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A

Apresentação

Revista PUCviva, em sua 33ª edição, expressa o debate referente à temática da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, que em 2008 completou 60 anos. A declaração dos direitos humanos, herdeira do Iluminismo, espraia um conjunto de contradições e imprime abstratamente a universalidade
inatingível em uma sociedade de classes, de exploração da força de trabalho humano, da propriedade
privada dos meios de produção; portanto, inscreve-se nos limites da ordem desumanizadora do capitalismo. Fruto
da luta de classes, um conjunto de direitos sociais, econômicos e trabalhistas se incorpora aos direitos civis e políticos nessa Declaração de 1948, que reflete as conquistas históricas da classe trabalhadora em lutas sociais e proletárias
ocorridas nos séculos XIX e XX.
Os artigos apresentam uma análise crítica dos direitos destroçados pelo capital e seu Estado de dominação.
O relatório do Tribunal Popular: o Estado Brasileiro no banco dos réus registra a violência estatal sob pretexto de
segurança pública em comunidades pobres, no sistema prisional, contra a juventude pobre em sua maioria negra,
contra os movimentos sociais; e a criminalização da luta sindical, pela terra e pelo meio ambiente.
Há artigos que se referem a questões mais gerais, como a violência do capital no mundo do trabalho e de
seu Estado de dominação com novos mecanismos de exploração da força de trabalho e destruição de direitos, bem
como o papel da luta de classes e da construção de um partido revolucionário para superação do capitalismo.
Os direitos humanos são analisados como resultantes do processo da luta de classes e das revoluções proletárias, como produto da força da pressão do movimento social e da organização política. É por meio da ação que se
inscrevem e se viabilizam direitos sociais.
Apresentam-se temas relacionados aos crimes da ditadura e do terror do Estado. A abertura dos arquivos da
repressão não ocorreu até hoje no governo Lula. Conhecem-se os crimes, mas não os criminosos; isentando-se os
militares da responsabilidade legal pelos crimes cometidos.
No âmbito da conquista, ampliação e fortalecimento dos direitos fundamentais se estabelece a relação entre
a Constituição de 1988 e a Declaração dos Direitos Humanos. No lastro da tradição marxista, defendem-se os
fundamentos de uma epistemologia jurídica dos direitos fundamentais e dos direitos humanos.
Alguns artigos se voltam para a denúncia de chacinas, execuções sumárias e torturas impunes sob alegação de
resistências seguidas de mortes, mas que tratam de execuções extrajudiciais. O alvo desse tratamento bárbaro e ilegal
são os pobres, em sua maioria negros e jovens, da periferia dos grandes centros urbanos, no processo de banalização,
naturalização e ocultamento dos crimes.
Cabe ainda destacar a violação dos direitos humanos com a utilização da tornozeleira eletrônica como política de prisão pelos tornozelos dos que estão com processos penais.
Há textos que denunciam as barbáries e violações de direitos humanos que são cometidas pelas instituições,
pelo Estado, bem como fazem referência à ausência, destruição ou precariedade de políticas públicas voltadas à
classe trabalhadora. Discute-se também o papel da classe dominante e da Igreja contra o aborto, reforçando a dominação e a opressão sobre as mulheres.
Um estudo da exploração da força de trabalho no setor sucroalcooleiro explicita a precarização das condições
de vida e de trabalho dos trabalhadores do corte de cana, que vivem em condições análogas às da escravidão.
Em relação ao debate sobre a saúde mental, há uma articulação com os direitos humanos e a condenação de
graves violações desses direitos em estruturas asilares de atenção.
A dimensão ambiental do direito do trabalho é ancorada no texto constitucional e configura um direito do
trabalhador no conjunto das condições de trabalho, que precisa ser garantido e defendido.
A questão carcerária é exposta com todos os seus horrores, em sua crueldade consubstanciada em verdadeiros
depósitos humanos, úmidos e fétidos. Questiona-se centralmente a compatibilidade da existência de prisões e o
princípio humanitário.
A situação de confinamento como violação dos diretos humanos também é exposta em artigo. São mostradas
as contradições entre legalidade e legitimidade, uso e abuso do aparato repressivo e coercitivo, no campo movediço
e contraditório do Estado de Direito.
Por último, promove-se a discussão e a reflexão a respeito dos preconceitos como entraves à realização dos
direitos humanos.
Enfim, esperamos que com esta publicação possamos fazer um bom combate!
Boa leitura a todos.
Maria Beatriz Costa Abramides

Toda pessoa
tem direito à
vida, à
liberdade e
à segurança
pessoal.

Maria Beatriz Costa Abramides
Doutora em Serviço Social, Professora de Trabalho e Questão Social,
Coordenadora do Núcleo de Relações de Trabalho da Faculdade de Serviço Social da PUC-SP

Os homens fazem sua própria história, mas não a
fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob
aquelas que se defrontam diretamente, legadas e
transmitidas pelo passado (Karl Marx).

