse al futuro. Si derechos humanos asumen esta 

característica, entonces será más fácil que se constituyan en procesos de 

emancipación y no de regulación. En efecto, una visión liberadora de 

derechos humanos comprende una dimensión utópica: “[L]os derechos 
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humanos figuran siempre como la utopía, como el horizonte utópico 

realizable, aunque cometido a obstáculos que impiden constantemente su 

plena satisfacción” (HERRERA, 2000, p. 52). 

Esta dimensión tiene un carácter dialéctico, pues la denuncia de las 

situaciones de violación de derechos humanos y la utopía se potencian 

mutuamente. Es necesario un horizonte utópico para que se dé la toma de 

conciencia de que algo puede ser superado; pero también se requiere una 

constatación del origen estructural de la negación de derechos humanos 

(de su privación y violación), para que dicha toma de conciencia adquiera 

la forma de un auténtico dinamismo de lucha y de exigencia real de bienes. 

Por eso, “la denuncia sin utopía es, hasta cierto punto, ciega, pero la utopía 

sin denuncia es prácticamente inoperante, más aún, eludidora del 

compromiso real” (ELLACURÍA, 2001, p. 438-439). 

Lo anterior nos lleva a comprender que el horizonte utópico es parte 

de una visión liberadora de derechos humanos, si por utópico 

entendemos lo que puede ser pensado o imaginado, siempre deseado 

mas nunca realizado, que atraviesa transversalmente las realizaciones o 

concreciones históricas específicas. Se trata, como señala Hinkelammert, 

del principio de imposibilidad de la acción humana que le descubre sus 

posibilidades (HINKELAMMERT, 2007). De ahí que Ellacuría hable de 

una permanente humanización, pues se trata de un horizonte que establece 

“el mejor de los posibles” pero como una relación transversal entre la 

utopía y la realidad histórica. 

Siendo así, entonces no debemos hablar de momentos cada vez 

más cercanos, de progresivos acercamientos, a la realización absoluta o 

perfecta de la utopía. Ésta siempre deberá ser el motor que impulse la 

permanente humanización, pues de lo contrario es fácil caer en una 

ilusión que oculte lo que en realidad se hace: establecer un orden que una 

vez instituido buscará su perpetuación, y es cuando derechos humanos 

se convierten en un discurso de legitimación y ya no de utopía. De ahí 

que las concepciones de los derechos humanos que dan prioridad al 

formalismo institucional y sistemático, por encima de la realidad 

histórica y las necesidades de los seres humanos, sean estáticas y cierren 

la puerta a cualquier dimensión utópica – y por lo tanto transformadora – 

que puedan tener. 

Ubicar derechos humanos en un horizonte utópico, en el sentido 

mencionado, nos conduce a rechazar toda clase de utopismo. Tanto aquel 
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utopismo que fácilmente conduce a totalitarismos, sean estatales o de 

mercado, cuyas posturas pueden reflejarse en la afirmación estamos 

construyendo el único mundo posible, o en posturas anti-utópicas (o utopismo 

irreflexivos) que acusan a las “utopías” o a los “grandes relatos” de querer 

construir paraísos en la tierra pero en realidad construyen infiernos. De forma 

semejante, derechos humanos como ideales utópicos se constituyen en 

principios de la praxis que quiera combatir los discursos cínicos, los 

cuales no constituyen una ideologización sino que pretenden imponer 

sus principios como los únicos válidos; caso que se da, por ejemplo, en la 

simplificación de los derechos sociales cuando se afirmar que éstos son 

postulados del estado de derecho que no los puede realizar pues dependen de la 

economía, la cual es el auténtico campo de batalla y, como en cualquier batalla, 

hay perdederos, bien haría el estado en dejarlos fuera de sus obligaciones. 

Reivindicar el principio de la vida o de la solidaridad por encima del 

principio de la eficiencia empresarial o del mercado capitalista, dentro de 

un horizonte utópico, es una manera en que los derechos humanos 

pueden mostrarse como momento intelectivo de la praxis de liberación. 

Comprender los derechos humanos como ideales utópicos – como 

señala Ellacuría – posibilita, entonces, que no se conviertan en un 

discurso hegemónico que impida y anule procesos de liberación, sino al 

contrario: que sean momentos ideológicos que faciliten la construcción de 

prácticas sociales e históricas, de procesos culturales abiertos, que 

permitan al ser humano vivir con el máximo de dignidad. 

Asumir el criterio de la vida 

Una visión liberadora de derechos humanos debe asumir el criterio 

de vida. En este sentido, Herrera señala que “[h]ablar, convencional y 

materialistamente, de los derechos humanos es hacerlo de actores en 

lucha por transformar las condiciones de acceso a los bienes necesarios 

para construir una vida digna” (HERRERA, 2005, p. 250). Por su parte, 

Ellacuría conceptuaba derechos humanos como aspiraciones naturales – 

es decir, aspiraciones con un fundamento biológico-ético–. Esta 

concepción la fundamenta en un “[h]umanismo histórico, dinámico, pero 

a la vez estructural, materialmente metafísico, ‘intramundano’” 

(SALAMANCA, 2006, p. 7), donde el acento por la lucha por la justicia se 

vincula con las necesidades de vida del pueblo y no con las reivindicaciones. 

Esto porque el ser humano no es “una generalidad unívoca y abstracta, 



180 | Constitucionalismo, Direitos Humanos, Justiça e Cidadania na América Latina 

que se repite multiplicadamente en los hombres concretos, sino, 

especialmente en lo que toca a los problemas del derecho, es una realidad 

escindida entre el que lo disfruta y el que lo padece y (…) es una realidad 

dialéctica entre el fuerte y el débil, entre el señor y el esclavo, entre el 

opresor y el oprimido” (ELLACURÍA, 2001, p. 435). Así se busca 

subrayar la materialidad de las prescripciones éticas (necesidades vitales) 

de la comunidad. Salamanca dice al respecto: 

[C]onviene tener claros los límites del ámbito de autonomía 

normativa que tiene el pueblo. La autonomía es para determinar qué 

necesidades materiales son relevantes para comunitariamente 

asegurar la producción y reproducción de vida del pueblo en un 

momento histórico. La autonomía es también para ‘positivarlas’ 

históricamente como derechos, y protegerlos mediante el uso 

coactivo de la fuerza. El ámbito de autonomía no se extiende hasta el 

punto de pensar que el pueblo ‘crea’ las necesidades materiales que 

le permiten la reproducción de vida. Respecto a la existencia de las 

necesidades vitales el pueblo no tiene decisión, sino que, si quiere 

vivir, ha de ‘atenerse’ a la imposición de la naturaleza. El sueño del 

pueblo de una autonomía normativa ilimitada es un delirio. Es decir, 

la soberanía de la vida no se discute, sino que se respeta. Esto es 

importante señalarlo frente a todo tipo de idealismo o voluntarismo 

jurídico arbitrário. (ELLACURÍA, 2001, p. 13) 

Ubicar el criterio de la vida dentro de una visión liberadora nos 

posibilita abordar los derechos humanos desde distintas tradiciones 

culturales sin caer en un relativismo ético, pues a fin de cuentas los 

procesos de liberación van concretando las aspiraciones naturales que la 

realidad posibilita en un momento dado. Es decir, las necesidades no son 

equívocas (lo que sí serían las reivindicaciones, fundadas en un 

voluntarismo o idealismo jurídico arbitrario), pero tampoco se 

consideran las necesidades como una cuestión unívoca en el ser humano 

(lo que sería un materialismo vulgar o una metafísica no dinámica), sino 

que las necesidades del pueblo son fundamentadas bioéticamente, y la 

estructura dinámica del ser humano permite cierta pluralidad histórica 

de ellas y de sus medios de satisfacción. En sentido contrario, perder este 

criterio conduce a una visión simplificante que nos encadena a una sola 

tradición cultural (la liberal occidental): “Cuando se lucha únicamente 

por derechos – y no por el acceso a los bienes necesarios para una vida 

digna–, ya estamos luchando entrampados en la jaula de hierro del 
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liberalismo individualista dominante en la concepción jurídica 

occidental” (HERRERA, 2000, p. 251). 

Conclusión 

En el contexto de la globalización hegemónica se va imponiendo 

una visión conservadora de derechos humanos, cuyo uso está 

encaminada a otorgar seguridad jurídica al libre mercado, y además 

debilita la visión jurídica fundada en el derecho internacional y en el 

Estado benefactor, se hace necesario profundizar en una visión liberadora 

que parta desde las diversas subjetividades emergentes en movimientos 

sociales o en opciones comunitarias. Esta visión de derechos humanos 

busca no mutilar lo humano, pues parte del sujeto vivo como su punto 

crítico. Evita y se opone al solipsismo normativo y al formalismo, para 

abordar derechos humanos desde las diversas parcelas de la realidad 

histórica donde inciden. Esta compresión conlleva algunas implicaciones, 

tales como la construcción pluricultural de derechos humanos, la 

inclusión de la perspectiva de la víctima, la contextualización en los 

procesos históricos, asumir la dimensión utópica, y adoptar el criterio de 

la producción y reproducción de vida. Al dar la razón de la complejidad 

de derechos humanos, se les entiende como un conjunto de prácticas 

sociales, simbólicas, culturales, jurídicas, económicas e institucionales de 

la “comunidad de víctimas”, que les permite constituirse en sujeto y 

reaccionar contra los excesos de cualquier tipo de poder, modificando las 

tramas sociales para lograr acceder a los bienes para las satisfacción de 

las necesidades de producción y reproducción de vida, es un punto de 

partida adecuado para una compresión compleja de derechos humanos. 
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DAS LIMITAÇÕES AO DIREITO HUMANO DE LIBERDADE DE 

CIRCULAÇÃO INTERNACIONAL NA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS 

DIREITOS HUMANOS E NO PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS          

CIVIS E POLÍTICOS 

Zênio Vieira Ferreira 

Resumo: O presente trabalho pretende analisar as limitações ao direito humano 

de liberdade de circulação internacional na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos para fins de 

possibilitar a correta compreensão do paradigma oriundo do direito internacional 

dos direitos humanos e as concepções contraditórias dos movimentos 

migratórios. No atual cenário em que os movimentos migratórios vêm assumindo 

proporções e consequências que fogem ao controle e em muito ultrapassam as 

barreiras físicas e legais até então existentes, torna-se necessário rever os 

conceitos e todo o arcabouço doutrinário e legal existente para fins de buscar uma 

nova forma de coexistência entre a soberania dos Estados e o direito humano 

fundamental de buscar um local que possa garantir o estabelecimento de 

condições mínimas de vida e desenvolvimento da sua dignidade e personalidade 

humana. Como questão central será tratada aqui, em última instância, a 

necessidade da identificação dos limites para liberdade de circulação 

internacional de pessoa visando identificar a ocorrência ou não de arbitrariedades 

por eventual mitigação ou negativa pelos Estados em assim proceder. 

Palavras-chaves: circulação internacional de pessoas, direitos humanos, 

movimentos migratórios. 

Direitos Humanos 

Definição de direitos humanos 

Ao ser iniciada a análise dos Direitos Humanos (DH), cumpre 

realizar um resgate conceitual e terminológico, pois “(...) não é fácil a 

definição de direitos humanos (...) qualquer tentativa pode significar 

resultado insatisfatório e não traduzir para o leitor, à exatidão, a 

especificidade de conteúdo e a abrangência (...)” (NASCIMENTO apud 

MORAES, 2006, p. 22). 
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Independentemente da dificuldade conceitual acima informada, 

define-se os Direitos Humanos Fundamentais (DHF) como: 

(...) O conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser 

humano que tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade, 

por meio de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal, e o 

estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento 

da personalidade humana (...). (MORAES, 2006, p. 21) 

cuja pertinência e relevância reside no fato de que: 

(...) O importante é realçar que os direitos humanos fundamentais 

relacionam-se diretamente com a garantia de não-ingerência do 

Estado na esfera individual e a consagração da dignidade humana, 

tendo um universal reconhecimento por parte da maioria dos 

Estados, seja em nível constitucional, infraconstitucional, seja em 

nível de direito consuetudinário ou mesmo por tratados e 

convenções internacionais (...)” (MORAES, 2006, p. 23) 

Características dos direitos humanos 

Dada a amplitude e importância do conteúdo abrangido pelos DH, 

torna-se possível identificar as suas características principais que 

constituem o seu traço distintivo frente aos demais ramos do direito, haja 

visto que: 

(...) A previsão desses direitos coloca-se em elevada posição 

hermenêutica em relação aos demais direitos previstos no 

ordenamento jurídico, apresentando diversas características: 

imprescritibilidade, inalienabilidade, irrenunciabilidade, 

inviolabilidade, universalidade, efetividade, interdependência e 

complementaridade (...). (MORAES, 2006, p. 23) 

Autonomia e inter-relacionamento dos direitos humanos com os demais 

ramos do direito e áreas do conhecimento 

Possuindo os DH o papel de garantir a dignidade humana pela 

proteção contra abusos de poderes e o estabelecimento de condições 

mínimas de vida para fins de possibilitar o desenvolvimento da 

personalidade humana, verifica-se que o seu inteiro teor mostra-se à um 

só tempo autônomo e inter-relacionado em razão do direito e diversas 

outras disciplinas: 
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(...) a ciência dos direitos humanos transformou-se em verdadeira 

disciplina autônoma e inter-relacionada com diversas outras 

disciplinas, tais como o Direito, a Filosofia, a Política, a História, a 

Sociologia, a Economia, a Medicina (...). (MORAES, 2006, p. 23) 

Direitos humanos como categoria jurídica própria 

A importância do seu conteúdo, que se mostra autônomo e inter-

relacionado com os demais ramos do direito e do conhecimento, 

possibilita aos DH ascender a uma categoria jurídica própria: 

(...) Os direitos humanos são hoje uma categoria jurídica. Cada 

direito humano constitui um determinado tipo de standard 

normativo e implica uma relação de Direito Público entre seres 

humanos e autoridade públicas com vista a prosseguir os valores 

humanos fundamentais e a proteger as necessidades contra a 

interferência das autoridades públicas (dimensão vertical). A 

concepção clássifica de direitos humanos exclui a relação 

horizontal entre entidades privadas, mas actualmente certos 

acpectos desta relação tendem a ser integrados (...). (MARTINS, 

2011, p. 83-84) 

Tipologia dos direitos humanos 

Ao se abordar a tipologia dos direitos humanos cumpre observar 

que: 

(...) É possível subdividir os direitos humanos em várias categorias 

atendendo a diferentes critérios. 

A) A summa divisio dos direitos humanos distingue entre: 

 Os direitos civis e políticos (...) São os direitos da pessoa, 

direitos subjectivos que podem, se necessários, ser 

internamente invocados nos tribunais nacionais. Apenas 

exigem ao Estado que se abstenha de interferir na vida do 

indivíduo (existe uma obrigação de não fazer para o Estado). 

 Os direitos económicos, sociais e culturais requerem uma acção 

positiva por parte do Estado, ou seja, impõem uma obrigação 

de fazer (...) 

B) Uma outra classificação distingue, consoante o exercício do 

direito é colectivo ou não. Nesse caso, temos então: 

1) Os direitos do indivíduo – cujo exercício é individual; 

2) Os direitos colectivos – trata-se também de direitos dos 

indivíduos, mas cujo exercício é colectivo. O titular do direito é 
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o indivíduo, mas só pode exercê-lo em grupo (por exemplo: a 

lilberdade sindical). 

C) Os direitos colectivos não se devem confundir com os direitos 

das colectividades, quer dizer, aqueles que visam preservar a 

integridade da colectividade, como, por exemplo, os direitos das 

minorias (...) 

D) Muito diferente do que acaba de se mencionar é a situação dos 

chamados direitos de solidariedade, ou seja, a promoção dos 

direitos das colectividades em detrimento de direitos individuais 

(...). (MARTINS, 2011, p. 84-86) 

Direitos humanos incondicionados e condicionados 

Com relação aos DH civis e políticos torna-se necessário realizar a 

distinção entre direitos intangíveis ou incondicionados: 

(...) entre aqueles direitos que são eficazmente garantidos, ou seja, 

os direitos em que os Estados não devem tocar – os direitos 

intangíveis – e os direitos que podem ser objecto de derrogações 

e/ou restrições – os direitos condicionados ou ordinários (...) os 

direitos intangíveis não podem ser suprimidos em circunstância 

alguma. 

Os direitos intangíveis situam-se na categoria dos direitos 

individuais da pessoa humana e o seu núcleo esencial é muito 

reduzido (...) 

Os direitos intangíveis ou absolutos relacionam-se com a 

integridade física e moral da pessoa humana e com a liberdade e 

são o direito à vida, o direito a não ser torturado e a não ser 

submetido a tratamentos desumanos ou degradantes, o direito a 

não ser tomado como escravo ou como servo e o direito à não 

retroactividade da lei penal. Trata-se de normas fundamentais que 

beneficiam a todos, em toda a parte e em todas as circunstâncias.  

Estes quatro direitos devem ser considerados como os atributos 

inalienáveis da pessoa humana (...)  

Com efeito, só os direitos intangíveis criam obrigações absolutas 

para os Estados: as normas que os consagram são obrigatórias em 

todos os seus elementos e proíbem uma aplicação incompleta. 

Os direitos intengíveis formam, portanto, o standard mínimo de 

direitos humanos, que constituem uma espécie de património 

comum da Humanidade (...). (MARTINS, 2011, p. 148-149) 

E os direitos condicionados que: 
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(...) ao contrário dos direitos intangíveis, acabados de estudar, 

admitem, como já sabemos, restrições e derrogações, 

reconhecendo-se, portanto, um “espaço de liberdade” aos Estados 

quanto à regulamentação do seu exercício. A margem de manobra 

dos Estados não é, contudo, ilimitada, devendo respeitar os 

seguintes parâmetros: 

a) A proibição do abuso de direito  

Nos termos do art. 30º da DUDH e do art. 5º, nº 1, PIDCP ninguém 

(Estado, grupo ou indivíduo) tem o direito de se dedicar a uma 

actividade ou de realizar actos que visem a destruição dos direitos 

e liberdades previstas no Pacto nem pode impor limitações a esses 

direitos ou liberdades mais amplas do que as que constam do 

Pacto. 

b) Os limites às restrições ao exercício dos direitos. 

Alguns direitos civis e políticos, como, por exemplo, o direito à 

intimidade da vida privada, as liberdades de expressão, de reunião 

e de asociação e a liberdade de deslocação podem ser objecto de 

restrições por parte do Estado, desde que respeitem as seguintes 

condições: 

i) a restrição deve estar prevista na lei, entendendo-se ocmo tal o 

conjunto do Direito quer ele seja proveniente do poder legislativo, 

regulamentar ou jurisprudencial; 

ii) a restrição deve visar um fim legítimo – as restrições aos direitos 

devem ser adptadas no interesse da vida estadual (segurança 

nacional, segurança pública, bem-estar económico ou geral do 

país), da vida social (segurança pública, ordem pública, saúde ou 

moralidade pública) ou dos direitos de outrem no seio da 

sociedade; 

iii) a restrição deve ser necessária numa sociedade democrática – 

no DIDH universal é muito difícil de preciar a noção de sociedade 

democrática, daí que a verificação e controlo desta condição seja 

muito deficiente. 

c) Os limites às derrogações 

Como já vimos, o art. 4º, nº 1, do PIDCP autoriza os Estados 

tomarem medidas, que derroguem as obrigações nele consagradas, 

em caso de emergência pública que ameace a vida da Nação e cuja 

existência seja proclamada por acto oficial. 

O Estado não pode exercer o seu direito de derrogação para um fim 

diferente do previsto e deve respeitar o princípio da 

proporcionalidade, o que significa que as medidas derrogatórias 

devem revestir um carácter estritamente necessário, além disso, 

estas medidas têm de ser compatíveis com as outras obrigações que 

decorrem do Direito Internacional e não podem envolver 
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discriminação fundada na raça, cor, sexo, língua, religião, ou 

orgiem social. 

Por último, as medidas derrogatórias não devem pôr em causa os 

direitos intangíveis, limittivamente enunciados nos textos 

convencionais (...). (MARTINS, 2011, p. 154-155) 

Direito Internacional dos Direitos Humanos 

Definição de direito Internacional dos Direitos Humanos 

Ultrapassada a abordagem realizada em razão dos DH, cumpre 

observar o fato de que os mesmos estarem inseridos na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH), assumem um caráter 

internacional, passando o conjunto normativo assim contido identificado 

como Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH), nos seguintes 

termos: 

(...) É o conjunto de regras jurídicas internacionais, qualquer que 

seja a fonte de onde emanam, que reconhecem, sem discriminação, 

aos indivíduos, direitos e faculdades que asseguram a liberdade e a 

dignidade da pessoa humana e que beneficiam de garantias 

institucionais (...). (MARTINS, 2011, p. 82) 

Origem internacional do Direito Internacional dos Direitos Humanos 

O DIDH possui a sua origem internacional como distinta das 

normas oriundas do direito interno dos Estados: 

(...) Ao contrário do que acontece no Direito interno estadual, em 

que os direitos humanos (...) ocupam , desde o séc. XVIII, uma 

posição consolidada, máxima, no âmbito do Direito Constitucional, 

isso não se verifica no nível do Direito Internacional. Os direitos 

humanos, qua tale, só após a II Guerra Mundial, passaram a fazer 

parte desta área do Direito (...). (MARTINS, 2011, p. 82) 

Autonomia e finalidade do direito internacional dos direitos humanos 

Ao possuir o DH autonomia e inter-relacionamento em razão dos 

demais ramos do direito e áreas do conhecimento, aliado à origem 

internacional distinta do DIDH, verifica-se que a mesma figura como 
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uma disciplina autônoma ao direito internacional público, passando os 

DH a serem denominados de DIDH: 

(...) A necessidade primordial de proteção e efetividade aos direitos 

humanos possibilitou, em nível internacional, o surgimento de uma 

disciplina autônoma ao direito internacional público, denominada 

Direito Internacional dos Direitos humanos, cuja finalidade 

precípua consiste na concretização da plena eficácia dos direitos 

humanos fundamentais, por meio de normas gerais tuteladoras de 

bens da vida primordiais (dignidade, vida, segurança, liberdade, 

honra, moral, entre outros) e previsões de instrumentos políticos e 

jurídicos de implementação dos mesmos. (MORAES, 2006, p. 17) 

Estrutura e elementos do direito internacional dos direitos humanos 

O DIDH se caracteriza por possuir: “(...) A estrutura típica de um 

direito humano contém um sujeito e um objecto ou conteúdo (...)” 

(MARTINS, 2011, p. 84) que constituem os seus elementos: 

(...) O direito humano é composto por três elementos: 

a) um sujeito activo – o beneficiário; 

b) um sujeito passivo – o sujeito sobre o qual impende a obrigação; 

c) um objecto – o conteúdo. 

Todo o direito humano tem de ter um sujeito definido, um objecto 

preciso e fazível e deve poder opor-se a uma determinada entidade 

que está obrigada à respeitá-lo. 

O sujeito do direito pode ser um indivíduo, um grupo de 

indivíduos, ou uma organização não governamental. 

O “obrigado” é uma entidade, normalmente um Estado, que tem o 

dever de realizar o que o sujeito pede ou de criar a condições 

necessárias para a sua realização (...)  

(...) O objecto do direito é o conteúdo do direito. Em geral, os mais 

importantes valores e as necessidades do ser humano aparecem 

reflectidos nas regras de direitos humanos (...). (MARTINS, 2011, p. 84) 

E o caráter autoexecutivo ou não das regras assim contidas: 

(...) Para uma caracterização das regras atinentes aos direitos 

humanos deve ainda ter-se em conta o carácter self executting ou 

não da norma. Se a regra for clara, completa e precisa pode ser 

directamente aplicada pelas autoridades nacionais sem a 

necessidade de adopção por parte destas medidas legislativas ou 

administrativas. (MARTINS, 2011, p. 84) 
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Das liberdades contidas no direito internacional dos direitos humanos 

Ao se abordar as liberdades no âmbito dos DIDH, Ana Maria 

Guerra Martins (2011, p. 155-164) esclarece que as mesmas se encontram 

assim identificadas: 

a) Liberdade física: Abrange tanto o direito à liberdade e à segurança 

que visa proteger contra prisões e tenções arbitrárias ou abusivas, 

como o direito à liberdade de circulação que visa garantir o direito de 

ingresso, circulação e saída do seu próprio País; 

b) Liberdade de pensamento: Possui uma dupla dimensão: dimensão 

individual que consiste no direito de ter opiniões e convicções, 

dimensão social e política que consiste no direito de manifestar estas 

opiniões e convicções, que se divide em: 

i. Liberdade de pensamento, de consciência e de religião, que 

abrange os seguintes direitos: o direito a ter convicções, o 

direito de manifestar essas convicções, o direito à objecção de 

consciência; 

ii. Liberdade de consciência dos pais sobre o ensino dados aos 

filhos, que abrange os seguintes direitos: o direito à educação, o 

direito dos pais ao respeito das suas convicções em matéria de 

educação; 

iii. Liberdade de opinião, que abrange os seguintes direitos: a 

liberdade de opinião que consiste no direito de ninguém poder 

ser prejudicado em virtude de suas opiniões, a liberdade de 

informação que consiste no direito de receber informações e as 

comunicar; 

c) Liberdade de ação social e política: Permitem a liberdade de 

participação na vida política e econômica, liberdade individual em 

razão dos seus titulares e coletiva em razão do seu exercício, que se 

divide em: 

a) Liberdade de reunião e de associação; 

b) Direito a eleições livres. 
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Paradigma oriundo do direito internacional dos direitos humanos 

Com o advento do DIDH veio a surgir um paradigma a ser 

superado para a plena aplicação do seu conteúdo: 

(...) o tratamento dos direitos humanos vem pôr em causa um dos 

principais dogmas em que se assenta o Direito Internacional, qual 

seja o de que se trata de um Direito de cooperação entre Estados 

soberanos, que não conhece legislador, nem juiz, nem sanção fora 

do quadro do consentimento estadual. 

Na verdade, o Direito Internacional clássico é, até à II Guerra 

Mundial, um Direito, que se baseia na vontade e na soberania dos 

Estados, o que tem como consequência a sua incapacidade para 

proteger o indivíduo. 

As regras internacionais relativas aos direitos humanos implicam, 

antes de mais, a ruptura com esta concepção clássica do Direito 

Internacional, pois só assim se poderá assegurar a função 

protectora do indivíduo.  

O DIDH tem que ultrapassar esta contradição fundamental, 

segundo a qual a protecção da pessoa humana só pode ser 

assegurada por um Direito interestadual, feito para e pelos Estados 

e tem que sair da problemática geral do DI que é a das relações 

interestaduais. 

O DIDH está, portanto, intimamente associado à afirmação da 

subjectividade internacional do indivíduo (...). (MARTINS, 2011, p. 83) 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 

Ausência de compulsoriedade aos Estados-Partes 

Apesar da importância da DUDH em razão do reconhecimento dos 

DH, em especial quanto à liberdade de circulação de entrada e saída dos 

indivíduos dos Estados, inclusive o seu próprio, decorrente da sua 

autodeterminação, assim informada no Artigo 13 deste documento, há de 

se observar que apenas a existência de tais orientações normativas não 

induzem a compulsoriedade de seu conteúdo junto aos Estados-Partes, 

pois: 

(...) O instrumento formal adotado pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (…) foi resolução da Assembléia, não 

constituindo seus dispositivos obrigações jurídicas aos Estados-

Partes (...) A referida Declaração prevê somente normas de direito 



Maria Aparecida Lucca Caovilla, Reginaldo Pereira, Silvana Winckler (Orgs.) | 193 

material, não estabelecendo nenhum órgão internacional com a 

finalidade de garantir a eficácia dos princípios e direitos nela 

previstos (...). (MORAES, 2006, p. 19) 

(...) não obstante a importância que algumas resoluções tenham 

tido, a doutrina é unânime ao afirmar não são de implementação 

obrigatória (...). (SILVA apud MORAES, 2006, p. 19) 

Pertinência e relevância internacional do seu conteúdo 

Independentemente da inexistência de um órgão internacional 

dotado de poder coercitivo frente aos Estados-partes que firmaram a 

DUDH, o seu conteúdo continua possuindo pertinência e relevância 

internacional, pois: 

(...) apesar da inexistência de força jurídica obrigatória e vinculante, 

a Declaração “vem atestar o reconhecimento universal de direito 

humanos fundamentais, consagrando um código comum a ser 

seguido por todos os Estados (...). (PIOVESAN apud MORAES, 

2006, p. 19) 

(...) o Direito Internacional dos Direitos Humanos visa garantir o 

exercício dos direitos da pessoa humana (...). (PIOVESAN apud 

MORAES, 2006, p. 17) 

Mecanismos internacionais para garantir a proteção dos Direitos 

Humanos 

Em razão da ausência de coercitividade do texto da DUDH, bem 

como de um órgão internacional dotado destas atribuições e capacidades, 

torna-se necessária a criação de mecanismos frente aos Estados-partes, de 

forma que: “(...) a proteção internacional dos Direitos Humanos passou a 

intensificar-se com a aprovação de inúmeras declarações e tratados 

internacionais (...)” (MORAES, 2006, p. 21). 

Movimentos migratórios 

Migração, imigração e emigração 

Ao se abordar os movimentos migratórios, e a circulação 

internacional de pessoas, torna-se necessária a correta identificação e 

distinção do que se entende por migração, imigração e emigração: 
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(...) É oportuno observar que se entende por migração o movimento 

em si, a circulação de pessoas, seja dentro do território, 

constituindo o movimento migratória interior, seja para fora dele, 

caracterizando o movimento migratório exterior ou internacional. E 

por imigração, a ação de vir estabelecer-se num país estrangeiro, 

antônimo de emigração. 

Emigração, ou ato de emigrar, significa saída da pátria em massa 

ou isoladamente. Não deve, entretanto, ser entendida apenas como 

a partida para o estrangeiro. (...) Pode-se, portanto, considerá-la de 

duas maneiras: no interior de um Estado, e para o estrangeiro. Vale 

dizer: emigração interna e externa. 

A emigração pode ser temporária ou definitiva (…) a emigração 

pode apresentar-se em massa ou isoladamente, ou seja, pode tomar 

duas formas: individual ou coletiva. A primeira é aquela 

representada por pessoas isoladas, enquanto a segunda é por 

grupo de pessoas. (CAVERZERE, 2001, p. 10) 

Principais motivações dos movimentos migratórios 

A circulação de pessoas através de movimentos migratórios 

individuais ou em massa, a distinção entre nacionais e estrangeiros onde 

o último sempre se apresenta em desvantagem frente ao primeiro, a 

necessidade de dirimir os problemas advindos do convívio de nacionais e 

estrangeiros, consistem em fatos, situações e preocupações que 

transpassam os séculos desde que o homem passou a circular pelo 

mundo por motivos diversos tais quais (CAVERZERE, 2001, p. 7):  

(...) Os cataclismos, desastres naturais, como as inundações e 

erupções, a fome, resultante do solo estéril ou do clima acre, 

levaram o homem a abandonar seu local de origem, na tentativa de 

garantir uma susbsistência mais farta e tranquila. 

As guerras, as perseguições religiosas e políticas, também fizeram 

do homem um errante, à procuração de proteção e segurança. 

Ou, ainda, e talvez a mais nobre das razões, a pura e simples 

perspectiva de encontrar uma vida mais abastada, em terras 

diferentes e não tão populosas quanto a sua, foi o suficiente para 

fazê-lo locomover-se. (CAVERZERE, 2001, p. 8) 

Fases históricas dos movimentos migratórios 

A história dos movimentos migratórios divide-se em três grandes 

fases (CAVERZERE, 2001, p. 15-23): 
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 Fase Pré-histórica que abrange as migrações primitivas; Fase 

Histórica que abrange a antiguidade no período entre 3.000 a.C 

até o século IV; 

 Idade Média no período entre os séculos IV e XV, a Idade 

Moderna no período entre os séculos XV e XVIII;  

 Fase contemporânea com o princípio do século XIX destacando-

se a partir de 1789 com a intensificação da povoação no Novo 

Mundo até a presente data. 

Principais consequências dos movimentos migratórios 

Independentemente do fato de que o movimento migratório é uma 

característica e direito inato a pessoa humana, das motivações para o 

movimento migratório, do destino almejado, verifica-se que: “(...) A 

emigração tem consequências significativas tanto para os emigrantes 

quanto para os países para onde emigram, como também para os países 

de onde emigram. (...)” (CAVERZERE, 2001, p. 10). 

Como principais consequências envolvendo a emigração e a 

imigração tem-se o fato que as pessoas abrangidas por este movimento 

migratório podem em razão do País adotivo contribuírem para a 

prosperidade ou serem elementos de desordem em razão: da sua cultura 

e especialização profissional, da quantidade de pessoas a ser absorvida, 

da opção por residir e trabalhar ou não nas áreas rurais, da maior 

apropriação ou transferência de riquezas (CAVERZERE, 2001, p. 10-11). 

Em sentido contrário, como principais consequências em razão do 

País de origem das pessoas abrangidas por este movimento migratório, 

tem-se: o esvaziamento populacional, a evasão de capital bem como de 

mão de obra especializada e laboriosa, entre outras (CAVERZERE, 2001, 

p. 10-11). 

Concepções contraditórias dos movimentos migratórios 

Em razão das consequências dos movimentos migratórios, tanto 

para os países adotivos como os de origem, torna-se claro que: 

(...) ambas, emigração e imigração, tocam o interesse próprios dos 

Estados (...) 
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o Estado é soberano para permitir ou não aos seus nacionais viagar 

para o exterior e para determinar as condições de entrada e o 

estabelecimento de estrangeiros em seu território (...). 

(CAVERZERE, 2001, p. 11) 

Ao se contrapor a garantia do direito de ir e vir das pessoas em 

razão de movimentos migratórios, com a soberania do Estado em razão 

do seu território, verifica-se a necessidade de conciliar estas duas 

concepções contraditórias para a existência deste direito: 

(...) 1.) A concepção de que o indivíduo dispõe de sua própria 

pessoa, ou seja, é possuidor do direito à autodeterminação pessoal; 

A concepção de que o Estado deve controlar as migrações dentro 

de suas fronteiras, seja para impedir o despovoamento, seja para 

impedir a entrada de elementos perigosos ou desestabilizadores da 

paz interior da ordem interna desse Estado (...). (CAVERZERE, 

2001, p. 44) 

Neste ponto cumpre esclarecer o que consiste no direito à 

autodeterminação pessoal: 

(...) Autodeterminação pessoal significa o direito de aceitar ou 

rejeitar a jurisdição política em que se vive – em outras palavras, o 

direito de permanecer parte do próprio contrato social corrente, ou 

procurar por outro (...). (DOWTY apud CAVARZERE, 2001, p. 63) 

Da liberdade de circulação internacional de pessoas 

Readmissão do princípio da liberdade de circulação internacional de 

pessoas como regra jurídica 

Independentemente de todo o conteúdo abrangido pelas 

discussões teóricas e pela construção normativa realizado até o período 

pós segunda guerra mundial: 

(...) foi indubitavelmente a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem da ONU, de 10 de dezembro de 1948, a precursora para a 

readmissão pelos Estados, do velho princípio da liberdade de 

circulação internacional dos indivíduos, bem como para o seu 

reconhecimento como regra jurídica (…) foi muito mais explícita e 

formal do que todos os instrumentos que versam sobre o direito de 

livre locomoção de pessoas, estabelecendo solenemente o princípio 
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da livre circulação internacional de pessoas e revestindo de 

autoridade as Nações Unidas. (CAVERZERE, 2001, p. 62) 

Cujo Artigo 13 assim informa: 

Artigo 13º.  

1.Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a 

sua residência no interior de um Estado.  

2.Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que se 

encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país.1 

A partir da DUDH surgiram outros instrumentos internacionais 

que também possuem previsões normativas sobre o direito de ir e vir, e 

que se encontram com a mesma relacionados. 

A liberdade de circulação internacional de pessoas no Sistema 

Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos 

Ao ser consultada as bases de dados da Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos2 verifica-se que no Sistema Interamericano de 

Proteção aos DH a liberdade de circulação internacional de pessoas 

encontra-se prevista nos seguintes documentos dispostos em ordem 

cronológica: 

a. Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 

Organização dos Estados Americanos – 30/04/1948 – Artigo 

VIII; 

b. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, “Pacto de San 

José de Costa Rica”  

Organização dos Estados Americanos – 22/11/1969 – Artigo 22 

“1” até “9”. 

a) Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 

A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem foi 

aprovada na IX Conferência Internacional Americana em Bogotá que 

                                                           
1 DECLARAÇÃO Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

<http://www.ohchr.org>. 
2 OIT (Comissão Interamericana de Direitos Humanos). Disponível em: 

<http://www.cidh.oas.org>. Também disponível em: <http://www.oas.org>. 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
http://www.cidh.oas.org/Publicacoes.htm
http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/dbasicos.asp
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ocorreu em 30 de abril de 19483, vindo a referir-se em razão da liberdade 

de circulação internacional de pessoas junto ao seguinte excerto: 

Direito de residência e trânsito. Artigo VIII. Toda pessoa tem 

direito de fixar sua residência no território do Estado de que é 

nacional, de transitar por ele livremente e de não abandoná-lo 

senão por sua própria vontade.4 

b) Convenção Americana sobre Direitos Humanos, “Pacto de San José de Costa 

Rica”  

Este documento foi assinado na Conferência Especializada 

Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de 

novembro de 1969, vindo a referir-se em razão da liberdade de circulação 

internacional de pessoas junto ao seguinte excerto: 

Artigo 22. Direito de circulação e de residência 

1. Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado 

tem direito de circular nele e de nele residir em conformidade com 

as disposições legais. 

2. Toda pessoa tem o direito de sair livremente de qualquer país, 

inclusive do próprio. 

3. O exercício dos direitos acima mencionados não pode ser 

restringido senão em virtude de lei, na medida indispensável, 

numa sociedade democrática, para prevenir infrações penais ou 

para proteger a segurança nacional, a segurança ou a ordem 

públicas, a moral ou a saúde públicas, ou os direitos e liberdades 

das demais pessoas. 

4.O exercício dos direitos reconhecidos no inciso 1 pode também 

ser restringido pela lei, em zonas determinadas, por motivo de 

interesse público. 

5. Ninguém pode ser expulso do território do Estado do qual for 

nacional, nem ser privado do direito de nele entrar. 

6. O estrangeiro que se ache legalmente no território de um Estado 

Parte nesta Convenção só poderá dele ser expulso em 

cumprimento de decisão adotada de acordo com a lei. 

7. Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em território 

estrangeiro, em caso de perseguição por delitos políticos ou 

                                                           
3 CARTA da Organização dos Estados Americanos. Disponível em: <http://www.oas.org>. 
4 DECLARAÇÃO Americana dos Direiros e Deveres do Homem. Disponível em:< 

http://www.cidh.oas.org>. Também disponível em: <http://www.oas.org>. 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA_firmas.asp
http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/b.Declaracao_Americana.htm
http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp


Maria Aparecida Lucca Caovilla, Reginaldo Pereira, Silvana Winckler (Orgs.) | 199 

comuns conexos com delitos políticos e de acordo com a legislação 

de cada Estado e com os convênios internacionais. 

8. Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a 

outro país, seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou à 

liberdade pessoal esteja em risco de violação por causa da sua raça, 

nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões 

políticas. 

9. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros.5 

Cujo inteiro teor foi objeto de promulgação no Brasil pelo Decreto 

nº 678 de 6 de novembro de 1992, sem ressalvas quanto ao Artigo 22 

acima informado6. 

A liberdade de circulação internacional de pessoas em outros 

documentos internacionais de proteção aos DH 

Além do conteúdo normativo acima informados oriundo do 

Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, ainda 

mostram-se pertinentes de análise os seguintes documentos, dispostos 

em ordem cronológica: 

a. Convenção sobre trabalhadores migrantes 

32ª Reunião da Conferência Internacional do Trabalho de 

Genebra – 01/07/1949 – Convenção 97 – Artigo 4º, Anexo II 

Artigo 5º 

b. Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados 

Organização das Nações Unidas – 28 de julho de 1951– Artigo 26 

c) Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas 

Organização das Nações Unidas – 18/04/1961 – Artigo 40 “1” 

até “2”, Artigo 44 

d) Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas 

de discriminação racial 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas – 

21/12/1965 – Resolução 2106 (XX) – Artigo V “d” “i” até “ii”; 

                                                           
5 CONVENÇÃO Americana dos Direitos Humanos. Disponível em: 

<http://www.cidh.oas.org>. Também disponível em: <http://www.oas.org>. 
6 BRASIL. Decreto nº 678, de 6 de Novembro de 1992. Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. 

http://www.cidh.oas.org/Basicos/Portugues/c.Convencao_Americana.htm
http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/Basicos/convencion.asp
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm
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e) Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP) 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas – 

16/12/1966 – Resolução 2200 A(XXI) – Artigo 12 “1” até “4”; 

f) Convenção sobre a eliminação de todas as formas de 

discriminação contra a mulher 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas – 

18/12/1979 – Resolução 34/180 – Artigo 3º, Artigo 15 “1” e “4”; 

g) Convenção sobre os Direitos das Crianças 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas – 

20/11/1989 – Resolução 44/25 – Artigo 10 “1” até “2”; 

h) Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de 

Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas 

Famílias  

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas – 

18/12/1990 – Resolução 45/158 – Artigo 8º “1” até “2”, Artigo 39 

“1” até “2” 

a) Convenção sobre trabalhadores migrantes 

A Convenção sobre trabalhadores migrantes foi aprovada e 

adotada pela 32ª Reunião da Conferência Internacional do Trabalho de 

Genebra por meio da Convenção 97 de 1º de julho de 19497, entrando em 

vigor desde 22 de janeiro de 1952, cujo inteiro teor foi objeto de 

tramitação no Brasil8, tendo sido aprovada pelo Decreto Legislativo 20 de 

30 de abril de 19659, ratificada em 18 de junho de 1965, promulgada pelo 

Decreto 58.819 de 14 de julho de 196610, que informa no Artigo 4º a 

facilitação da do deslocamento, recepção e saída dos trabalhadores 

migrantes: 

                                                           
7 OIT (Organização Internacional do Trabalho). Trabalhadores Migrantes. Disponível em: 

<http://www.oit.org.br/node/523>. 
8 OIT (Organização Internacional do Trabalho). Convenção nº 97. Disponível em: 

<http://www.ilo.org>. 
9 BRASIL. Decreto Legislativo nº 20 de 1965. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br>. 
10 BRASIL. Decreto nº 58.819 de julho de 1966. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br>. 

http://www.oit.org.br/node/523
http://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_235186/lang--pt/index.htm#note
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1960-1969/decretolegislativo-20-30-abril-1965-349517-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D58819.htm


Maria Aparecida Lucca Caovilla, Reginaldo Pereira, Silvana Winckler (Orgs.) | 201 

Artigo 4º 

Todo Membro deverá ditar disposições, quando fôr oportuno e 

dentro dos limites de sua competência, com objetivo de facilitar a 

saída, a viagem e a recepção dos trabalhadores migrantes.11 

E junto ao Artigo 5º do Anexo II a facilitação da passagem em 

trânsito por território estrangeiro antes da sua chegada ao País de 

destino: 

Anexo II – Artigo 5º 

Quando, para o transporte coletivo de migrantes de um país para 

outro, fôr necessário passar em trânsito por um terceiro país, a 

autoridade competente do território de trânsito deverá tomar 

medidas que facilitem a passagem em trânsito, a fim de evitar 

atrasos e dificuldades administrativas.12  

b) Convenção das Nações Unidades sobre o Estatuto dos Refugiados 

Ao ser consultada a base de dados da Agência das Nações Unidas 

para Refugiados13 obtem-se a informação de que seguinte a Decisão da 

Assembleia Geral da Nações Unidas de 1950, através da Resolução 

429V14, foi convocada em Genebra, em 1951, uma Conferência de 

Plenipotenciários das Nações Unidas para redigir uma Convenção 

regulatória do status legal dos refugiados, cujo resultado gerou a 

Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados15, que foi 

adotada em 28 de julho de 1951 entrando em vigor desde 22 de abril de 

1954, cujo inteiro teor foi objeto de trâmite e promulgação pelo Brasil 

através dos seguintes dispositivos legais: 

                                                           
11 BRASIL. Decreto nº 58.819 de julho de 1966. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br> 
12 BRASIL. Decreto nº 58.819 de julho de 1966. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br>. 
13 AGÊNCIA da ONU para refugiados. O que é a Convenção de 1951? Disponível em: 

<http://www.acnur.org>. 
14 ASSEMBLEIA Geral da ONU. Disponível em: <http://www.un.org>. 
15 CONVENÇÃO Relativa ao Estatuto dos Refugiados. Disponível em: 

<http://www.acnur.org>. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D58819.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D58819.htm
http://www.acnur.org/portugues/informacao-geral/o-que-e-a-convencao-de-1951/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/429(V)&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r5_resolutions_table_eng.htm&Lang=S
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados
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 Decreto 50.215 de 28 de janeiro de 1961 promulga a Convenção 

relativa ao Estatuto dos Refugiados concluída em Genebra em 28 de 

julho de 195116 

 Decreto 70.946 de 7 de agosto de 1972 altera o Decreto 50.215 de 28 de 

janeiro de 1961 e promulga o Protocolo sobre o Estatuto dos 

Refugiados17  

 Decreto 98.602 de 19 de dezembro de 1989 dá nova redação ao Decreto 

50.215 de 28 de janeiro de 196118  

 Decreto 99.757 de 29 de novembro de 1990 retifica o Decreto n° 98.602, 

de 19 de dezembro de 1989, que deu nova redação ao Decreto n° 

50.215, de 28 de janeiro de 196119  

A Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados 

estabelece em seu Artigo 26 a Liberdade de Movimento: 

Art. 26 – Liberdade de movimento 

Cada Estado Contratante dará aos refugiados que se encontrem no 

seu território o direito de nele escolher o local de sua residência e 

de nele circular, livremente, com as reservas instituídas pela 

regulamentação aplicável aos estrangeiros em geral nas mesmas 

circunstâncias.20  

c) Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas 

A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas21 foi aprovada 

em 18/04/1961, entrando em vigor desde 24/04/1961, cujo inteiro teor foi 

                                                           
16 BRASIL. Decreto nº 50.215 de janeiro de 1961. Promulga a Convenção Relativa ao Estatuto 

dos Refugiados. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. 
17 BRASIL. Decreto nº 70.946 de agosto de 1972. Promulga o Protocolo sobre o Estatuto dos 

Refugiados. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>. 
18 BRASIL. Decreto nº 98.602 de dezembro de 1989. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br>. 
19 BRASIL. Decreto nº 99.757 de novembro de 1990. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br>. 
20 ALTO Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Convenção Relativa ao 

Estatuto dos Refugiados. Disponível em: <http://www.acnur.org>. 
21 CONVENÇÃO de Viena sobre Relações Diplomáticas. Disponível em: 

<http://legal.un.org>. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D50215.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D70946.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D98602.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/decreto/1990-1994/D99757.htm
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf
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promulgado pelo Decreto 56.435 de 8 de junho de 196522, que informa no 

Artigo 40 parágrafos 1 e 2 a facilitação da circulação internacional do 

agente diplomático, e seus familiares, em território estrangeiro para fins 

de chegar ao País de destino, de forma a garantir também os privilégios e 

imunidades decorrentes e necessários ao exercício de suas atribuições, o 

mesmo se aplicando para o retorno do agente diplomático ao seu País de 

origem: 

Artigo 40 

1. Se o agente diplomático atravessa o território ou se encontra no 

território de um terceiro Estado, que lhe concedeu visto no 

passaporte quando êsse visto fôr exigido, a fim de assumir ou 

reassumir o seu pôsto ou regressar ao seu país, o terceiro Estado 

conceder-lhe-á inviolabilidade e tôdas as outras imunidades 

necessárias para lhe permitir o trânsito ou o regresso. Esta regra 

será igualmente aplicável aos membros da família; que gozem de 

privilégios e imunidades, que acompanhem o agente diplomático 

quer viagem separadamente. Para reunir-se a êle ou regressar ao 

seu país. 

2. Em circunstâncias análogas às previstas no parágrafo 1 dêste 

artigo, os terceiros Estados não deverão dificultar a passagem 

através do seu território dos membros do pessoal administrado e 

técnico ou de serviço da Missão e dos membros de suas famílias.23  

E, junto ao Artigo 44, a facilitação de saída do agente diplomático e 

seus familiares para o seu País de origem em caso de conflito armado, 

inclusive com a disponibilização de transporte para pessoas e bens: 

Artigo 44 

O Estado acreditado deverá, mesmo no caso de conflito armado 

conceder facilidades para que as pessoas que gozem de privilégios 

e imunidades e não sejam nacionais do Estado acreditado, bem 

como os membros de suas famílias, seja qual fôr a sua 

nacionalidade, possam deixar o seu território o mais depressa 

possível. Especialmente, deverá colocar à sua disposição se 

                                                           
22 BRASIL. Decreto nº 56.435 de junho de 1965. Promulga a Convenção de Viena sobre 

Relações Diplomáticas. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. 
23 BRASIL. Decreto nº 56.435 de junho de 1965. Promulga a Convenção de Viena sobre 

Relações Diplomáticas. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D56435.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D56435.htm
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necessário, os meios de transporte indispensáveis para tais pessoas 

e seus bens.24  

d) Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de 

discriminação racial 

A Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas 

de discriminação racial foi adotada através da Resolução 2106 (XX) da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, de 21 de Dezembro de 1965 25, cujo 

inteiro teor foi objeto de promulgação no Brasil pelo Decreto do 

Executivo 65.810 de 8 de dezembro de 1969 que informa no Artigo 5º 

parágrafo “d” alíneas “i” até “ii” a obrigação dos Estados-partes de 

eliminarem a discriminação racial e garantirem a igualdade de lei e 

direito civis, bem como a liberdade de circulação, saída e retorno ao 

Estado, inclusive ao seu próprio: 

(...) Artigo V – De conformidade com as obrigações fundamentais 

enunciadas no artigo 2, Os Estados Partes comprometem-se a 

proibir e a eliminar a discriminação racial em todas suas formas e a 

garantir o direito de cada uma à igualdade perante a lei sem 

distinção de raça , de cor ou de origem nacional ou étnica, 

principalmente no gozo dos seguintes direitos: (...)  

d) Outros direitos civis, principalmente, 

i) direito de circular livremente e de escolher residência dentro das 

fronteiras do Estado; 

ii) direito de deixar qualquer país, inclusive o seu, e de voltar a seu 

país;26  

                                                           
24 BRASIL. Decreto nº 56.435 de junho de 1965. Promulga a Convenção de Viena sobre 

Relações Diplomáticas. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. 

25 RESOLUÇÃO 2106 da Assembleia Geral das Nações Unidas. 1965. Disponível em: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/222/44/IMG/NR022244.pdf?OpenElement 

26 BRASIL. Decreto nº 65.810 de dezembro de 1969. Promulga a Convenção Internacional 

sobre a eliminação de todas as formas de discrminação racial.Disponível em: 

<http://legis.senado.gov.br>. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D56435.htm
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/222/44/IMG/NR022244.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/222/44/IMG/NR022244.pdf?OpenElement
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=65810&tipo_norma=DEC&data=19691208&link=s
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e) Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP) 

O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP) foi 

adotado pela Assembleia das Nações Unidas por meio da Resolução 2200 

A (XXI)27 de 16 de dezembro de 1966, entrando em vigor a partir de 23 de 

março de 1976, cujo inteiro teor foi objeto de promulgação no Brasil por 

meio do Decreto 592 de 06 de julho de 1992 que informa no Artigo 12 

parágrafos 1 a liberdade de circulação e escolha da residência dentro de 

um Estado, no parágrafo 2 o direito de sair de qualquer país inclusive o 

seu próprio, no parágrafo 4 o direito de entrar em seu próprio país, 

direitos estes que ficam condicionado às hipóteses restritivas informadas 

no parágrafo 3 que excluem arbitrariedade conforme informado no 

parágrafo 4: 

Artigo 12. 

1. Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado 

terá o direito de nele livremente circular e escolher sua residência. 

2. Toda pessoa terá o direito de sair livremente de qualquer país, 

inclusive de seu próprio país. 

3. os direitos supracitados não poderão em lei e no intuito de 

restrições, a menos que estejam previstas em lei e no intuito de 

proteger a segurança nacional e a ordem, a saúde ou a moral 

pública, bem como os direitos e liberdades das demais pessoas, e 

que sejam compatíveis com os outros direitos reconhecidos no 

presente Pacto. 

4. Ninguém poderá ser privado arbitrariamente do direito de entrar 

em seu próprio país.28  

f) Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a 

mulher 

A Convenção sobre a eliminação de todas as formas de 

discriminação contra a mulher foi adotada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas por meio da Resolução 34/180 de 18 de dezembro de 

                                                           
27 PACTO Internacional de Direitos Civis e Políticos. Disponível em: <https://documents-

dds-ny.un.org>. 
28 BRASIL. Decreto nº 592 de julho de 1992. Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/007/35/IMG/NR000735.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/007/35/IMG/NR000735.pdf?OpenElement
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm
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197929, entrando em vigor desde 3 de setembro de 1981, cujo inteiro teor 

foi objeto de promulgação no Brasil por meio do Decreto 89.460 de 21 de 

março de 198430, revogado pelo Decreto 4.377 de 13 de setembro de 

200231, que informa no Artigo 3º a garantia para a mulher do exercício e 

gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de 

condições com o homem: 

Artigo 3º. 

Os Estados Partes tomarão, em todas as esferas e, em particular, 

nas esferas política, social, econômica e cultural, todas as medidas 

apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para assegurar o pleno 

desenvolvimento e progresso da mulher, com o objetivo de 

garantir-lhe o exercício e gozo dos direitos humanos e liberdades 

fundamentais em igualdade de condições com o homem.32  

E no Artigo 15 nos seus parágrafos 1 e 4 informa o reconhecimento 

dos mesmos direitos ao homem e à mulher quanto à legislação e sobre o 

direito das pessoas circularem livremente e escolher a sua residência e 

domicílio: 

Artigo 15. 

1. Os Estados-Partes reconhecerão à mulher a igualdade com o 

homem perante a lei. 

4. Os Estados-Partes concederão ao homem e à mulher os mesmos 

direitos no que respeita à legislação relativa ao direito das pessoas 

à liberdade de movimento e à liberdade de escolha de residência e 

domicílio.33  

                                                           
29 CONVENÇÃO sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. 

Disponível em: <http://www.un.org>. 
30 BRASIL. Decreto nº 89.460 de março de 1984. Disponível em: <http://legis.senado.gov.br>. 
31 BRASIL. Decreto nº 4.377 de setembro de 2002. Promulga a Convenção sobre a eliminação 

de todas as formas de discriminação contra a mulher. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br>. 
32 BRASIL. Decreto nº 4.377 de setembro de 2002. Promulga a Convenção sobre a eliminação 

de todas as formas de discriminação contra a mulher. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br>. 
33 BRASIL. Decreto nº 4.377 de setembro de 2002. Promulga a Convenção sobre a eliminação 

de todas as formas de discriminação contra a mulher. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br>. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/34/180&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r34_resolutions_table_eng.htm&Lang=S
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=89460&tipo_norma=DEC&data=19840320&link=s
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4377.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4377.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4377.htm
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g) Convenção sobre os Direitos das Crianças 

A Convenção sobre os Direitos Crianças foi adotada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas por meio da Resolução 44/25 de 20 

de novembro de 198934, entrando em vigor desde 2 de setembro de 199035, 

cujo inteiro teor foi objeto de promulgação no Brasil por meio do Decreto 

99.710 de 21 de novembro de 199036 que informa no Artigo 10 e seus 

parágrafos 1 e 2 o direito da criança e de seus pais de sair e ingressar do 

país, inclusive o seu próprio: 

Artigo 10. 

1. De acordo com a obrigação dos Estados Partes estipulada no 

parágrafo 1 do Artigo 9, toda solicitação apresentada por uma 

criança, ou por seus pais, para ingressar ou sair de um Estado Parte 

com vistas à reunião da família, deverá ser atendida pelos Estados 

Partes de forma positiva, humanitária e rápida. Os Estados Partes 

assegurarão, ainda, que a apresentação de tal solicitação não 

acarretará conseqüências adversas para os solicitantes ou para seus 

familiares. 

2. A criança cujos pais residam em Estados diferentes terá o direito 

de manter, periodicamente, relações pessoais e contato direto com 

ambos, exceto em circunstâncias especiais. Para tanto, e de acordo 

com a obrigação assumida pelos Estados Partes em virtude do 

parágrafo 2 do Artigo 9, os Estados Partes respeitarão o direito da 

criança e de seus pais de sair de qualquer país, inclusive do 

próprio, e de ingressar no seu próprio país. O direito de sair de 

qualquer país estará sujeito, apenas, às restrições determinadas 

pela lei que sejam necessárias para proteger a segurança nacional, a 

ordem pública, a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as 

liberdades de outras pessoas e que estejam acordes com os demais 

direitos reconhecidos pela presente convenção.37 

                                                           
34 CONVENÇÃO sobre os direitos das crianças. Assembleia Geral da ONU. Disponível em: 

<http://www.un.org>. 
35 CONVENÇÃO sobre os direitos das crianças. Disponível em: <http://www.unicef.org>. 
36 BRASIL. Decreto nº 99.710 de novembro de 1990. Promulga a Convenção sobre os direitos 

das crianças. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. 
37 BRASIL. Decreto nº 99.710 de novembro de 1990. Promulga a Convenção sobre os direitos 

das crianças. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/44/25&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r44_resolutions_table_eng.htm&Lang=S
http://www.unicef.org/brazil/sowc20anosCDC/cap4.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm
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E no Artigo 11 e seus parágrafos 1 e 2 a obrigação dos Estados para 

combater as mudanças e retenções ilegais de filhos no estrangeiro por 

meio de acordo bilaterais ou multilaterais: 

Artigo 11 

1. Os Estados Partes adotarão medidas a fim de lutar contra a 

transferência ilegal de crianças para o exterior e a retenção ilícita 

das mesmas fora do país. 

2. Para tanto, aos Estados Partes promoverão a conclusão de 

acordos bilaterais ou multilaterais ou a adesão a acordos já 

existentes.38 

h) Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os 

Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias  

A Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos 

os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias foi 

adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas por meio da 

Resolução 45/158 de 18 de dezembro de 199039, entrando em vigor desde 

1º de julho de 200340, cujo inteiro teor até o presente momento não foi 

assinado e aderido pelo Brasil, estando em análise pelos órgãos 

governamentais competentes41, que informa junto ao seu Artigo 8º no 

parágrafo 1 o direito dos trabalhadores migrantes e os membros de sua 

família poderem sair de qualquer Estado incluindo o seu de origem, e no 

parágrafo 2 o direito de regressar ao seu Estado de origem: 

Artigo 8º. 

1. Os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias 

poderão sair livremente de qualquer Estado, incluindo o seu 

Estado de origem. Este direito somente poderá ser objeto de 

restrições que, sendo previstas na lei, constituam disposições 

necessárias para proteger a segurança nacional, a ordem pública, a 

                                                           
38 BRASIL. Decreto nº 99.710 de novembro de 1990. Promulga a Convenção sobre os direitos 

das crianças. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. 
39 CONVENÇÃO Internacional sobre a proteção dos direitos de todos os trabalhadores. 

Assembleia Geral da ONU. Disponível em: <http://www.un.org>. 
40 CONVENÇÃO Internacional sobre a proteção de todos sos trabalhadores migrantes e dos 

membros das suas famílias. Disponível em: <https://www.oas.org>. 
41 CONVENÇÃO Internacional sobre a proteção de todos sos trabalhadores migrantes e dos 

membros das suas famílias. Disponível em: <http://acnudh.org>. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/45/158&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r45_resolutions_table_eng.htm&Lang=S
https://www.oas.org/dil/port/1990%20ConvenÁ„o%20Internacional%20sobre%20a%20ProtecÁ„o%20dos%20Direitos%20de%20Todos%20os%20Trabalhadores%20Migrantes%20e%20suas%20FamÌlias,%20a%20resoluÁ„o%2045-158%20de%2018%20de%20dezembro%20de%201990.pdf
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2012/08/ConvenÁ„o-Internacional-para-a-ProteÁ„o-dos-Direitos-Humanos-de-todos-os-Trabalhadores-Migrantes-e-Membros-de-suas-FamÌlias.pdf
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saúde ou moral públicas, ou os direitos e liberdades de outrem, e se 

mostrarem compatíveis com os outros direitos reconhecidos na 

presente parte da Convenção.  

2. Os trabalhadores migrantes e os membros da sua família têm o 

direito a retornar em qualquer momento ao seu Estado de origem e 

aí permanecer.42  

E no Artigo 39, §1º, o direito de circular livremente no território do 

Estado de emprego para escolher a sua residência, e no parágrafo 2 a 

previsão de que este direito não poderá ser restringido exceto pelas 

hipóteses assim informadas: 

Artigo 39. 

1. Os trabalhadores migrantes e os membros das suas famílias terão 

o direito de circular livremente no território do Estado de emprego 

e de aí escolher livremente a sua residência.  

2. Os direitos referidos no parágrafo 1 do presente artigo não 

poderão ser sujeitos a restrições, com exceção das previstas na lei e 

que sejam necessárias para proteger a segurança nacional, a ordem 

pública, a saúde ou moral públicas, ou os direitos e liberdades de 

outrem e se mostrarem compatíveis com os outros direitos 

reconhecidos na presente Convenção.43  

Necessidade e consequência da diversidade documentos que tratam da 

liberdade de circulação internacional de pessoas 

Dada a ausência de compulsoriedade do conteúdo da DUDH, 

aliado à inexistência de um organismo internacional que possua 

capacidade para tal, em razão dos Estados-partes, torna-se necessário que 

a proteção do seu conteúdo, com relação à liberdade de circulação 

internacional de pessoas, ocorra por meio de acordos e tratados bilaterais 

ou multilaterias, assim informados em razão do Sistema Interamericano 

de Proteção em outros documentos internacionais de proteção aos 

Direitos Humanos. 

                                                           
42 CONVENÇÃO Internacional sobre a proteção de todos sos trabalhadores migrantes e dos 

membros das suas famílias. Disponível em: <http://acnudh.org>. 
43 CONVENÇÃO Internacional sobre a proteção de todos sos trabalhadores migrantes e dos 

membros das suas famílias. Disponível em: <http://acnudh.org>. 

http://acnudh.org/wp-content/uploads/2012/08/ConvenÁ„o-Internacional-para-a-ProteÁ„o-dos-Direitos-Humanos-de-todos-os-Trabalhadores-Migrantes-e-Membros-de-suas-FamÌlias.pdf
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2012/08/ConvenÁ„o-Internacional-para-a-ProteÁ„o-dos-Direitos-Humanos-de-todos-os-Trabalhadores-Migrantes-e-Membros-de-suas-FamÌlias.pdf
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Por tudo o quanto se encontra exposto verifica-se de forma clara 

que apesar de todos documentos, independentemente de apresentarem-

se como acordos, convenções, pactos, tratados, ou outra forma, ao 

tratarem do mesmo tema, liberdade de circulação e escolha de domicílio 

e residência, a abordagem entre si mostra-se muito diversa, aliado que a 

sua aplicação pelos Países signatários mostra-se subjetiva e facultativa em 

razão de conveniências internas, conforme demonstrado na exposição 

das concepções contraditórias dos movimentos migratórios ao se 

contrapor a garantia do direito de autodeterminação de ir e ir das pessoas 

com a soberania do Estado em razão do seu território, 

independentemente de tal opção causar prejuízo aos destinatários e 

detentores deste princípio e direito: 

(...) Un análisis de estes Convenios hace que los mismos problemas 

se traten de diferente forma. Sólo por poner un ejemplo de la 

Declaración Universal que dice que “toda persona que se halle 

legalmente em el territorio de un Estado (...) tendrá derecho a 

escoger libremente em él su residencia”. Es del todo evidente que 

los distintos planteamientos de la misma situación jurídica 

permiten a los Estados acogerse a las disposiciones internacionales 

que más les convengan, siempre em perjuicio de los indivíduos (...). 

(TRÍAS, 1998, p. 249) 

Tal subjetividade e facultatividade de aplicação destes conteúdos 

normativos, de acordo com a conveniência estatal, gera a consequência 

que motivou a edição de todos estes documentos, ou seja, a mitigação da 

sua aplicabilidade, a qual somente será superada ao ser ultrapassado o 

paradigma oriundo do DIDH que permanece inalterado, ou seja, não 

mais se valer de um Direito Internacional, que independentemente da 

sua nomenclatura, classificação e autonomia doutrinária, apresenta-se 

baseado na vontade e autonomia dos Estados que se mostram incapazes 

de proteger o indivíduo. 

Das limitações à liberdade de circulação internacional de Pessoas na 

DUDH e no PIDCP 

A liberdade de circulação internacional de pessoas prevista no 

Artigo 13 da DIDH possui grande importância para o reconhecimento e 

aplicação dos DH, mas também apresenta grande complexidade de 

entendimento e de implementação, que se mostra variável em razão do 

tempo e cenário em que seja analisada ou contextualizada: 
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(...) El artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos plantea uno de los derechos que pueden resultar más 

discutidos, o como mínimo que pueden tener una interpretación 

más discutible, según cómo se interprete y sobre todo em qué 

momento histórico se haga, tanto desde la perspectiva del Derecho 

interno de los Estados como desde la del Derecho internacional 

público (...). (TRÍAS, 1998, p. 237) 

Pelo que a análise dos limites para sua implementação junto à 

própria DUDH e no PIDCP não pode ser realizada apenas sob a ótica 

jurídica, mas também levar em consideração todos os aspectos da vida 

em sociedade local e internacional, tais como econômicos, políticos, 

sociais, entre outros, haja visto que: 

(...) Por outra parte, la puesta em práctica del principio de libre 

circulación de personas ha generado, ne las sociedades estatales, 

fuertes reticencias que pueden derivar em actitudes de xanofobia y 

racismo que las hacen incompatibles com el principio general o, 

como mínimo, puedan dificultar su aplicación. (...) (TRÍAS, 1998, p. 

238) 

Em sequência, mas não menos importante, se torna ainda 

necessário observar que: 

(...) El artículo 13 de Declaración Universal de Derechos Humanos 

enuncia un principio general de una configuración más difícil por 

la cantidad de derechos conexos a los que afecta como son (entre 

outros) el derecho a la libertad, el principio de la no discriminaciń, 

el derecho a buscar asilo, el derecho a una nacionalidad, la 

proteción a la inmigración, el derecho de los extranjeros em un 

Estado, etc… 

La formulación del principio general de la libre ciculación de las 

personas tiene dos vertientes bien diferenciadas: a) La estatal o 

derecho a poder residir y moverse dentro de las fronteras de un 

determinado Estado; y b) La internacional que hace referencia al 

derecho a poder salir de un Estado del que no se es nacional, el 

derecho a volver a él, o el derecho a pedir asilo. 

El principio general tropa frontalmente com la soberanía de los 

Estados Y especialmente com su concepción de soberania absoluta, 

lo que hace que em el marco convencional, y especialmente em el 

ámbito interno, se limite el derecho de libre circulación y residencia 

siempre por razoens poco concretas, arbitrarias y mal definidas de 

“seguridad nacional”, “interés general», “orden público”, y “salud 

o moral públicas”. 
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Hace falta una redefinición del concepto de libertad de circulación 

y residencia para poder delimitar los derechos “soberanos” de los 

Estados a poner excepciones y que también comprenda el derecho 

de toda persona individual o colectivamente a entrar em el 

territorio de otro Estado para evitar que la violación de los 

derechos y libertades em el ejercício de este derecho sean la norma 

y no la excepción. 

Es necesario que las Naciones Unidas introduzcan un protocolo 

facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles Y Políticos 

relativo al derecho a entrar em un Estado extranjero y que también 

estelzca las normas o cordenadas básicas em lo referente a la 

expulsión del territorio de un Estado extranjero. 

La formulación y consagración a nivel internacional introducirá el 

principio y el derecho em las normas internas y, al mismo tiempo, 

facilitará que su pueda defender y argumentar frente a los 

tribunales de cualquier jurisdicción. (...) (TRÍAS, 1998, p. 251-252) 

Interpretação da expressão “seu próprio país” 

A liberdade de circulação internacional de pessoas abrange os 

direitos de entrar, circular e sair do seu próprio país, pelo que se torna 

necessário verificar a extensão desta expressão “seu próprio país”, a qual: 

(...) não deve ser interpretada apenas como o país de que se é 

nacional, mas deve incluir aquele com o qual se tem laços 

particulares. Porém, se o país de imigração dá facilidades de 

aquisição da nacionalidade e o imigrante não a adquire, então 

deixa de se poder considerar o seu próprio país (...). (MARTINS, 

2011, p. 157) 

Desta forma, com relação ao direito de residência e de deixar o 

País, verifica-se que: 

(...) O direito de residência só é reconhecido aos estrangeiros se 

estiverem em situação regular.  

Só o direito de deixar o país, incluindo o seu, é reconhecido de 

maneira idêntica aos nacionais do Estado e aos estrangeiros (...). 

(MARTINS, 2011, p. 158) 

Do conteúdo e extensão do Artigo 13 DUDH 

Independentemente da liberdade de circulação internacional de 

pessoas prevista no Artigo 13 da DUDH possuir todas as características 
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dos DH, e seu conteúdo possuir conexões com os demais Artigos da 

DUDH44: 

Art. 2º Não há discriminação por razões de sexo, religião, cor, 

idioma, e outras; 

Art. 7º Todos são iguais perante a lei; 

Art. 3º A liberdade de circulação também integra o direito de 

liberdade; 

Art. 4º Não se pode pensar em liberdade de circulação com a 

existência de escravidão; 

Art. 9º Não se pode pensar em liberdade de circulação com 

qualquer forma de detenção ilegal e banimento; 

Art. 8º Todos os direitos da pessoa se não possam ser tutelados por 

tribunais ou por um organismo administrativo não passam se uma 

simples declaração moral; 

Art. 10º Além da tutela judicial a pessoa possui o direito de ter 

acesso à um juízo imparcial e público e não ser alvo de decisões 

arbitrárias e discricionárias de um funcionário; 

Art. 14º O direito a buscar asilo; 

Art. 15º O direito a ter uma nacionalidade e mudar de 

nacionalidade assegura o direito que tem toda pessoa a poder 

voltar a seu país; 

Pois: 

(...) Si tenemos em cuenta el artículo 6 de la Declaración Universal, 

que prevé el derecho al reconocimento de la personalidad jurídica 

del ser humano, em cualquier lugar, y relacionándolo com los 

artículos citados, se pude considerar que el derecho a la libertad de 

circulación está relacionado prácticamente com todos los outros 

derechos de la Declaración Universal. (...) (TRÍAS, 1998, p. 246-247) 

E assim se apresentar em um primeiro momento como absoluta e 

incondicionada à quaisquer elementos externos que possam mitigar a sua 

aplicação, torna-se indispensável realizar uma análise do conteúdo e 

extensão do Artigo 13 da DUDH, pelo que TRÍAS, Eduard Sagarra i 

(1998, p. 237) informa a existência de quatro tipos de subdireitos: 

                                                           
44 DECLARAÇÃO Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

<http://www.ohchr.org>. 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
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a) O direito à livre circulação dos nacionais de um determinado 

País dentro de seu território e dos estrangeiros que ali estejam 

legalmente; 

b) O direito que têm os nacionais de um País e dos estrangeiros 

que ali estejam legalmente para escolher livremente a sua 

residência dentro de seu território; 

c) O direito a sair livremente de qualquer País, inclusive do 

cidadão que é nacional; 

d) O direito a retornar à um País, compreendendo o direito de 

retorno para os nacionais e o direito a reimigração para os 

estrangeiros residentes; 

E em sequência esclarece que o Artigo 13 DUDH não abrange ou 

exclui o direito que toda pessoa possui de entrar e sair de um País para 

outro que não seja o seu de origem, ou seja, que a Declaração não 

reconhece o direito de entrada nem o direito a imigração individual nem 

coletiva, mas única e tão somente o direito de circular e escolher o local 

de sua residência no interior de um País, bem como o direito de 

abandonar e retornar o seu País de origem, restringindo-se, assim, a sua 

plena aplicação pois: 

(...) Los Estados determinan em base a su soberanía territorial el 

régimen de circulación, residencia y expulsión, a través de normas 

internas de aplicación dentro de su ámbito territorial, y que afectan 

a los nacionales pero especialmente a los no-nacionales. 

Las limitacionaies a la libre ciculación de personas van 

íntimamente ligadas a las políticas de extrajería, políticas de 

inmigración, políticas de asilo, así como al concepto de orden 

público y soberanía nacional de los Estados. (...) (TRÍAS, 1998, p. 

238) 

Das limitações à liberdade de circulação internacional de pessoas 

previstas na DUDH 

Estando demonstrada a mitigação da aplicabilidade do DH de 

circulação internacional de pessoas em razão da facultatividade pelos 

Estados-partes assim proceder de acordo com a sua conveniência, 

decorrente de limitações impostas e oriundas de atos de governo, que ao 

possuírem legalidade não se confundem com as hipóteses de 
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discriminação emanadas de atos de indivíduos ou grupos assim 

formados, torna-se necessária a sua correta identificação e classificação 

para fins de identificar a sua origem e buscar formas para combater os 

seus efeitos principais e secundários frente ao indivíduo ao lhe ser 

mitigado ou negado o direito de sair e ingressar dos Estados, inclusive o 

seu próprio, situação esta que: 

(...) pode resultar em problemas de consequências irremediáveis 

(...) além de causar-lhe prejuízos específicos, tais como: 

- a frustração de um casamento com alguém que se encontre em 

outro país; 

- a distância da família que se encontra fora; 

- a impossibilidade de tentar um padrão de vida mais elevado, 

passível de alcance no exterior; 

- a impossibilidade de professar uma religião; 

- a dificuldade de procurar asilo para salvar-se de perseguições, ou 

simplesmente para mudar de nacionalidade (...). (CAVARZERE, 

2001, p. 70) 

As limitações previstas junto ao parágrafo 2 do Artigo 29 da 

DUDH: 

Artigo 29. 

2. No exercício deste direito e no gozo destas liberdades ninguém 

está sujeito senão às limitações estabelecidas pela lei com vista 

exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos 

direitos e liberdades dos outros e a fim de satisfazer as justas 

exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa 

sociedade democrática.45  

Mostram-se necessárias pois: 

(...) O parágrafo 2º do artigo 13 da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem proclama o direito de ir e vir em termo 

absolutos, sem mencionar quaisquer limitações que a ele possam 

ser aplicadas. Essas limitações são encontradas no artigo 29 da 

Declaração e permitem restrições ao direito ali estatuído (...). 

(CAVARZERE, 2001, p. 68) 

Devendo-se aqui observar que estas limitações devem: 

                                                           
45 DECLARAÇÃO Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

<http://www.ohchr.org>. 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
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 Ser estabelecidas por lei sob pena de ser caracterizado um ato 

arbitrário; 

 Possuir atuação restrita apenas às hipóteses de Promover o 

reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos 

outros; 

 Satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do 

bem-estar numa sociedade democrática; 

 Ser utilizadas de forma a não contrariarem os DH, os DHF e o 

DIDH, que não limitam-se apenas à DUDH; 

Conforme esclarece o Artigo 30 da DUDH: 

Artigo 30. 

Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada 

de maneira a envolver para qualquer Estado, agrupamento ou 

indivíduo o direito de se entregar a alguma actividade ou de 

praticar algum acto destinado a destruir os direitos e liberdades 

aqui enunciados.46 

Em especial quanto ao DH de liberdade de circulação internacional 

de pessoas, haja visto que: 

(...) el artículo 29 prevé las limitaciones al derecho, pero que han de 

ser limitaciones razonables y que ne ningún caso pueden ser de tal 

clase que puedan desvirtuar el próprio derecho. El colofón de todo 

lo que hemos expuesto se halla em el artículo 30 em el que no se 

permite que los Estados o un grupo o una persona puedan 

suprimir el derecho de la libertad de circulación com el pretexto de 

ejercer outros derechos o libertades. (...) (TRÍAS, 1998, p. 246) 

Das limitações à liberdade de circulação internacional de pessoas 

previstas no PIDCP 

Ao se analisar o Artigo 12 do PIDCP: 

Artigo 12. 

1. Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado 

terá o direito de nele livremente circular e escolher sua residência. 

                                                           
46 DECLARAÇÃO Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

<http://www.ohchr.org>. 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
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2. Toda pessoa terá o direito de sair livremente de qualquer país, 

inclusive de seu próprio país. 

3. os direitos supracitados não poderão em lei e no intuito de 

restrições, a menos que estejam previstas em lei e no intuito de 

proteger a segurança nacional e a ordem, a saúde ou a moral 

pública, bem como os direitos e liberdades das demais pessoas, e 

que sejam compatíveis com os outros direitos reconhecidos no 

presente Pacto. 

4. Ninguém poderá ser privado arbitrariamente do direito de entrar 

em seu próprio país.47 

Verifica-se que os parágrafos 1 e 2 reiteram o contido no Artigo 13 

da DUDH, que o parágrafo 3 esclarece os limites legais informados no 

parágrafo 2 do Artigo 29 da DUDH, e o parágrafo 4 atribui ao Estado a 

possibilidade de mitigar ou negar a entrada do indivíduo em seu próprio 

País baseado nestas quatro hipóteses, assim elencadas: 

 Previsão legal; 

 Proteção da segurança nacional; 

 Proteção da ordem, saúde e moral pública; 

 Proteção dos direitos e liberdades das demais pessoas; 

De forma que ao se analisar os direitos contidos no Artigo 12 do 

PIDCP, verifica-se que os mesmos também apresentam quatro aspectos 

distintos: 

(...) O direito de ir e vir, estabelecido no artigo 12 do Pacto abrange 

quatro aspectos distintos: 

A – o direito de livre circulação e residência dentro de um 

teritório, seja pelo nacional, seja pelo estrangeiro, mas desde 

que nele se encontre legalmente; 

B – o direito do nacional de sair; 

C – o direito do estrangeiro de deixar o país de sua 

residência temporária; 

D – o direito do nacional de entrar ou regressar a seu país. 

(CAVARZERE, 2001, p. 71) 

                                                           
47 BRASIL. Decreto nº 592 de julho de 1992. Pacto Internacional sobre os direitos civis e 

políticos. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm
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que possuirão grande relevância ao serem contrapostos com as limitações 

assim informadas de acordo com a sua previsão ou não junto ao PIDCP, 

ou seja: 

 Limitações diretas; 

 Limitações indiretas; 

mas que não se confundem com atos de natureza arbitrária ou oriundos 

de indivíduos ou grupos, que consistem em: 

 Discriminações proibidas pelo PIDCP. 

a) Limitações diretas à liberdade de circulação internacional de pessoas 

Para se alcançar a correta compreensão do que consistem as 

limitações diretas à liberdade de circulação internacional de pessoas, 

cumpre observar que: 

(...) Limitações diretas ao direito de ir e vir são aquelas encontradas 

no parágrafo terceiro do artigo 12 do Pacto: 

 segurança nacional; 

 ordem pública; 

 saúde pública; 

 moral pública; 

 direitos e liberdades de terceiros; 

 compatibilidade com os demais direitos reconhecidos no Pacto. 

 Além dessas, são também limitações diretas: 

 a incapacidade legal; 

 e o conhecimento profissional. 

As restrições ao direito de ir e vir baseadas nesses itens podem 

abrir precedentes para que os Estados criem legislações que 

dificultem a livre ciculação internacional de pessoas, afetando cada 

um dos quatro aspectos abordados pelo artigo 12 do pacto, que 

visam garantir a fácil movimentação de pessoas pelo mundo (...). 

(CAVARZERE, 2001, p. 71-72) 

a.1. Segurança nacional 

Por segurança nacional entende-se aquilo que afeta o Estado como 

um todo em razão da hipótese de força externa contra o Estado, devendo 

assim ser limitada apenas a assuntos relacionados com a defesa nacional, 

contudo o conceito de segurança nacional pode englobar qualquer 

hipótese relacionada com a segurança pública interna ou externa do 
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Estado, de forma que as atividades exercidas pelo indivíduo para serem 

enquadradas como segurança nacional devem obrigatoriamente serem 

puníveis pelo direito penal para fins de evitar a ocorrência de possíveis 

arbitrariedades, sendo um critério que possui uma grande carga de 

subjetividade pela amplitude do seu conceito e abrangência para a sua 

aferição, independentemente de tal ato ser praticado por autoridades 

estatais, aplicando-se tanto em razão dos nacionais como dos 

estrangeiros, quanto ao ingresso, circulação e saída do País 

(CAVARZERE, 2001, p. 72-73). 

a.2. Ordem pública 

Por ordem pública abrange-se as ocorrências que possuam efeitos 

principais e secundários nos limites do território nacional, vez que o 

Estado não possui soberania além de suas fronteiras, abrangendo aqui 

indivíduos considerados perigosos em razão de práticas recorrentes de 

ilícitos considerados graves, tais quais contrabandistas, ladrões, 

traficantes, entre outros, de forma a proteger a ordem do país e o bem-

estar e segurança da sociedade tanto interna como externa, sendo um 

critério que possui uma carga de subjetividade não tal alta por necessitar 

da comprovação da recorrência de prática ilícitas consideradas graves de 

acordo com o sistema legal vigente para a sua aferição, aplicando-se tanto 

em razão dos nacionais como dos estrangeiros, quanto ao ingresso, 

circulação e saída do País (CAVARZERE, 2001, p. 73). 

a.3. Saúde pública 

Por saúde pública tem-se a adoção de medidas para combater a 

difusão e propagação de moléstias contagiosas e epidemias, conforme 

regulamentações sanitárias e de saúde adotadas pelos Estados e pela 

Organização Mundial da Saúde, sendo um critério que possui uma carga 

de subjetividade baixa em razão de necessitar utilizar critérios técnicos 

para a sua aferição, aplicando-se tanto em razão dos nacionais como dos 

estrangeiros, quanto ao ingresso, circulação e saída do País 

(CAVARZERE, 2001, p. 74). 

a.4. Moral pública 

Por moral pública tem-se um conceito que não possui uma 

uniformidade em razão do tempo e do espaço, podendo de acordo com o 
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cenário apresentado modificar-se, sendo um critério que possui uma 

grande carga de subjetividade pela amplitude do seu conceito e 

abrangência para a sua aferição, independentemente de tal ato ser 

praticado por autoridades estatais, aplicando-se tanto em razão dos 

nacionais como dos estrangeiros, quanto ao ingresso, circulação e saída 

do País (CAVARZERE, 2001, p. 75-76). 

a.5. Direitos e liberdades de terceiros 

Por direitos e liberdades de terceiros entende-se o descumprimento 

de obrigações de natureza pessoal e patrimonial decorrente de atos lícitos 

ou ilícitos assim praticados no território nacional que justifiquem assim 

proceder, sendo um critério que possui uma carga de subjetividade não 

tal alta por necessitar da comprovação da autoria e responsabilidade de 

tais práticas de acordo com o sistema legal vigente para a sua aferição, 

aplicando-se tanto em razão dos nacionais como dos estrangeiros, quanto 

à saída do País (CAVARZERE, 2001, p. 76). 

a.6. Compatibilidade com os demais direitos reconhecidos no Pacto 

Por compatibilidade com os demais direitos reconhecidos no Pacto 

entende-se evitar a ocorrência de práticas discriminatórias em 

inobservância ao conteúdo dos Artigos 1º e 3º, bem como ao parágrafo 2 

do Artigo 2º, todos oriundos do PIDCP, sendo um critério que possui 

uma carga de subjetividade não tal alta por necessitar da intervenção das 

autoridades estatais competentes de acordo com o sistema legal vigente 

para a sua aferição, aplicando-se tanto em razão dos nacionais como dos 

estrangeiros, quanto ao ingresso, circulação e saída do País 

(CAVARZERE, 2001, p. 76-77). 

a.7. Incapacidade legal 

Por incapacidade legal, também mencionada como jurídica, 

entende-se a impossibilidade do indivíduo por exercer plenamente a sua 

capacidade civil de acordo com a legislação vigente no território do 

Estado em que se verificar o caso em concreto, de forma a necessitar a 

presença e intervenção de um indivíduo que possua plena capacidade 

civil para assim proceder em amparo ao que não preenche tais requisitos, 

sendo um critério que possui uma carga de subjetividade não tal alta por 

necessitar da intervenção das autoridades estatais competentes de acordo 
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com o sistema legal vigente para a sua aferição, aplicando-se tanto em 

razão dos nacionais como dos estrangeiros, quanto ao ingresso, 

circulação e saída do País (CAVARZERE, 2001, p. 76-77). 

a.8. Conhecimento profissional 

Por conhecimento profissional, entende-se a retenção da circulação 

e saída de indivíduos que possuem alto grau de conhecimento e 

especialização científica e técnica, mais frequente em países em 

desenvolvimento que investiram nesta formação acadêmica e 

profissional, sendo também relacionada em conjunto com a proteção à 

segurança nacional, sendo um critério que possui uma grande carga de 

subjetividade pela amplitude do seu conceito e abrangência para a sua 

aferição, independentemente de tal ato ser praticado por autoridades 

estatais, aplicando-se tanto em razão dos nacionais como dos 

estrangeiros, quanto à saída do País (CAVARZERE, 2001, p. 75-76). 

b) Limitações indiretas à liberdade de circulação internacional de pessoas 

Para se alcançar a correta compreensão do que consistem as 

limitações indiretas à liberdade de circulação internacional de pessoas, 

cumpre observar que as mesmas ao contrário das limitações diretas não 

possuem um mínimo fundamento de natureza legal ou técnica, estando 

vinculadas a critérios de alta subjetividade oriundos de autoridades 

estatais, que muitas vezes caracterizam atos discriminatórios que tentam 

assumir a aparência de limitações diretas para fins de justificar a 

legalidade em assim proceder (CAVARZERE, 2001, p. 82). 

b.1. Medidas econômicas 

Por medidas econômicas, entende-se a mitigação ou negativa do 

direito do indivíduo migrar baseado em regulamentações de natureza 

econômica editadas para evitar a fuga de capitais para o exterior, 

abrangendo tanto a negativa da prática de determinado ato, como a 

sobretaxação tributária, limitação do envio e tráfego de bens e valores, ou 

ainda exigência de depósito compulsório para que assim venha-se a 

proceder, sendo um critério que possui uma grande carga de 

subjetividade pela amplitude do seu conceito e abrangência para a sua 

aferição, aliado à um também alto grau de volatilidade decorrente da 

adoção ou não de políticas públicas que visam atender situações 
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emergenciais, independentemente de tal ato ser praticado por 

autoridades estatais, aplicando-se tanto em razão dos nacionais como dos 

estrangeiros, quanto à saída do País de bens e valores (CAVARZERE, 

2001, p. 83). 

b.2. Brain drain 

Por Brain Drain, entende-se a retenção da circulação e saída de 

indivíduos que possuem alto grau de conhecimento e especialização 

científica e técnica, independentemente deste conhecimento ter sido 

subsidiado pelo Estado, não sendo considerado um problema de DH por 

ser um novo fenômeno das relações internacionais e da revolução 

científico-tecnológica, de forma que a sua regulamentação não pertence 

essencialmente ao campo dos DH, vez que o Estado pode legislar sobre 

questões envolvendo viagens de estudo ou trabalho no exterior de igual 

forma que pode disponibilizar e subsidiar a capacitação acadêmica e 

profissional de acordo com as condições econômicas, educacionais e 

políticas existentes, sendo um critério que possui uma grande carga de 

subjetividade pela amplitude do seu conceito e abrangência para a sua 

aferição, independentemente de tal ato ser praticado por autoridades 

estatais, aplicando-se em razão dos nacionais, quanto à saída do País 

(CAVARZERE, 2001, p. 84-85). 

c) Discriminações proibidas pelo PIDCP 

Em sentido contrário às limitações diretas e indiretas à liberdade 

de circulação internacional de pessoas encontram-se o que o PIDCP 

considera como sendo discriminações proibidas a saber: 

 Discriminação pela raça ou cor; 

 Discriminação quanto ao sexo; 

 Discriminação quanto à língua; 

 Discriminação em virtude da religião professada; 

 Discriminação em virtude de opinião política ou outra; 

 Discriminação quanto à origem nacional; 

 Discriminação em razão da origem social; 

 Discriminação em razão da fortuna; 
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 Discriminação quanto ao nascimento, filiação ou outra 

condição; 

 Discriminação quanto ao status político, jurídico ou 

internacional do País ou Território ao qual a pessoa pertence 

(CAVARZERE, 2001, p. 78-82). 

Considerações finais 

Os movimentos migratórios vêm tomando uma proporção que não 

mais se torna possível impor barreiras legais ou físicas para os indivíduos 

buscarem um local que se mostra adequado para garantir os DHF aos 

quais possuem, haja visto que uma possível criminalização da conduta 

deste indivíduo ou grupo, com a consequente aplicação da lei penal, por 

mais drástica que possa se apresentar para os nacionais, ainda é 

infinitamente menos arriscada e mais suportável do que a condição em 

que tais pessoas se encontrem, independentemente de estarem figurando 

como refugiados, apátridas ou mesmo como migrantes. 

Por outro lado, a revisão das políticas públicas de caráter interno 

em cada Estado, e de caráter global abrangida pelo DIDH necessita a 

correta compreensão do que consiste a liberdade de circulação 

internacional de pessoas, bem como as limitações diretas e indiretas 

contidas na DUDH e no PIDCP, bem como demais documentos 

internacionais assim relacionados. 

Somente a partir do correto entendimento sobre o conteúdo e 

extensão dos DH, em especial a liberdade de circulação internacional de 

pessoas, que apesar de figurar como um DHF não se mostra absoluta, 

mas sim condicionada, poder-se-á iniciar uma caminhada no sentido de 

construir um novo arcabouço cultural, econômico, social, político e 

inclusive jurídico, que possibilite uma relação mais harmoniosa entre a 

autodeterminação dos indivíduos de migrarem e garantir a soberania do 

Estado em razão do seu território, de forma a superar o paradigma 

oriundo do DIDH que se mostra inalterado desde o final da II Guerra 

Mundial. 
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A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E O SISTEMA DE JUSTIÇA 

BOLIVIANO 

Aleteia Hummes Thaines 

Marcelino da Silva Meleu 

Resumo: A presente pesquisa pretende analisar a efetivação dos Direitos 

Humanos, a partir do reconhecimento dos Direitos Indígenas numa sociedade 

multicultural, em especial, a efetivação desses direitos após a promulgação da 

Constituição da Bolívia em 2009. No intuito de se verificar uma resposta a essa 

temática, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: É possível a efetivação 

universalizada dos Direitos Humanos nas sociedades multiculturais? Visando 

responder ao problema proposto, o trabalho tem por objetivo geral discutir a 

possibilidade de efetivação universalizada dos Direitos Humanos nas sociedades 

multiculturais, utilizando-se, como exemplo, o reconhecimento dos direitos 

indígenas na Constituição boliviana de 2009. E, por objetivos específicos: a) 

estudar as diversas concepções de multiculturalismo; b) analisar a 

fundamentação dos Direitos Humanos e a discussão sobre a sua universalidade; 

c) pesquisar as concepções universalistas e relativistas acerca dos Direitos 

Humanos; d) demonstrar a evolução do reconhecimento dos Direitos Indígenas 

no Direito Internacional; e, e) analisar o novo sistema de justiça boliviano voltado 

à efetivação dos Direitos Indígenas. Já, o aprofundamento teórico do estudo 

pauta-se na pesquisa bibliográfica, consubstanciada nas leituras de diversas 

obras, apoiando-se em um método dedutivo. É possível a promoção dos Direitos 

Humanos, mesmo em uma sociedade multicultural, para que isso ocorra, basta 

respeitar as diversas culturas inerentes dessas comunidades. Um exemplo dessa 

efetivação é o reconhecimento dos Direitos Indígenas na Constituição boliviana, 

promovendo assim, um Estado Unitário Social de Direito Plurinacional 

Comunitário, reconhecendo o direito à diferença. 
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Palavras-chave: Multiculturalismo. Direitos Humanos. Direitos Indígenas. 

Constituição boliviana. 

Abstract: This research intends to analyze the effectiveness of Human Rights, 

based on the recognition of Indigenous Rights in a multicultural society, 

especially the realization of these rights after the promulgation of the 

Constitution of Bolivia in 2009. In order to verify a response to this issue, The 

following research problem was formulated: Is it possible to universalize human 

rights in multicultural societies? In order to respond to the proposed problem, the 

main objective of the work is to discuss the possibility of universalizing human 

rights in multicultural societies, using as an example the recognition of 

indigenous rights in the Bolivian Constitution of 2009. And, for specific 

objectives: ) To study the different conceptions of multiculturalism; B) analyze the 

rationale of Human Rights and discuss its universality; C) researching 

universalist and relativist conceptions of human rights; D) demonstrate the 

evolution of the recognition of Indigenous Rights in International Law; And, e) 

analyze the new Bolivian justice system aimed at the realization of Indigenous 

Rights. Already, the theoretical depth of the study is based on the bibliographical 

research, embodied in the readings of several works, based on a deductive 

method. It is possible to promote human rights, even in a multicultural society, 

for this to happen, it is enough to respect the diverse cultures inherent in these 

communities. An example of this realization is the recognition of Indigenous 

Rights in the Bolivian Constitution, thus promoting a Social Unitary State of 

Community Plurinational Law, recognizing the right to difference. 

Keywords: Multiculturalism. Human Rights. Indigenous Rights. Bolivian 

Constitution. 

Introdução 

A presente pesquisa tem por finalidade analisar a efetivação dos 

Direitos Humanos em sociedade multiculturais a partir do 

reconhecimento dos Direitos Indígenas, de modo especial, após a 

promulgação da Constituição da Bolívia em 2009. No intuito de se 

verificar uma resposta ao tema proposto – analisar a efetivação dos 

Direitos Humanos em comunidades multiétnicas – formulou-se o 

seguinte problema de pesquisa: “É possível a efetivação universalizada 

dos Direitos Humanos nas sociedades multiculturais?” 

Nesse sentido, tem-se como hipótese a reconfiguração da cultura 

jurídica latino-americana, especialmente a partir da implementação do 
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Tribunal Indígena, uma vez que a sociedade latino-americana faz surgir 

um Novo Constitucionalismo Latino-Americano1, o que põe em cheque 

conceitos das teorias clássicas, como a divisão do Direito em Direito 

Público e Direito Privado, o de poder constituinte, direitos fundamentais, 

entre outros. Esse movimento apresenta em comum, a introdução, 

naquelas sociedades, do conceito de diversidade cultural e 

reconhecimento de direitos indígenas específicos, incorporando um largo 

catálogo de direitos indígenas, afro e de outros coletivos, em especial 

como reflexo da Convenção n. 169 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT)2, no contexto da aprovação da Declaração das Nações 

Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Tal cenário propõe a 

“refundação do Estado”, com reconhecimento explícito das raízes 

milenares dos povos e a efetivação dos Direitos Humanos. 

Esse estudo se justifica pela necessidade de implementação de 

ações sociais dirigidas às minorias dentro das sociedades multiculturais, 

como por exemplo, as comunidades indígenas, de modo a responder 

juridicamente os anseios desta parcela da sociedade comumente 

esquecida pelos sistemas políticos e jurídicos, levando à diversas 

disputas, principalmente no que tange ao seu direito de 

autodeterminação e autonomia, visando sempre a tutela dos Direitos 

Humanos. 

Além disso, este trabalho tem por objetivo geral, discutir a 

possibilidade de efetivação universalizada dos Direitos Humanos nas 

sociedades multiculturais, utilizando-se, como exemplo, o 

                                                           
1 “A trajetória de [re]apropriação histórico-cultural das populações indígenas na América 

Latina provocou uma onda de constitucionalização de direitos e liberdades fundamentais 

orientadas agora por uma leitura moral do Direito, voltada para o reconhecimento do outro, 

acomodando a diversidade etnicorracial e a pluralidade de culturas no discurso do 

multiculturalismo” (NASCIMENTO, acesso em: 04 jan. 2015). 
2 “A Convenção n° 169, sobre povos indígenas e tribais, adotada na 76ª Conferência 

Internacional do Trabalho em l989, revê a Convenção n° 107. Ela constitui o primeiro 

instrumento internacional vinculante que trata especificamente dos direitos dos povos 

indígenas e tribais. A Convenção aplica-se a povos em países independentes que são 

considerados indígenas pelo fato de seus habitantes descenderem de povos da mesma 

região geográfica que viviam no país na época da conquista ou no período da colonização 

e de conservarem suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas. 

Aplica-se, também, a povos tribais cujas condições sociais, culturais e econômicas os 

distinguem de outros segmentos da população nacional” (OIT, 2011). 
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reconhecimento dos direitos indígenas na Constituição boliviana de 2009. 

E, por objetivos específicos: a) estudar as diversas concepções de 

multiculturalismo; b) analisar a fundamentação dos Direitos Humanos e 

a discussão sobre a sua universalidade; c) pesquisar as concepções 

universalistas e relativistas acerca dos Direitos Humanos; d) demonstrar 

a evolução do reconhecimento dos Direitos Indígenas no Direito 

Internacional; e, e) analisar o novo sistema de justiça boliviano voltado à 

efetivação dos Direitos Indígenas.  

O aprofundamento teórico do estudo pauta-se na pesquisa 

bibliográfica, consubstanciada nas leituras de diversas obras, apoiando-se 

em um método dedutivo. 

Este artigo está estruturado em três partes: na primeira parte será 

discutido os Direitos Humanos numa sociedade multicultural; na 

segunda, discorrer-se-á sobre o reconhecimento dos Direitos Indígenas 

no Direito Internacional, e, num terceiro momento, se analisará o novo 

sistema de justiça da Bolívia voltado à efetivação dos Direitos Indígenas 

daquela sociedade. 

Primeiramente, será discutido os Direitos Humanos numa 

sociedade multicultural, onde abordar-se-á as diversas concepções de 

multiculturalismo. Além disso, tratar-se á dos fundamentos dos Direitos 

Humanos, a partir de uma concepção kantiana e a discussão sobre a sua 

universalidade, trazendo à baila as correntes que discutem sobre o 

universalismo e o relativismo cultural voltado aos Direitos Humanos. 

Posteriormente, analisar-se-á o reconhecimento dos Direitos 

Indígenas no âmbito do Direito Internacional. Analisando a evolução 

desse reconhecimento a partir da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948, da Convenção n. 107 e 169 da Organização 

Internacional do Trabalho, bem como da Declaração das Nações Unidas 

sobre os Direitos dos Povos Indígenas. 

Por derradeiro, discutir-se-á as inovações trazidas para o sistema 

de justiça boliviano com a promulgação da Constituição de 2009, no que 

tange a efetivação dos Direitos Indígenas, e, por via de consequência, a 

efetivação dos Direitos Humanos. Nesse aspecto, analisar-se-á, como 

exemplo, o Tribunal indígena da Bolívia e suas peculiaridades. 
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Os Direitos humanos numa sociedade multicultural 

O presente título tem por objetivo analisar os Direitos Humanos 

numa sociedade multicultural. Para isso, é necessário abordar os diversos 

conceitos de multiculturalismo, bem como a fundamentação desses 

Direitos Humanos e o embate travado entre a sua universalidade. 

Multiculturalismo 

A discussão da temática do multiculturalismo passa pela ideia de 

diferença, sendo que esta ideia muitas vezes é utilizada como resposta 

para se lidar com as diferenças culturais, presentes em nossa sociedade. 

Vive-se num mundo heterogêneo que possui uma grande diversidade 

cultural, sendo que a maioria dos países são multiétnicos. Essas 

diversidades culturais se intensificaram devido ao processo de 

globalização. Michael Walzer, em sua obra “Da tolerância”, já apontava 

para a existência, desde a antiguidade, de sociedades plurais. Nesse 

contexto, em seus estudos demonstrou o crescente desenvolvimento dos 

movimentos multiculturais que tentam chamar a atenção para a 

necessidade de cuidado com as diferenças para não ocasionarem ódio 

entre as culturas (OLIVEIRA JUNIOR, 2006, p. 163). 

Porém, o termo “multiculturalismo” foi utilizado, pela primeira 

vez, na década de 1970, no Canadá, visando políticas de identidade 

nacional, denominadas de polietnicidade. Contudo, nos dias de hoje, esse 

conceito pode ter inúmeros contornos, muitas vezes distintos do 

significado original utilizado no Canadá (CORTINA, 2005). 

Visando demonstrar as múltiplas faces da conceituação do termo 

“multiculturalismo” e seus significados, traz-se à baila a existência de 

quatro formas de multiculturalismo: a) o multiculturalismo conservador, 

que se encontra presente no discurso sobre a supremacia branca, 

buscando inferiorizar o povo africano; b) o multiculturalismo humanista 

liberal, parte da premissa que todos os seres humanos são iguais 

intelectualmente, concordando que todos busquem os mesmos objetivos 

na sociedade capitalista, pois ele “acredita que as restrições econômicas e 

socioculturais existentes podem ser modificadas e reformadas com o 

objetivo de alcançar uma igualdade relativa” (McLAREN, 1997, p. 119); c) 

o multiculturalismo liberal de esquerda, que enfatiza que a igualdade das 

raças reprime as diferenças culturais importantes, por esse motivo, deve-
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se lutar pelas diferenças culturais; e, d) o multiculturalismo crítico que 

compreende que as transformações sociais, institucionais e culturais a 

partir da representação de seus significados (McLAREN, 1997). 

Contudo, esse conceito é controverso e cercado por tensões, 

ensejando algumas críticas como: “(...) é um conceito eurocêntrico, criado 

para descrever a diversidade cultural no quadro dos Estados-nação do 

hemisfério norte (...)” (SANTOS; NUNES, 2010, p. 30), sendo que no 

hemisfério sul “(...) o conceito é associado à retórica e à agenda política 

dos Estados, muitas vezes com o objetivo ou o resultado de consagrar 

formas opressivas e excludentes de ‘comunitarismo’, por vezes associado 

a fundamentalismos religiosos (como na Índia)” (SANTOS; NUNES, 

2010, p. 30). Boaventura de Souza Santos alerta que, apesar dos inúmeros 

significados para “multiculturalismo” nem todos possuem sentido 

emancipatório.  

Nesse sentido, o autor entende que o multiculturalismo deva ser 

um projeto político emancipatório, a fim de articular “(...) as exigências 

do reconhecimento e da distribuição, de um igualdade que reconheça as 

diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza 

desigualdades” (SANTOS; NUNES, 2010, p. 43). Entretanto, para que isso 

ocorra, é essencial assumir a defesa das diferenças culturais, visando 

promover o acesso a direitos. Essa defesa pode  

(...) tomar a forma de defesa e promoção de quadros normativos 

alternativos, locais ou tradicionais, de formas locais e comunais de 

resolução de conflitos ou de exigência de integração plena, como 

cidadãos, no espaço do Estado-nação e de acesso, sem discriminação, 

à justiça oficial, estatal. Ganha sentido mais preciso, assim, a ideia da 

‘cidadania multicultural’ como espaço privilegiado de luta pela 

articulação e potencialização mútuas do reconhecimento e da 

redistribuição”. (SANTOS; NUNES, 2010, p. 43) 

A partir dessas considerações e no que tange a temática dos 

Direitos Humanos, Boaventura de Souza Santos entende que o 

multiculturalismo é “(...) pré-condição de uma relação equilibrada e 

mutuamente potenciadora entre a competência global e a legitimidade 

local que constituem os dois atributos de uma política contra-hegemónica 

de direitos humanos no nosso tempo” (SANTOS, 1997, p. 112). Propondo, 

assim, uma concepção multicultural de Direitos Humanos.  
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A fundamentação dos Direitos Humanos e a discussão sobre a sua 

universalidade 

A utilização do termo “Direitos Humanos” retrata a ideia de um 

“(...) direito cosmopolita da tradição iluminista, tendo sido utilizada com 

diferentes conotações políticas e jurídicas” (BARRETO, 2013, p. 246). Já, 

na contemporaneidade, observa-se a tentativa de se caracterizar os 

direitos humanos fundamentais, como uma “norma mínima” que pode 

ser aplicada à todos os Estados, desde que esses Estados incorporem 

esses direitos em seu ordenamento interno, a fim de poder integrar a 

comunidade internacional (BARRETO, 2013). Nesse aspecto, se ressalta a 

importância do pensamento de John Rawls, uma vez que os Direitos 

Humanos devem se expressar por meio de “normas jurídicas e políticas 

(...) compromissos nacionais com valores, destinados a estabelecer uma 

ordem internacional politicamente justa” (BARRETO, 2013, p. 247). 

Ao se estudar a teoria dos Direitos Humanos deve-se analisá-la sob 

dois aspectos. “(...) em primeiro lugar, à teoria jurídica dessa categoria de 

direitos que analisa o conjunto de tratados, convenções e legislações 

internacionais e nacionais garantidores dos direitos fundamentais da 

pessoa humana” (BARRETO, 2004, p. 280). Em segundo lugar, a análise 

desses Direitos Humanos sob uma perspectiva multicultural. 

Os Direitos Humanos se consolidaram no século XVIII fundado no 

jusnaturalismo, sendo seu conteúdo anterior ao Estado e ao Direito, pois 

era inerente ao ser humano (SILVEIRA, acesso em: 06 fev. 2015) 

Entretanto, sua proteção ganhou ênfase, somente no século XX, após a 

Segunda Guerra Mundial, como resposta da comunidade internacional às 

grandes atrocidades e graves violações cometidas naquela época. Nesse 

momento histórico, ocorreu um grande debate entre diversos Estados 

visando buscar mecanismos capazes de garantir e proteger a dignidade 

da pessoa humana.  

Muitos autores contemporâneos se utilizam do conceito de 

dignidade humana como fundamento universal dos Direitos Humanos 

(SILVEIRA, Acesso em: 06 fev. 2015). No que tange a essa temática, Kant 

(1964), em sua obra “Fundamentos da Metafísica dos Costumes” constrói 

um significado para a dignidade humana a partir de uma autonomia 

ética do ser humano, isto é, a capacidade de determinar a si mesmo ou de 

agir conforme certas leis.  
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Para Kant a “Autonomia é (...)o fundamento da dignidade da 

natureza humana e de toda a natureza racional” (KANT, 1964, p. 79, grifo 

no original). Na visão kantiana, quando este trata do reino dos fins, tudo 

tem um preço ou uma dignidade, pois “Quando uma coisa tem um 

preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como equivalente; mas 

quando uma coisa está acima de todo o preço, e portanto não permite 

equivalente, então tem ela dignidade” (KANT, 1964, p. 77). Nesse 

sentido, a dignidade é algo singular da pessoa humana, ou seja, as coisas 

possuem preço, as pessoas dignidade. Assim, a partir dessa concepção, 

pode-se formular outro enunciado do imperativo categórico:  

(...) o homem não é uma coisa; não é portanto um objecto que possa 

ser utilizado simplesmente como um meio, mas pelo contrário deve 

ser considerado sempre em todas as suas acções como fim em si 

mesmo. Portanto não posso dispor do homem na minha pessoa 

para o mutilar, o degradar ou matar”. (KANT, 1964, p. 70) 

Esse princípio do ser humano e de toda natureza racional como 

fim em si mesmo “(...) é a condição suprema que limita a liberdade das 

acções de cada homem” (KANT, 1964, p. 71-72). Assim, se observa que a 

teoria dos Direitos Humanos teve sua primeira formulação nos textos de 

Kant (BARRETO, 2013, p. 258).  

A dignidade da pessoa humana é “(...) o cerne dos direitos 

humanos, pois é por meio deles que serão asseguradas as múltiplas 

dimensões da vida humana, todas asseguradoras da realização integral 

da pessoa” (BARRETO, 2013, p. 260). Nesse contexto, concebe-se a 

existência de uma dignidade comum a todos os seres humanos, o que 

justificaria a universalização dos Direitos Humanos. Entretanto, tal 

justificativa não é compartilhada por todos os teóricos e nem tão simples 

assim, pois, “O debate sobre os impasses encontrados na relação do 

multiculturalismo com os direitos humanos têm a ver, principalmente, 

com a questão da sua universalidade” (BARRETO, 2013, p. 241). 

Além da questão da fundamentação dos Direitos Humanos, 

existem também outras zonas de tensão e controvérsias a respeito da 

legitimação dos Direitos Humanos que estão, de uma forma ou outra, 

atreladas a temática do multiculturalismo. Uma delas diz respeito ao 

embate entre as teorias de cunho universalistas e relativista, 

questionando se os Direitos Humanos podem ser reconhecidos de 
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maneira universal tendo em vista a diversidade cultural ou se eles devem 

ser relativizados, competindo ao Estado a sua garantia. 

As correntes sobre universalismo e relativismo cultural acerca dos 

Direitos Humanos 

A contextualização dos Direitos Humanos numa sociedade 

multicultural passa pelo debate sobre universalismo e relativismo 

cultural (BARRETO, 2013). As teorias relativistas não admitem a 

existência de normas universais, uma vez que, culturalmente, tudo é 

relativo. Pois, cada sociedade possui uma cultura própria que determina 

seus valores, suas práticas sociais e suas normas (SILVEIRA, Acesso em: 

06 fev. 2015). 

Nesse sentido, Vicente Barreto, ao abordar a questão, ressalta que o 

multiculturalismo representaria para o relativismo a comprovação da 

impossibilidade de se estabelecer padrões universais. Contudo, tal 

corrente possui uma visão redutora desse multiculturalismo encontrado 

na humanidade. Para o autor, “a ideia central do relativismo consiste em 

afirmar que nada pode atender ao bem-estar do todo o ser humano, isto 

porque, os seres humanos, no entendimento relativista, não são 

semelhantes em nenhum aspecto que comporte generalizações” 

(BARRETO, 2013, p. 243-244). 

Dessa forma, os relativistas se agarram ao princípio da tolerância, 

não admitindo a intervenção nas crenças, hábitos e costumes de 

determinados grupos, respeitando sempre a sua cultura. Nesse diapasão, 

ninguém estaria autorizado a impor seus valores à outras comunidades3, 

pois o cerne da questão é reconhecer as diferenças. A 

(...) tolerância não é simplesmente a maneira como se evita os 

antagonismos. É mais que isso. Somos obrigados a ser tolerantes. O 

relativismo de Walzer abre espaço, portanto, para um princípio 

universal fundamental: a obrigatoriedade do reconhecimento da 

diferença. (...) a intolerância é incompatível com a moral porque 

viola aquilo que confere a humanidade ao indivíduo: sua 

identidade cultural. A tolerância, portanto, não é fruto da 

                                                           
3 Imposição essa questionada, hoje em dia, pela tentativa de imposição da cultura ocidental 

no Oriente. 
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indiferença ou do ceticismo moral. Walzer ainda revela o seu 

compromisso com a dimensão moral da tolerância ao recusar o uso 

da coerção sobre grupos minoritários, afirmando que ela “não é 

moralmente aceitável, nem politicamente eficaz”. (WALZER apud 

CITTADINO, 1999, p. 78) 

Entretanto, há quem contraponha essa afirmação enfatizando que 

essa argumentação é uma armadilha da corrente relativista pois, “(...) se 

afirmarmos a igualdade de direitos de todas as culturas, incluiremos aí 

aquelas culturas que não admitem que todas têm iguais direitos” 

(PIACENTINI, 2007, p. 45-46). Nesse sentido, essa tolerância 

incondicional englobaria as culturas intolerantes que cometem atos 

ofensivos a dignidade da pessoa humana. 

A corrente universalista sustenta que todos os seres humanos 

independentes de sua identidade cultural, preservam a noção de Direitos 

Humanos, pois todos são dignos de respeito e consideração. Vicente 

Barreto, afirma que a identificação de sentimentos como o afeto e a 

cooperação é uma condição de convivência do indivíduo na sociedade, 

sendo que essas características são afeitas à todas as culturas, 

ultrapassando, assim, o limites fronteiriços (BARRETO, 2013, p. 244-245). 

Dessa maneira, se demonstra que as diferenças culturais não são 

obstáculos para a universalização dos Direitos Humanos, uma vez que, 

“(...) a aproximação de valores de outras culturas, que não a cultura 

ocidental, com valores expressos nos direitos humanos demonstra que os 

mesmos podem ser universalizáveis, desde que respeitadas às 

especificidades de cada cultura” (CULLETON; BRAGATO; FAJARDO, 

2009, p. 241).  

Porém, a concepção da universalidade também possui suas 

armadilhas, pois essa universalização poderia acarretar um imperialismo 

cultural, uma vez que se procura impor a cultura ocidental a outros 

povos (FREEMAN, 2001). De qualquer forma, é temerário assumir 

qualquer uma das correntes de maneira isolada, “(...) a primeira porque 

quando se diz que ‘tudo é relativo’ está fazendo uma afirmação absoluta. 

A segunda porque, ao querer tornar universais de uma cultura iguais 

para todos, acaba marginalizando a diversidade cultural” (PIACENTINI, 

2007, p. 47). 

Boaventura de Souza Santos, por sua vez, procura superar esse 

debate, entendendo que esse embate resta prejudicado para uma 
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concepção emancipatória de Direitos Humanos. Para ele “Todas as 

culturas são relativas, mas o relativismo cultural enquanto atitude 

filosófica é incorreto. Todas as culturas aspiram a preocupações e valores 

universais, mas o universalismo cultural, enquanto atitude filosófica, é 

incorreto” (SANTOS, 1997, p. 113-114). Nesse sentido, o autor propõe 

uma metodologia que estabeleça o diálogo intercultural, visando colocar 

os Direitos Humanos a serviço de uma política progressista e 

emancipatória. Tal política passa, também, pelo reconhecimento dos 

direitos da minorias, englobando, os direitos indígenas na América 

Latina, e, de maneira especial, na Bolívia. 

O reconhecimento dos direitos indígenas no direito internacional 

As questões referente ao reconhecimento das sociedades 

multiculturais na América Latina, especialmente no que tange aos 

direitos dos povos indígenas, vem ganhando relevância a partir de 

alguns fatores que estão, diretamente, interligados entre si. Primeiro, o 

desenvolvimento e reconhecimento pelo Direito Internacional dos 

Direitos dos Povos Indígenas e Tribais como parte específica dos Direitos 

Humanos. Segundo, a emergência dos movimentos indigenistas 

reivindicando, em âmbito nacional e internacional, o reconhecimento de 

seus direitos. E, por último, os recentes processos que levaram as 

reformas constitucionais em diversos países latino-americanos, 

reconhecendo sua diversidade cultural (SIEDER, 2002), em especial, a 

Constituição boliviana promulgada em 2009. 

O reconhecimento dos Direitos Indígenas pelo Direito 

Internacional ocorreu ao longo do século XX, num processo que teve por 

objetivo superar a ênfase individualista dos Direitos Humanos a partir da 

Declaração Universal de 1948 (URQUIDI; TEIXEIRA; LANA, 2008, p. 

199-222), apesar da Declaração reconhecer, também, direitos coletivos, 

como: direitos sociais, econômicos e culturais. Para as autoras, as 

primeiras ações que ocorreram na América Latina remontaram ao 1º 

Congresso Indigenista Internacional de Pátzcuaro, realizado no México, 

em 1940, tais ações tinham por objetivo analisar as legislações 

indigenistas, visando comparar seus princípios jurídicos entre os países-

membros. 

Posteriormente, em 1957, a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), com o mesmo espírito integracionista, aprovou, mediante o 
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Convênio n. 107, de 05 de junho de 1957, a proteção e integração das 

populações indígenas e outras populações tribais e semitribais de países 

independentes. As proposições desse Convênio são de caráter obrigatório 

aos países signatários e tem por objetivo orientar as ações 

governamentais em matéria indigenista. Além disso, o Convênio se 

justifica devido aos diversos países possuírem populações indígenas e 

tribais que não estão inteiramente integradas a comunidade nacional, 

sendo “(...) que sua situação social, econômica e cultural lhes impede de 

se beneficiar plenamente dos direitos e vantagens de que gozam os 

outros elementos da população” (Preâmbulo da Convenção n. 107 da 

OIT). 

Essa Convenção propõe ações governamentais para pôr em prática 

a proteção dessas população, permitindo que essas comunidades sejam 

integradas à comunidade nacional, com a exclusão de medidas destinada 

à assimilação artificial dessas populações. A partir da promoção desses 

direitos, as populações indígenas e tribais vêm buscando o seu direitos à 

autodeterminação com relação aos Estados.  

Em 1989, na 76ª Conferência Internacional do Trabalho, a 

Organização Internacional do Trabalho revê a Convenção n. 107, 

considerada, por muitos obsoleta, e institui a Convenção n. 169, em 

substituição ao primeiro instrumento internacional vinculante que trata 

especificamente dos direitos dos povos indígenas e tribais (Convenção n. 

107). 

A Convenção n. 169, passa, então, a ser considerada um dos mais 

avançados e importantes instrumentos de vinculação obrigatória que 

trata da proteção dos Direitos Indígenas. Ela reconhece a autoidentidade 

indígena, e dispõe que “(...) nenhum Estado ou grupo social tem o direito 

de negar a identidade a um povo indígena ou tribal que como tal ele 

próprio se reconheça” (Preâmbulo da Convenção n. 169 da OIT). Essa 

inovação garante aos povos indígenas o direito de definir suas 

prioridades em relação ao seu desenvolvimento, respeitando suas 

identidades, crenças e a própria terra que ocupam. A presente Convenção 

dedica especial atenção à relação dos povos indígenas e tribais com a 

terra que habitam, reconhecendo, sob esse enfoque, os direitos de 

propriedade e posse, inclusive sobre os territórios que não são ocupados 

exclusivamente por eles, mas que tenham, tradicionalmente, tido acesso 

para suas atividades e subsistência (Preâmbulo da Convenção n. 169 da 
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OIT), garantindo assim, o direito imemorial. Tal garantia influenciou o 

texto constitucional boliviano de 2009, onde este reconhece o Direito à 

Mãe Terra. 

O Convênio também inova, quando garante aos povos nômades ou 

itinerantes o reconhecimento de seus direitos, assegurando assim, o pleno 

exercício dos Direitos Humanos e liberdades fundamentais (Art. 3º da 

Convenção n. 169 da OIT). Além disso, ela introduz o princípio da 

autodeterminação de uma forma específica no sentido do rumo da vida 

das comunidades, porém não aceita o direito à autodeterminação dos 

povos no sentido do Direito Internacional (URQUIDI; TEIXEIRA; LANA, 

2008, p. 199-222). 

A Convenção n. 169 serviu de fundamento para a Declaração das 

Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, assinada em 13 de 

setembro de 2007. Essa Declaração estabelece a igualdade entre os povos 

indígenas e os demais povos, ao mesmo tempo em que promove o direito 

à diferença, considerando-os diferente e a serem respeitados como tais. 

Ela também considera que, no exercício dos seus direitos, os povos 

indígenas devem ser livres de toda a forma de discriminação, uma vez 

que, sofreram injustiças históricas em decorrência da colonização e da 

subtração de suas terras, e recursos, tendo o direito ao seu 

desenvolvimento negado pelos colonizadores (Preâmbulo da Declaração 

da Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas). 

A Declaração reconhece, também, que a população indígena tem 

direito, sem discriminação, a todos os Direitos Humanos reconhecidos no 

Direito Internacional, bem como, que essas comunidades possuem 

direitos coletivos indispensáveis à sua existência e ao seu 

desenvolvimento. Além disso, o instrumento reconhece, expressamente, 

que os povos indígenas possuem direito à sua autodeterminação, a sua 

autonomia e ao autogoverno nas questões relacionadas a seus assuntos 

internos e locais (Art. 4º da Declaração da Nações Unidas sobre os 

Direitos dos Povos Indígenas), não devendo sofrer interferência de 

nenhum organismo, seja ele estatal ou não. Tal dispositivo gerou grande 

polêmica, levando os países como: Estados Unidos, Canadá, Austrália e 

Nova Zelândia a votarem contra a Declaração. Uma das alegações do 

governo australiano era que o reconhecimento do direito à 

autodeterminação poderia ensejar movimentos separatistas, receio este já 

superado 
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A Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos 

Indígenas atribui aos povos indígenas uma certa “soberania” para gerir 

seu território, seu desenvolvimento e sua sociedade, não conforme o 

direito tradicional, mas de acordo com as regras tradicionais daquela 

comunidade. Observa-se que esses instrumentos de proteção 

internacionais buscam efetivar os Direitos Humanos no que tange as 

comunidades indígenas e tribais, comunidades essas que a muito tempo 

sofrem com a discriminação e com a imposição de uma “cultura branca”. 

Assim, tanto a Convenção n. 169 da OIT, como a Declaração das Nações 

Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas influenciaram alguns países 

da América Latina na reformulação de suas constituições, a fim de 

garantir os Direitos Indígenas, influência essa bastante presente na 

Constituição da Bolívia de 2009.  

O novo sistema de Justiça da Bolívia voltado a efetivação dos direitos 

indígenas 

Há décadas a Bolívia tinha como projeto integrar os indígenas à 

sociedade nacional, contudo, inúmeros problemas surgiram e várias 

dessas políticas indigenistas foram frustradas (DAN; MACIEL, acesso 

em: 05 fev. 2015). A promulgação da Constituição Boliviana se deu, após 

intenso e extenso processo constituinte, a qual teve a participação de 

diversos setores políticos e sociais, incluindo representantes de 16 

nacionalidades indígenas, que contrapôs governo e oposição, o que 

resultou na ratificação de um novo Texto Constitucional, o qual foi 

aprovado em referendo popular no mês de janeiro de 2009.  

A referida Constituição é a mais avançada em termos de 

incorporação da temática indígena, sendo considerada uma inovação no 

que tange as novas figuras de autonomia dos povos indígenas. O artigo 

2º do referido ordenamento disciplina que, em virtude da existência pré-

colonial das nações e povos indígenas originários campesinos e sua 

dominação ancestral sobre seus territórios, é garantido à eles a livre 

determinação que consiste em seu direito a autonomia, ao autogoverno, a 

sua cultura e ao reconhecimento de suas instituições e a consolidação de 

sua identidade territorial. 
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A Carta Magna Boliviana de 2009 se apresenta como um marco ao 

Constitucionalismo latino-americano e, desde seu preâmbulo4 deixa clara 

a ruptura com a forma de Estado vigente até então, seja colonial, 

republicano ou neoliberal e funda um Direito plurinacional, uma vez que 

constitucionaliza o pluralismo étnico e cultural, “assim como sua 

aplicabilidade no sentido de promover o desenvolvimento econômico e 

social reestabelecendo a nível jurídico o vínculo entre a mãe 

terra/natureza com as comunidades humanas” (DAN; MACIEL, acesso 

em: 05 fev. 2015). Nesse viés, “o Estado Plurinacional seria a síntese 

maior de cada identidade que o compõe fundado na pluralidade cultural, 

jurídica e política” (DAN; MACIEL, acesso em: 05 fev. 2015), pois “(...) a 

Bolívia, ao reconhecer-se enquanto Estado pluri-étnico e multicultural 

pôs fim a ficção de Estado enquanto uma única nação” (DAN; MACIEL, 

acesso em: 05 fev. 2015). 

                                                           
4 Preâmbulo da Constituição da Bolívia de 2009. Em tiempos inmemoriales se erigieron 

montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, 

nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta 

sagrada Madre Tierra com rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad 

vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos 

nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los 

funestos tiempos de la colonia.El pueblo boliviano, de composición plural, dede la 

profundidad de la historia, inspirado em las luchas del pasado, em la sublevación indígena 

anticolonial, em la independencia, en las luchas populares de lireración, en las marchas 

indígenas, sociales y sindicales, em las guerras del agua y de octubre, em las luchas por la 

tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos um nuevo Estado. Un 

Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, 

complementariedad, solidariedad, armonía y equidad en la distribuición del producto 

social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, 

social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva 

con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. Dejamos en el pasado el 

Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir 

colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que integra 

y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolívia democrática, productiva, portadora e 

inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación 

de los pueblos. Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Assemblea Constituyente y con 

el poder originario del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e 

integridad del país. Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de 

nuestra Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia. Honor y gloria a los mártires de 

la gesta constituyente y liberadora, que han hecho posible esta nueva historia (BOLÍVIA, 

Constituição de 2009). 
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Além disso, esse novo ordenamento proporcionou uma 

radicalização democrática da própria estrutura da justiça constitucional, 

com a previsão de eleições diretas por voto popular para os seus 

membros, os quais terão um mandato e não serão vitalícios. O Tribunal 

também, passaria a ser plurinacional, pois teria membros eleitos pelo 

sistema eleitoral ordinário e pelo sistema indígena, uma vez que, o novo 

Texto Constitucional considera que a soberania se encontra no povo 

boliviano e se exerce de forma direta e delegada, emanando dela as 

funções e atribuições dos órgãos do poder público. Tal soberania entende 

ser inalienável e imprescritível5. 

Esse novo contexto prevê, o surgimento de um Estado Unitário 

Social de Direito Plurinacional Comunitário, que se pretende consolidar 

por meio da inserção de uma educação democrática, participativa, 

comunitária e descolonizadora (art. 78, I), entre outras, sendo intercultural 

e intracultural em todo o sistema educativo (art. 78, II; 91, II, em relação ao 

Ensino Superior), fomentando o diálogo intercultural, a igualdade de 

gênero, a não violência e a vigência de Direitos Humanos (art. 79). A 

erradicação do analfabetismo deve respeitar a realidade cultural e 

linguística da população (art. 84), e é garantida a liberdade de fé, de 

consciência, de ensino da religião, “assim como a espiritualidade das 

nações e povos indígenas campesino originários”. (art. 86). Os saberes, 

conhecimentos, valores, espiritualidades e cosmovisões tradicionais são 

reconhecidos como patrimônio nacional (arts. 98, II e 100, I), inclusive com 

registro de propriedade intelectual (art. 100. II c/c 99, II)6. 

A nova Constituição boliviana representa um novo “pacto político 

que expressa a pluralidade, ela materializa uma forma de poder que se 

legitima pela convivência e coexistência de concepções divergentes, 

diversas e participativas” (WOLKMER, 2013, p. 19) e, que se propõe a um 

pluralismo, o qual, para de fato se caracterizar, deve englobar 

“fenômenos espaciais e temporais com múltiplos campos de produção e 

de aplicação, os quais compreendem, além dos aportes filosóficos, 

sociológicos, políticos ou culturais, uma formulação teórica e prática de 

pluralidade no direito” (WOLKMER, 2013, p. 21). 

                                                           
5 Como se observa do art. 7º da Constituição Boliviana (BOLÍVIA, Constituição de 2009). 
6 Artigos da Constituição boliviana (BOLÍVIA, Constituição de 2009). 
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E, sob essa perspectiva, a Carta da Bolívia, ao pretender que a 

interculturalidade faça parte do sistema político-jurídico do país, propõe 

a jurisdição indígena como um direito inviolável e universal, ressaltando, 

novamente, a efetivação dos Direitos Humanos nessas sociedades 

multiculturais. 

O Tribunal Indígena e suas peculiaridades 

O novo Texto Constitucional da Bolívia reconhece direitos às 

nações e povos indígenas originários e campesinos, considerando tal 

parcela como toda a coletividade humana que compartilha identidade 

cultural, idioma, tradição histórica, instituições, territorialidade e 

cosmovisão, e, cuja existência é anterior à invasão colonial espanhola (art. 

30, I) ao pretender que a interculturalidade faça parte do sistema político-

jurídico do país, propondo a jurisdição indígena como um direito 

inviolável e universal. 

Os inseridos nesta condição gozam de direitos como: a livre 

existência; o reconhecimento de sua identidade cultural, religiosa e 

espiritual, práticas e costumes; a livre determinação e a territorialidade; a 

proteção do Estado no que tange as suas instituições; a criação e 

administração de sistemas, meios e redes de comunicação próprios; a 

garantia de que seus saberes e conhecimentos tradicionais, sua medicina 

tradicional, seu idioma, seus rituais, seus símbolos e vestimentas serão 

valorizados, respeitados e promovidos; direito de viver em um meio 

ambiente sadio, com manejo e aproveitamento adequado do ecossistema; 

direito à propriedade intelectual coletiva de seus saberes, ciências e 

conhecimentos, assim como a sua valorização, uso, promoção e 

desenvolvimento; direito a uma educação intracultural, intercultura e 

plural em todo o sistema educativo; direito a um sistema de saúde 

universal e gratuito que respeite suas práticas tradicionais; direito ao 

exercício de seus sistemas políticos, jurídicos e econômicos de acordo 

com seus costumes; direito a ser consultados mediante procedimentos 

apropriados e em particular por meio de suas instituições, cada vez que 

se preveem medidas legislativas ou administrativas que afetem seu povo; 

respeito e garantia do direito a uma consulta prévia obrigatória, realizada 

pelo Estado, centrada na boa-fé e no respeito a exploração dos recursos 

naturais não renováveis no território que habitam; direito a participação e 

aos benefícios da exploração dos recursos naturais de seus territórios; 
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direito à gestão autônoma do uso e aproveitamento exclusivo dos 

recursos naturais renováveis existente em seu território, sem prejuízo aos 

direitos legitimamente adquiridos por terceiros; e, direito a participação 

nos órgãos e instituições do Estado (art. 30,II).  

Diante deste rol de direitos, se observa que as instituições 

indígenas passam a integrar a estrutura estatal (art. 30, II, 5), e tais 

sujeitos passam a exercitar seus sistemas políticos, jurídicos e econômicos 

de acordo com sua cosmovisão (art. 30, II, 14), com plena participação nos 

órgãos e instituições daquele Estado. 

A participação cidadã em um sistema de justiça que prima pela 

independência, imparcialidade, segurança jurídica, publicidade, 

probidade, celeridade, gratuidade, pluralismo jurídico, 

interculturalidade, equidade, com harmonia e respeito aos direitos (art. 

178). Sendo que naquele contexto, o sistema de justiça é composto por 

uma jurisdição agroambiental, por uma jurisdição indígena originária 

campesina, além de uma jurisdição ordinária (art. 179, I), sem que aja 

influência de uma sobre a outra, uma vez que, todas gozam de igualdade 

de hierarquia (art. 179, II), e estão sujeitas apenas ao Tribunal 

Constitucional Plurinacional. 

Assim, as nações e povos indígenas possuem a legitimidade para 

exercerem funções jurisdicionais que lhes competem, por meio de suas 

autoridades, com liberdade para aplicarem seus princípios, valores 

culturais, através de normas e procedimentos próprios (art. 190, I). Tal 

sistema de justiça deve primar pelo direito à vida, entre outras garantias 

previstas no texto boliviano, mas, sem dúvida, marca um novo contexto 

para se repensar o modelo de jurisdição vigorante na América Latina. 

Importa ainda destacar naquele modelo, que toda a autoridade 

pública, deve respeitar as decisões oriundas da jurisdição indígena (art. 

192, I), sem interferência, a não ser quando seu apoio for solicitado por 

aquele órgão independente, para fins de viabilizar o cumprimento de 

suas decisões (art. 192, II), sendo que a jurisdição indígena originária e 

campesina é exercida no âmbito de vigência pessoal, material e territorial.  

A novidade nesse modelo reside, portanto, no fato de sua gestação 

estar vinculada a uma reordenação do espaço público participativo, 

através do surgimento de novos sujeitos de direito, “em substituição ao 

sujeito individual abstrato liberal” (PRONER, 2013, p. 147), de modo a 
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evidenciar uma ressignificação na jurisdição, através da participação das 

comunidades. Nesse contexto, o desafio proposto pelo modelo boliviano, 

entre outros, consiste em se repensar, em termos de América Latina, “um 

projeto social e político contra-hegemônico, apto a redefinir os 

procedimentos clássicos entre os poderes estatal e societário” 

(WOLKMER, 2010, p. 37), especialmente, no que concerne “as formas 

tradicionais de normatividade e as manifestações plurais não formais de 

jurisdição”, de modo a promover o respeito as diversas culturas 

existentes nas sociedades que compõe este continente, o que provoca e 

justifica um repensar do modelo brasileiro, que se constitui como o maior 

da América Latina, não só em extensão territorial, como em diversidade 

cultural. 

A preocupação com a identidade cultural, portanto, ganha relevo, 

e, nesse contexto, convém destacar que a cultura pode ser observada por 

meio de diversas perspectivas. Mas, como se extrai do modelo analisado, 

o conflito reside em uma diferença de pontos de vista, e, assim, a cultura 

para fins de efetivação dos Direitos Humanos, que é o ponto que se 

analisa na presente, deve ser considerada como uma observação 

escolhida dentre outras possibilidades. Isso permite que, a partir da 

distinção cultural, se estimule formas de observação reflexivas que 

indicam a ideia de que o ponto de comparação é, ele próprio, 

contingente, porque há sempre a opção de escolher outros pontos de 

vista, uma vez que comparações culturais estimulam a reflexão e a 

reflexão da reflexão.  

Transitar por outras culturas e ao mesmo tempo manter a sua, 

como um modo de relacionamento, significa a outorga de liberdade e 

reconhecimento aos indivíduos como protagonistas dos Direitos 

Humanos. Nessa linha, a Bolívia, ao garantir constitucionalmente a 

identidade cultural das comunidades indígenas, e, ao mesmo tempo que 

seus membros possam requerer que tal identidade se registre junto com 

sua cidadania boliviana nos documentos pessoais, tais como carteira de 

identidade; passaporte, etc. (art. 30, I, 2 e 3), abre o diálogo com vistas a 

identificar os requisitos para a implementação de uma efetiva 

reconfiguração na sua cultura jurídica e a manutenção de um Estado 

Plurinacional, respeitando as diferenças culturais, a fim de promover a 

efetivação dos Direitos Humanos.  
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Considerações finais 

O presente estudo buscou estimular a reflexão e incitar o debate a 

respeito da universalização dos Direitos Humanos nas sociedades 

multiculturais, trazendo à tona as transformações evidenciada na 

América Latina, e, em especial na Bolívia, no que concerne ao 

reconhecimento dos Direitos Indígenas nessas sociedades.  

Nesse contexto, procurou-se demonstrar a relevância da 

diversidade cultural na sociedade latino-americana, onde os direitos dos 

povos indígenas ganham destaque, sendo que o Estado passa a assumir 

um compromisso com a garantia da autonomia e da autodeterminação 

desses povos. Tal movimento é evidenciado por alguns doutrinadores, 

como Novo Constitucionalismo Latino-Americano que reconhece e 

efetiva as diferenças, buscando a promoção dos Direitos Humanos, como 

ocorre com o sistema de justiça boliviano. 

A reconfiguração, observada na Bolívia após a promulgação da 

Constituição de 2009, evidencia uma ruptura com a forma de Estado 

vigente até aquele momento e a preocupação com o surgimento de um 

Estado Unitário Social de Direito Plurinacional Comunitário, onde os 

direitos dos povos indígenas são respeitados. Assim, tal compromisso 

deve permear a atuação desta sociedade, seja pelo seu ente político, o 

Estado, seja pelos órgãos deste, ou pelas instituições. Tal compromisso 

enseja a efetivação universal dos Direitos Humanos naquelas 

comunidades.  

Nessa reestruturação, os sujeitos envolvidos e as comunidades 

multiétnicas, especialmente as indígenas, ganham espaço para “dizerem 

o seu direito”, fato esse que ocorreu com a implementação do Tribunal 

Indígena na Bolívia, sendo que essa justiça indígena boliviana se sujeita 

apenas ao Tribunal Constitucional Boliviano. Tal prerrogativa esta inserta 

no texto constitucional da Bolívia que dentre outros dispõe em seu Art. 

2897 que a autonomia indígena consiste em um autogoverno como 

                                                           
7 Art. 289 – La autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno 

como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario 

campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización 

o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias (BOLÍVIA, Constituição 

de 2009). 
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exercício da livre determinação das nações e dos povos indígenas de 

origem campesina, cuja população compartilhe território, cultura, 

história, línguas e organização ou instituições jurídicas, políticas, sociais e 

econômicas próprias. 

A comunidade indígena boliviana ainda goza (art. 30, “16”) do 

exercício de seus sistemas políticos, jurídicos e econômicos de acordo 

com sua cosmovisão. Isso demonstra uma reestruturação do sistema 

jurídico-político e da forma de comunicação entre este as comunidades 

inseridas em seus contextos, com repercussões no próprio 

desenvolvimento daquelas sociedades. 

A ideia de autonomia e autodeterminação esta ligada à existência 

de condições necessárias para a capacidade autônoma de uma sociedade 

multicultural, que assim pode se manifestar, definindo e guiando seu 

desenvolvimento, ou seja se tornem gestoras de seu próprio 

desenvolvimento, tanto no campo educacional e de formação técnica, 

quanto no campo político-administrativo à gestão de seus próprios 

territórios, e também no campo jurisdicional.  

Nesse sentido, percebe-se o avanço do sistema boliviano, 

especialmente no que concerne ao Tribunal Indígena implementado a 

partir da Constituição da Bolívia de 2009, o qual rompe com uma 

tradição excludente e discriminatória em se tratando da questão 

indígena, e surge como um novo paradigma na América Latina, o qual 

pode subsidiar outros sistemas com vistas a uma reconfiguração da 

cultura jurídica. 

No intuito de responder ao problema de pesquisa proposto, 

observa-se a possibilidade da universalização dos Direitos Humanos nas 

sociedades multiculturais, utilizando como exemplo a comunidade 

boliviana. Apesar de se evidenciar uma diversidade cultural muito 

grande naquele país (Bolívia), todos os indivíduos – indígenas e não 

indígenas – são dignos de respeito e consideração. A Carta Magna 

boliviana de 2009 garante aos membros daquela sociedade o direito à 

diferença e o respeito aos seus costumes, crenças e território, bem como o 

direito à sua autodeterminação e autogoverno, garantindo, inclusive o 

direito à não interferência, seja do Estado ou de qualquer outra 

instituição.  
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EPISTEMOLOGIA E PRÁXIS A PARTIR DA REALIDADE DO SUL 

Bruno Ferreira 

Maria Aparecida Lucca Caovilla 

Resumo: A América Latina mantém raízes históricas de um processo 

colonizatório violador de direitos. O colonizador legitimou seus atos a partir da 

desconsideração do outro como ser humano, possuidor de dignidade e 

alteridade, justificando assim, a subalternização dos povos latino-americanos, 

produzindo-se teorias jurídicas hegemônicas em detrimento à pluralidade. 

Renunciou-se a possibilidade de produzir conhecimento local (práxis) próprio. Na 

passagem do século XX para o século XXI, a América Latina vivencia mudanças 

paradigmáticas, necessárias à compreensão de quem são e onde estão os novos 

sujeitos criadores e transformadores de uma nova cultura democrática. 

Navegando pelo constitucionalismo dos Andes, tem-se evidenciado experiências 

sociopolíticas das Constituições do Equador e da Bolívia. O “bem viver” é o 

centro de todo o resgate cultural, ancestral e espiritual, movido pelos povos 

andinos, surgindo daí novas institucionalidades, os Estados plurinacionais e a 

justiça comunitária. Assim, indaga-se: como uma só epistemologia jurídica 

conseguiu consolidar-se como legítima, diante de um contexto essencialmente 

plural latino-americano? É possível a construção de uma epistemologia a partir 

da práxis (da realidade latino-americana) do Sul?  

Palavras-chave: Epistemologia; Práxis; Sul.  

Resumen: La América Latina tiene raíces históricas de un violador colonizar el 

derecho al proceso. El colonizador legitima sus acciones desde el 

desconocimiento del otro como un ser humano, poseedor de la dignidad y la 

alteridad, lo que justifica la subordinación de los pueblos de la América Latina, la 

producción de teorías jurídicas hegemónicas más de la pluralidad. La posibilidad 

de producir conocimiento local se renunció (práctica) en sí. En el paso del siglo 

XX al siglo XXI, la América Latina experimenta cambios paradigmáticos, 
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comprensión necesaria quiénes son y dónde están los nuevos sujetos creadores y 

transformadores de una nueva cultura democrática. Navegando por el 

constitucionalismo de los Andes, ha puesto en evidencia las experiencias socio-

políticas de las constituciones de Ecuador y Bolivia. Lo “buen vivir” es el centro 

de todo renacimiento cultural, ancestral y espiritual, impulsado por los pueblos 

andinos, que surge de esta nueva instituciones, los Estados plurinacionales y la 

justicia comunitaria. Por lo tanto, nos preguntamos: ¿cómo una sola 

epistemología jurídica logró consolidarse como legítimo en la cara de un contexto 

esencialmente plural de la América Latina? La construcción de una epistemología 

de la praxis (la realidad de América Latina) del Sur ¿Es posible? 

Palabras clave: Epistemología; Práxis; Sur. 

Introdução 

A proposta do presente artigo está voltada à discussão da 

complexidade e realidade da América Latina, marcada historicamente 

pela opressão colonial e a supressão das condições de dignidade e 

alteridade dos povos latino-americanos, sejam eles originários ou não. O 

direito ocidental verticalizado e movimentado de cima para baixo em 

favor das classes dominantes, determinou a consolidação de um modelo 

monocultural (hegemônico), transplantando unilateralmente e 

condensado a partir da subalternização e exclusão dos povos latino-

americanos.  

Entretanto, a realidade latino-americana põe em cheque os 

conceitos tradicionais (Estado-Nação e modelo monocultural), 

considerando a emergência dos novos sujeitos (emergente/insurgentes) 

criadores e transformadores de uma nova ordem democrática. Nesse 

ponto, reflete-se, como exemplo, a introdução ao pensamento abissal, 

perspectiva elaborada por Boaventura de Souza Santos, e que, 

posteriormente, verterá à perspectiva da epistemologia do Sul. 

Nesse sentido, a construção do presente trabalho tem sentido na 

medida de que em sua base está alicerçada na perspectiva da 

pluralidade, característica marcante e em constante transformação na 

América Latina. Isso porque, na passagem do século XX para o século 

XXI, surgem movimentos à favor do reconhecimento do outro – aquele 

sujeito inferiorizado – frente à produção e perpetuação de conhecimentos 

e da práxis local, que se desenvolve a partir das realidades excludentes e 

subalternas. 
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Desse modo, evidenciada a necessidade de conhecer, produzir e 

reinventar novas formas de conhecimento advindas da “periferia”, em 

contraponto aos produtos históricos do capitalismo e colonialismo, 

insistentes em produzir desigualdades. Igualmente, a América Latina 

tem promovido ruptura nos padrões hegemônicos e centralizadores, 

como é o caso da experiência do Constitucionalismo dos Andes, o qual 

apresenta uma ruptura institucional nas bases políticas e jurídicas dos 

Estados, especificamente as Constituições da Bolívia e do Equador.  

No mesmo sentido, a concepção de “bem viver” constitui-se ponto 

central na discussão acerca do rompimento das matrizes e teorias 

hegemônicas – que mantém os padrões monistas – do mesmo modo que 

oferece alternativas epistemológicas a partir da práxis e da realidade do 

sul, no resgate cultural, ancestral e espiritual, movido pelos povos 

andinos, surgindo daí, novas institucionalidades, os Estados 

plurinacionais, a justiça comunitária, na perspectiva de reconhecimento 

do “outro” e nas necessidades dos indivíduos alijados em sua própria. 

A construção do modelo monocultural 

Ao “descobrir” a América, em 1942, a Europa coloca-se ao centro 

do mundo, tornando-se consciente de seu próprio poder, implementando 

em terras latino-americanas a superioridade do modelo eurocêntrico1, a 

superioridade de raça, espírito, capacidade militar e econômica, ao passo 

que relega as práticas locais dos povos originários à condição de 

subalterno, inferior, primitivo, irracional, bárbaro, para assim, justificar à 

sua conquista. 

“A postura eurocêntrica com relação aos povos reflete-se na própria 

história da América Latina e, posteriormente da África e da Ásia, pelo 

modelo de materialização das primeiras ideologias dominantes na 

                                                           
1 Eurocentrismo é, aqui, o nome de uma perspectiva de conhecimento cuja elaboração 

sistemática começou na Europa Ocidental antes de mediados do século XVII, ainda que 

algumas de suas raízes são sem dúvida mais velhas, ou mesmo antigas, e que nos séculos 

seguintes se tornou mundialmente hegemônica percorrendo o mesmo fluxo do domínio da 

Europa burguesa. Sua constituição ocorreu associada à específica secularização burguesa do 

pensamento europeu e à experiência e às necessidades do padrão mundial de poder 

capitalista, colonial/moderno, eurocentrado, estabelecido a partir da América (QUIJANO, 

2005, p. 126). 
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totalidade moderna”. Não há horizonte racional fora do campo de 

dominação e exclusão, os objetivos se sobrepunham as condições plurais 

existentes, não havia pudor em relação à materialização de interesses das 

classes dominantes. O outro servia apenas como mero objeto exploratório, 

capaz de servir à ambição eurocêntrica (FAGUNDES, 2015, p. 72). 

O direito moderno (eurocêntrico) passa a ser considerado único, 

válido e legítimo, centralizado e verticalizado de cima para baixo, 

constituindo-se, assim, um modelo “padrão/ideal” a ser seguido pelos 

povos. A cultura jurídica volta-se para a centralização no Estado, 

marcada pelo monismo jurídico, concepção que atribui ao mesmo o 

monopólio exclusivo da produção de normas jurídicas, ou seja, o Estado 

é o único agente legitimado capaz de criar legalidade para enquadrar as 

formas de relações sociais que se vão impondo (WOLKMER, 2001, p. 46).  

O direito ocidental moderno, reduzido ao direito estatal e abstraído 

da realidade, constituiu-se no modelo ideal que deveria ser 

estendido para todo o planeta, como símbolo máximo de evolução 

e progresso e, assim como forma de domínio e colonização das 

demais culturas. (...) A partir deste pretenso ponto neutro de 

observação todos os outros saberes jurídicos locais se transformam 

em primitivos, inadequados ou simplesmente silenciados. 

(COLAÇO, DAMÀZIO, 2012, p. 51) 

Desse modo, o processo de independência e de formação do 

Estado-Nação esteve subjugado às formas de colonização (do ser, do 

saber, do poder).  

Passados mais de quinhentos anos e não foi possível o 

reconhecimento da pluralidade epistêmica do mundo, principalmente na 

América Latina. Formas de conhecimento local (práxis) para além das que 

tinham domínio, por lhes serem estranhas, foram consideradas como 

meras “práticas incompreensíveis e inferiores”. Logo, as ricas 

manifestações plurais seculares foram ignoradas, silenciadas, 

subalternizadas, vítimas de um verdadeiro epistemicídio2. 

                                                           
2 Consiste na eliminação ou inferiorização ativa de algumas formas de conhecimento em 

favor de outras, consideradas mais desejáveis no marco de toda estratégia de poder 

(SANTOS, 2010). 
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Nesse passo, a formação da cultura jurídica latino-americana 

conserva a herança norte-eurocêntrica em detrimento as culturas locais, a 

exemplo dos povos indígenas, (in)compreendidos como povos 

subumanos e inferiores. Essa (in)compreensão que se tenta explicar 

traduz-se historicamente na subalternização dos povos latino-

americanos, especialmente dos povos indígenas (sem eles originários ou 

não), desconsiderados e desprovidos das condições de seres humanos.  

O sujeito – o outro3 – invizibilizado pelo processo colonial não 

deve ser reduzido à servidão. O direito latino-americano carrega consigo 

a faceta da colonialidade, não congrega as condições necessárias à 

organização de territórios tão vastos, compostos por povos diversos 

(práxis locais), e muito menos esteve ou está apto à harmonização destas 

sociedades (WOLKMER, ALMEIDA, 2011). 

Por estes contornos a modernidade e a racionalidade foram 

desenhadas como experiência e produtos exclusivamente europeus 

(centralidade), desconsiderando as demais práxis, o que torna facilmente 

percebida pela codificação e dualidade de novas categorias, evidenciadas 

pelo autor Aníbal Quijano (2005, p. 122): “Oriente-Ocidente, primitivo-

civilizado, mágico/mítico-científico, irracional-racional, tradicional-

moderno. (...) Sob essa codificação das relações entre europeu/não-

europeu, raça é, sem dúvida, a categoria básica”. 

A essa referência, Aníbal Quijano (2005) expõe o padrão de poder 

estabelecido na América Latina, resultado de dois processos históricos 

convergentes como pontos fundamentais para o estabelecimento do novo 

padrão de poder. 

A América constitui-se como o primeiro espaço/tempo de um 

padrão de poder de vocação mundial e, desse modo e por isso, 

como a primeira id-entidade da modernidade. Dois processos 

históricos convergiram e se associaram na produção do referido 

                                                           
3 O outro, que não é diferente (como afirma a totalidade) mas distinto (sempre outro) que 

tem sua história, sua cultura, sua exterioridade, não foi respeitado. Não se lhe permitiu ser 

outro. Foi incorporado ao estranho, a totalidade alheia. Totalizar a exterioridade, 

sistematizar a alteridade, negar o outro como outro é a alienação. Alienar é vender alguém 

ou algo; é fazê-lo passar a outro possuidor ou proprietário. A alienação de um povo ou 

indivíduo é singular, é fazer-lhe perder o seu ser ao incorporá-lo como momento, aspecto 

ou instrumento do ser de outro (DUSSEL, 1977, p. 58). 
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espaço/tempo e estabeleceram-se como os dois eixos fundamentais 

do novo padrão de poder. Por um lado, a codificação das 

diferenças entre conquistadores e conquistados na ideia de raça, ou 

seja, uma supostamente distinta estrutura biológica que situava a 

uns em situação natural de inferioridade em relação a outros. Essa 

ideia foi assumida pelos conquistadores como o principal elemento 

constitutivo, fundacional, das relações de dominação que a 

conquista exigia. Nessas bases, conseqüentemente, foi classificada a 

população da América, e mais tarde do mundo, nesse novo padrão 

de poder. Por outro lado, a articulação de todas as formas 

históricas de controle do trabalho, de seus recursos e de seus 

produtos, em torno do capital e do mercado mundial. (QUIJANO, 

2005, p. 117) 

Essa perspectiva imposta pelo eurocentrismo marcou a expansão 

de dominação da cultura colonial europeia, introduzida no direito 

moderno, que por sua vez, projetou a linha densa e cruel da 

subalternização dos povos originários, acabando por ocultar e exterminar 

culturas locais, práticas locais não abrangidas pelos padrões dominantes, 

de cunho monista e hegemônico.  

Espistemologia e práxis a partir da realidade do Sul 

No decorrer das últimas décadas vem ganhando força as correntes 

críticas. Trata-se de estudos descoloniais, surgidos, sobretudo em reação 

a colonialidade (do ser, do saber e do ser), que vem de encontro à 

modernidade eurocêntrica.  

A América Latina do século XXI permite a estruturação de um 

pensamento do Sul, capaz de harmonizar as diferentes formas de 

conhecimento, a partir de sua própria realidade, da perspectiva do sujeito 

em sociedade enquanto manifestação plural, cujo pensamento a partir da 

realidade do sul (Boaventura de Sousa Santos) torna o continente latino-

americano como protagonista. 

Entretanto, nas últimas décadas do século XX, esta história começa 

a receber novos contornos, através de um novo marco constitucional, o 

constitucionalismo latino-americano, o qual propõe a inversão do modelo 

eurocêntrico de poder, a fim de legitimar e emancipar os diferentes 

grupos historicamente marginalizados a promover as escolhas 

constituintes na busca por igualdade de oportunidades. O movimento 
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promoveu uma virada constitucional capaz de romper com padrões 

arraigados 

(...) a matriz de fundamentação acerca do “novo” 

constitucionalismo na América Latina não há de ser encontrada, 

incorporada e reproduzida da cultura jurídico-constitucional 

eurocêntrica, enquanto conceito contraditório, marcado por vários 

significados e ambiguidades, centrado na formalização e garantia 

de direitos, e na exegese restritiva do texto constitucional, bem 

como, na hegemonia de princípios e de valores, e no ativismo 

hermenêutico e programático do poder judicial. Neste aspecto, o 

“novo” constitucionalismo incide em ruptura de paradigma com a 

teoria constitucional clássica da modernidade eurocêntrica. 

(WOLKMER; MELO, 2013, p. 10) 

Esta nova reflexão jurídico-constitucional, esta voltada à 

diversidade, à inclusão social, à consolidação de cidadania, contribuindo, 

desta forma, para a construção da sociedade voltada para compreensão 

das pessoas, grupos de pessoas e comunidades em seus espaços sociais, 

culturais e ambiente natural, mas também voltado ao respeito de suas 

identidades, personalidades e opções de vida, a fim de ouvir as infinitas 

vozes que foram silenciadas ao longo da história. 

Surge assim como uma alternativa de reflexão teórica 

transmoderna, promove a valorização da epistemologia do sul, através 

do giro decolonial.  

Não pretendemos simplesmente desarmar, desfazer ou revertes o 

colonial, quer dizer, passar de um momento colonial a outro não 

colonial, como se fosse possível que os padrões e suas marcas 

desistam de existir. A intenção é mais assinalar e provocar um 

posicionamento – uma postura e atitude continua – de transgredir, 

intervir, insurgir e incluir. O decolonial demanda, então um 

caminho de luta continua no qual podemos identificar, viabilizar e 

promover “lugares” de exterioridade e construção de alternativas. 

(WALSH, 2009, p. 64-68) 

Neste viés, o novo constitucionalismo latino-americano, se 

consubstancia na oportunidade de repensar o Direito a partir do 

reconhecimento da diversidade e da revisão das estruturas e institutos 

jurídicos, para além do Direito monopolizado pelo Estado, tipicamente 

moderno. 
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O constitucionalismo latino-americano 

A contribuição do movimento denominado novo 

constitucionalismo – ou constitucionalismo dos Andes – é fundamental 

para entender as recentes movimentações no âmbito do sistema político e 

de justiça dos países latino-americanos, em parte, pelo protagonismo dos 

povos originários (autóctones e indígenas), os quais aparecem na pauta 

do sistema político e fundamentam as mudanças no âmbito do sistema 

jurídico, notadamente nas cartas políticas recentes nos países latino-

americanos.  

Mas antes disso, fundamental discorrer acerca da trajetória dos 

povos latino-americanos, marcadas pela opressão, pelo desrespeito às 

comunidades tradicionais, os costumes locais e a forma de compreender 

o mundo, dando azo a manifestação e a eclosão de movimentos em favor 

das minorias, principalmente em favor da identidade latino-americana, 

esquecida e relegada na história. 

O Direito, articulado de cima para baixo, horizontalmente, não 

permitiu – e não permite – o reconhecimento das expressões étnico-

culturais dos povos latino-americanos (pluralismo), impondo um modelo 

unificado (homogêneo), desconexo e em desconformidade com a 

realidade do sul4. 

Em curso, não só a capacidade de ressignificação de um sistema de 

justiça, mas uma ruptura do sistema tradicional, posto em cheque pelas 

novas diretrizes epistemológicas oriundas da América Latina. As 

transformações a partir de práticas emancipatórias, como é o caso da 

Bolívia e do Equador, são evidentes no movimento do constitucionalismo 

latino-americano, capaz de romper com os paradigmas dominantes, 

incorporados no processo excludente e hegemônico para o qual a 

América Latina esteve e ainda está submetida. 

O pretenso saber europeu consolidou-se numa perspectiva 

dominante (hegemônica) e deslegitimadora (colonização do saber, do 

                                                           
4 Entiendo por epistemología del Sur el reclamo de nuevos procesos de producción y de 

valoración de conocimientos válidos, científicos y no-científicos, y de nuevas relaciones 

entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de las clases y grupos 

sociales que han sufrido de manera sistemática las injustas desigualdades y las 

discriminaciones causadas por el capitalismo y por el colonialismo (SANTOS, 2010, p. 43). 
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poder, do ser), que encobriu5 a América Latina, ocultando, também, a 

riqueza cultural, social, as manifestações locais, ou seja, a verdadeira face 

dos povos latino-americanos. 

Nesse sentido, a América Latina tem passado por profundas 

transformações (inversas ao modelo tradicional) políticas, econômicas e 

sociais durante as últimas décadas, fruto de um novo marco institucional. 

As novas cartas políticas da Colômbia (1991), Venezuela (1999), Equador 

(2008) e Bolívia (2009), promoveram rupturas epistemológicas em relação 

ao Estado, ao Direito e aos povos indígenas, sobretudo às perspectivas 

dessas bases políticas e institucionais, cujo histórico é marcado pela 

dominação e opressão a esses povos. 

Os constantes movimentos sociais vivenciados pela sociedade 

latino-americana, em especial no final do século XX e início do século 

XXI, vêm desencadeando a necessidade de se (re)pensar a existência de 

um constitucionalismo que se aproxime do cidadão, não apenas no 

sentido formal, vez que a América latina é caracterizada por uma 

sociedade intercultural, composta de vários povos e diferentes modos de 

organização, o que inviabiliza um sistema uniformizador e lança um 

novo desafio no sistema de justiça tradicional. 

O Direito como um todo, em sua raiz histórica, esteve ligado 

diretamente a matriz Europeia, culminando com um direito 

extremamente legalista. Esse direito, tido como universal encontra 

dificuldades em contemplar as diferentes realidades e contextos vividos 

na complexa realidade dos povos indígenas, autóctones, originários, 

latino-americanos, que sofreram com efeitos da colonização europeia.  

                                                           
5 O ano de 1492, segundo nossa tese central, é a data do “nascimento” da Modernidade; 

embora sua gestação – como o feto – leve um tempo de crescimento intra-uterino. A 

modernidade originou-se nas cidades europeias medievais, livres, centros de enorme 

criatividade. Mas “nasceu” quando a Europa pôde se confrontar como o seu “Outro” e 

controlá-lo, vencê-lo, violentá-lo: quando pôde se definir como um “ego” descobridor, 

conquistador, colonizador da Alteridade constitutiva da própria Modernidade. De qualquer 

maneira, esse Outro não foi “descoberto” como Outro, mas foi “en-coberto” como o “si-

mesmo” que a Europa já era desde sempre. De maneira que 1492 será o momento do 

nascimento da Modernidade como conceito, o momento concreto da “origem” de um 

“mito” de violência sacrificial muito particular, e, ao mesmo tempo, um processo de “en-

cobrimento” do não-europeu (DUSSEL, 1993, p. 8). 
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A colonização na América Latina, aliada à influência do direito 

Europeu, tido a priori como único e universal, trouxe um profundo 

processo de extermínio dos povos autóctones, originários, indígenas. 

Atualmente o direito para estes povos não se vê garantido no sistema 

unificado de justiça latino-americano, pois não trata as diferenças, e 

quando incorpora no texto constitucional, a aplicabilidade e efetividade 

encontra problemas no atual sistema jurídico, pela tentativa de 

uniformização, mascarando uma realidade multicultural esquecida ao 

longo dos anos.  

É nesse sentido a contribuição do constitucionalismo latino-

americano, por meio do reconhecimento e respeito ao “outro” – o sujeito 

latino-americano, sobretudo aquele desprovido da participação nas 

instâncias decisórias. Sob este aspecto, os povos latino-americanos 

tornam-se protagonistas, reinventando-se nas suas diferenças culturais, 

isso se deve em muito as alterações constitucionais na América Latina, 

que criam novos horizontes, inclusive a possibilidade de descolonizar o 

direito. 

La única respuesta para la descolonización constitucional, es la 

creación de un nuevo saber jurídico y político que responda a la 

realidad para su transformación permanente; pero ese saber no 

puede salir de mentes brillantes, sino de la movilización indígena y 

popular, de la capacidad de construcción política de los 

constituyentes como mandatarios de los primeros, y de la 

posibilidad de su impregnación en el tejido social, allí donde se 

gestan las definiciones políticas. (CHIVI VARGAS, 2009, p. 59) 

O novo constitucionalismo latino-americano surge, portanto, 

através das novas propostas de constituições andinas, as quais propõem 

a inversão do modelo eurocêntrico, dominante, hegemônico, coronelista, 

autoritário, para um modelo que alcança as diferenças. A proposta dessas 

constituições, em especial a Carta Política boliviana (2009), é diferente do 

constitucionalismo tradicional, representando uma nova perspectiva nas 

bases políticas e institucionais destes Estados, principalmente pela 

ruptura epistemológica na relação entre Estado, Direito e os povos 

indígenas. 

Essa nova percepção de pensar os povos latino-americano, 

sobretudo com a legitimação das classes populares, torna a América 

Latina expoente nesse processo de transformação e luta por uma 
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refundação das bases do Estado. Isso se dá, principalmente pela 

ineficiência do Estado em proporcionar o básico, e ainda, torna-se mais 

difícil o enfrentamento dos grandes sistemas de dominação e exploração 

incorporados na cultura latino-americana, os quais pode-se citar: as 

marcas deixadas pelo colonialismo e o capitalismo desmedidos.  

Ainda sobre a refundação das bases do Estado: 

Contrariamente, la voluntad constituyente de las clases populares, 

en las últimas décadas, se manifesta en el continente a través de 

una vasta movilización social y política en que configura un 

constitucionalismo desde abajo, protagonizado por los excluidos y 

sus aliados, con el objetivo de expandir el campo de ló político más 

del horizonte liberal, a través de una institucionalidad nueva 

(plurinacionalidad), una territorialidad nueva (autonomías 

asimétricas), una legalidad nueva (pluralismo jurídico), un régimen 

político nuevo (democracia intercultural) y nuevas subjetividades 

individuales y colectivas (individuos, comunidades, naciones, 

pueblos, nacionalidades). Estos câmbios, en su conjunto, podrán 

garantizar la realización de políticas anticapitalistas y 

anticoloniales. (SANTOS, 2010, p. 72) 

Essas mudanças em curso na América Latina exprimem a intenção 

de reconhecer os povos latino-americanos, pois os diplomas jurídicos 

tradicionalmente elaborados na América Latina, em grande parte 

exprimiram a vontade e os interesses das classes dominantes, olvidando 

os temas locais, as necessidades dos povos campesinos, originários, dos 

movimentos urbanos, o que deu ensejo apenas à igualdade formal de 

todos perante a lei, em detrimento do direito e a efetividade do mesmo 

com relação as diferentes culturas e manifestações sociais.  

Nesse contexto, importante destacar a atuação dos professores e 

pesquisadores espanhóis Rubén Martínez Dalmau e Roberto Viciano 

Pastor, interessados, conhecedores e participativos na discussão acerca 

do movimento do constitucionalismo latino-americano. Para o primeiro 

autor, “o novo constitucionalismo latinoamericano é um 

constitucionalismo sem pais. Ninguém, tirando o povo, pode sentir-se 

progenitor da Constituição, pela genuína dinâmica participativa e 

legitimadora que acompanha os processos constituintes” (DALMAU, 

2008, p. 6, tradução nossa, grifos no original).  

Os grandes câmbios constitucionais analizados relaciónanse 

directamente coas necesidades das sociedades, coas súas 
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criscunstancias culturais, e co grão de percepcíon que estas 

sociedades posúan sobre as posibilidades do cambio das súas 

condicións de vida que, em xeral, em América Latina non 

cumpren coas expectativas esperadas nos tempos atuais. 

(DALMAU, 2008, p. 8) 

Desse modo, o interesse pelo constitucionalismo e o papel da 

Constituição tem despertado a sociedade dos países da América Latina 

para um movimento insurgente, inovador e moderno, rompendo com os 

paradigmas do modelo europeu hegemônico, típicos do velho 

constitucionalismo, pois antes de uma preocupação jurídica ou 

democrático-legitimadora, existe a realidade marginalizada e com 

carências emergenciais, fator desencadeador do processo político e 

jurídico (WOLKMER; FAGUNDES, 2011). 

É nesse sentido, que a Constitucionalismo latino-americano pode 

servir de inspiração e de inserção de novos valores, porquanto o 

movimento acontece na própria América Latina, com o ressurgimento da 

cultura política indígena na luta por recursos naturais estratégicos, o 

rompimento da ideia do Estado-Nação e a criação do Estado 

plurinacional, propõem o estabelecimento de um novo marco jurídico 

para a refundação do Estado, cujas bases políticas e jurídicas vem 

sofrendo transformações importantes no cenário atual dos países latino-

americanos. 

A partir desse novo cenário, surgem novos processos 

reivindicatórios de direitos, de legitimação do Estado descolonizado, cujo 

debate se instaurou a partir da realidade pluriétnica. As experiências da 

Bolívia e da Equador retratam as possibilidades de avanços para a 

construção de novas alternativas, permitindo-se pensar a possibilidade 

de aplicar o pluralismo jurídico, na perspectiva da interculturalidade 

como um dos caminhos a ser percorrido. 

Conclusão 

O processo de inserção do direito ocidental moderno provocou 

uma imensa perda de conhecimentos, e ao mesmo tempo, a afirmação do 

mito da superioridade epistemológica do pensamento europeu, ensejado 

na colonialidade do saber. Para Mignolo a resposta a esta pergunta está 

na colonialidade do poder e na diferença colonial. Nessa concepção, 
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teorizar e pensar parecem ser uma virtude de poucos indivíduos diante 

do monopólio do conhecimento. 

O processo de colonização na América Latina, por sua vez, foi 

gestado a partir da matriz europeia, a qual esteve sensível a inúmeras 

violações de direitos cometidas contra os povos latino-americanos, 

produzindo-se teorias jurídicas hegemônicas, desconsiderando a 

diversidade étnico-cultural, principalmente dos povos latino-americanos. 

Essa perspectiva, porém, passa a ser confrontada e ganha novos 

contornos a partir do constitucionalismo latino-americano, pois 

claramente se percebe que o constitucionalismo pode contribuir para 

inserção de novos valores. 

A reflexão proposta neste artigo evidencia a atuação dos povos 

latino-americanos, guiados pelo movimento do constitucionalismo latino-

americano, cada vez mais visível e marcante nos cenários políticos 

nacionais e internacionais. A história da América Latina para com os 

povos indígenas, originários e autóctones não reconheceu a diversidade e 

identidade própria destes povos, relegados ao plano da inferioridade. 

Nesse sentido, citou-se no presente trabalho o caso da Bolívia de 

2009, como um marco no processo de reformulação do sistema judicial, 

representando uma ruptura paradigmática, que põe em cheque conceitos 

clássico da teoria constitucional, cuja reconfiguração da cultura jurídica, 

especialmente dos povos indígenas, permitindo a aplicação “de um 

direito próprio, do seu direito”, a partir da criação do Tribunal Indígena 

na Bolívia. Dessa forma, é assegurada uma série de direitos, não 

reconhecidos no sistema constitucional clássico, sendo que não há 

sobreposição de hierarquia, visto que a jurisdição indígena originária 

campesina goza de igualdade de hierarquia, sujeitas apenas ao Tribunal 

Constitucional Plurinacional. 

Nesse sentido, percebe-se o avanço no sistema de justiça latino-

americano, com a inserção de novos valores a partir das constituições 

andinas, que propõem os valores de e de mundo diferentes da tradicional 

matriz europeia colonizadora, os quais rompem com a tradição 

excludente e discriminatória, permitindo a inclusão dos povos latino-

americanos, sejam eles originários, autóctones, indígenas, camponeses, 

movimentos urbanos, segundo suas cosmologias, uma afirmação do 

sujeito enquanto direito e protagonista de mudanças.  
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Desse modo, essa nova concepção trazida pela América Latina, 

antes de tudo, evidencia a preocupação com a identidade desses povos, 

de um direito que lhes permita representá-los em sua plena essência, 

mantendo sua identidade, seus princípios e seu modo de vida. 

O movimento do novo constitucionalismo latino-americano surge 

dos sujeitos excluídos do acesso aos saberes considerados oficiais. Neste 

sentido, este movimento tem demonstrado ser um campo fértil para a 

promoção e a institucionalização da proposta de um pensamento do Sul, 

menos normativo e mais instaurador, constituindo a base para o 

fortalecimento de ações coletivas, em que a ideia de um pensamento 

único não prevalece, mas sim, de um pensamento emancipador, liberto 

da hegemonia do norte. Portanto, o escopo do pensamento do Sul, não 

seria mais aquele de conhecer para dominar, mas aquele de conferir 

sentido à perene transformação social, que já vem acontecendo na 

América Latina. 
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MOVIMENTO ZAPATISTA: UMA PRÁXIS DE LIBERTAÇÃO 

Maurício Perin Dambros 

Maria Aparecida Lucca Caovilla 

Resumo: A ideologia da libertação surge forte no último século como alternativa 

teórica a superar a herança colonizadora do centro, uma herança de dominação. 

Enrique Dussel se evidência como marco teórico a essas ideias, propondo 

libertação dos povos, das nações, dos indivíduos através de processos de 

emancipação, de alteridade e de respeito. Os estudos da libertação são profundos 

e demonstram alternativa à práxis, porém a academia custa a reconhecer 

processos e atitudes emancipadoras. Ousamos assim, compreender se o 

Movimento Zapatista pode ser considerado efetivo executor de práxis liberadora. 

O Movimento Zapatista pós 1994 se evidência como movimento emancipatório 

de um povo tradicional e em defesa das minorias da sociedade mexicana e latino-

americana por consequência. Os Zapatistas lutaram e perpetuam na luta pelos 

por direitos e pela sua cultura mediante processos autônomos democracia, de 

educação, de organização civil e militar, e não se distanciou de suas raízes, de seu 

lócus. Entende-se que há eventuais precariedades no seu movimento devido ao 

tamanho da luta que adentrou, inicialmente contra um o Acordo de Livre 

Comércio da América do Norte, porém o movimento criou precedentes à 

sociedade mundial que é possível romper barreiras impostas pelo projeto da 

modernidade.  

Palavras-chave: libertação; práxis; Movimento Zapatista.  

Resumen: La ideología de la liberación parece fuerte en el siglo pasado como una 

alternativa teórica para superar el centro, una herencia colonial, un legado de la 

dominación. Enrique Dussel se demuestra como un marco teórico a estas ideas, 

proponer la liberación de los pueblos, de las naciones, de los individuos a través 

de procesos de emancipación, de la otredad y el respeto. Los estudios de 

liberación son profundas y demuestran alternativa a la práxis, pero las academias 

cuestan a reconocer los procesos y actitudes emancipadoras. Por tanto, nos 

atrevemos a entender el movimiento zapatista se puede considerar ejecutor eficaz 
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de la praxis liberadora. El Movimiento Zapatista después de 1994 se evidente 

movimiento emancipador de un pueblo tradicional y la protección de las 

minorías de la sociedad mexicana y América Latina como consecuencia. Los 

zapatistas lucharon y perpetúan la lucha por los derechos y su cultura a través de 

procesos democráticos autónomos, educación, organización civil y militar, no 

distanciado de sus raíces, de su locus. Se entiende que es posibles que hay alguna 

precariedad en movimiento debido al tamaño de la lucha entrado, inicialmente 

contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero el movimiento 

creo precedentes a la sociedad global que se puede romper las barreras impuestas 

por el proyecto de la modernidad.  

Palabras-clave: Liberación; práxis; Movimiento Zapatista.  

Introdução 

Os ideais de libertação vieram fortes na última década através de 

autores latino-americanos com intuito de emancipar e respeitar a 

alteridade de nações, povos e indivíduos dominados, excluídos.  

Enrique Dussel traça a problemática da dominação, a importância 

da libertação, bem como defende métodos e importância emancipação 

latino-americana. Porém, com a atual sociedade globalizada, o poder 

fluiu e o dominador é plural e por muito não identificado. Desta forma 

nos resta analisar alternativas à libertação.  

O Movimento Zapatista, que se torna público no ano de 1994, se 

configura um movimento social de resistência mexicano, essencialmente 

indígena e que atualmente representa as minorias da sociedade mexicana 

na luta contraprojetos singulares, contra a globalização como projeto de 

dominação.  

Os Zapatistas, a partir de seus berços de luta no sul do México, 

representaram ao mundo alternativas de se efetivar resistências e lutas 

por direitos, devido a sua forma de atuar, bem como pela sua forma de 

organizar.  

Este Movimento é sede de atenção às acadêmicas, assim 

objetivamos compreender além, se a libertação proposta por Dussel é 

possível visualizar nos Zapatistas contemporâneos. Tal análise se torna 

importante por ser uma luta contemporânea, pelas recentes resistências 

enfrentadas pelo movimento, bem como pela utilização de ferramentas 
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tecnológicas, incumbidas à globalização, na defesa de um povo 

tradicional.  

Para o presente trabalho analisamos o Movimento Zapatista 

considerado e a partir do ano de 1994, sua organização e conquistas, cujo 

o Exército Zapatista de Libertação Nacional é sua maior força. Não 

ignoramos a importância do movimento liderado por Emiliano Zapata, 

porém entendemos importante tal divisão para uma análise 

contemporânea da libertação proposta por Dussel.  

O presente trabalho propõe, mediante três momentos, a 

compreensão da ideologia da libertação, do Movimento Zapatista e por 

fim, compreender este Movimento como executor de uma práxis 

libertadora. 

Os ideais de libertação 

Os ideais de libertação nos remetem a José Martí em conjunto com 

Simón Bolivar em Nuestra América (1891), que conclamam a uma 

independência de nação à política e antimperialista. Posteriormente em 

1968 com a Conferência de Medellín e o surgimento da Teologia da 

Libertação temos um importante marco contemporâneo que deu estopim 

ao debate de libertação contemporâneo envolvido num contexto 

sociopolítico-cultural de dependência pelo qual passa a América Latina. 

O surgimento, posterior, da Filosofia e Ética da Libertação surgem como 

resposta a Teoria da Dependência de Cardoso e Faletto, ao domínio do 

centro, a opressão em diversas dimensões aos sujeitos latino-americanos.  

A libertação propõe, a partir do último século, numa ótica de 

nação, a emancipação da periferia, Ásia, África e América Latina do 

mundo, a partir do incorporar o oprimido à sua própria história, cultura, 

econômica, sociedade e modo de viver, pregando o respeito e a 

solidariedade ao outro mediante a alteridade e ignorando a totalidade, o 

projeto da modernidade. No que concerne a povos, preconiza a 

emancipação do oprimido, das minorias, dos povos tradicionais perante 

o sistema uniformizador. E, perante o indivíduo defende a libertação do 

sujeito oprimido perante o opressor, seu respeito como Outro diferente. 

Preconiza, portanto, contrário a ideologia do centro, do dominador, que 

mediante sua força econômica, poder da comunicação e manipulação da 

tecnologia aliena o vulnerável. Tal estudo não pode ser considerado mera 
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ideologia, pois avança à emancipação dos povos oprimidos, à sua 

cultura, sua identidade. 

A libertação como alteridade proposta por Dussel é tratar o outro 

como Outro, emancipado, consciente e através de seu mundo, libertar 

não é um processo individual de se emancipar e assim fazer igualmente a 

todos, mas sim um processo diverso a cada povo e que por este deve ser 

realizado coletivamente. 

O outro, que não é diferente (como afirma a totalidade) mas 

distinto (sempre outro) que tem sua história, sua cultura, sua 

exterioridade, não foi respeitado. Não se lhe permitiu ser outro. Foi 

incorporado ao estranho, a totalidade alheia. Totalizar a 

exterioridade, sistematizar a alteridade, negar o outro como outro é 

a alienação. Alienar é vender alguém ou algo; é fazê-lo passar a 

outro possuidor ou proprietário. A alienação de um povo ou 

indivíduo é singular, é fazer-lhe perder o seu ser ao incorporá-lo 

como momento, aspecto ou instrumento do ser de outro. (DUSSEL, 

1977, p. 58) 

À ótica da libertação, portanto, é o instinto do libertador mediante 

a observância do Outro, através do respeito à história, à cultura e à 

exterioridade da periferia, ao contrário da totalidade. A dominação, 

antagônica, aliena o oprimido, o periférico e incorpora este em um 

mundo que não é seu, em um mundo uno que não existe.  

A dominação, ponto central da crítica libertadora, é o impor do 

centro, é a alienação, é a ação da servidão e ato do opressor, mediante o 

sistema global que se impôs. Esta alienação se efetiva com a retirada da 

natureza deste outro, da sua essência e esta servidão se dá normalmente 

por costume e em alguns casos por dominação em níveis mais brutais, o 

medo.  

Diferentemente da ruptura de uma revolução, a libertação é mais 

ampla e complexa, é a negação da dominação mediante a afirmação do 

sujeito/povo.  

Diante do atual cenário de sujeitos latino-americanos periféricos 

colonizados, as teorias de libertação surgem com força nas últimas 

décadas como alternativas autênticas, teóricas e práxis de emancipação, 

de respeito ao outro e de pluralismo social. 
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Essa (...) concepção filosófica mostra-se engajada na construção de 

uma nova realidade no continente. Diante do período de crise da 

Modernidade, e de seus paradigmas, Dussel propõe resgatar a 

dignidade do pensamento produzido a partir de um olhar situado 

na América Latina, valorando os saberes dos indígenas, dos 

africanos, dos quilombolas, entre outros tantos povos que 

compõem o nosso mosaico cultural. (...) A Filosofia da Libertação se 

coloca diante da situação de dependência injusta dos países latino-

americanos, e avança na desalienação e empoderamento de todos 

aqueles que foram silenciados pelo modo de pensar dominante, 

permitindo-lhes refletir sobre todas as especificidades latino-

americanas, buscando teorizar e propor soluções de acordo com a 

realidade social vivenciada. O desempenho da Filosofia da 

Libertação consiste em explicar para o oprimido uma teoria que lhe 

dê o fundamento de sua alienação, e a direção para alcançar sua 

libertação. (CAOVILLA, 2016, p. 138)  

A Filosofia da Libertação proposta por Dussel não pode ser 

compreendida como simplesmente negação de um pensamento central, 

como, conceitualmente, apenas como uma ruptura da dependência. 

Conforme Matos (2008, p. 105) “é ter a criatividade de sermos realmente 

capazes de construir a novidade, um novo momento histórico desde a 

positiva exterioridade cultural de nosso povo. “  

O Movimento Zapatista 

Conceituação e história 

Como marcos do Movimento Zapatista nos remetemos ao 

Congresso Indígena de San Critóbal de Las Casas em 1974 que originou 

na união de diversas etnias indígenas, segundo Andreo (20__) e 

especificamente em 1983 na Selva Lacandona, com a formação do EZLN 

em resposta às políticas em consequência a crise econômica. Tal exército 

continha integrantes indígenas e urbanos que pautavam lutas com 

inspirações maxistas-leninistas. A pluralidade do grupo foi e é 

substancial a existência e reconhecimento das ações do grupo, pois 

continham sua base forte e detinham conhecimento a se relacionar com a 

sociedade civil.  

O Movimento Zapatista contemporâneo, composto por diversas 

etnias indígenas, se tornou público no dia primeiro de janeiro do ano de 
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1994, data que iniciará o vigor do Tratado de Livre Comércio da América 

do Norte (NAFTA) entre Canadá, Estados Unidos e México, que tratava 

de políticas liberais. Nesta data, os Zapatistas, armados e com rostos 

cobertos, tomaram sete cidades no estado de Chiapas e reivindicaram 

essencialmente pelos direitos e vida dos indígenas mexicanos, por um 

sistema mais democrático e justo e lutavam contra a globalização.  

O EZLN declarou guerra ao governo e ao exército mexicano 

devido as condições sociais e políticas que se vivia no México e publicou 

a Primeira Declaração da Selva Lacandona:  

(...) Povo do México: Nós, homens e mulheres íntegros e livres, 

estamos conscientes de que a guerra que declaramos é uma medida 

extrema, porém justa. Os ditadores estão aplicando há muitos anos 

uma guerra genocida não declarada contra nossos povos. Por isso 

pedimos sua participação decidida, apoiando este plano do povo 

mexicano que luta por trabalho, terra, teto, alimentação, saúde, 

educação, independência, liberdade, democracia, justiça e paz. 

Declaramos a intenção de não deixar de lutar até conseguirmos o 

cumprimento destas demandas básicas de nosso povo, formando 

um governo livre e democrático em nosso país. (EZLN, 1993) 

O NAFTA teve e suas negociações teve um desenrolar trágico ao 

povo mexicano, pois para possibilitar investimentos estrangeiros e 

claramente a possibilidade de tal acordo a Constituição Mexicana no 

artigo 27, cujo continha o instituto da propriedade social e autorizava a 

utilização das terras públicas pelos povos indígenas e povos organizados, 

fora alterada em 1992.  

La reforma agraria en México abarca, entonces, nada menos que 77 

años, hasta que en 1992 se impuso una contrarreforma que declaró 

el fin del reparto agrario, la necesidad de dar .seguridad en la 

tenencia de la tierra. (por medio de un programa de certificación y 

medición de las tierras ejidales y comunales) y la posibilidad de 

privatizar la propiedad social de los ejidos. (BOHÓRQUEZ; 

VENTURA, 2005, p. 50) 

O Movimento sempre se apresentou como representantes dos 

milhares de excluídos, pobres e sem direitos da sociedade mexicana, seu 

levante, segundo Declaração, vinha a reforçar a imagem de nação 

mexicana, de reconhecimento como povo historicamente de luta, da 

Pátria.  
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Somos producto de 500 años de luchas: primero contra la 

esclavitud, en la guerra de Independencia contra España 

encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos 

por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar 

nuestra constitución y expulsar al Imperio Francés de nuestro 

suelo, después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa 

de leyes de Reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios 

líderes, surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros a 

los que se nos há negado la preparación más elemental para así 

poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de 

nuestra patria sin importarles que estemos muriendo e hambre y 

enfermedades curables, sin importarles que no tengamos nada, 

absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni 

salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre 

y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de 

los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos. 

(EZLN, 1993) 

A utilização de armas inicialmente se deu por poucos dias, até o 

EZLN tomar rumos pacíficos e de negociações políticas. O governo 

mexicano reagirá de forma brutal e devido à pressão externa e da 

sociedade civil foi necessário o cessar-fogo.  

Após doze dias de conflito armado houve negociações entre o 

governo mexicano e o EZLN, a qual terminará em agosto de 1996 quando 

o EZLN reconheceu desrespeitosas as tratativas do governo em conjunto 

com os constantes ataques paramilitares ligados ao governo. 

O Exército Zapatista contém organização de competências internas 

que os ligam diretamente as comunidades, as quais participam dos 

processos de decisão. Há, obviamente comandos de decisões, mas o 

sentir as comunidades é uma busca constante através dos mais velhos 

que vivem em cada comunidade que sentem a mesma e transmitem as 

ordens aos superiores. (ROVIRA, 2002, p. 77).  

A organização civil dos Zapatistas também contém processos com 

maior essência de democracia direta de compararmos aos processos 

estadocentricos. Conforme Rovira (2002, p. 75-78), é integrada pelos 

zapatistas que não participam das atividades militares, mas estão na base 

de apoio. A organização civil zapatista contém instâncias de decisão 

políticos administrativas que são municípios autônomos e juntas de bom 

governo.  
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Importância como movimento social  

Após este clássico período nascedouro do Movimento Zapatista o 

mesmo se postou e continua em defesa constante na defesa das minorias, 

continuou sofrendo ataques paramilitares e criticando as ações do 

governo e a atuação da democracia mexicana.  

O Movimento Zapatista é reconhecido por Castells (2000) e 

Oliveira (2016) na cadeira das relações internacionais, como exemplo de 

utilização da rede para atuação. O EZLN já no ano de 1996 passou a 

emitir comunicados via sítio na internet, o que o aglomerou com atores 

que o auxiliaram em seu movimento.  

Os atores não estatais de configuração pacífica, conduzindo suas 

lutas e objetivos sociais em rede, encontram simpatizantes e 

parceiros dispersos em vários locais do mundo. Um exemplo nesse 

sentido constitui o Movimento Zapatista, no México, cujo Exército 

Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) e seu líder, conhecido 

como subcomandante Marcos, contou com o apoio maciço de 

ONGs locais e transnacionais, que operavam em sintonia com 

redes sociais. Em conexão com a Internet, criaram extraordinária 

mobilização de apoio em favor do EZLN e da luta de suas 

guerrilhas ocorridas em Chiapas, representada pelos indígenas de 

vários grupos étnicos e seus objetivos comunitários em busca dos 

direitos humanos e dos direitos dos indígenas, motivando grande 

ramificação em rede, chegando a atingir perspectivas globais. 

(MATTAR apud OLIVEIRA, 2016, p. 70) 

As constantes lutas Zapatistas em concomitância com seus 

posicionamentos, atuações e relações com a sociedade civil e 

internacional aglomeraram respeito ao movimento. A luta é constante e 

sua ligação com partidos políticos é precária, pois compreende que 

nenhum partido mexicano aglomera fielmente suas pautas. 

(HILSENBECK FILHO, 2013). 

No que concerne a sua relação com a sociedade civil podemos 

observar todas as suas ações, mas exemplificamos a Quinta Declaração 

da Selva Lacandona que lançava uma consulta pública sobre a Lei 

Cocopa que fora o reconhecimento de direitos e cultura indígena. A 

presente consulta teve como maioria favorável, porém o governo não 

legitima a consulta pública, tendo continuidade o debate. 
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As Declarações da Selva Lacandona são demonstrações fiéis de 

suas lutas, como se pode observar a Quinta Declaração da Selva 

Lacandona, de 1998, que exige, por exemplo, o reconhecimento dos 

direitos dos povos indígenas que constam no Acordo de San Andrés.  

O movimento sempre obteve difícil caminho, conquistando 

direitos e tendo como resposta estatal a resistência autoritária e apoio aos 

paramilitares. No ano de 2001, por exemplo, os Zapatistas organizaram a 

Marcha del Color de La Tierra ao Congresso com intuito de defesa de 

seus ideais, foram recebidos por congressistas, mas o resultado legislativo 

foi perda de direitos. A luta continuou.  

O Movimento assim, se postou resistente, fiel as suas raízes e a seu 

povo, bem como a história de movimentos sociais latino-americanos. Os 

Zapatistas defendem abertamente as minorias e conquistam a sociedade 

internacional. Relembramos a Marcha del Color de La Tierra que se 

esperava que o porta voz seria seu tradicional líder Subcomandante 

Marcos, porém foi Esther, uma mulher indígena.  

No decorrer da história do movimento Declarações da Selva 

Lacandona, comunicados do Subcomandante Marcos e estudos fizeram o 

movimento mundialmente conhecido, exemplo e o fortaleceu e deu 

respeito. Neste ano, o Movimento comunicou que cogita lançar uma 

candidata índia a presidência mexicana, contrariando a não-atuação 

institucional até então. Vemos assim, um movimento que se adequa às 

realidades sem se desprender das lutas de base que sempre se propôs. 

O Movimento Zapatista como práxis libertadora  

A simples proposta de trazer as clássicas literaturas libertadoras da 

década de 1960 e posteriores para hoje é inválida, mas jamais pouco 

relevante. Dussel, principalmente, trabalha um fenômeno 

filosófico/sociológico de dominação, emancipação, alteridade e 

pluralidade que devem prevalecer a uma sociedade e povos mais dignos, 

mas serviria a práxis daquelas teorias atualmente?  

Ousamos defender que a práxis de Dussel sempre será 

contemporânea, porém deve se adaptar às realidades.  

O Movimento Zapatista na década de 1990 iniciou revoltas 

armadas, porém ao decorrer dos movimentos e reflexões da sociedade 
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teve como grande ferramenta a rede, neste caso específico a internet. 

Através de e-mails e sites em 1996 o Movimento conclamou a população 

Mexicana a revoltas internas. É importante ressaltar que deste 

movimento o não desligamento de seu lócus, como tradicionalmente 

defende Freire, o movimento não se volatilizou na rede, permaneceu 

firme em terra firme, sendo aquela apenas, reiteramos, uma ferramenta.  

Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens 

se libertam em comunhão. (...) Somente quando os oprimidos 

descobrem o opressor, e se engajam na luta organizada por sua 

libertação, começam a crer em si mesmos, superando, assim, sua 

‘convivência’ com o regime opressor. Se esta descoberta não pode 

ser feita em nível puramente intelectual, mas da ação, o que parece 

fundamental é que esta não se cinja a mero ativismo, mas esteja 

associada a sério empenho de reflexão, para que seja práxis. 

(FREIRE, 1987, p. 52)  

Os Zapatistas contêm processos orgânicos e intrínsecos de 

cidadania e democracia, os quais legitimam suas decisões. Perante a 

sociedade civil e internacional se postam como firmes aos seus ideais e 

mediante adaptabilidade da realidade, mas sem romper suas raízes de 

luta tradicionais na sociedade mexicana.  

O movimento, além disso, suplantou suas próprias lutas e 

incorporou lutas sociais e individuais como da igualdade às mulheres, 

por exemplo. Seu tradicional líder Subcomandante Marcos em seus 

comunicados sempre se posta como voz dos excluídos. 

O direito à educação também é, desde o início, uma das 

reivindicações dos zapatistas. Em sua trajetória pública – que em janeiro 

de 2008 completou quatorze anos – foram transformando em realidade 

suas reivindicações, por meio de uma organização político-

administrativa autônoma das comunidades que integram o movimento e 

do território em que vivem, que conta com cerca de trinta Municípios 

Autônomos Rebeldes Zapatistas. A construção de uma educação 

autônoma foi um dos eixos dessa organização, produzindo avanços, por 

exemplo, na alfabetização, escolaridade, inclusão das meninas e mulheres 

nas atividades educacionais, impulso à produção das comunidades e 

desenvolvimento das atividades de autogoverno.  

Entendemos que a luta libertadora não necessita ser evidentemente 

vitoriosa, porém emancipadora. Por tal motivo ousamos reconhecer os 
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Zapatistas como exemplo, pois constantemente ganham e retroagem em 

direito face a atuação de seu estado, porém contém uma sociedade 

organizada através de seus costumes, tradições, contém reconhecimento 

internacional de sua cultura.  

Visualizamos assim no movimento evidente práxis libertadora, 

complexa e difícil. O Movimento Zapatista reiteradamente luta pelo 

reconhecimento de seu povo e dos excluídos/minorias da sociedade 

mexicana e até mesmo latino-americana. A emancipação Zapatista 

necessita ser objeto de luta a ser preservada constantemente. A libertação 

não é um mero processo cujo tem data fim, são práticas reiteradas de 

resistência consigo e com o Outro.  

Considerações finais 

A libertação cujo referencial temos Enrique Dussel é um aparato 

teórico que exige práxis, com intuito de uma sociedade mais justa e com 

respeito ao outro. Debate-se muito a libertação em uma ótica complexa, 

quase que utópica a realidade de diversos atores de poder, de dominação 

de um projeto excludente da modernidade que convive a sociedade 

global atual.  

Diante de múltiplas e complexas formas de dominação nesta 

sociedade nos deparamos com dilemas de como efetivar uma práxis 

libertadora. 

O Movimento Zapatista nos traz efetivas respostas a este anseio 

teórico, pois o simples fato de dar conhecimento da sua luta, valorizar a 

mesma perante a sociedade civil e internacional já demonstra uma luta 

emancipadora, uma luta libertadora.  

Os Zapatistas, apesar de todas as reconhecidas dificuldades que 

passaram e que ainda perpetuam, fixaram sua identidade indígena e seu 

território no México, estabeleceram sua forma de participação cidadã, sua 

forma de diálogo com o governo mexicano, sua forma de organização 

militar, organização civil e, através deste povo que se sente reconhecido 

mediante sua forma de organizar, não se curvou a interesses contrários a 

seu povo, a minoria mexicana.  

Atualmente o Movimento Zapatista é um dos movimentos sociais 

mais estudados, pois, além do respeito histórico de lutas que possui, tem 
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na sua luta presente a independência e autonomia de luta de um povo 

outrora mais excluído, pois não possuía voz.  

A libertação a qual consideramos existir no Movimento Zapatista 

deriva se seu reconhecimento como povo, sua emancipação que 

ocasionou sua própria forma e práxis de vida e de relações sociais.  
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O MEIO AMBIENTE COMO SUJEITO DE DIREITO: LIMITES E 

POSSIBILIDADES A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA 

Bruno Victorio de Almeida Frias 

Reginaldo Pereira 

Resumo: A proposta deste artigo foi a de verificar a possibilidade de interpretar o 

meio ambiente como sujeito de direito, tendo em vista que este é considerado 

essencial à humanidade, possuindo proteção em diversos ordenamentos jurídicos 

mundiais, não sendo diferente no Brasil, eis que, a Constituição Federal, em seu 

artigo 225, dispõe sobre sua proteção. Ocorre que, a legislação brasileira não 

atribuiu ao meio ambiente, ao menos não de forma explícita, personalidade 

jurídica, assim, teria o meio ambiente personalidade jurídica para buscar a 

proteção de seus direitos? Para chegar a esta resposta foi analisada a 

personalidade jurídica no ordenamento brasileiro, a proteção do meio ambiente e 

a possibilidade do meio ambiente figurar como sujeito de direito e de deveres. 

Palavras-Chave: Meio Ambiente; Sujeito de Direito; Personalidade Jurídica. 

Abstract: The purpose of this study was to analyze the environment as a subject 

of law, given that the environment is considered essential humanity, having 

protection in many (if not all of them, were not analyzed all the world's legal 

systems) legal systems world, no different in Brazil, which, in the Federal 

Constitution, in its article 225, provides for their protection. It turns out that 

Brazilian law does not attributed to the environment, at least not explicitly legal 

personality thus would have legal personality through environment to seek 

protection of their rights? To reach this response was analyzed the legal 

personality in the Brazilian legal system, protection of the environment and the 

possibility of the environment included as a subject of rights and duties. 

Key-Words: Environment; Subject of Law; Legal Personality. 
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Introdução 

O meio ambiente vem ganhando destaque no cenário nacional e 

mundial, sendo considerado, por muitos ordenamentos jurídicos, como 

patrimônio da coletividade, não sendo diferente com o ordenamento 

jurídico brasileiro, que em sua Carta Magna, no art. 225, prevê a proteção 

do meio ambiente. 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 

Público: 

I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover 

o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 

II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético 

do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 

manipulação de material genético; III – definir, em todas as 

unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a 

serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 

proteção; 

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade; 

V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de 

técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a 

qualidade de vida e o meio ambiente;  

VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e 

a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 

práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a 

extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a 

recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução 

técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 
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sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação 

de reparar os danos causados. 

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do 

Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio 

nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 

condições que assegurem a preservação do meio ambiente, 

inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos 

Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos 

ecossistemas naturais. 

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua 

localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser 

instaladas. 

Discussão recorrente é o crescimento sustentável, isto é, o 

desenvolvimento devido ao grande crescimento do capitalismo, sem 

agressão ao meio ambiente, num conhecido dilema de todos. Ocorre que, 

nas últimas décadas surgiu uma preocupação anteriormente ignorada 

por muitos, ou seja, a proteção ao meio ambiente, tendo em vista que 

seus recursos não são inesgotáveis e são imprescindíveis para a 

humanidade. 

Sob este prisma será analisado, o meio ambiente como sujeito de 

direito no ordenamento jurídico brasileiro, assim, teria o meio ambiente 

personalidade jurídica para buscar a proteção de seus direitos? 

Para responder esta pergunta, o artigo está estruturado em três 

partes, sendo que num primeiro momento será abordada a personalidade 

jurídica e suas repercussões. Na segunda parte será explanada a proteção 

do meio ambiente no Direito brasileiro, com enfoque na Constituição 

Federal. 

Por fim, no terceiro e último momento, será explicitada à 

possibilidade do meio ambiente figurar como sujeito de direito, ainda 

que representado por outra pessoa, física ou jurídica, fazendo uma 

correlação, ainda que superficial, com a Constituição do Equador. 

A metodologia adotada é dedutiva, mediante análise bibliográfica, 

doutrinária, jurisprudencial e da própria legislação, sendo este trabalho 

requisito é requisito para conclusão da disciplina Direitos Humanos e 

Tutela do Meio Ambiente, do PPGD/Unochapecó. 
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A Personalidade Jurídica no Direito Brasileiro 

Para que haja um sujeito de direitos e deveres, a princípio, é 

necessário que este possua personalidade jurídica, assim, após adquirir 

personalidade jurídica, esta pessoa, física ou jurídica, passa ser um sujeito 

de direitos e de deveres. 

A personalidade jurídica da pessoa natural surge com o 

nascimento com vida, conforme dispõe o artigo 2° do Código Civil1, já a 

pessoa jurídica adquire esta mesma personalidade com a inscrição do ato 

constitutivo no respectivo órgão de registro, como prevê o artigo 452 do 

mesmo diploma legal. 

Segundo Gonçalves: 

O conceito de personalidade jurídica está umbilicalmente ligado ao 

de pessoa. Todo aquele que nasce com vida torna-se uma pessoa, 

ou seja, adquire personalidade jurídica. Esta é, portanto, qualidade 

ou atributo do ser humano. Pode ser definida como aptidão 

genérica para adquirir direito e contrair obrigações ou deveres na 

ordem civil. É pressuposto da pessoa na ordem jurídica. 

(GONÇALVES, 2012, p. 94) 

Sobre o conceito de personalidade jurídica das pessoas morais, 

Negrão: 

A personalidade jurídica é uma ficção jurídica, cuja existência 

decorre da lei. É evidente que às pessoas jurídicas falta existência 

biológica, característica própria das pessoas naturais. Entretanto, 

para efeitos jurídicos e, leia-se, para facilitar a vida em sociedade, 

concede-se a capacidade para uma entidade puramente legal 

subsistir e desenvolver-se no mundo jurídico. Sua realidade, dessa 

forma, é social, concedendo-lhe direito e obrigações. (NEGRÃO, 

2011, p. 263) 

Com a personalização da pessoa jurídica, esta passa a ser sujeito de 

direitos e de deveres, surgindo, como bem observa Coelho: 

                                                           
1 Art. 2° A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a 

salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. 
2 Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição 

do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou 

aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar 

o ato constitutivo. 
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Em outros termos, na medida em que a lei estabelece a separação 

entre a pessoa jurídica e os membros que a compõem, consagrado o 

princípio da autonomia patrimonial, os sócios não podem ser 

considerados os titulares dos direitos ou os devedores das prestações 

relacionados ao exercício da atividade econômica, explorada em 

conjunto. Será a própria pessoa jurídica da sociedade a titular de tais 

direitos e a devedora dessas obrigações. Três exemplos ilustram as 

consequências da personalização da sociedade empresária: a 

titularidade obrigacional, a titularidade processual e a 

responsabilidade patrimonial. (COELHO, 2011, p. 32) 

Inobstante o conceito supra se referir à sociedade empresária, o 

mesmo conceito pode ser utilizado para toda e qualquer pessoa jurídica, 

evidentemente que com adaptações, como, por exemplo, um Município 

qualquer, que tem como seu representante o prefeito, mas, as obrigações 

e direitos são do respectivo Município e não de seu representante legal. 

Não se pode analisar personalidade jurídica sem diferenciar sujeito 

de direito e pessoa, sendo o primeiro, sujeito, bem mais amplo que 

pessoa, nas palavras de Coelho: 

Sujeito de direito é conceito mais amplo que pessoa: nem todos os 

sujeitos são personalizados. Em outros termos, os titulares de 

direitos e obrigações podem ou não ser dotados de personalidade 

jurídica. (...) No conceito de sujeito de direito encontram-se, assim, 

não só as pessoas, físicas ou jurídicas, como também algumas 

“entidades” despersonalizadas. São o espólio, a massa falida, o 

condomínio horizontal, o nascituro e outras, consideradas 

juridicamente aptas ao exercício de direitos e assunção de 

obrigações. (COELHO, 2011, p. 27) 

Como regra, para a assunção de direitos e obrigações, necessária a 

personalidade jurídica, mas, como demonstrado, há entes 

despersonalizados que são sujeitos de direito e de deveres. 

A importância disso decorre que uma eventual demanda processual 

interposta por quem é incapaz processualmente, acarretará na extinção do 

processo, conforme dispõe o artigo 76, em seus parágrafos3, do Novo 

                                                           
3 Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da 

parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. 

§ 1° Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: 

I – o processo será extinto, se a providência couber ao autor; 
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Código de Processo Civil, por isso, para interpor uma ação judicial em 

busca dos direitos do meio ambiente, necessário que este, ainda que não 

possua personalidade jurídica, na acepção do termo, seja entendido, ao 

menos, como ente despersonalizado, mas com capacidade processual. 

Como o meio ambiente não possui características anímicas que 

possa lhe permitir o acesso à justiça, quiçá assinar procuração e 

reivindicar seus direitos, ter-se-ia que fazer representado por outro 

sujeito de direitos com estas características, ou seja, o meio ambiente, na 

busca de seus direitos, deve estar representado por quem possua 

personalidade jurídica. 

Sob esta análise, o meio ambiente pode ser sujeito de Direito? 

Sendo esta pergunta afirmativa, quem estaria apto a representá-lo? 

A explanação sobre personalidade jurídica, sujeito de direito e 

capacidade processual é necessária, para, a partir das previsões legais 

brasileiras, verificar se o meio ambiente poderia, por exemplo, ser 

representado por um cidadão comum, por uma pessoa jurídica, ou por 

qualquer pessoa física, jurídica. 

Caso seja entendido que o meio ambiente é um sujeito de direito, 

este seria um ente despersonalizado, devendo ser representado numa 

demanda judicial. 

Isto porque, não sendo o meio ambiente sujeito de direito ou na 

falta de legitimidade na representação deste meio ambiente, o processo 

judicial seria extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VI4 do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de março 

de 2015). 

                                                           

II – o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; 

III – o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que 

se encontre. 

§ 2° Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal 

regional federal ou tribunal superior, o relator: 

I – não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; 

II – determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao 

recorrido. 
4 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; 
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Importante salientar que a legislação brasileira, inobstante prever a 

proteção do meio ambiente, não atribui a esta personalidade jurídica e 

nem o qualifica como sujeito de direito, por isso, da pesquisa deste 

trabalho. 

Conclui-se este tópico, que a personalização da pessoa, seja ela 

física ou jurídica, a torna um sujeito de direito e de deveres, mas, a 

capacidade processual e o sujeito de direito não se restringe a 

personalidade jurídica, pois, há entes sem a dita personalidade 

(despersonalizados), todavia, com capacidade processual, isto é, sujeito 

de direito. 

A proteção do meio ambiente na legislação brasileira 

Será abordada a proteção do meio ambiente sob a ótica 

constitucional, eis que não se tem a pretensão de esgotar esta matéria 

nesta pesquisa, assim, não há como falar em meio ambiente no Brasil, 

sem mencionar o caput do Art. 225 da Constituição Federal: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. (Art. 225 da Constituição Federal) 

Pelo texto constitucional é evidente a proteção ao meio ambiente, 

eis que é um direito de todos, bem como um dever do Poder Público e da 

coletividade a defesa e preservação do mesmo meio ambiente. 

A preocupação com o meio ambiente é antiga, inclusive com 

menção nas Ordenações Filipinas, a efetiva proteção e preservação não é 

mais recente, passando a ser uma tendência contemporânea com a 

Declaração sobre o Ambiente Humano, pela Conferência das Nações 

Unidas em Estocolmo Suécia, ocorrida em junho de 1972 (MORAES, 

2013). 

Para Moraes: 

O meio ambiente deve, portanto, ser considerado patrimônio 

comum de toda a humanidade para garantia de sua integral 

proteção, especialmente em relação as gerações futuras, 

direcionando todas as condutas do Poder público estatal no sentido 
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de integral proteção legislativa interna e adesão aos pactos e 

tratados internacionais protetivos desse direito humano 

fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em 

face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma 

finalidade individual. (MORAES, 2013) 

O meio ambiente deve, e é protegido pela legislação brasileira, 

pois, não possui recursos inesgotáveis, como se ouvia dizer a tempo não 

tão distante, bem como, por ser imprescindível a vida humana, havendo 

diversas leis nacionais e tratados internacionais, para que seja preservado 

o meio ambiente, consequentemente seus recursos, sendo objeto de muito 

debate e inquietação nas conferências internacionais e nacionais. 

Evidente que a vida sadia depende de um meio ambiente 

saudável, e este possui recursos esgotáveis, se não forem preservados e 

utilizados da forma mais adequada possível. 

Tanto é que no ordenamento jurídico brasileiro há diversas leis 

que, de alguma forma, preveem a proteção do meio ambiente, como, por 

exemplo: Lei 6.902, de 27 de abril de 1981, que dispõe sobre a criação de 

Estações Ecológicas, Áreas de Proteção Ambiental e dá outras 

providências; Lei 6.453, de 17 de outubro de 1977, que dispõe sobre a 

responsabilidade civil por danos nucleares e a responsabilidade criminal 

por atos relacionados com atividades nucleares e dá outras providências; 

Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, e dá outras providências; Lei 7.805, de 18 de julho de 1989, que 

alterou o Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, cria o regime de 

permissão de lavra garimpeira, extingue o regime de matrícula, e dá 

outras providências; Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre 

a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto 

de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro 

de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 

14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 

2001; e dá outras providências, havendo diversas outras leis, como, lei de 

recursos hídricos, lei de criação do IBAMA, dentre outras. 

Portanto, notória a preocupação e efetiva proteção do meio 

ambiente pela legislação brasileira, que como já visto, tem sua proteção 

consagrada na Carta Magna, destacando, que além do artigo 225, da 

Constituição Federal, ainda que de uma forma indireta, dispõe sobre a 
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proteção do meio ambiente sem seu artigo 1°, III5, não havendo 

dignidade da pessoa humana sem um meio ambiente sadio. 

O meio ambiente é fundamental para a vida humana, devendo ser 

respeitado por todos, haja vista se tratar de um bem da humanidade, 

devendo sempre prevalecer a coletividade em detrimento do pessoal. 

Ao nos referirmos ao meio ambiente como essencial, não há como 

deixar de mencionar o movimento do novo constitucionalismo latino-

americano, como uma proposta transformadora, que vem garantido, nas 

novas constituições promulgadas na Venezuela (1999), Equador (2008) e 

Bolívia (2009), direitos à natureza (Pachamama), como expresso na 

Constituição Equatoriana de 2008, que trazem em seus fundamentos uma 

vontade descolonizadora e refundadora do estado, protagonizando a 

participação popular e articulando formas de democracia direta, 

valorizando o pluralismo social, cultural e jurídico. 

A proteção ambiental é essencial, para que não haja a chamada 

injustiça ambiental, onde os grandes grupos econômicos, principalmente 

as transnacionais, com sua força econômica e habilidade em negociar, até 

mesmo com o Estado, acaba fazendo com que uma localidade acredite 

que a instalação de uma indústria é necessária e benéfica, pois, com suas 

instalações são implementadas creches, escolas, postos de saúdes, o que 

não ocorreria sem essas indústrias. 

Isto ocorre devido a diversos fatores, seja por omissão do Estado 

em políticas públicas, por falta de conhecimento da população local onde 

será instalada a indústria, pelo poder econômico e de convencimento das 

transnacionais, dentre outros. 

Por isso, necessária a proteção do meio ambiente de uma forma 

ampla, com acesso de toda e qualquer pessoa na defesa de seus 

interesses. 

Porém, apesar da proteção legal brasileira, a preocupação mundial 

com o meio ambiente em todas as esferas, seria o meio ambiente sujeito 

                                                           
5 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: 

III – a dignidade da pessoa humana; 
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de direito pelo ordenamento jurídico brasileiro? Isso que será abordado 

no próximo tópico. 

O “meio Ambiente” como sujeito de direito 

Conforme amplamente explanado, o meio ambiente possui 

proteção nacional e internacional, eis ser essencial a vida humana, 

estando, interligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, como 

mencionada Moraes, sendo necessário e esgotável, por isso, sua proteção 

deve ser plena. 

Com o surgimento do movimento do novo constitucionalismo 

latino-americano, as Constituições mais recentes trazem uma proteção 

ainda maior à natureza, ou seja, ao meio ambiente, tendo como base o 

que os principais doutrinadores sobre o tema denominam de Pachamama. 

Zaffaroni (2011), é um dos maiores defensores da Pachamama, para 

ele, “o homem” pode utilizar dos recursos naturais, mas apenas o 

essencial, o necessário à sua subsistência, não radical ao ponto de 

interromper a cadeia alimentar, todavia, posiciona-se no sentido de que 

devemos utilizar os recursos para a satisfação das necessidades vitais dos 

seres vivos, não podendo ocorrer à exploração destes recursos além do 

necessário para a vida. 

Ao discorrer sobre o meio ambiente como sujeito de direito se faz 

imprescindível a menção da Constituição do Equador, que prevê a 

natureza, Pachamama, como sujeito de direitos e de deveres, o que é 

sinalizado desde seu preâmbulo: CELEBRANDO a la naturaleza, la 

Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existência 

(Constitucíon del Ecuador, 2008). 

O artigo 71 da Constituição Equatoriana atribui, efetivamente, a 

condição de sujeito de direito à natureza: 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza 

la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y 

el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos.  

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran 

los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El 
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Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto 

a todos los elementos que forman un ecosistema. (Constitucíon del 

Ecuador, 2008)6 

A Constituição Equatoriana não só atribuiu à natureza como 

sujeito de direitos, como prevê que toda pessoa, física ou jurídica, ou 

ainda a coletividade, poderá, representar a natureza, judicialmente na 

defesa de seus direitos. 

A inovação constitucional do Equador é latente, retirando a 

“qualidade” de coisa ou recurso da natureza (meio ambiente), passando a 

dar uma efetiva e plena proteção àquilo que é essencial à humanidade, 

um meio ambiente saudável e sustentável para uma vida sadia. 

A natureza como sujeito de direito acabaria por frear a utilização 

de seus recursos de forma cada vez mais voraz, deixando de ser 

meramente uma coisa e passando a figurar como sujeito capaz de buscar 

seus direitos e, de certa forma, inibir a utilização de seus recursos de 

forma desnecessária e maléfica. 

A Constituição Boliviana, em seus artigos 33 e 34, assim dispõe: 

Art. 33 Las personas tienen derecho a un medio ambiente 

saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho 

debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y 

futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de 

manera normal y permanente. 

Art 34 Cualquier persona, a título individual o en representación 

de una colectividad, está facultada para ejercer las acciones legales 

en defensa del medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las 

instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados 

contra el medio ambiente. (Constitución Politica del Estado, 2007) 

                                                           
6 Art. 71.- A Natureza ou Pachamama, onde se reproduz e realiza a vida, tem o direito de 

integral respeito a sua existência e a manutenção e regeneração de seus ciclos vitais, 

estrutura, funções e processos evolutivos. Cada pessoa, comunidade, povo ou 

nacionalidade poderá exigir que o poder público para fazer valer os direitos da natureza. 

Para aplicar e interpretar esses direitos os princípios estabelecidos na Constituição, na 

medida em que apropriado. O Estado vai encorajar as pessoas naturais e jurídicas e a 

coletividade, para proteger a natureza e promover o respeito por todos os elementos que 

compõem um ecossistema. (Tradução do autor) 
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Analisando a previsão Constitucional Boliviana, percebe-se que 

para o meio ambiente saudável, protegido, é necessário a atribuição de 

personalidade jurídica, ou a qualidade de sujeito de direito à natureza 

(meio ambiente), haja vista que se o cidadão comum não puder, em nome 

da proteção ao meio ambiente, reivindicar os direitos da natureza, sua 

proteção fica restrita e muitas vezes ineficaz. 

Neste sentido afirma Zaffaroni:  

Si bien este texto de la Constitución boliviana enuncia la cuestión 

ambiental como un derecho de carácter social y económico, 

encabezando el capítulo referido a tales derechos, y con ello parece 

inclinarse por la tendencia ambientalista prevalente de considerarlo 

un derecho de los humanos, en su texto no deja de referirse a otros 

seres vivos, lo que importa reconocerles derechos.  

En cuanto a sus consecuencias prácticas, habilita a cualquier 

persona, de modo amplio, a ejercer las acciones judiciales de 

protección, sin el requisito de que se trate de un damnificado, que 

es la consecuencia inevitable del reconocimiento de personería a la 

propia naturaleza, conforme a la invocación de la Pachamama 

entendida en su dimensión cultural de Madre Tierra. 

(ZAFFARONI, 2011, p. 52) 

A Constituição brasileira, no já mencionado artigo 225, prevê que o 

meio ambiente é direito de todos, sendo dever tanto do Poder Público 

como da coletividade sua preservação e defesa. 

Como ainda não abordado, vale mencionar, segundo Júnior (2013, 

p. 1265): “A palavra ambiente indica o lugar, a esfera, o círculo, o sítio, o 

recinto ou espaço que envolve os seres vivos e as coisas”. 

O meio ambiente, tratado como direito fundamental pela 

constituição brasileira, é prerrogativa individual que necessita de 

diversas atividades públicas e privadas, sendo dever da coletividade sua 

proteção. 

Se todos possuem direito ao meio ambiente saudável e todos têm o 

dever de protegê-lo, como buscar essa proteção do meio ambiente? 

Apenas o Poder Público, através do membro do Ministério público e/ou 

outras autarquias, teria legitimidade para defender os interesses do meio 

ambiente? 

Como todos possuem o dever de proteção, todos possuem 

legitimidade para representar o meio ambiente em uma possível 
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demanda judicial, pois, como o próprio texto constitucional prevê, trata-

se de um dever, como exercer este dever se não há legitimidade para 

representar o meio ambiente? 

Zaffaroni, ao se manifestar sobre as Constituições do Equador e da 

Bolívia, assim relata: 

Es clarísimo que en ambas constituciones la Tierra asume la 

condición de sujeto de derechos, en forma expresa en la 

ecuatoriana y algo tácita en la boliviana, pero con iguales efectos en 

ambas: cualquiera puede reclamar por sus derechos, sin que se 

requiera que sea afectado personalmente, supuesto que sería 

primario si se la considerase un derecho exclusivo de los humanos. 

(ZAFFARONI, 2011, p. 52-53)7 

As inovações jurídicas trazidas pelas constituições andinas 

(principalmente as do Equador e da Bolívia) que, em certa medida, 

elevam o meio ambiente a sujeito de direitos se deram após passados 

praticamente vinte anos da promulgação da Constituição Brasileira de 

1988. 

Naquela época, o constituinte foi influenciado pelo teor da 

Declaração da ONU sobre o Meio Ambiente de 1972 (Declaração de 

Estocolmo) e também pel processo de construção do conceito de 

desenvolvimento sustentável, o qual, sobre comando de Gro Brundtland, 

acabou sendo materializado pelo Relatório Nosso Futuro Comum 

(Relatório Brundtland) e, mais tarde, com a aceitação dessa proposta de 

desenvolvimento pela ONU, na Conferência do Rio de Janeiro de 1992. 

Além da influência externa, na época existiam elementos internos a 

serem considerados, sendo a tenra idade da democracia brasileira, o mais 

importante. 

Tais fatores faziam inimaginável, em 1988, a elevação do meio 

ambiente a sujeito de direitos, ainda mais, tendo como elementos 

                                                           
7 É muito claro que, em ambas constituições assume a Terra condição de sujeitos de direitos, 

expressamente no Equador e algo não dito na Bolívia, mas com o mesmo efeito em ambos: 

qualquer um pode reivindicar seus direitos, sem a necessidade de serem afetadas, 

pessoalmente, é claro que seria primária caso é considerado um direito exclusivo dos seres 

humanos. 
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culturais e antropológicos das populações indígenas da América Latina e 

das comunidades tradicionais. 

Não obstante, a Constituição Federal de 1988 avançou 

significativamente em matéria de proteção ambiental, elevando o meio 

ambiente de um ‘nada’ jurídico (em termos históricos, a Constituição de 

1988 foi a primeira a dedicar um espaço à tutela do meio ambiente) a um 

direito fundamental de status idêntico a direitos fundamentais de outras 

gerações/dimensões, já consagrados, tais como a vida, a liberdade, a 

igualdade, a propriedade e todos os demais de cunho social. 

A forma como o meio ambiente foi constitucionalizado amparou 

um conjunto normativo, já inventariado no presente artigo, que permite, 

na atualidade, independentemente de se adentrar no denso terreno da 

subjetivação, a proteção do meio ambiente pela importância que guarda 

em si, ou seja, de forma autônoma e apartada dos direitos individuais 

correlatos à sadia qualidade de vida. 

Tal fator não tem o condão de diminuir a importância de pesquisas 

que procurem elementos para a subjetivação do meio ambiente, até 

porque, de forma implícita é possível visualizar indicativos de tal 

processo, na medida em que há permissivo legal para que seja defendido 

como se fosse um sujeito de direitos, por qualquer pessoa, física ou 

jurídica, sem que, para tanto, esteja sofrendo prejuízos direitos. O que 

pode levar o meio ambiente de direito/dever a sujeito.  

Considerações finais 

Com o crescimento e avanço das transnacionais e a utilização 

desenfreada dos recursos do meio ambiente, tornando-o desequilibrado, 

esgotável e perigoso, sua proteção é algo necessário a própria condição 

humana. 

Para termos uma vida digna imprescindível o equilíbrio do meio 

ambiente, devendo possuir uma proteção plena. 

Inobstante não possuir o devido “registro”, pois, segundo o 

ordenamento jurídico brasileiro, só possui personalidade jurídica aqueles 

devidamente “registrados”, no que se refere as pessoas jurídicas e o 

nascimento das pessoas naturais, há entes despersonalizados, como o 
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espólio e a massa falida, que inobstante não possuírem personalidade 

jurídica, são sujeitos de direito e deveres. 

Não há que falar em deveres do meio ambiente por questões 

óbvias, até mesmo porque, se fossemos legislar os deveres do meio 

ambiente, o mesmo cumpriria com todos eles, sem nenhuma “infração”. 

Entretanto, o meio ambiente possui direitos, e para a efetiva 

proteção deles, imperioso o seu reconhecimento como sujeito de direitos, 

para que possa efetivamente ter condições de preservação e equilíbrio, 

que são objetivos do texto constitucional. 

Neste sentido, ainda que o ordenamento jurídico brasileiro, de 

forma direta, não tenha atribuído ao meio ambiente à qualidade de 

sujeito de direito, o mesmo é, pois, não se pode, nos dias de hoje 

tratarmos o mesmo meio ambiente como coisa ou recurso, devendo ser 

tratado como sujeito de direito, e para representá-lo, qualquer pessoa 

residente no país, ainda que não esteja sofrendo nenhum prejuízo direto, 

bastando prejuízo ou possibilidade de prejuízo do meio ambiente, para 

que surja a legitimidade de representação do mesmo em um processo 

judicial, eis a condição de sujeito de direitos, ainda que despersonalizado, 

do meio ambiente. 
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A PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E O AVANÇO DA JUSTIÇA 

SOCIOAMBIENTAL 

Francis Pierre Ferlin 

Silvana Terezinha Winckler 

Introdução  

O meio ambiente, bem de uso comum do povo e riqueza da 

humanidade, tem sido alvo constante de agressões que têm lhe imposto 

enormes prejuízos. Boa parcela dessas ações negativas são frutos dos 

interesses fundamentalmente econômicos em que prevalece a busca pelo 

lucro ilimitado em detrimento da qualidade de vida dos seres humanos e 

do equilíbrio ecossistêmico.  

Há que reconhecer o esforço teórico e prático que vem sendo feito 

com vistas a compatibilizar a proteção ambiental com o pensamento 

desenvolvimentista. Basicamente, pretendem alguns difusores dessas 

ideias a repartição tanto dos ônus como dos benefícios que advêm do uso 

dos recursos naturais. Mas isso ainda é um grande desafio e 

normalmente é realizado de forma não isonômica, ou seja, muitos grupos 

hipossuficientes não recebem o mesmo tratamento que os grandes 

conglomerados econômicos que têm um tratamento jurídico mais 

favorável. Alguns entendem que isso é imprescindível para o 

desenvolvimento econômico e abriria espaço para que a realidade social 

avance na direção da justiça socioambiental. 

Não se pode negar que o surgimento de novas oportunidades de 

trabalho é importante. Contudo, há que se considerar que as atividades 

humanas desenvolvidas, por exemplo, por pequenos agricultores, 
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populações tradicionais e povos indígenas, embora não imponham a 

mesma dimensão de danos para a natureza que os grandes 

empreendimentos, não raras vezes são limitadas ou mesmo suprimidas, 

numa clara situação de afronta ao princípio da isonomia. 

É importante lembrar que no caso dos pequenos agricultores, 

comunidades tradicionais e povos indígenas frequentemente existem 

compromissos voluntários com o manejo sustentável e a proteção dos 

recursos naturais, o que raramente ocorre com os grandes investidores 

privados, que realizam ações frágeis, às vezes performáticas, com vistas à 

defesa e promoção do meio ambiente. Na verdade, o fazem por haver 

uma imposição legal e para beneficiar-se do marketing “verde”. 

Em função dessa realidade se definiu como objetivo do trabalho 

analisar a atual realidade que envolve o avanço da proteção da 

biodiversidade e sua relação com a justiça socioambiental. Para se 

trabalhar tal questão, aborda-se o meio ambiente como bem de uso 

comum e essencial à vida humana, a proteção do meio ambiente versus 

restrições às atividades humanas e, ainda, o Protocolo de Nagoia e a Lei 

da Biodiversidade como instrumentos que potencializam a justiça 

socioambiental e repartição dos benefícios pelo acesso e uso de recursos 

naturais e dos saberes a eles associados.  

O “meio ambiente” como bem de uso comum e essencial à vida 

humana 

A humanidade busca na natureza o necessário para sobreviver e 

para desenvolver-se. Essa relação se acelerou e intensificou a partir da 

Revolução Industrial, potencializada pela tecnologia. Nos dias atuais, a 

tecnociência responde fundamentalmente pela mediação entre as 

necessidades humanas (desde as mais fundamentais até aquelas que 

podem ser consideradas requintadas ou supérfluas) e a capacidade de 

oferta de recursos naturais. Isso mostra que o meio ambiente revela uma 

importância muito grande quando se faz menção ao ser humano, não 

sendo isso diferente na atualidade, quando se verifica que o meio 

ambiente é visto como direito fundamental que serve de base à dignidade 

da pessoa humana (PRADO; FRANÇA, 2013, p. 257).  

Mas, em que pese a natureza revele ímpar proeminência na vida 

dos homens, não se pode deixar de lembrar que houve um momento da 
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história em que os indivíduos eram simplesmente considerados como 

elementos apartados da natureza, meros usuários. Essa situação 

perdurou até que se verificou que o homem, quando faz uso dos recursos 

naturais, deixa um rastro de danos muitas vezes irreversíveis e que 

comprometem a sua sobrevivência no planeta. Em outras palavras, seu 

destino está atrelado às condições de equilíbrio ecossistêmico que 

permitem e abrigam a vida humana (BRANCO, 1995, p. 1). 

No caso, se percebeu, segundo Branco (1995, p. 1), que o homem 

não era “apenas um usuário compatível”, mas sim efetivamente um 

“causador de impactos” que deveria contribuir para a preservação do 

meio ambiente. Essa situação foi responsável pela concretização de 

movimentos sociais ambientalistas que passam a propagar, dentre outros 

valores em prol do meio ambiente, o dever moral da sociedade de mantê-

lo em equilíbrio, o que resultou em ações, especialmente, legais, com 

vistas à tutela ambiental (ZALAUF, 2000). 

A Constituição Federal de 1988 foi um dos instrumentos legais que 

atendeu à pressão dos movimentos socioambientais, uma vez que deu 

enorme atenção às diretrizes voltadas à defesa e promoção do meio 

ambiente. No artigo 225 dela consta que todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações (BRASIL, 1988). 

Essa previsão constitucional, junto a outras que foram inseridas no 

texto da Constituição Federal de 1988, revela, de acordo com Silva (2000, 

p. 46), que a Constituição Cidadã foi a primeira do sistema legal 

brasileiro a tratar deliberadamente da questão ambiental. Com isso 

procurou a Constituição impor dever solidário ao Estado, à sociedade e 

aos indivíduos de proteção do meio ambiente, bem de uso comum e 

essencial à vida humana. 

Acompanhando a Constituição Federal de 1988, muitas outras 

normas legais foram editadas ou adotadas pelo ordenamento jurídico 

nacional em momento posterior a ela com o objetivo de efetivar a 

proteção do meio ambiente, sendo isso destacado pelo Ministro Celso de 

Mello, relator da ADI 3.540-MC/DF, em que ele se manifestou da seguinte 

forma:  
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Os instrumentos jurídicos de caráter legal e de natureza 

constitucional objetivam viabilizar a tutela efetiva do meio 

ambiente, para que não se alterem as propriedades e os atributos 

que lhe são inerentes, o que provocaria inaceitável 

comprometimento da saúde, segurança, cultura, trabalho e bem-

estar da população, além de causar graves danos ecológicos ao 

patrimônio ambiental, considerado este em seu aspecto físico ou 

natural. (BRASIL. STF. ADI 3.540-MC/DF. Min. Rel. Celso de Mello. 

Data de Julgamento: 01.09.2005) 

De fato, os vários instrumentos jurídicos de caráter legal e de 

natureza constitucional pretendem viabilizar a tutela efetiva do meio 

ambiente, que como já advertido é bem comum que serve de sustentação 

à dignidade da pessoa humana, que envolve todos os direitos 

fundamentais do homem, a começar pela vida (BRASIL. STF. ADI 3.540-

MC/DF. Min. Rel. Celso de Mello. Data de Julgamento: 01.09.2005). 

No Brasil, a proteção do meio ambiente ganha mais relevo ainda 

quando se sabe que aqui está situada cerca de 13% da biodiversidade do 

planeta. Isso revela um enorme potencial econômico derivado do uso de 

seus recursos genéticos, conforme destaca Gross (2013), quando se 

reporta à importância econômica e social do meio natural local. A partir 

de um adequado amparo do meio natural o país, de acordo com o autor, 

“(...) pode vir a se desenvolver economicamente a partir dessa riqueza”. 

Mas, para que isso ocorra, é imprescindível que haja maiores 

investimentos em pesquisa científica e inovação, de forma a instituir um 

ciclo positivo onde a “promoção do uso sustentável dos recursos da 

biodiversidade será o motor de sua conservação, por meio do emprego 

dos recursos monetários e não monetários da repartição dos benefícios 

em ações voltadas à manutenção e melhoria da provisão de serviços 

ambientais” (GROSS, 2013, p. 7). 

É justamente essa a ideia defendida por um dos diplomas legais 

adotados pelo Brasil a respeito do meio ambiente, ou seja, a Convenção 

sobre Diversidade Biológica (CDB), que foi assinada por 193 partes e 

internalizada junto à realidade jurídica nacional por meio do Decreto 

2.519 de 16 março de 1998, a qual tem como objetivos principais a 

conservação da biodiversidade, o uso sustentável de seus componentes e 

a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados de seu uso (ONU, 

1992). 
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O reconhecimento desses três princípios, ou seja, conservação da 

biodiversidade, uso sustentável de seus componentes e repartição justa e 

equitativa dos benefícios derivados de seu uso, caso efetivamente 

observado, tende a criar uma realidade favorável ao aprimoramento da 

defesa do meio ambiente e ao desenvolvimento social de forma 

concomitante (GROSS, 2013). 

Todavia, isso não é tarefa de fácil concretização, uma vez que a 

realidade que envolve as pessoas nunca é a mesma, principalmente 

quando se fala de pessoas físicas frente as jurídicas. Por mais que a 

norma legal pretenda igualar a todos, isso não ocorre na prática 

justamente pelo fato das pessoas serem diferentes. O tratamento 

isonômico formal assegurado pelas normas não é capaz de equalizar as 

condições díspares a que estão sujeitas as partes numa relação (SILVA, 

2014). 

Silva (2014, p. 215) adverte que “as desigualdades naturais são 

saudáveis, como são doentes aquelas sociais e econômicas, que não 

deixam alternativas de caminhos singulares a cada ser humano único”. 

Nessa última realidade, segundo Acselrad, Mello e Bezerra (2009), 

inserem-se, por exemplo, os empreendimentos econômicos mais danosos 

em termos ambientais que normalmente são destinados para as regiões 

mais pobres do planeta, onde já se verificam maiores privações 

socioeconômicas. 

De modo geral tais locais são habitados por grupos sociais e 

étnicos que não têm acesso às esferas decisórias do Estado e do mercado 

e sofrem ainda pela falta de investimento em infraestrutura de 

saneamento, ausência de políticas de controle dos depósitos de lixo 

tóxico, moradia de risco, desertificação, entre outros fatores, concorrendo 

para suas más condições ambientais de vida e trabalho (ACSELRAD; 

MELLO; BEZERRA, 2009). 

Aliado a tudo isso existe ainda junto a tal realidade uma legislação 

frágil que revela brechas que abrem espaço para discussão, o que leva 

muitas vezes à ineficácia social das normas que não conseguem atingir os 

fins para os quais foram criadas. No caso, as normas até são eficazes 

juridicamente, contudo, não saem do papel por falta de vontade do Poder 

Público ou em razão da realidade antes destacada (ineficácia social das 

leis) (SARLET, 2009). 
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Essa situação contribui para que o meio ambiente, que é bem de 

uso comum e essencial a vida humana, reste prejudicado e 

consequentemente as pessoas tenham afetada a qualidade de vida.  

Em suma, como escrevem Acselrad, Mello e Bezerra: 

A constatação da desigualdade ambiental, tanto em termos de 

proteção desigual como de acesso desigual, nos leva a reconhecer 

que o que esta em jogo não é simplesmente a sustentabilidade dos 

recursos e do meio ambiente, ou as escolhas técnicas descoladas da 

dinâmica da sociedade, mas sim as formas sociais de apropriação, 

uso e mau uso desses recursos e desse ambiente. (ACSELRAD; 

MELLO; BEZERRA, 2009, p. 39) 

Assim, em que pese o meio ambiente seja um bem de uso comum e 

vital para a vida humana, ainda se está longe de uma realidade em que se 

consiga efetivar os principais objetivos perseguidos pela realidade legal 

vigente, em especial as leis que pretendem implementar a CDB, que 

envolvem a conservação da biodiversidade, o uso sustentável de seus 

componentes e ainda a repartição justa e equitativa dos benefícios 

derivados de seu uso (GROSS, 2013). 

Nesse contexto, Acselrad situa o debate acerca da noção de justiça 

ambiental: 

A noção de “justiça ambiental” exprime um movimento de 

ressignificação da questão ambiental. Ela resulta de uma 

apropriação singular da temática do meio ambiente por dinâmicas 

sociopolíticas tradicionalmente envolvidas com a construção da 

justiça social. Esse processo de ressignificação está associado a uma 

reconstituição das arenas onde se dão os embates sociais pela 

construção dos futuros possíveis. E nessas arenas, a questão 

ambiental se mostra cada vez mais central e vista crescentemente 

como entrelaçada às tradicionais questões sociais do emprego e da 

renda. (ACSELRAD, 2010, p. 108) 

A seguir trata-se da proteção ao ambiente versus restrições às 

atividades humanas. 

A proteção do meio ambiente versus restrições às atividades humanas 

No item anterior se verificou que apesar do meio ambiente ser 

elemento essencial para a vida das pessoas nem todas elas têm as 

mesmas oportunidades de acesso a um meio natural adequadamente 
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preservado e capaz de atender às suas necessidades e expectativas, 

mesmo as primárias. O pior disso tudo é que em alguns casos isso ocorre 

com a conivência do próprio Estado, que não cumpre seu papel de 

propulsor do bem-estar social que, se sabe, depende de um meio 

ambiente equilibrado (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009).  

Nesse caso, de modo específico, segundo a doutrina analisada no 

trabalho: 

Parte-se de uma percepção de que o cumprimento desigual da 

legislação tem sido uma condição básica para a ocorrência da 

proteção ambiental desigual. O dispositivo para a proteção muitas 

vezes existe em lei, mas esta costuma ser desconsiderada pelos 

órgãos licenciadores e fiscalizadores quando a população 

impactada é pobre e/ou etnicamente discriminada. (ACSELRAD; 

MELLO; BEZERRA, 2009, p. 32) 

Essa situação é comum se verificar junto às populações 

tradicionais, povos indígenas e pequenos agricultores que têm mitigada 

ou suprimida a possibilidade de uso da propriedade, mesmo que isso 

imponha poucos ou nenhum resultado negativo ao meio ambiente. Isso 

normalmente ocorre porque tais sujeitos não possuem poder de 

discussão, de questionamento e influência econômica e política junto à 

sociedade (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009, p. 32). 

Já quando estão em jogo interesses de grandes investidores ocorre 

também o cumprimento desigual da legislação. Aqui os dispositivos 

legais destinados para a proteção do meio ambiente costumam ser 

interpretados de maneira mais branda pelos órgãos licenciadores e 

fiscalizadores, num claro tratamento de favorecimento, de incentivo às 

empresas (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009). 

Não se pode questionar que o desenvolvimento econômico traz 

reflexos positivos na esfera social, tais como a geração de emprego, de 

tributos, desenvolvimento de novas tecnologias, dentre outras situações 

que contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população. 

Agora, quando isso resulta em tratamento diverso das pessoas e em 

prejuízos ao meio ambiente, isso não parece ser algo que não se possa 

questionar. 

O Ministro Celso de Mello diz que a incolumidade do meio 

ambiente não pode ser afetada por interesses empresariais, muito menos 
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ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, “ainda 

mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada a 

disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros 

princípios gerais, àquele que privilegia a 'defesa do meio ambiente'“ (CF, 

art. 170, VI) (BRASIL. STF. ADI 3.540-MC/DF. Min. Rel. Celso de Mello. 

Data de Julgamento: 01.09.2005). 

Realmente não se pode admitir que os interesses econômicos se 

sobressaiam ao interesse social e público, principalmente, quando está 

em jogo bem fundamental à qualidade de vida da população que 

depende do meio ambiente para garantir o mínimo existencial em suas 

vidas. 

Essa é mais questão que revela intrincada celeuma, ou seja, a 

proteção do meio ambiente frente às restrições das atividades humanas 

que devem ocorrer, não só de modo equânime perante os sujeitos sociais, 

mas também quando isso restar em prejuízos ao meio natural de forma 

que se sobreponham esses aos benefícios que poderiam se materializar 

em prol da população interessada (PITTON, 2009, p. 94). 

Não se trata de tarefa de fácil implementação, contudo, é 

necessária para que se possa democratizar os benefícios que podem advir 

do uso sustentável do meio ambiente, o qual é a base para a garantia de 

uma vida com mais qualidade para boa parcela da população, 

principalmente, daquelas que no seu a dia a dia trabalham diretamente 

com os recursos naturais (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009). 

Talvez o maior desafio para se efetivar essa realidade é o fato de 

haver uma tendência de progresso técnico-científico-econômico que se 

volta essencialmente para um modelo de desenvolvimento que se inclina 

para “a ampliação do volume e a crescente intensificação da produção 

industrial para atender à sociedade de consumo” (FERREIRA, 

SAMPAIO, 2013, p. 10). 

Isso inquestionavelmente tem reflexo direto sobre o meio 

ambiente, que sente o uso desenfreado de seus recursos para o 

atendimento da demanda econômica, mesmo existindo uma teia jurídica 

que pretende fazer prevalecer o uso sustentável do meio natural de modo 

ocorra uma justa distribuição de seus benefícios.  

Esse, como já alertado, é um dos grandes desafios do Estado 

Brasileiro, que para Ferreira e Sampaio: 
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(...) tem enfrentado diversos obstáculos para conciliar os interesses 

nacionais e dispor de uma legislação que busque o equilíbrio entre 

o uso sustentável de seus recursos genéticos, a proteção dos 

direitos das comunidades tradicionais e indígenas, a repartição dos 

benefícios derivados desse uso, o crescimento econômico e o 

desenvolvimento social. Essa não é uma tarefa fácil e tampouco 

incontroversa. (FERREIRA; SAMPAIO, 2013, p. 10) 

Não há dúvidas que existem diversos obstáculos para que se 

consiga de fato conciliar os interesses nacionais, principalmente os 

econômicos e sociais, com vistas a dispor de uma legislação que seja 

capaz de concretizar o equilíbrio entre o uso sustentável dos recursos 

naturais e a efetiva proteção dos direitos das populações mais sensíveis 

socialmente, a exemplo, das comunidades tradicionais e povos indígenas, 

de modo que ocorra uma repartição equânime dos benefícios oriundos 

desse uso, sem que haja prejuízos ao crescimento econômico e o 

desenvolvimento social local (FERREIRA; SAMPAIO, 2013).  

Na verdade, a legislação existe e, em princípio, revela-se capaz de 

efetivar essa realidade agora destacada, contudo, a dificuldade é a 

concretização dos fins almejados pelas regras legais vigentes que primam 

essencialmente pelo uso sustentável dos recursos naturais, a proteção dos 

direitos das comunidades tradicionais e indígenas e justa repartição dos 

benefícios derivados desse uso. 

Para se entender essa realidade, recorre-se ao Protocolo de Nagoia 

e à Lei da Biodiversidade, na busca dos instrumentos legislativos aptos a 

potencializar a justiça socioambiental e a repartição dos benefícios 

decorrentes do uso da biodiversidade. 

O Protocolo de Nagoia e Lei da Biodiversidade: justiça ambiental e 

repartição dos benefícios 

Inicialmente, destaca-se que a doutrina ensina que a origem da 

Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) remonta o ano de 1987 

quando “o Conselho de Governo do Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (Pnuma) aprovou a Decisão n. 14/26, prevendo a 

convocação de um grupo de especialistas em diversidade biológica para 

realizar a harmonização das convenções existentes relacionadas ao tema” 

(GROSS, 2013, p. 19). 
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A adoção da CDB foi resultado do reconhecimento da importância 

da diversidade biológica para o desenvolvimento científico e para a 

sobrevivência da humanidade, somado à preocupação com sua 

conservação e o uso sustentável. Assim, seus princípios norteadores são: 

a conservação da diversidade biológica, o uso sustentável dos recursos 

genéticos e a repartição justa e equitativa dos benefícios advindos da 

utilização dos recursos genéticos (GROSS, 2013, p. 19). 

Hoje a CDB é parte integrante do ordenamento jurídico pátrio e 

tem como premissas básicas, segundo Gross (2013, p. 40), o fato da 

legislação interna dever “(...) considerar questões voltadas à preservação, 

conservação, uso e manejo sustentável da diversidade biológica, assim 

como um arcabouço legal que regulamente o acesso aos recursos 

genéticos e a repartição de benefícios”.  

De maneira geral, de acordo com a doutrina analisada no presente 

estudo: 

(...) a CDB foi negociada buscando conciliar o desenvolvimento 

com a conservação e a utilização sustentável da diversidade 

biológica, levando-se em conta que os países economicamente 

desenvolvidos são detentores da capacidade tecnológica e dos 

recursos financeiros necessários ao aproveitamento econômico da 

biodiversidade e que os países em desenvolvimento geralmente são 

ricos em biodiversidade. Ao tratar dessas assimetrias, propõe 

diretrizes para superá-las, reconhecendo o princípio da divisão dos 

custos decorrentes do uso da biodiversidade e dos benefícios 

advindos da comercialização dos produtos resultantes do 

intercâmbio entre países ricos e países pobres. (GROSS, 2013, p. 41) 

Mas, apesar de ter esses fins a CDB encontra sérios problemas para 

a concretização de seus objetivos na realidade brasileira. É como alertam 

Ferreira e Sampaio (2013), ou seja, o Brasil tem enfrentado diversos 

obstáculos para a busca de uma realidade social e legal que seja capaz de 

garantir o equilíbrio entre o uso sustentável dos recursos naturais e a 

concreta proteção dos direitos das comunidades tradicionais e indígenas, 

bem como a repartição dos benefícios provindos desse uso racional. 

Como consequência da CDB emergiram para a realidade mundial 

e nacional o Protocolo de Nagoia e a Lei n. 13.123/15 (Lei da 

Biodiversidade) que são instrumentos jurídicos secundários que 

pretendem buscar a concretização dos fins objetivados pela CDB.  
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O Protocolo de Nagoia, conforme leciona Andrade (2013, p. 10), é 

um acordo complementar à CDB que visa “(...) estruturar legalmente e de 

forma transparente a implementação efetiva da repartição justa e 

equitativa de benefícios advindos da utilização de recursos genéticos de 

maneira a obrigar as partes a respeitarem o acordado no documento”. O 

Protocolo é resultado da Conferência das Partes da Convenção sobre 

Diversidade Biológica, a COP 10, realizada no Japão no ano de 2010. 

Assim, o Protocolo pretende fazer prevalecer os fins destacados 

pela CDB, ou seja, concretizar a proteção do meio ambiente, efetivar o 

equilíbrio entre o uso sustentável dos recursos naturais e a concreta 

proteção dos direitos das comunidades tradicionais e indígenas, bem 

como a repartição dos benefícios provindos desse uso racional do meio 

ambiente (ANDRADE, 2013, p. 10). 

O objetivo do Protocolo foi assim definido no art. 1º do 

documento: 

O objetivo do presente Protocolo é a repartição justa e equitativa 

dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, 

mediante, inclusive, o acesso adequado aos recursos genéticos e à 

transferência adequada de tecnologias pertinentes, levando em 

conta todos os direitos sobre tais recursos e tecnologias, e mediante 

financiamento adequado, contribuindo desse modo para a 

conservação da diversidade biológica e a utilização sustentável de 

seus componentes. (Protocolo de Nagoia, Art. 1º) 

No preâmbulo do Protocolo alguns valores são reiterados, a 

exemplo da soberania dos Estados sobre seus recursos naturais, a 

relevante contribuição da transferência de tecnologia e a da cooperação 

ao desenvolvimento sustentável, o valor econômico dos ecossistemas e o 

papel das comunidades indígenas e locais como guardiães da 

biodiversidade. A estas é reconhecido o direito de identificar, em suas 

comunidades, os detentores legítimos de seu conhecimento tradicional 

associado aos recursos genéticos. 

Quanto à distribuição justa e equitativa de benefícios, o documento 

define que os benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos e 

as aplicações comerciais derivadas serão repartidos com a Parte 

provedora, no caso, o país de origem desses recursos ou aquele que tenha 

adquirido os recursos em conformidade com a CDB.  



Maria Aparecida Lucca Caovilla, Reginaldo Pereira, Silvana Winckler (Orgs.) | 307 

Às Partes caberá adotar medidas legislativas, administrativas e 

políticas visando assegurar que os benefícios derivados da utilização dos 

recursos genéticos detidos por comunidades indígenas e locais sejam 

repartidos de maneira justa e equitativa com as comunidades 

relacionadas, com base em termos mutuamente acordados e em 

conformidade com a legislação nacional. Os benefícios poderão ser 

monetários ou não monetários. 

Igualmente, às Partes compete assegurar que os benefícios 

derivados da utilização do conhecimento tradicional associado a recursos 

genéticos sejam repartidos de maneira justa e equitativa com as 

comunidades indígenas e locais que detenham tal conhecimento, com 

base em termos mutuamente acordados e em instrumentos jurídicos que 

assegurem clareza e transparência.  

O acesso aos recursos da diversidade biológica e a repartição dos 

benefícios derivados de sua utilização merecem destaque, com ênfase na 

necessidade de proporcionar segurança jurídica nas relações com os 

detentores de conhecimentos tradicionais. Outro aspecto destacado é a 

importância de promover a equidade e a justiça na negociação de termos 

mutuamente acordados entre provedores e usuários de recursos 

genéticos. 

Na mesma linha estão os fins perseguidos pela Lei n. 13.123/151 

(Lei da Biodiversidade), que é norma legal que tem como maiores 

objetivos os antes já destacados, uma vez que visa regulamentar matérias 

da Convenção sobre Diversidade Biológica. A Lei substitui a Medida 

Provisória (MP nº 2.186/2001), que dispunha sobre o acesso ao 

patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional 

associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e 

transferência de tecnologia para sua conservação e utilização. 

De acordo com Távora, a Lei n. 13.123/15: 

                                                           
1 A Lei n. 13.123/15, pelo que consta em sua ementa regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º 

do art. 225 da Constituição Federal, o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, 

o Artigo 15 e os §§ 3º e 4º do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, 

promulgada pelo Decreto n. 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre o acesso ao 

patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e 

sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; 

revoga a Medida Provisória n. 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dá outras providências. 
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(...) contém dispositivos com redação de acordo com a Constituição 

Federal, ao considerar o patrimônio genético como bem de uso 

comum do povo, em conformidade à concepção do meio ambiente 

que engloba bens materiais e imateriais, os quais são tutelados pela 

sua relevância à coletividade e às futuras gerações. Portanto, 

considerar patrimônio genético como bem de uso comum não 

implica em retirar-lhe a conotação de bem que possa ser 

apropriado ou usufruído individualmente, mas lhe confere especial 

proteção diante dos interesses públicos e coletivos que lhe 

revestem. (TÁVORA, 2013, p. 11) 

Esse atendimento dos interesses públicos e coletivos somente 

ocorrerá a partir do momento em que se verifique a efetiva 

implementação (eficácia social da lei), na realidade social, dos fins 

perseguidos pela legislação, que de maneira geral visa garantir o 

desenvolvimento econômico aliado ao desenvolvimento social, que passa 

necessariamente pelo concomitante avanço da proteção da 

biodiversidade e sua relação com a justiça socioambiental.  

A legislação, de maneira geral, revela-se apta a potencializar o 

desenvolvimento sustentável, contudo, é preciso fazê-la alcançar a 

realidade social. Trata-se de novo marco legal sobre acesso ao patrimônio 

genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e 

sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da 

biodiversidade. Cabe ao poder público proteger a biodiversidade e a 

integridade do patrimônio genético brasileiro, bem como fiscalizar as 

atividades de pesquisa, prospecção e exploração comercial. 

Um dos aspectos destacados pelas instituições de pesquisa, a 

exemplo da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência (SBPC) é a 

simplificação dos procedimentos para o estabelecimento de parcerias 

internacionais em ciência, tecnologia e inovação. A lei fez a opção pela 

regulação de resultados no lugar da regulação de processos (TÁVORA et 

al., 2015).  

Igualmente relevante foi a substituição da exigência de autorização 

prévia para a obtenção do acesso (antes regulada pela MP nº 2.186/2001) 

por um cadastro eletrônico. A distinção entre atividades de pesquisa e de 

bioprospecção deixa de ser considerada, nessa etapa. O acordo de 

repartição de benefícios somente será elaborado quando houver um 

produto ou então um material reprodutivo que tenha potencial de 

comercialização. A lei simplificou as exigências para a concessão do 
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direito de propriedade intelectual sobre produtos acabados e sobre 

materiais reprodutivos que venham a ser produzidos.  

Sobretudo, a Lei adota como estratégias a simplificação de 

procedimentos, a diminuição dos custos operacionais e o incremento da 

segurança jurídica para as partes envolvidas, incluindo os pequenos 

agricultores, comunidades tradicionais e povos indígenas. No entanto, 

ainda restam dúvidas acerca de sua aplicabilidade, notadamente no que 

diz respeito à justa repartição de benefícios decorrentes do acesso a 

recursos naturais e aos saberes tradicionais a eles associados.  

Considerações finais 

Há uma tendência de valorização da questão econômica em 

detrimento dos aspectos sociais e ambientais, que parecem estar numa 

situação hierarquicamente inferior aos interesses econômicos, quando na 

verdade a lógica deveria ser o contrário. Para se efetivar o 

desenvolvimento econômico e justa distribuição dos benefícios do uso 

dos recursos naturais, parece que inicialmente é preciso que os atores 

sociais reconheçam que o meio ambiente é recurso essencial à vida 

humana e que deve ser protegido, sobretudo quando se utilizam seus 

recursos como matéria prima de processos produtivos em escala 

industrial. 

Junto a isso é imprescindível que se busque a eficácia social das 

várias normas existentes, que pretendem de uma só vez proteger o meio 

ambiente, garantir o uso sustentável dos recursos naturais e a concreta 

proteção dos direitos dos pequenos agricultores, das comunidades 

tradicionais e dos povos indígenas, bem como a justa repartição dos 

benefícios oriundos desse uso. 

A implementação dos instrumentos trazidos pela Lei da 

Biodiversidade demandará dos atores sociais envolvidos o compromisso 

com a obtenção de resultados condizentes com o conceito de justiça 

socioambiental, ainda em gestação. A participação efetiva dos povos e 

comunidades afetadas pelo acesso e exploração de recursos naturais será 

fundamental para conferir significado aos textos legais e às demandas 

sociais por participação, informação e retribuição das benesses que o 

patrimônio genético e os saberes a ele associados poderão gerar. A 

legislação servirá como instrumento, mas sua eficácia estará 
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condicionada ao diálogo de boa fé que se logre estabelecer entre os 

interessados (povos e comunidades, Estado, setor produtivo, instituições 

de pesquisa etc.). 
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DA ABORDAGEM DAS CAPACIDADES AO DIREITO DOS ANIMAIS NÃO 

HUMANOS EM MARTHA NUSSBAUM 

Bianca Croda 

Aleteia Hummes Thaines 

Resumo: A pesquisa objetiva apresentar a importância das capacidades no 

pensamento de Martha Nussbaum para o reconhecimento e efetivação do direito 

dos animais. O tema se justifica pela necessidade da afirmação do ideal de justiça, 

com inclusão de todos os seres, e assim, com observação e internalização dos 

sistemas jurídicos para com os animais não humanos e sua dignificação. Neste 

contexto, importa a análise do conceito de justiça empregado, sendo aqui 

apresentados, além da posição de Martha Nussbaum, as contribuições teóricas de 

John Ralws e Amarthya Sen. A partir do método sistêmico preconizado por 

Niklas Luhmann, o qual, pressupõe uma análise da sociedade e redução das 

complexidades inerentes a esta, conclui-se parcialmente que todo o sistema social 

que se proponha a efetivação de um ideal de justiça, deve levar em consideração 

as capacidades dos sujeitos de direito, em especial, a dignidade, sem exclusão da 

preocupação dos animais não humanos, porquanto, inseridos na condição de 

sujeito de direito. 

Palavras-chave: Capacidades, Animais não humanos, Direito, Justiça. 

Abstract: The research aims to present the importance of capacity at the thought 

of Martha Nussbaum for the recognition and enforcement of animal rights. The 

theme is justified by the need of the ideal of claim justice, inclusion of all beings, 

and so, with observation and internalisation of legal systems with non-human 

animals and their dignity. In this context, the analysis of the concept of justice 

employee, being presented here, as well as Martha Nussbaum position, the 

theoretical contributions of John Ralws and Amartya Sen. From the systemic 

method advocated by Niklas Luhmann, which presupposes an analysis of the 

society and reducing the complexities of this, it is concluded in part that the 

whole social system that proposes the realization of an ideal of justice, must take 

into account the capabilities of the persons, in particular, the dignity, without 

exclusion of concern of nonhuman animals because, inserted into the subject of 

the law. 

Keywords: Capacity, Nonhuman Animals, Law, Justice. 
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Introdução 

A presente pesquisa analisa as abordagens das capacidades ao 

direito dos animais não humanos em Martha Nussbaum, como forma de 

reconhecimento e efetivação dos seus direitos. Para tanto, importa, 

apresentar o seguinte problema: Se agirmos a partir da análise da 

importância das capacidades e dos direitos dos animais não humanos, 

podemos avaliar como sujeitos de direitos? 

Por isso, justifica-se por meio da necessidade de afirmação do ideal 

de justiça para a efetivação dos direitos dos animais não humanos, com 

inclusão de todos os seres, bem como, levar em consideração as 

capacidades dos sujeitos de direitos, sem exclusão e respeitando as 

condições de sujeito de direito com certa relevância no sistema jurídico. 

Nesta perspectiva, tem como objetivo geral apresentar as 

abordagens das capacidades dos animais não humanos além da posição 

de Martha Nussbaum, com várias contribuições teóricas, como de, John 

Ralws e o Amartya Sen. E, como objetivos específicos: a) estudar a 

necessidade da afirmação do ideal de justiça, observando a internalização 

dos animais não humanos no sistema jurídico e sua dignificação; b) 

analisar além das contribuições teóricas, uma análise a partir de Martha 

Nussbaum; c) estudar o conceito de justiça apresentado com a inclusão 

de todos os seres com capacidades e direitos; d) analisar, de que forma, 

os animais não humanos na condição de sujeitos de direitos podem ser 

inclusos, a partir, do método sistêmico de Niklas Luhmann. 

Assim, em um momento posterior, se estuda o procedimento 

metodológico pela teoria sistêmica autopoiética preconizado por Niklas 

Luhmann, que não é indutivo e nem dedutivo, uma vez que pretende 

descrever os sistemas (aberto e fechado) e sua relação com o ambiente 

para formalizar a pesquisa, que buscará o aprofundamento teórico do 

estudo pautado em pesquisa bibliográfica, consubstanciada nas leituras 

de diversas obras e artigos, em especial a contribuição de Martha 

Nussbaum, John Rawls, e o Amartya Sen.  

Este artigo está estruturado em três partes: primeiramente, será 

analisado um sentido de justiça a partir de John Ralws e o Amartya Sen, 

na segunda parte, será analisada a sociedade e direito dos animais em 

Luhmann e qual a participação dos animais não humanos nos sistemas 

jurídicos, e, por fim, na terceira parte, analisar a efetivação da justiça a 
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partir das capacidades e do reconhecimento dos animais enquanto 

sujeitos de direitos.  

Um sentido de justiça de John Ralws e o Amartya Sen 

O presente tema tem por objetivo a realização de um diálogo entre 

o indiano o Amartya Sen que vem para complementar a teoria de John 

Ralws, apesar de, ambos possuírem ideias diferentes, ambos os autores 

buscam uma teoria de justiça. Possuem então, pretensões imparciais, 

mas, tem como ponto de partida reflexões de um sentido de justiça. 

Em uma teoria de justiça, descrita pelo autor John Ralws em 1971, 

a partir de uma ampla visão, argumentando que, ninguém merece nascer 

com aptidão maior que a do outro, e nem serem inferiores, por isso, 

convém a uma devida distribuição de valores a todos os seres, onde 

todos são livres e iguais. Por isso que, a partir de uma ideia de justiça em 

uma distribuição justa para os menos favorecidos, reduzindo as injustiças 

e promovendo a justiça. Dessa forma, dois apontamentos são relevantes, 

como por exemplo, o utilitarismo de Jeremy Bentham abordando uma 

análise sobre sentimentos de felicidade e de prazer, direcionando- se a 

valores e desejos para uma maior satisfação.  

Isso implica no sentido da abrangência dos bens primários, pois, é 

pertencente a todos de modo geral, com várias características variáveis, 

tanto pessoais, naturais, na condição de viver bem que, se pauta na 

afirmação de um ideal de justiça objetivando meios para a redução das 

injustiças sociais. Contudo, chama a atenção nas questões de justiça social 

e na distribuição dos bens que, com isso, pode se aperfeiçoar em um ideal 

de justiça ou também em uma sociedade justa. 

É basicamente uma teoria de justiça, sugerindo uma proximidade 

de uma concepção mais justa e em busca de uma justiça perfeita. Para 

Sen, a concepção de justiça é importante que não se torne indiferente 

acerca do modo de vida das pessoas, de fato, todos são livres e iguais. 

Assim, permanecem algumas questões em aberto para as prioridades 

primárias de bens sociais e, também, aos princípios considerando uma 

tentativa de aperfeiçoamento da teoria.  

Outra característica, apontada por meio dos argumentos de John 

Ralws encontra-se delineada em garantias justas para todos, sejam eles, 

fatores sociais e fatores naturais com uma proposta de uma utilização 
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mais aperfeiçoada das capacidades, diante da necessidade de tornar 

fundamental para o reconhecimento aos direitos e capacidades 

individuais que se encontram em um sentido dependente e liberal. Nesse 

cenário, o presente estudo, ao contrário do que se concentra em 

liberdade, igualdade e utilidade, o Amartya Sen traz sua essência 

conceituando que é necessário interpretar as necessidades básicas, no 

caso, interpretar as capacidades, assim, no intuito de contribuir com 

alternativas que permita que as escolhas de vida sejam mais valorizadas e 

mais efetivas. 

Em relação a uma liberdade e a uma igualdade ambos os autores 

estão de acordo, pois, seus pensamentos se aproximam mais vezes para 

um sentido de justiça, por isso, Sen aperfeiçoa para os fatores e ideologias 

das abordagens das capacidades, mantendo uma ampla visão reflexiva 

na inclusão de que as capacidades envolvem um senso de justiça moral e 

sensciente. Traz a tona uma perspectiva defendendo algumas 

inadequações optando como necessário o comportamento, na vida de 

cada pessoa.  

Nesse sentido, é válido avaliar as liberdades de modo que 

fornecem fatores com condições políticas e sociais para o pleno 

desenvolvimento moral para julgar a justiça, as vantagens referentes aos 

bens primários que, consiste a partir da noção de uma análise teórica das 

abordagens das capacidades, de direitos individuais, para melhores 

condições de vida de todos os seres. Permite então, perceber os 

resultados alcançados e os que virão, pois, tanto os princípios como as 

concepções de liberdade e igualdade buscam a expansão das 

capacidades, conforme afirma Sen. 

Os dois pensamentos ainda estão aquém do que poderíamos 

considerar uma sociedade justa, pois, a teoria de John Ralws não quer 

dizer que a afirmação de concepção mais justa de sociedade e o ideal de 

justiça serão afastados, e sim, ir de acordo como ela funciona. A respeito 

disso, essas questões poderão ser asseguradas e organizadas a seu modo.  

Pelo mesmo motivo que se aponta críticas acerca da teoria da 

justiça de John Ralws também se aponta para uma análise única de 

imparcialidade como já mencionado, na escolha de uma sociedade 

perfeitamente justa que, com métodos eficazes dentro uma sociedade, 

assim, os seres só serão considerados com capacidades quando não 

houver impedimentos para que ocorra a justiça sobre cada um.  
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Pressupõe, a partir das contribuições destacadas no decorrer do 

texto, em um sentido deontológico, que não temos uma justiça perfeita 

assim propriamente dita, mas, a partir da análise da sociedade e seus 

elementos, de fato, se baseia em justiça distributiva. No presente estudo, 

há entre os dois autores uma mesma proposta de teoria de justiça, mas, 

Sen, utiliza-se dos bens primários e sociais como alternativas à teoria. A 

seguir, conforme as presentes considerações, conceituamos através do 

sistema social as capacidades dos animais não humanos sempre na 

tentativa de complemento e aperfeiçoamento para que, os sujeitos de 

direitos participem, sem qualquer forma de exclusão. 

Sociedades e direito dos animais em Luhmann e qual a participação 

dos animais nos sistemas jurídicos 

A proposta para o reconhecimento das capacidades dos animais 

não humanos inseridos na condição de sujeitos de direitos com base na 

teoria sistêmica autopoiética de Niklas Luhmann, tem como objetivo 

analisar e reduzir as complexidades inerentes a sociedades para a 

efetivação do ideal de justiça.  

Isso demonstra que, no sistema jurídico pressupõe que se deve 

levar em consideração as capacidades dos animais não humanos, em 

especial, a sua dignificação, para uma observação e internalização no 

sistema para com todos os seres. De acordo com Luhmann conforme a 

análise doutrinária (2007, p. 786-787), afirma: “(...) não é apta para 

interpretar o direito existente, mas tão só para visualizar um futuro pré-

desenhado pela política das Constituições”.  

Por isso, quando se trata das relações dentro do sistema social 

requer uma interpretação existente a partir das necessidades, assim, 

identificamos apontamentos para efetivação do ideal de justiça. A partir 

disso, o direito existente dos animais não humanos procura ter os seus 

valores considerados, pois, requer adaptação e possibilidade de 

reconhecimento.  

Outro meio quando se trata do reconhecimento e do direito dos 

animais é de que, o sistema social é descrente as causas naturais que são 

necessárias para a reprodução que, dependem do entorno, assim, 

Luhmann (2007, p. 96-97) destaca: (...) os limites de um sistema não 

bloqueiam as influências em nenhuma direção.  
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Assim, aponta o autor às complexidades decorrentes da sociedade 

e da teoria sistêmica para a afirmação do ideal de justiça sendo necessário 

para o reconhecimento das capacidades no sentido de sociedade dentro e 

fora, aqui empregado. Nesse contexto, para o reconhecimento desses 

novos sujeitos de direitos na condição de seres sescientes, nada mais, 

nada menos que, o respeito e a conscientização para a sua inclusão.  

É importante que o próprio termo animais não humanos que vem 

de animals que passamos a referenciar, passou a ser identificada na teoria 

dos sistemas como uma característica ligada ao ser humano através das 

necessidades de pensar no direito à vida que, é de direito de todos os 

seres. Todavia, é resultado da própria evolução das espécies entre o ser 

humano com o mundo natural, assim, os direitos tutelados podem ser 

também sugeridos aos animais não humanos a partir de um tratamento 

readequado dentro do sistema jurídico. 

No mesmo sentido, a essência das relações é conceituada de uma 

maneira recíproca entre os seres contribuindo de forma significativa no 

intuito de internalizar os animais não humanos no sistema jurídico para 

que, se mantenham na sociedade. Além disso, o mundo em que o ser 

humano vive é fundamental a convivência com outras espécies para se 

manter vivo, por isso, a relevância do presente estudo aponta para a 

presente importância das capacidades na atual sociedade. 

Neste contexto, é necessário o próprio sistema jurídico redefinir 

suas condutas mediante um reconhecimento efetivo dos direitos dos 

animais não humanos como sujeitos de direitos que possuem 

personalidade jurídica sui generis, principalmente, por estarem na 

condição de sujeitos de direitos. As análises teóricas têm como ideia 

trabalhar o desenvolvimento do sujeito que, para Luhmann “a autopoiese 

em sentido causal depende, como também independe, do entorno do 

sistema” (LUHMANN, 2007, p. 596). Deste modo, as condutas se 

delimitam diante da racionalização e, a partir, das próprias atitudes 

individuais. 

A sociedade e os seus fatores causais dependentes e independentes 

que o autor menciona parte de uma concepção de uma teoria 

individualista, por isso, o sujeito tem condutas com certos objetivos, 

assim, a teoria sistêmica neste presente estudo aborda os animais não 

humanos como sujeitos de direitos segundo Luhmann. Por isso, destaca: 

“Com isso, a distinção entre sujeito e objeto, assim como todas as demais, 
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perde seu caráter absoluto devendo ser compreendidas as condições 

contingentes, das observações e das descrições” (LUHMANN, 2007, p. 

789)  

Propõe-se a observar os equívocos do entorno dentro e fora na 

sociedade sobre os sujeitos de direitos, assim, a partir do ponto que 

modifique a forma de pensar e de nos preocuparmos em assegurar tais 

direitos que são devidos a todos os seres. Segundo a análise sistêmica, a 

própria sociedade atual busca parcialmente reduzir as complexidades 

pautadas em uma dicotomia possível de identificação que se preocupa 

com os direitos de todos os seres na sociedade.  

Todavia, com base na teoria sistêmica autopoiética, o presente 

estudo está estruturado com base nos próprios entendimentos da 

sociedade moderna que, é resultado dos próprios equívocos, partindo de 

um direito subjetivo, tendo como objeto de estudo, uma necessidade 

reflexiva sobre a essência dos sujeitos de direitos de forma universal para 

uma compreensão social, ou seja, a partir dessa compressão vamos 

chegar ao conceito de sociedade e, de fato, as formas de contatos 

possíveis dentro e fora da sociedade. 

Conclui-se que, a respeito dos pressupostos abordados e do 

respectivo tema, com a análise das sociedades e a redução das 

complexidades inerentes a esta, levando-se em consideração alguns 

argumentos acerca das capacidades dos sujeitos de direitos e da 

concepção de sociedade demonstrada nesse contexto, consideramos um 

significado de múltiplos sistemas autorrefenciais, referenciado pela 

própria teoria. A seguir, levantam-se breves discussões em torno do 

reconhecimento dos sujeitos de direitos em uma análise do conceito de 

justiça empregada, de maneira efetiva. 

A efetivação da justiça a partir das capacidades e do reconhecimento 

dos animais enquanto sujeitos de direitos 

O presente estudo apresenta o reconhecimento dos animais não 

humanos, também denominado como seres sui generis que, tem sua 

criação desde a evolução da espécie homo sapiens, destacando assim, 

relações ambivalentes entre os humanos e os animais não humanos, 

respectivamente, sendo importantes para o seu reconhecimento.  
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Isso sugere uma breve análise expressiva do conceito de sujeito no 

sistema jurídico, primeiramente, ao próprio indivíduo à que lhe pertence, 

considerado um direito jus naturalista.  

Ocorre que, geralmente, desde o século XIII até o Iluminismo, já se 

reconhecia os animais não humanos a uma condição de pessoas devido a 

sua capacidade e sesciência, ou pelo menos, através de discussões de 

gerar mudanças na própria atualidade. Entretanto, a partir do 

pensamento filosófico iluminista e liberal por meados do século XVIII e 

início do século XIX houve críticas, mas, é um pensamento de grande 

abrangência teórica.  

A partir disso, podemos por meio dos pensamentos filosóficos 

assinalar que, no modelo contratualista kantiano não poderíamos incluir 

esses seres em um contrato por serem carentes de autoconsciência, sendo 

assim, em um pensamento análogo, na teoria do contrato social, ocorre 

um reconhecimento dentro da cultura judaico – cristão como questões 

éticas, até meados do século XVIII. Mas, devemos respeitar a sua 

dignidade enquanto sujeitos de direitos o que não seria nada diferente no 

tratamento para com os animais não humanos.  

O reconhecimento dos direitos dos animais não humanos a par dos 

direitos dos homens se projeta nas condições da própria razão, por isso, 

as constituições e também os próprios autores impõem moralmente 

vedações as crueldades permitindo considerá-los como sujeitos de 

direitos, com sentimentos recíprocos, prazerosos, baseada no interesse 

pelo outro.  

Para Zaffaroni (2011, p. 22), “entre internar um ser humano 

involuntariamente e encerrar sua vida em um jardim de um zoológico 

com um leão da montanha, a partir do modo de vida da natureza como 

ela é exercida, não há muita diferença”. Dessa forma, essas diferenças 

entre os sujeitos de direitos se dá pelo simples respeito, acerca da tutela 

do bem jurídico.  

Tais considerações são necessárias para o desejo de 

reconhecimento do ser humano e dos animais sobre o mesmo sentimento 

de ser reconhecido. Contudo, o autor Zaffaroni, ressalta a partir da 

observação do bem jurídico, leis vigentes que reconhecem os animais não 

humanos como sujeitos carecedores desse bem.  
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Todavia, várias correntes tratam a respeito expressando, por 

exemplo, o próprio código civil de 2003, este já mencionava algo, de que 

“os animais não são coisas, são tutelados mediante leis especiais”. 

Porque, esses seres não possuiriam sentimentos pertencentes aos 

homens, ao contrário, a relação entre animal e sociedade parte do ponto 

de vista que, ambos ocupem um mesmo espaço pela sua simples 

internalização no sistema.  

Muitos dos juristas, como por exemplo, no estilo Kantiano, ainda 

preferem reconhecer essa relação dos animais ao humano de forma 

indireta e limitada, mas, a percepção do sistema político considera esse 

ponto de vista a partir de uma observação para contribuir e compreender 

as relações universais e recíprocas que, fazem parte de um mesmo espaço 

ético. 

Diante do exposto acima, o reconhecimento recíproco dos direitos 

dos animais não humanos para efetivar um conceito de justiça, em que 

pese, é de tamanha importância e de não negarmos todos os seus direitos. 

No entanto, conforme Kant diz “todos são tratados como fins em si 

mesmos, pois, somos dotados de consciência moral”. Pois bem, nos 

parece que não seria uma questão de tratarmos os animais como objetos, 

por isso se afasta essa concepção e, aproxima-se uma concepção de 

tratarmos como sujeitos de direitos capazes de possuírem determinados 

direitos. 

Salientamos que, a questão da justiça direciona-se para os seres, a 

fim de, assegurar uma dignificação aos animais não humanos, por isso, 

os direitos dos animais não são nada mais, nada menos, que, o 

reconhecimento de um caráter de sujeitos de direitos. Nesse sentido, 

sobre um ponto de vista, de que, se reconhece esse caráter não somente 

como pura razão por questão de convivência, sendo que, ao contrário, 

como um respeito aos sujeitos.  

A exemplo disso importa a análise de seus comportamentos, com 

muito mais semelhanças do que diferenças, no caso da sesciência dos 

animais e dos humanos, no caso, ambos possuem estímulos de dor e 

prazer. Assim, na abordagem das capacidades dos animais não humanos 

eles possuem determinada capacidade para responder aos estímulos de 

forma sensível e consciente. 
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Conclui-se, portanto, diante das considerações expostas, sugerindo 

uma proximidade dos sujeitos de direitos para com os direitos 

disponíveis na medida de sua capacidade em que, todos os seres são 

livres e iguais, tem consciência de sentirem prazeres, desejos, a partir de, 

uma consciência moral permitindo o acesso aos direitos básicos como o 

direito à vida, à integridade física, e, o reconhecimento enquanto sujeitos 

de direitos de forma justa.  

Considerações finais 

A reflexão apresentada neste trabalho se pauta no objetivo de uma 

análise do conceito de justiça empregado, aqui apresentado, além do 

pensamento da autora Martha Nussbaum, também das contribuições 

teóricas de John Ralws e o Amartya Sen, apresentando a importância das 

capacidades e o reconhecimento dos direitos dos animais não humanos 

em um sentido de justiça.  

Diante deste cenário, a evolução do homem e do animal na 

sociedade aborda um importante conceito na vida social e na sociedade. 

Sendo assim, a própria natureza jurídica segue no sentido de definição 

dos animais dentro do sistema jurídico. Os animais eram considerados 

fontes de trabalho do ser humano, como por exemplo, instrumentos de 

caça, de alimento, de transporte, de práticas que exigia esforços físicos, 

com isso, defendiam a ideia de que, os animais não humanos não 

possuíam alma e muito menos sentiam dor, mas, as doutrinas, e as 

concepções filosóficas trataram de aderir a novos pensamentos para 

desconstruir essas ideias e passar a adquirir uma reciprocidade que é 

fruto de uma observação dentro e fora da sociedade atual.  

O fato que, todo o sistema social a que se propõe ao ideal de 

justiça, ou seja, se justifica pela afirmação desse ideal, que, importa, a 

observação e internalização de todos os seres com o devido 

reconhecimento de forma recíproca.  

O presente estudo baseia – se na análise da teoria sistêmica 

autopoiética de Niklas Luhmann, em que, pressupõe uma análise das 

sociedades e redução das complexidades inerentes a esta. Assim, conclui-

se parcialmente que todo o sistema social que se proponha a efetivação 

de um ideal de justiça, deve levar em consideração as capacidades dos 

sujeitos de direitos, em especial, a sua dignificação, sem exclusão e a 
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devida preocupação para com os animais não humanos, porquanto, 

inseridos na condição de sujeitos de direitos. 

Por fim, surge a partir da condição de um pertencimento sobre um 

mesmo espaço, consequentemente, não pretendemos chegar a conclusões 

definitivas a respeito do tema, mas, levantar algumas discussões 

importantes que são universais, em torno do reconhecimento dos animais 

não humanos enquanto sujeitos de direitos. 
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PRECEDENTES E JURISPRUDÊNCIA NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO: 
UMA DISTINÇÃO NECESSÁRIA A PARTIR DOS SISTEMAS JURÍDICOS DE 

COMMON LAW E CIVIL LAW 

Adriana Fasolo Pilati Scheleder 

Resumo: O novo modelo processual previsto no CPC/2015 trouxe consigo a 

previsão do sistema de precedentes, característicos principalmente dos países de 

common law. Por conseguinte, surgiu a necessidade de redefinição de termos 

usualmente tratados no Brasil, objetivo da presente pesquisa. Contudo, fato é 

que, para além das muitas diferenças ainda hoje existentes entre os sistemas 

jurídicos do common law e do civil law, tendências convergentes estão ganhando 

espaço, como o fenômeno do aumento da criatividade jurisprudencial, 

característica do common law, que nos últimos anos tem surgido também nos 

países de sistema civil law. Em decorrência, percebe-se, historicamente, a 

preocupação dos países filiados ao sistema civil law na adoção de técnicas 

características do common law com a finalidade de evitar a proliferação de 

processos com multiplicação de causas repetitivas. No Brasil, embora a opinião 

dos doutrinadores ainda tenha importância bem significativa (característica do 

civil law), o destaque que se tem atribuído à jurisprudência (marca do common 

law) é notável, servindo de exemplo a súmula vinculante do STF. Através da 

abordagem dedutiva e da técnica bibliográfica, infere-se que os precedentes 

consistem em uma regra universalizável que pode ser aplicada como critério de 

decisão em casos sucessivos em função da identidade. No sentido técnico 

processual, significam a decisão individualizada de um caso concreto, extraindo-

se desta uma tese jurídica que constitui o cerne do respectivo provimento. 

Jurisprudência, por sua vez, significa extrair regras a partir de repetidas decisões 

proferidas em casos similares, pelas quais poderão surgir enunciados. A 

jurisprudência, portanto, decorre da posição majoritária, ou seja, surge de uma 

quantidade razoável de decisões que refletirá a posição de um determinado 
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tribunal, ao contrário dos precedentes que surgem a partir de uma decisão que 

formará uma tese paradigma. 

Palavras-chave: civil law. Common law. Jurisprudência. Precedentes. Sistemas 

Jurídicos.  

Abstract: The new procedural model foreseen in CPC / 2015 brought with it the 

prediction of the system of precedents, characteristic of common law countries. 

Therefore, there was a need to redefine terms usually treated in Brazil, the 

objective of this research. However, in addition to the many differences still 

existing between the common law and civil law legal systems, convergent 

tendencies are gaining ground, such as the phenomenon of increasing 

jurisprudential creativity, a characteristic of common law, which in recent years 

Has also arisen in civil law countries. As a result, historically, the concern of the 

countries affiliated to the civil law system in the adoption of common law 

techniques with the purpose of avoiding the proliferation of processes with a 

multiplication of repetitive causes, is perceived historically. In Brazil, although 

the opinion of the jurists still has a very significant importance (characteristic of 

civil law), the prominence that has been attributed to jurisprudence (common law 

mark) is remarkable, serving as an example the binding precedent of the STF. 

Through the deductive approach and the bibliographical technique, it is inferred 

that the precedents consist in a universalizable rule that can be applied as a 

decision criterion in successive cases depending on the identity. In the technical-

procedural sense, they mean the individualized decision of a concrete case, 

drawing from it a legal thesis that constitutes the heart of the respective 

provision. Jurisprudence, in turn, means extracting rules from repeated decisions 

made in similar cases, for which statements may arise. The case-law therefore 

arises from the majority position, that is to say, it arises from a reasonable 

number of decisions which will reflect the position of a particular court, unlike 

the precedents that arise from a decision that will form a paradigmatic thesis. 

Keywords: civil law. Common law. Jurisprudence. Precedents. Legal Systems. 

Introdução 

Com a crescente demanda de processos que sobrecarregam o 

Poder Judiciário, o sistema processual brasileiro tem sofrido várias 

alterações, entre as quais está a ampliação das técnicas uniformizadoras 

de julgamento, que visam à concretização de garantias constitucionais, 

como o acesso à justiça, a proteção da confiança, a segurança jurídica, a 

duração razoável do processo, a legalidade e, ainda, entre outros, a 

isonomia.  
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Nesse contexto, se de um lado o direito deve ser capaz de 

transformar-se para acompanhar a evolução da sociedade, de outro, há 

que ser previsível. E é justamente esse o objetivo do novo modelo 

processual, ou seja, tornar o direito estável e, ao mesmo tempo, capaz de 

adaptar-se a novas realidades. 

No sistema dos precedentes previsto no novo Código de Processo 

Civil, faz-se menção a uma decisão judicial como parâmetro para futuras 

decisões. Percebe-se, dessa forma, a necessidade de se estabelecer uma 

proporção entre as reações “previsibilidade” e “adaptabilidade” 

(ARRUDA ALVIM WAMBIER, 2012, p. 32-33), antes mesmo de se ter um 

conjunto de decisões no mesmo sentido, como tradicionalmente ocorre 

no sistema brasileiro. É imprescindível, pois, que se estabeleça uma 

diferença qualitativa entre precedente e jurisprudência.  

No entanto, o fato é que, independentemente do critério adotado 

pelo sistema jurídico brasileiro para estabelecer uma decisão vinculativa, 

quanto maior a falta de uniformidade das decisões, maior será a 

insegurança jurídica e, consequentemente, maior também será a 

instabilidade social. Uniformidade e estabilidade da jurisprudência são 

alicerces para a concretização do princípio da segurança jurídica 

(DANTAS, 2013, p. 123-141). E é justamente neste sentido, buscando o 

aprimoramento do princípio da isonomia nas decisões, que as últimas 

reformas legislativas no Brasil têm encaminhado.  

Diferentes sistemas jurídicos: as famílias do common law e do civil law 

A abordagem das famílias jurídicas civil law e common law é útil 

para a compreensão destes sistemas como um todo e não somente a 

análise de um determinado instituto, como o IRDR. A lição de Taruffo 

bem justifica essa intenção quando menciona que “não se deve buscar a 

verificação de microproblemas processuais de outros ordenamentos, mas 

sim a elaboração de esquemas compreensivos de análise dos sistemas 

processuais” (TARUFFO, 1991, p. 10) Ademais, conhecer as principais 

características desses grandes modelos de sistema jurídico, servirá para 

subsidiar, posteriormente, a análise comparativa do Musterverfahren do 

sistema alemão e do Group Litigation Order do sistema inglês. 

O common law, tradicionalmente, era caracterizado pelo direito 

costumeiro e o civil law por leis previamente constituídas. No entanto, a 
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atividade legislativa não pode servir para distinguir um ou outro sistema, 

pois nota-se que em ambos os sistemas, por exemplo, busca-se, por meio 

do respeito à igualdade, a previsibilidade.  

No common law, a adoção de precedentes vinculantes, de início, não 

foi expressa; aconteceu de forma imperceptível, pelas mãos do direito 

costumeiro. A confiança no sistema de precedentes foi sendo criada com 

o tempo. Assim foi concebida a teoria declaratória, pois apesar de as 

decisões serem consideradas, os juízes declararam um direito que já era 

conhecido sob a forma de costume. Foi somente na metade do século XIX 

que a doutrina inglesa do stare decisis enrijeceu (ARRUDA ALVIM 

WAMBIER, 2012, p. 21).  

No sistema do civil law, diferentemente, construiu-se a ideia de 

previsibilidade. Desde a Idade Média, era o valor da repetição que 

garantia a estabilidade dos processos. O costume (um acordo por meio 

do qual se manifestava a repetição do passado) não era suficiente para 

disciplinar os conflitos. Se havia conflito, isto significava que não havia 

mais consenso sobre o costume. Aos poucos, no entanto, o costume 

passou a ter autoridade judiciária, aplicando-se a todos os homens de um 

mesmo lugar. Este sistema é caracterizado pela individualidade do 

litígio; o juiz é visto como mero aplicador da lei ao caso concreto. Os 

fundamentos desta individualidade dos países de civil law são a 

legitimidade individual, a limitação dos efeitos diretos das sentenças às 

partes e a limitação subjetiva da coisa julgada (DINAMARCO, 1996, p. 

28)1, que garante às partes a imutabilidade da decisão, diferentemente do 

respeito aos precedentes, característico do stare decisis, que confere aos 

jurisdicionados a estabilidade de determinada interpretação jurídica2.  

Na formação do civil law, há dois momentos importantes que 

merecem ser destacados. O primeiro, data do século XI, quando os textos 

romanos foram objeto de estudo na Universidade de Bolonha, na 

                                                           
1 O autor afirma que houve uma migração do individual para o coletivo, com destaque para 

a participação de Mauro Cappelletti, concretizada por instrumentos como a ação direta, os 

juizados especiais, a ação civil pública e o mandado de segurança coletivo. 
2 A coisa julgada, conforme Luiz Guilherme Marinoni (2013, p. 109), reflete a imutabilidade 

da decisão judicial em relação às partes, garante-lhes a imutabilidade da decisão. O respeito 

aos precedentes, no stare decisis, por sua vez, confere aos jurisdicionados a estabilidade de 

determinada interpretação jurídica. 
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tentativa de transformá-los o quanto possível em um todo coerente. Com 

este objetivo, “conceberam-se técnicas para gerar coerência e harmonia 

entre textos que, originalmente, não eram, rigorosamente, nem coerentes 

e harmônicos” (ARRUDA ALVIM WAMBIER, 2012, p. 15).  

Após a fase do direito antigo, tendo como centro do poder o 

monarca e o Estado, surge, junto com a Revolução Francesa do século 

XVIII, o segundo momento importante na formação do civil law. A partir 

de então, o centro do poder se transferiu para o povo. A burguesia, 

insatisfeita, liderou este movimento, que deu origem a um poder que 

seria dividido em três funções, atribuídas a três órgãos diferentes 

(ARRUDA ALVIM WAMBIER, 2012, p. 25). Assim surgiu o Judiciário e, 

consequentemente, a figura do juiz como um ser inanimado, considerado 

a “boca da lei”. Em vista disso, acreditou-se que na lei estava contida a 

vontade do povo, desfazendo-se as decisões dos tribunais, que não 

deveriam ter mais lugar (QUEIRÓ, 1989, p. 204-206).  

Nesse momento, percebeu-se a intenção de criar a previsibilidade. 

No entanto, na situação atual e diante da complexidade das sociedades 

contemporâneas, “somada ao acesso à justiça, que se tornou real, já 

demonstraram com veemência que o direito positivo, pura e 

simplesmente considerado, não é um instrumento que baste para resolver 

os problemas que se colocam diante o juiz” (ARRUDA ALVIM 

WAMBIER, 2012, p. 26). A jurisprudência e a doutrina aparecem como 

elementos do sistema ou do ordenamento jurídico, criando regras que o 

jurisdicionado tem de seguir. Ao mesmo tempo, passou-se a entender 

que o juiz deveria ter liberdade para decidir3 e escolher a regra jurídica 

aplicável ao caso concreto. Contudo, os padrões decisórios, diante dos 

hard cases (casos complexos e sui generis), passaram a não mais abarcar a 

multiplicidade de casos.  

O direito anglo-saxão aponta para a necessidade de serem 

mantidas as decisões anteriormente proferidas, de forma a dar segurança 

jurídica aos jurisdicionados. Neste sistema, as decisões judiciais sempre 

tiveram o condão de fixar normas a serem aplicadas em casos análogos, 

                                                           
3 Ter a liberdade de decidir não significa que o juiz possa inventar o direito. O juiz, de certa 

forma, ao decidir casos como os hard cases, cria sim o direito, mas, como aduz Teresa 

Arruda Alvim Wambier (2012, p. 30), tem o dever de fazê-lo de forma harmônica o sistema. 
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de forma a dar aos países de common law liberdade para implementar 

técnicas de julgamentos de demandas coletivas com maior naturalidade. 

A diferença entre os sistemas de civil law e de common law, anota 

Marinoni (2011, p. 31-36), não está na força do Poder Legislativo, mas sim 

na forma de pensar o direito. No sistema do common law, “a autoridade 

da lei é superior àquela das decisões judiciais, e não o contrário, o que 

autoriza dizer que a quantidade de leis e o seu grau de autoridade 

constituem critérios absolutamente inúteis para distinguir este sistema do 

de civil law” (MARINONI, 2011, p. 35-36). Para o autor, também não há 

como confundir common law com stare decisis: 

Ora, o common law, compreendido como os costumes gerais que 

determinavam o comportamento dos englishmen, existiu, por vários 

séculos, sem stare decisis e rules of precedent. Como escreve Simpson, 

qualquer identificação entre o sistema do common law e a doutrina 

dos precedentes, qualquer tentativa de explicar a natureza do 

common law em termos de stare decisis, certamente será 

insatisfatória, uma vez que a elaboração de regras e princípios 

regulando o uso dos precedentes e a determinação e aceitação da 

sua autoridade são relativamente recentes, para não falar na noção 

de precedentes vinculantes (binding precedents), que é mais recente 

ainda. Além de o common law ter nascido séculos antes de alguém 

se preocupar com tais questões, ele funcionou muito bem como 

sistema de direito sem os fundamentos e conceitos próprios da 

teoria dos precedentes, como, por exemplo, o conceito de ratio 

decidenti. (MARINONI, 2011, p. 31) 

Consoante esse entendimento, no sistema do common law o juiz tem 

o poder de declarar ou criar o direito, com coerência entre os julgados, ou 

seja, sem contradição entre as decisões. No civil law, a prestação 

jurisdicional é, em regra, individual; o juiz, como aplicador da lei, deve 

prever a maior possibilidade possível de casos hipotéticos4.  

                                                           
4 No fundo, segundo Teresa Arruda Alvim Wambier (2012, p. 60), “não são muito diferentes 

as polêmicas que giram em torno da tal referida declarotory theory do common law (uma 

teoria segundo a qual o juiz não cria direito, mas ‘declara’ o direito preexistente) e do 

‘positivismo’ jurídico do civil law (o juiz decide conforme a lei). Todos sabem que o juiz cria 

o direito. É mais honesto intelectualmente reconhecê-lo de uma vez por todas e tentar 

estabelecer limites para esta “criatividade” ou, em outras palavras, para o tal “ativismo” 

judicial – que são conceitos muito próximos, cuja essência (...) é idêntica”. 
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Em um sistema de civil law o modo de pensar difere do modo de 

pensar de um sistema de common law, assim como o racionalismo difere 

do empirismo ou a dedução é distinta da indução. A linha de raciocínio 

dos membros de sistemas de civil law caminha naturalmente dos 

princípios para os exemplos, a dos membros do common law segue dos 

exemplos em direção aos princípios. Os membros do civil law confiam em 

silogismos, os common lawyers nos precedentes (COOPER, 1950, p. 468-

475). 

Chievele, jurista inglês, também adota uma diferenciação entre o 

common law e o civil law, a partir do modo de pensar. Os common lawyers 

tendem a proceder por analogia, movendo-se gradativamente de caso 

para caso. Os civil lawyers tendem a evitar generalizações grandes e 

abstratas, preferindo formulações limitadas e temporárias, com 

princípios gradativamente emergindo de casos concretos, conforme são 

decididos, ou seja, no civil law há a tendência de se raciocinar de baixo 

para cima, a partir dos fatos dos casos que se encontram na nossa frente, 

enquanto no common law a tendência é raciocinar de cima para baixo, a 

partir de princípios abstratos incorporados em um código. O common law, 

característica distintiva que permanece até hoje, é um sistema de case law, 

no qual o judge-made law é uma importante fonte do direito. Percebe-se, 

assim, um contraste característico com sistemas de civil law, que são 

basicamente codificados, e que faz com que, ao menos na teoria, a 

legislação seja a única fonte de direito (LORD GOFF OF CHIEVELEY, 

1997, p. 745-760). 

Taruffo (2007, p. 709-724) adota como critério de diferenciação 

entre os sistemas a distinção entre precedente e jurisprudência. Embora 

se utilize deste referencial para a referida distinção, o autor deixa claro 

que a referência ao precedente já não é, há algum tempo, uma 

característica peculiar dos ordenamentos de common law, estando agora 

presente em quase todos os sistemas, mesmo no civil law5.  

Nota-se, nesse sentido, que no sistema do civil law a regra é 

extraída de repetidas decisões proferidas em casos similares 

(jurisprudência), a partir das quais poderão surgir enunciados, contendo 

                                                           
5 Nesse sentido, ver Michele Taruffo (2003, p. 141-158) e Geoffrey Marshall (1997, p. 503-

517). 
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o extrato das decisões. A jurisprudência, portanto, decorre da posição 

majoritária, ou seja, surge de uma quantidade razoável de decisões que 

refletirá a posição de um determinado tribunal. A atividade judicial, 

neste sistema, em tese, concentra-se na interpretação da lei.  

Mas é na jurisprudência que se constrói o conteúdo efetivo do 

chamado direito vivo, segundo Taruffo (2007, p. 709-724). Em muitos 

casos, o direito vivo é o único direito do qual se dispõe (por exemplo, 

quando os juízes criam direito para preencher lacunas) ou o verdadeiro 

direito (quando os juízes criam direito interpretando cláusulas gerais ou 

qualquer outro tipo de norma). 

Os precedentes, no civil law, têm seu valor pelo conjunto de outras 

decisões proferidas no mesmo sentido, demonstrando haver certo 

consenso sobre a matéria posta em discussão. Neste sistema, costuma-se 

fazer menção a uma decisão judicial, qualificando-a como precedente. No 

entanto, “a noção de precedente só tem razão de ser se se projeta no 

futuro a ideia de que este deve servir de parâmetro ou se isso 

efetivamente ocorre” (ARRUDA ALVIM WAMBIER, 2012, p. 16), ou seja, 

só o tempo dirá se determinada decisão, tanto no sistema do common law 

como no do civil law, tornar-se-á um precedente. O que difere estes dois 

sistemas é o fato de que, no common law, considera-se o precedente, como 

regra geral, relevante para o sistema. 

Cappelletti, dissertando sobre o tema, também aponta o problema 

da criação jurisprudencial como diferença fundamental entre as famílias do 

civil law e do common law. O doutrinador, a propósito, estabelece cinco 

pontos a serem analisados. O primeiro deles é alude à estrutura e à 

organização dos tribunais, pois as cortes superiores dos países da civil law 

não têm uma estrutura compacta e unitária como ocorre no common law; 

ao contrário, há uma dicotomia de cortes supremas mutuamente 

autônomas, com uma estrutura organizatória desunida e diluída, que 

enfraquece a autoridade dos tribunais6.  

                                                           
6 Aduz o autor que além da falta de unitariedade dos tribunais, cada uma dessas cortes 

possui muitos juízes, em número maior do que seriam “necessários para a decisão colegiada 

da causa, razão por que, não raro, de caso para caso, a mesma seção é composta por juízes 

diversos”. A consequência inevitável desta falta de unitariedade e firmeza é o 

“enfraquecimento da própria autoridade dos tribunais, dos magistrados singulares que os 
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O segundo, refere-se ao princípio da discricionariedade do 

Judiciário, que permite que tribunais superiores de países do sistema 

common law se recusem, mediante alguns mecanismos processuais, a 

decidir todos os recursos regularmente levados a seu julgamento.  

O terceiro ponto tem que ver com o tipo de juízes que compõem os 

tribunais, o que reflete diretamente no grau de criatividade existente em 

cada corte. Em quarto, relativo ao vínculo dos precedentes judiciários, 

encontra-se o fato de que, nos países do civil law não há algo semelhante à 

regra formal do stare decisis. Por fim, a quinta diferença pontuada pelo 

autor diz respeito à concepção do direito: enquanto no common law o 

direito legislativo é visto como fonte excepcional do direito, no civil law, 

ao contrário, há uma tendência de se identificar o direito com a lei 

(CAPPELLETTI, 1993, p. 115-128). 

Além desses aspectos, nos sistemas de civil law percebe-se que há 

uma demanda maior de situações de litígios, quiçá, derivadas da 

evolução natural das relações sociais e do movimento legislativo de 

fixação de conceitos vagos, o que gera uma demanda incontrolável de 

recursos provenientes, de regra, de decisões contrárias aos julgamentos 

anteriormente ocorridos e consequentemente uma maior insegurança 

jurídica.  

Em suma, pode-se afirmar que nos países de civil law há uma certa 

preocupação com a eficiência quantitativa, como é o caso do sistema 

processual brasileiro, ao qual se impõe uma visão neoliberal7 e “de alta 

produtividade de decisões e de uniformização superficial dos 

entendimentos pelos tribunais”, como afirma Theodoro Júnior (2010, p. 9-

47), chegando-se ao requinte de o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

                                                           

integram e de suas decisões”, que se mostra incomparavelmente inferior à das cortes 

supremas dos países de common law (CAPPELLETTI, 1993, p. 116-117). 
7 A visão neoliberal objetiva uma análise do sistema processual a partir de uma visão de 

produtividade. Para Rosemiro Pereira Leal, “ainda prevalece na Suprema Corte brasileira a 

ideologia da justiça rápida e prodigiosa numa relação de consumo (juiz-parte) por via de 

uma ‘prestação jurisdicional’ que só seria efetiva se fosse de pronto-socorro jurídico a uma 

população reconhecidamente órfã em direitos fundamentais” (Comentário de acórdão do 

STF, 2004, p. 73). 
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criar metas de produtividade8 e colocar em seu site um processômetro9 

com o índice de produtividade dos tribunais brasileiros, com a finalidade 

de aumentar a estatística de demandas “resolvidas”, antes de mesmo de 

se proceder a um exaustivo debate em torno dos casos. 

Nesse sentido, “o Judiciário não é visto prioritariamente como 

entidade que desempenha uma função estatal, mas sim como mero órgão 

prestador de serviços”. Consequentemente, processo célere é aquele que 

termina o mais rápido possível e não aquele que atende aos demais 

princípios processuais constitucionais dentro de um espaço de tempo 

suficiente para a implementação da participação de todos os 

envolvidos10. 

                                                           
8 Metas para 2015: META 1 – Julgar mais processos que os distribuídos (Todos os 

segmentos); META 2 – Julgar processos mais antigos (Todos os segmentos); META 3 – 

Aumentar os casos solucionados por conciliação (Justiça Federal e Justiça Estadual); META 

4 – Priorizar o julgamento dos processos relativos à corrupção e à improbidade 

administrativa (STJ, Justiça Federal, Justiça Estadual e Justiça Militar da União e dos 

Estados); META 5 – Impulsionar processos à execução (Justiça do Trabalho e Justiça 

Federal); META 6 – Priorizar o julgamento das ações coletivas (STJ, Justiça Estadual, Justiça 

Federal e Justiça do Trabalho); META 7 – Priorizar o julgamento dos processos dos maiores 

litigantes e dos recursos repetitivos (STJ, Justiça do Trabalho e Justiça Estadual) 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2014). 
9 O processômetro é um sistema criado em 2009 pelo Conselho Nacional de Justiça, um 

contador de processos, de nivelamento do Poder Judiciário, com o objetivo de divulgar os 

números referentes aos processos que já foram julgados em todos os tribunais do país no 

período estabelecido para atingir a Meta 2. “O serviço será atualizado mensalmente e os 91 

tribunais brasileiros informarão, entre os dias 1º e 10 de cada mês, a quantidade de 

processos julgados no mês anterior incluídos na Meta 2. Os números poderão ser 

acompanhados pelo público externo a partir do momento de sua inserção no sistema. Pelo 

“Processômetro”, o internauta terá acesso a informações sobre o número de processos 

referentes à Meta 2 que já foram julgados. As pessoas poderão consultar em que esfera da 

Justiça estão o número de processos julgados até agora e, ainda, os tipos de processos 

julgados dentro da Meta” (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 03.09.2009). 
10 “Tal perspectiva processual, aqui denominada ‘neoliberal’, permite a visualização do 

sistema processual tão somente sob a ótica da produtividade (art. 93, inc. II, alínea ‘c’, 

CRFB/88 com nova redação dada pela EC/45) e associa a figura pública do cidadão 

jurisdicionado a de um mero espectador privado (consumidor) da ‘prestação jurisdicional’, 

como se o poder-dever estatal representasse, e fosse, um mero aparato empresarial que 

devesse fornecer soluções (produtos e serviços) do modo mais rápido, à medida que os 

insumos (pretensões dos cidadãos) fossem apresentados (propostos)” (NUNES, 2008, p. 

160-161). 
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Para Figueiredo e Silva, “é inegável a necessidade de organização e 

planejamento no Judiciário como única maneira de combater a imagem 

de lentidão e ineficiência identificada nas pesquisas, imagem que afeta a 

credibilidade e a confiança no sistema”, o que justifica a importância de 

fixação de metas, “pois qualquer caminho serve para quem não sabe 

aonde quer chegar, ou, como dizia Sêneca, ‘não existe vento favorável 

para o marinheiro que não sabe aonde ir’” (SILVA, 2010, p. 27-59).  

O problema, contudo, é o de terem sido escolhidas essas 

prioridades e estabelecidos os objetivos de modo centralizado e até 

mesmo autoritário, sem consulta à magistratura de primeiro grau, ao 

funcionalismo, à Ordem dos Advogados do Brasil, ou mesmo aos 

principais interessados: os usuários. Desse modo, “em vez de promover o 

engajamento e a participação dos envolvidos, as metas nacionais 

estabelecidas unilateralmente nivelam realidades desiguais, e têm 

provocado reações contrárias”. 

Os juízes de primeiro grau e dos tribunais são relegados a um 

papel de autômatos do sistema em face da fixação de pautas decisórias e 

decisões padrão pelas cortes superiores. Em razão disso, são compelidos 

a tão somente repeti-las, sem poder contar com uma infraestrutura 

mínima para proferir decisões maturadas e forjadas no debate 

processual11.  

Nos países de common law, ao contrário, percebe-se uma maior 

eficiência, definida por Taruffo como “aquela na qual um dos elementos 

principais de sua implementação passaria a ser a qualidade das decisões 

e de sua fundamentação, o que conduziria à necessidade de técnicas 

processuais adequadas, corretas, justas e equânimes” (ARUFFO, 2008, p. 

187-188)12. 

                                                           
11 “Perceba-se que aqui não se apresenta qualquer reprimenda à busca de processos 

constitucionalmente céleres, mas, a redução da eficiência do sistema a uma procura 

frenética de rapidez a qualquer custo, contrária até as concepções mais rasas do que se 

entende por um processo democrático” (THEODORO JÚNIOR, 2010, p. 9-47). 
12 Como explicita o autor, “ambas as perspectivas seriam faces da mesma moeda, mas que 

podem e comumente são vistas como concepções contraditórias, uma vez que um processo 

rápido e barato pode formar decisões incompletas ou incorretas, ao passo que para busca de 

uma decisão ‘justa’ (correta e legítima) exige-se dinheiro, tempo e uma atividade 
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Porém, em ambos os sistemas, o Judiciário, de uma forma ou outra, 

apresenta-se como fonte de direito. Nos países de civil law “o juiz cria o 

direito mesmo quando fundamenta e dá validade a sua conclusão, ou 

quando diante de conceitos vagos exerce a tarefa de adequação 

constitucional ao caso concreto” (DIDIER JÚNIOR; GRAGA; OLIVEIRA, 

2001, p. 391). Nesse sentido, a produção judicial é a principal fonte do 

direito, pois, “ao mesmo tempo que julga, o magistrado, de certa forma, 

legisla, criando regras de decisão aplicáveis a outros casos similares” 

(MIRANDA DE OLIVEIRA, 2011, p. 150). 

Sobre a tendência de aproximação entre as famílias jurídicas, os 

países que detêm um ordenamento complexo e sofisticado são 

caracterizados por adotarem um sistema misto e as decisões, também no 

sistema do civil law, deveriam ser dotadas de efeito vinculante (SALLES, 

2011, p. 747-767). Assim, segundo a doutrina de Damaška: 

(...) enquanto persistirem no processo civil vestígios de atitudes 

díspares nas estruturas de autoridade entre o common law e o civil 

law, eles não devem ser desconsiderados. O processo civil 

continental conserva resquícios de atitudes processuais e condições 

propícias para um mecanismo hierárquico-burocrático de justiça, 

enquanto o seu homólogo, o common law, mantém resquícios de um 

ambiente mais igualitário e menos burocratizado. (DAMAšKA, 

2009, Tradução nossa)13 

A aproximação entre os sistemas jurídicos em comento tem sido 

um tema recorrente na literatura14. Aos juízes do modelo de civil law são 

                                                           

comparticipada entre o juiz e os demais sujeitos processuais”. Ver também Humberto 

Theodoro Júnior (2010, p. 9-47). 
13 “Thus, so long as vestiges persist in civil procedure of attitudes traceable to disparate 

common law and civil law structures of authority, they should not be disregarded, even if 

one's principal concern is the increase of procedural efficiency. Nor is it really passé, for the 

purpose of rough orientation on a number of procedural issues, to keep in mind that 

continental civil procedure retains remnants of procedural attitudes and arrangements 

congenial to a hierarchical-bureaucratic machinery of justice, while its common law 

counterpart keeps alive vestiges of a more egalitarian and less bureaucratized institutional 

environment”. 
14 Sobre o assunto, ver Mauro Cappelletti (1981), assim como Neil Maccormick e Robert S. 

Summers (1997). No Brasil, ver Luiz Guilherme Marinoni (2009, p. 11-58). 
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atribuídos poderes similares àqueles outorgados aos juízes do common 

law.  

Fato é que, para além das muitas diferenças ainda hoje existentes 

entre os dois grandes sistemas jurídicos, “potentes e múltiplas tendências 

convergentes estão ganhando ímpeto” (CAPPELLETTI, 1993, p. 133), 

como o fenômeno do aumento da criatividade jurisprudencial, que nos 

últimos anos tem surgido também nos países de sistema civil law.  

Em decorrência, percebe-se, historicamente, a preocupação dos 

países filiados ao sistema civil law na adoção de técnicas características do 

common law com a finalidade de evitar a proliferação de processos com 

multiplicação de causas repetitivas. No Brasil, embora a opinião dos 

doutrinadores ainda tenha importância bem significativa (característica 

do civil law), o destaque que se tem atribuído à jurisprudência (marca do 

common law) é notável, servindo de exemplo a súmula vinculante do STF. 

Não obstante, o ensino jurídico pátrio se tenha inspirado no modelo da 

Europa Continental (principalmente Coimbra), não se desconhece 

atualmente, o sem-número de cursos de direito estruturados a partir do 

exame de casos, conforme a tradição do “common law” (DIDIER JUNIOR, 

2011, p. 42). 

Para Bustamante (2012, p. 116), quando o direito passa a ser 

construído e comunicado por meio de “princípios”, a diferença entre 

ambos os sistemas – civil law e common law – praticamente desaparece.  

O processo de concretização de princípios – que envolvem a 

resolução de colisões de direitos fundamentais e a densificação do 

seu conteúdo por meio de regras adscritas dos princípios de cada 

caso concreto – é rigorosamente o mesmo nas duas grandes 

tradições jurídicas ocidentais. (BUSTAMANTE, 2012, p. 116) 

Contudo, como adverte Miranda de Oliveira, “ainda que haja 

aproximação dos sistemas do civil law e do common law, não se confunde a 

força dos precedentes em cada um dos sistemas: há pesos absolutamente 

diferentes” (MIRANDA DE OLIVEIRA, 2015, p. 150; grifo do autor).  

Essas ideias demonstram que a diferença entre os sistemas não está 

somente na fonte das regras jurídicas, mas principalmente na forma 

como condicionam o modo de pensar do jurista. No entanto, as 
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diferenças existentes15 entre o civil law e o common law não são suficientes 

para impedir um estudo sobre os precedentes e a possibilidade de sua 

adoção pelo sistema jurídico brasileiro. 

Precedentes e jurisprudência no sistema jurídico brasileiro: uma 

distinção necessária 

No sistema dos precedentes, faz-se menção a uma decisão judicial 

como parâmetro para futuras decisões. Contudo, adverte Wambier, “na 

medida exata em que o direito se aparelha para gerar previsibilidade, 

perde sua capacidade relativa à adaptabilidade e vice-versa” (ARRUDA 

ALVIM WAMBIER, 2012, p. 32-33). 

Percebe-se, dessa forma, a necessidade de se estabelecer uma 

proporção entre as reações “previsibilidade” e “adaptabilidade”, antes 

mesmo de se ter um conjunto de decisões no mesmo sentido, como 

tradicionalmente ocorre no civil law. É imprescindível, pois, que se 

estabeleça uma diferença qualitativa entre precedente e jurisprudência.  

Retomando a doutrina de Taruffo16, o precedente fornece uma 

regra “universalizável” que pode ser aplicada como critério de decisão no 

caso sucessivo em função da identidade ou, como acontece de regra, em 

razão da analogia entre os fatos do primeiro caso e os fatos do segundo 

caso. Precedente judicial significa, no sentido técnico processual, a 

decisão individualizada de um caso concreto, extraindo-se desta decisão 

                                                           
15 Alguns autores afirmam existir uma diferença metodológica entre civil e common law, o 

que resultaria na incompatibilidade entre estes sistemas. Entre eles, Dennis James (1993), 

Vincy Fon e Francesco Parisi (2006), José Maria Rosa Tesheiner (2013), Maurício Ramires 

(2010). 
16 Para Michelle Taruffo (2007), a analogia das duas fattispecie concretas não é determinada 

in re ipsa, mas é afirmada ou excluída pelo juiz do caso sucessivo conforme este considere 

prevalentes os elementos de identidade ou os elementos de diferença entre os dois casos. É, 

portanto, o juiz do caso sucessivo que estabelece se existe ou não existe o precedente e desta 

forma – por assim dizer – “cria” o precedente. Além desse perfil, fica claro que a estrutura 

fundamental do raciocínio que sustenta e aplica o precedente ao caso sucessivo é fundada 

na análise dos fatos. Se esta análise justifica a aplicação ao segundo caso da ratio decidendi 

aplicada ao primeiro, o precedente é eficaz e pode determinar a decisão do segundo caso. 

Nota-se que, quando se verificam estas condições, um só precedente é suficiente a 

fundamentar a decisão do caso sucessivo. 
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uma tese jurídica que constitui o cerne do respectivo provimento (ratio 

decidendi). 

Não obstante, o precedente é traço característico dos sistemas de 

common law; o recurso ao precedente se caracteriza pela estrutura da 

argumentação jurídica em relação à interpretação da regra do direito e à 

sua justificação (TARUFFO, 2007, p. 13-14). 

Os precedentes representam, de fato, os tòpoi que orientam a 

interpretação da norma na complexa fase dialética da descoberta legal e 

que dão suporte à interpretação adotada como válida no âmbito da 

argumentação justificativa da decisão. Esta é a razão pela qual um 

julgamento tem força vinculante, que varia conforme a jurisdição, a 

hierarquia do juiz ou tribunal que o prolatou e, em especial, a força 

persuasiva dos argumentos utilizados. Neste caso, o juiz poderá 

desconsiderá-lo se o caso concreto apresentar particularidades 

(distinguishing) ou se o juiz entender que a decisão aplicada 

anteriormente já não está em conformidade com a justiça (overruling) 

(TARUFFO, 2007, p. 709-724). 

No sistema de common law, portanto, do caso concreto é extraída a 

ratio decidendi, que é a norma jurídica a ser aplicada nos casos sucessivos; 

é o fundamento jurídico da decisão, ao contrário da obter dictum, que 

consiste nas demais afirmações que não possuem força vinculante e não 

serão tratadas como precedente. Este é talvez o aspecto mais relevante 

deste sistema, ou seja, que a decisão tomada no caso precedente seja 

universalizável17 e que seus efeitos possam irradiar para a decisão do caso 

sucessivo.  

Vale destacar, ademais, que de um único julgado é extraída regra a 

ser aplicada na decisão dos casos futuros. O juiz, ao julgar caso sucessivo 

e similar, deverá verificar se a ratio decidendi do caso anterior é ou não 

aplicável ao atual. Se verificada a possibilidade de aplicação, “somente 

um precedente é suficiente para justificar uma decisão posterior”18. Nesse 

                                                           
17 Termo utilizado por Neil MacCormick (2008, p. 109; 2012, p. 80) para determinar que 

“juízes devem universalizar regras o melhor que puderem dentro do contexto de uma 

ordem jurídica existente e estabelecida”. 
18 No original: “Un solo precedente è sufficiente a fondare la decisione del caso succesivo” 

(TARUFFO, 2007, p. 709-724). 
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sistema jurídico, o julgado passa a ter força vinculativa sobre decisões 

futuras19. Assim, criado ou declarado o direito pelo tribunal, a regra só 

poderá ser alterada com a devida justificativa, sob pena de gerar grave 

insegurança para o sistema. Foi neste panorama histórico que se baseou a 

cultura jurídica dos países de common law. 

No sistema de precedentes, de uma decisão deve-se extrair tanto a 

ratio decidendi como a obter dicta. A ratio decidendi, portanto, é a decisão 

vinculativa, acompanhada da fundamentação, ou seja, da explicação do 

raciocínio. A obter dicta, por sua vez, tem função meramente persuasiva; é 

a parte da decisão que não compõe a ratio. No entanto, justamente por 

haver a necessidade de se preservar a igualdade, nesse sistema ainda 

pode ocorrer o overruling e o distinguishing. “Pelo primeiro, entende-se a 

mudança de entendimento, ou seja, a alteração de uma tese; pelo 

segundo, uma exceção na aplicação da tese pela distinção do caso”20.  

Ao tratar da aplicação de precedentes, MacCormick (2008, p. 199-

204) apresenta uma definição de ratio decidendi como justificação formal 

explícita ou implicitamente formulada por um juiz, mas suficiente para 

decidir questão jurídica suscitada pelos argumentos das partes, questão 

sobre a qual uma resolução era necessária para a justificação da decisão 

no caso. Assim, um único caso poderá apresentar diversas rationes 

decidendi21, dependendo da quantidade de questões solucionadas pelo 

juiz para a decisão completa.  

                                                           
19 Sobre o tema, ver Luiz Guilherme Marinoni (2011, p. 21-22). 
20 Teresa Arruda Alvim Wambier (2012, p. 42) relata que há “decisões dos tribunais ingleses 

contendo discussões, ocupando 50 páginas, sobre casos anteriores, de 400 ou 500 anos 

Assim, em Bottomly v. Bannister ([1932] 1KB 458), precedentes decididos em 1409 e 1425 

foram citados para apoiar a decisão do juiz sobre a responsabilidade pelo vazamento de gás 

de um gas burner instalado em 1929. Afinal, dizem os ingleses, o sistema de precedentes é 

como um strong cement, para criar certeza. Esta, em parte, é uma das funções da doutrina, 

nos países da civil Law. (...) Este nível de rigidez não existe em todos os países de common 

law. O overruling é muito mais comum nos EUA do que na Inglaterra. Eles não hesitam em 

agastar precedentes considerados errados”. 
21 Neil Maccormick (2008, p. 204) refere ainda a possibilidade de múltiplas rationes em 

virtude da pluralidade de votos que são proferidos pelos juízes em decisões tomadas de 

modo colegiado. Nesse contexto, considerando que todas rationes sejam consistentes entre 

si, quiçá todas poderiam ser seguidas. Esse modelo, entretanto, é criticado pela doutrina, 

pois, além de não conferir um grau elevado de coerência no tempo, todas as proposições 
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E são essas fundamentações que levam a uma limitação das 

possibilidades de alteração do que já foi decidido. O autor entende que 

deve haver razão suficiente que justifique não seguir um precedente. 

Para isso, seria necessário demonstrar que a “nova decisão é mais 

coerente com a linha central do desenvolvimento jurídico, que seria mais 

justa do que a decisão do precedente ou que produziria consequências 

preferíveis àquelas que seriam geradas pela adoção do(s) precedente(s) 

em questão” (MACCORMICK, 2008, p. 199). 

O precedente tem relação com uma decisão de um caso particular, 

diferente da jurisprudência, que geralmente indica certa quantidade de 

decisões referente a diversos casos concretos, ou seja, o precedente forma-

se, de regra, a partir de uma determinada decisão, ao contrário da 

jurisprudência, cuja formação tem origem em várias decisões sobre 

determinado assunto, sem que se possa, na maioria das vezes, identificar 

qual das decisões foi determinante para a formação da jurisprudência 

relativa à determinada interpretação de uma norma, se é que existe 

alguma com esta relevância qualitativa 

A decisão judicial, na lição de Mitidiero, abre oportunidade para 

que a partir dela a doutrina realize um duplo discurso:  

(...) um discurso voltado para o caso concreto e um discurso para a 

ordem jurídica. O primeiro constitui direito fundamental da parte e 

compõe o núcleo duro do direito ao processo justo (arts. 5º, inciso 

LIV, e 93, inciso IX, CRFB). O segundo é de ordem institucional, 

está estruturado para promover a unidade do direito e visa à 

realização da segurança jurídica, da igualdade e da coerência 

normativa. Vale dizer: fundamentação e precedente são dois 

discursos jurídicos, com endereços e funções distintas, a que dá azo 

a decisão judicial no Estado Constitucional. (MITIDIERO, 2012, p. 

85-99; grifo do autor) 

Como mencionado linhas atrás, o precedente contém uma regra 

universalizável, que pode, a critério do juiz e de acordo com a ratio 

decidendi, ser aplicada na decisão de lides futuras, cuja analogia dos dois 

casos concretos poderá ser afirmada ou refutada pelo intérprete do caso 

                                                           

presentes nesse precedente poderiam ser consideradas persuasivas, não vinculando as 

futuras decisões. 
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sucessivo, na hipótese de identificar semelhança entre os fatos de ambas 

as situações fáticas.  

Desse modo, é o juiz do caso posterior que decide, mediante 

análise da identidade dos fatos, se aplica a ratio decidendi do anterior. Esta 

é a grande diferença da jurisprudência, ou seja, uma só decisão forma um 

precedente que poderá ser aplicado na decisão do segundo caso.  

Bem a propósito é a doutrina de Marinoni, que considera que “o 

verdadeiro valor do precedente não está na parte dispositiva da decisão, 

mas na essência das razões apresentadas para justificá-la” (MARINONI, 

2011, p. 258). 

Para Mancuso, a jurisprudência consolidada ou sumulada, projeta 

efeitos “panprocessuais”, servindo de referência para a solução de casos 

análogos. “O efeito da decisão é inter-partes mas pode operar como 

paradigma para a solução de casos afins” (MANCUSO, 2001). 

A jurisprudência, nesse sentido, diferencia-se dos precedentes por 

diversos aspectos, como a falta de análise comparativa dos fatos e a 

forma de sua constituição, que, na maioria dos casos, são representadas 

por enunciados sumulados elaborados por serventuários dos respectivos 

tribunais, por meio de textos breves e objetivos e, de regra, desvinculados 

dos casos concretos que os originaram, criando determinadas regras 

jurídicas. Decidir com base na experiência para a solução de problemas 

individuais, portanto, difere do raciocínio desenvolvido para a solução 

de problemas jurídicos com base em precedentes. No raciocínio 

individual, o fato de se ter decidido de uma forma no passado não gera 

presunção de que se deva decidir da mesma maneira no futuro 

(LAMOND, 2006, p. 3). 

O Brasil, em que pese não adotar o sistema de precedentes como o 

existente nos países de common law, a partir da Emenda Constitucional n. 

45 de 2004, com a criação da súmula vinculante, conferiu a determinadas 

decisões do STF garantia de respeito e aplicação. A referida Emenda 

Constitucional inseriu no texto da Magna Carta a possibilidade de o STF, 

após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, poder aprovar um 

determinado enunciado sumular com efeito vinculante em relação aos 

demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e 

indireta.  
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O art. 103-A da Constituição Federal dispõe que a súmula terá por 

objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de determinadas normas, 

acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre 

estes e a Administração Pública que acarrete grave insegurança jurídica e 

relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica22.  

O objetivo principal da súmula vinculante era evitar que as 

pessoas fossem obrigadas a buscar seus direitos pelas vias judiciais 

“mediante processos judiciais de conteúdo idêntico aos que foram 

propostos, vitoriosos e que ensejaram a edição da súmula”. Ao contrário, 

a ideia era de que a Administração Pública decidisse e agisse de acordo 

com o estabelecido juridicamente pela súmula vinculante. Porém, a 

implantação do novel instituto, por si só, como previa Miranda de 

Oliveira na época, “não tem força suficiente para mudar essa triste 

prática da desobediência enraizada entre nós há muito tempo” 

(MIRANDA DE OLIVEIRA, 2005, p. 591-606). 

Segundo Lamy, alerta para o fato de que a Emenda Constitucional 

n. 45 não inseriu no ordenamento brasileiro o sistema de precedentes 

vinculantes de forma idêntica ao stare decisis do common law. Ressalta que 

não se deve confundir precedente jurisprudencial com súmula de um 

                                                           
22 “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante 

decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria 

constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá 

efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração 

pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua 

revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 

§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas 

determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre 

estes e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante 

multiplicação de processos sobre questão idêntica.  

§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou 

cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta 

de inconstitucionalidade. 

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que 

indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a 

procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e 

determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso” 

(BRASIL, Constituição de 1988). 
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determinado tribunal (LAMY, 2011, p. 37)23. Precedentes judiciais não se 

confundem com direito jurisprudencial entendido como repetição de 

decisões reiteradas, por mais que este direito possa ser considerado 

influente ou persuasivo de fato (ZANETI JUNIOR, 2015, p. 324).  

As súmulas vinculantes, bem como de ADI, ADC e ADPF, não 

geram precedentes, mas sim efeito normativo, cuja autoridade decorrente 

de dispositivo constitucional deve ser respeitada, sob pena de cassação 

do ato que a desconsidere. Essas decisões possuem efeito vinculante, o 

que não significa que são precedentes com efeitos vinculantes 

(VOJVODIC, 2012). 

Em relação à força das decisões judiciais no Brasil, Miranda de 

Oliveira prefere a distinção entre quatro grupos: precedentes, 

jurisprudência, súmula e súmula vinculante: 

No sistema codicista brasileiro, a tese jurídica que fundamenta uma 

decisão judicial produz efeito diante do caso sob análise, mas não 

deixa de servir de exemplo, de precedente, para decisões 

subsequentes. Quando uma tese jurídica perfilhada se vê reiterada 

de modo uniforme e constante (permanência lógica e temporal) em 

casos semelhantes, identifica-se o que considera-se jurisprudência. 

Por sua vez, quando esta jurisprudência conquista terreno 

significativamente majoritário em determinado órgão judicial 

colegiado, pode ocorrer a edição de súmula, de modo que repercuta 

e fixe o entendimento sedimentado. No âmbito do STF, apenas em 

matéria constitucional, atingido o quorum de dois terços dos 

membros, a Corte está autorizada a editar súmula vinculante, 

tornando o preceito obrigatório a todos os órgãos judiciais e à 

Administração Pública direta e indireta. (MIRANDA DE 

OLIVEIRA, 2015, p. 150) 

No direito brasileiro, precedente não pode ser confundido com 

processo, na qualidade de instrumento criado pela jurisdição para a 

pacificação social, nem com o instrumento processual que o aplica. “Um 

processo pode possuir uma pluralidade de precedentes e, até mesmo, um 

único precedente pode ser formado por uma pluralidade de processos”. 

Nesse contexto, o precedente judicial funciona como instrumento 

                                                           
23 Para aprofundar a temática de precedentes e jurisprudência, ver Michele Taruffo (2007), 

Luiz Rodrigues Wambier (2000, p. 72-87). 
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mediante o qual o Poder Judiciário, no exercício da jurisdição 

constitucional, “edita normas jurídicas a serem aplicadas em decisões 

posteriores, atribuindo-lhes racionalidade na medida em que o julgador 

expressa as razões de decidir” (TARANTO, 2010, p. 6-8). 

Da mesma forma, precedente também não pode ser confundido 

com ementa. A ementa é uma ferramenta importante para difusão, 

conhecimento e catalogação do precedente, o que exige que sua redação 

facilite a localização do julgado.  

A ementa não pode ser identificada e utilizada como um 

precedente e, além do mais, ser redigida com tais pretensões, sem 

qualquer preocupação com as particularidades do caso paradigma 

ou com as normas que regem a resolução do caso concreto julgado. 

Por essas razões, a ementa deve ser vista, e não mais que isso, como 

um instrumento que proporciona a catalogação da decisão nos 

repertórios, facilitando o acesso à informação nela contida, não 

como método de aplicação automática de precedentes. 

(MAGALHÃES; ALVES DA SILVA, 2013, p. 211-237) 

Ao contrário do precedente, as ementas são formadas por um 

conjunto de sentenças e decisões em quantidade indeterminada, o que 

resulta em uma sensação de insegurança jurídica originada pela incerteza 

de se conhecer ou não a jurisprudência relevante para determinado caso 

e pela possibilidade de serem detectadas contradições e repentinas 

mudanças de posicionamentos. No direito brasileiro, portanto, ao menos 

até o início da entrada em vigor do novo CPC, os textos que formavam a 

jurisprudência tinham por base as ementas, sem a menção dos fatos que 

foram objeto de decisão.  

A falta de análise comparativa dos fatos dentro do contexto do 

sistema brasileiro apresenta algumas distinções que, leciona Wambier 

(2012), devem ser feitas a partir da definição de “ambiente de decisão”, 

entendido como situações de direito material que serão objeto de 

decisões jurisdicionais. É justamente este “ambiente de decisão” que 

pode servir de ponto de partida para algumas reflexões sobre assuntos 

importantes como a função da lei e a função da jurisprudência, a 

evolução do direito, a conveniência da adoção de precedentes vinculantes 

ou que inspirem elevado grau de respeito. Este “ambiente decisional” 

fornecerá elementos para que se saiba se o juiz (i) pode levar em conta 

peculiaridades do caso concreto ao decidir nuances da situação, o que lhe 
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dá certa margem de liberdade, e se (ii) pode legitimamente levar em 

conta, na sua decisão, alterações sociais que o autorizam a divergir do 

que até então estava estabelecido (ARRUDA ALVIM WAMBIER, 2012, p. 

54). 

Algumas técnicas de uniformização utilizam como pressuposto a 

“identidade integral”, compreendida como situações em que fatos e 

questões jurídicas relevantes são absolutamente iguais, por exemplo, o 

agrupamento de lides relativas aos expurgos inflacionários de planos 

econômicos e a ações de assinatura básica por parte de algumas 

companhias telefônicas, casos em que o julgamento se dá pelo regime do 

art. 1.036 do novo CPC24.  

Existem, no entanto, casos mais complexos, que de comum nada 

mais têm do que um núcleo muito pequeno, mas fortemente significativo, 

como ocorre nos ambientes decisionais, considerados frouxos ou flácidos, 

como os casos de direito de família. Na interpretação de Wambier, o 

único modo de uniformizar a jurisprudência em casos mais complexos, 

“não possíveis de serem tratados de forma coletiva, por não serem 

idênticos, é adotar-se métodos mais refinados de interpretação das 

decisões, de modo a extrair-lhes o core, como fazem os povos de common 

Law (ARRUDA ALVIM WAMBIER, 2012, p. 58). Entre esses métodos 

mais refinados de interpretação, a autora cita a vinculação por identidade 

essencial, possibilitando reflexões em relação a situações as quais é difícil 

decidir se há semelhança ou não. Na hipótese de se encontrar 

semelhança, há que se verificar qual ou quais aspectos realmente 

essenciais as identificam:  

(...) saber quando os casos “são” iguais, ou determinar quais critérios 

devem fazer com que devamos considerar iguais certos casos, é um 

problema que se põe de forma aguda justamente quando se pensa 

na vinculação por identidade essencial. Como dissemos antes, esta é a 

forma de vinculação que deve haver em alguns casos, como, por 

exemplo, quando os tribunais decidem casos envolvendo padrões 

flexíveis de decidibilidade, como conceitos vagos, princípios 

                                                           
24 “Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais 

com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo 

com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça” (BRASIL. Lei n. 13.105, de 

16 de março de 2015). 



Maria Aparecida Lucca Caovilla, Reginaldo Pereira, Silvana Winckler (Orgs.) | 345 

jurídicos ou casos gerais, em ambientes decisionais frouxos. (...) 

Mesmo os casos que envolvem fatos mais complexos, daqueles que 

não se repetem no plano empírico de modo idêntico, podem ser 

reduzidos a um grau elevado de abstração, que é justamente o que 

proporciona a vinculação por identidade essencial. (ARRUDA 

ALVIM WAMBIER, 2012, p. 58; grifo da autora)25 

A grande dificuldade, porém, está em estabelecer a identidade 

essencial de determinados casos, quais os critérios que serão analisados 

para identificar a semelhança e os aspectos que realmente são 

essenciais26. Diferentemente, acontece nas técnicas de uniformização 

adotadas pelo Código de Processo Civil de 1973, como as dos arts. 285-A 

(julgamento antecipado da lide), 543, B e C (julgamento por amostragem), 

e 557 (poderes do relator), que, por se tratarem de casos com questões 

jurídicas idênticas, havia a vinculação por identidade absoluta27. O mesmo 

se diz sobre o incidente de julgamento de demandas repetitivas, 

problema central da presente pesquisa, conforme se tratará no próximo 

capítulo. 

O fato é que, independentemente do critério adotado pelo sistema 

jurídico brasileiro para estabelecer uma decisão vinculativa, quanto 

maior a falta de uniformidade das decisões, maior será a insegurança 

jurídica e, consequentemente, maior também será a instabilidade social. 

                                                           
25 Sobre vinculação por identidade absoluta e vinculação por identidade essencial, ver 

Teresa Arruda Alvim Wambier (2012, p. 60). 
26 Teresa Arruda Alvim Wambier (2012, p. 58) cita como exemplo dois casos: um, em que 

uma paciente do Serviço Único de Saúde pleiteia preferência na fila para transplante de 

órgãos, em virtude da gravidade de seu caso e outro em que o paciente pleiteia liberação da 

verba para um remédio caro que não consta da lista dos fornecidos pelo Estado. A essência 

desses dois casos é saber se o Judiciário pode interferir na atividade do executivo, correndo 

o risco de resolver um problema e criar outros: salva a vida daquele que pleiteou em juízo 

ser o primeiro da fila e causa a morte do primeiro que foi preterido; custeia o remédio não 

oferecido e, para isso, usa verba dos remédios comuns para gripe, que beneficiariam toda a 

população. 
27 Como exemplo, citam-se os “REsp 1243.887/PR e REsp 1.247.150/PR, sobre a competência 

para julgar liquidação de sentença coletiva; ou o REsp 1068.944 em que se resolveu que, em 

demandas sobre a legitimidade da cobrança de tarifas por serviços de telefonia, há 

litisconsórcio necessário da Anatel, tendo-se ratificado a Súmula 356 (STJ), no sentido de ser 

legítima a cobrança de tarifa básica; e ainda, o REsp 1.106.654, em que se decide que a 

pensão alimentícia incide sobre o 13º salário e sobre 1/3 que se paga sobre o mês de férias” 

(ARRUDA ALVIM WAMBIER, 2012, p. 81) 
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Uniformidade e estabilidade da jurisprudência são alicerces para a 

concretização do princípio da segurança jurídica (DANTAS, 2013, p. 123-

141). E é justamente neste sentido, buscando o aprimoramento do 

princípio da isonomia nas decisões, que as últimas reformas legislativas 

no Brasil têm encaminhado.  

Considerações finais 

Com a evolução das relações sociais surgiu a necessidade de novos 

mecanismos jurídicos que atuem com celeridade e eficiência na solução 

de litígios de massa, capazes de assegurar direitos e garantias já 

consagrados constitucionalmente, como as garantias processuais e a 

segurança jurídica. E é esse o desafio de uma legislação processual 

moderna: encontrar meios de solução dos novos conflitos que clamam 

uma célere e uniforme prestação jurisdicional, evitando, com isso, a 

existência de decisões divergentes sobre mesmas questões de direito, o 

que gera intranquilidade e, por vezes, verdadeira perplexidade na 

sociedade, além de contribuir para o assoberbamento de trabalho do 

Poder Judiciário. A perspectiva que conduziu a elaboração do novo CPC 

foi justamente essa e por meio dela se percebe uma clara intenção do 

legislador de buscar uma prestação jurisdicional alternativa como meio 

de resolução dos conflitos de massa levados ao Judiciário.  

Nesse ínterim, a nova legislação processual prevê a implantação do 

sistema de precedentes, cuja função é de contribuir para a construção de 

um sistema jurisdicional uniforme e coerente, próprias de um Estado 

Democrático de Direito. Nesse sentido, a ideia do legislador foi a de 

buscar, por meio de uma jurisprudência uniforme e estável e de uma 

tese-paradigma decidida pelos tribunais, um ordenamento jurídico 

voltado à promoção dos princípios da isonomia e da segurança jurídica, 

alcançados pela igualdade de tratamento jurisprudencial obtida no 

julgamento de questões de direito jurídicas comuns. O fundamento 

essencial dos precedentes, portanto, é dar ordem e unidade ao sistema e, 

na mesma trilha, aprimorar a prestação jurisdicional brasileira. 

Precedentes, portanto, não se confunde com jurisprudência. Da 

jurisprudência (regra extraída de repetidas decisões proferidas em casos 

similares), poderão surgir enunciados contendo o extrato das decisões. A 

jurisprudência, por conseguinte, decorre da posição majoritária, ou seja, 

surge de uma quantidade razoável de decisões que refletirá a posição de 
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um determinado tribunal. A jurisprudência tem seu valor pelo conjunto 

de outras decisões proferidas no mesmo sentido, demonstrando haver 

certo consenso sobre a matéria posta em discussão, o que, até então, 

costumava-se fazer menção a uma decisão judicial, qualificando-a como 

precedente. No entanto, a noção de precedente no CPC/2015 projeta no 

futuro a ideia de que uma determinada tese criada a partir de uma 

decisão deve servir de parâmetro para o futuro.  

Logo, o precedente tem relação com uma decisão de um caso 

particular, diferente da jurisprudência, que geralmente indica certa 

quantidade de decisões referente a diversos casos concretos, ou seja, o 

precedente forma-se, de regra, a partir de uma determinada decisão, ao 

contrário da jurisprudência, cuja formação tem origem em várias decisões 

sobre determinado assunto, sem que se possa, na maioria das vezes, 

identificar qual das decisões foi determinante para a formação da 

jurisprudência relativa à determinada interpretação de uma norma, se é 

que existe alguma com esta relevância qualitativa. 

Nesse sentido, a decisão baseada na jurisprudência volta-se ao caso 

concreto, ao devido processo legal, enquanto a decisão originada a partir 

de uma tese jurídica paradigmática (precedente) volta-se a ordem 

jurídica, tendo em vista a unidade do direito através da coerência 

normativa. 
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