O ano de 2008 marca, mundialmente, os 60 anos
da Declaração dos Direitos Humanos. A tarefa é denunciar, resistir e lutar contra a destruição dos direitos sociais,
econômicos e trabalhistas conquistados historicamente
pelas massas trabalhadoras em lutas sociais e revoluções
proletárias ocorridas nos séculos XIX e XX. Fruto da luta
de classes, esses direitos incorporam-se, juntamente com
os direitos políticos e civis, aos direitos humanos, em
1948, nessa declaração herdeira do Iluminismo.
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As contradições da DDH expressam o marco em
que se estabelece, a sociedade burguesa, portanto, a luta
por direitos aí se inscreve. A DDH expõe abstratamente
a universalidade, inatingível e incompatível com a sociedade de classes, da propriedade privada dos meios de
produção, da exploração capitalista. Se a luta por direitos
é progressiva e necessária, ela é insuficiente na luta pela
igualdade. Os trabalhadores devem vincular a luta imediata, em defesa do salário e do emprego, à luta histórica de superação da ordem burguesa, pelo socialismo, na
perspectiva emancipatória.
Trato da violência do capital no mundo do trabalho; dos direitos sociais, econômicos e trabalhistas, como
direitos humanos conquistados, com todas as contradi-

ções daí decorrentes, violados e destroçados pelo capital e
brutal o desemprego, a desigualdade social, a miséria e a
pelo seu Estado de dominação.
Em 1979, inaugura-se o neoliberalismo, no plano
internacional, como resposta política, ideológica e armanos últimos doze anos e a previsão, para 2009, é de 210
mentista à crise estrutural na esfera do Estado, com primilhões. Em apenas um ano anuncia-se o estrondoso
vatizações e retração de direitos, e a acumulação flexível
aumento de 20 milhões de novos desempregados, totalino mundo do trabalho para enfrentar a crise de superzando um bilhão de desempregados em 2008, dos dois
produção com sucessivas quedas da taxa de lucro, ambilhões pertencentes à população economicamente ativa
pliando a superexploração da
do planeta. A América Latina
força de trabalho. A contrapossuía, em 2008, 32 milhões
partida, na esfera da cultura,
de jovens desempregados e 32
As flexibilizações são adotaé a “pós-modernidade”, que se
milhões de jovens com trabadas mundialmente para ambaseia em teorias do efêmero,
lho precarizado, terceirizado,
pliar o lucro e responder às
fragmentário, acentuando o
informal, temporário, sem
individualismo e a alienação.
carteira assinada, sem direitos
exigências do capital internaA ofensiva estende-se para a
trabalhistas e com reduzidos
cional.
A
crise
estrutural
de
América Latina, em 1989, sedireitos sociais. A esmagadora
1973 se estabelece na internalada no receituário imperialismaioria de desempregados perta por meio do Consenso de
tence ao terceiro mundo, Ásia,
cionalização e financeirização
Washington.
África e América Latina, com
da
economia
e
reorganiza-se
A palavra de ordem do
ausência de proteção social ou
brutalmente em 2008, em face
capitalismo contemporâneo é
trabalhista, mas a precarização
a “flexibilização”: flexibilizar
se estende, ainda, para os trado aniquilamento do padrão
salários, flexibilizar contratos,
balhadores dos países do pride
crescimento
adotado
pelo
flexibilizar postos de trabalho,
meiro mundo, a começar pelos
capitalismo nas três últimas
flexibilizar direitos sociais,
Estados Unidos.
trabalhistas, previdenciários,
A violência é constitutiva
décadas.
sindicais, educacionais, flexido modo de produção capitalisbilizar o mundo do trabalho
ta e tem, na exploração da força
e flexibilizar o Estado. As flede trabalho, a acumulação e a
xibilizações são adotadas mundialmente para ampliar o
ampliação das taxas de lucros, que agudizam e cronificam
lucro e responder às exigências do capital internacional.
as desigualdades sociais, econômicas e culturais com o deA crise estrutural de 1973 se estabelece na internacionalisemprego estrutural e o pauperismo absoluto. A crise de
zação e financeirização da economia e reorganiza-se bru2008 já é considerada a maior crise do capitalismo desde
talmente em 2008, em face do aniquilamento do padrão
1929. O Estado assume o controle dos bancos especializade crescimento adotado pelo capitalismo nas três últimas
dos em créditos hipotecários, salva-os da falência, estatiza
décadas. O capital implanta o neoliberalismo pelo esgoos bancos privados com a aplicação de recurso público
tamento do modelo de regulação keynesiano, do Estado
de altíssimo montante em benefício do capital financeiro
de Bem-Estar Social, desenvolvido nos países centrais da
e rentista. A contrapartida é um corte ainda maior no
Europa. Apresenta, em 2008, a ponta-de-lança de seu dilaorçamento público, que já se encontrava extremamente
ceramento na maior potência imperialista do planeta, os
minguado a partir do neoliberalismo, com retração nas
Estados Unidos da América, seguida dos países europeus
políticas e serviços sociais.
do epicentro do capitalismo, com incidência direta nos
A crise de 2008 é um golpe nos pressupostos neopaíses subordinados, entre eles os latino-americanos.
liberais que já não respondem à saída da crise capitalisHá uma possibilidade histórica da existência de feta (Ishibaschi, 2008). Impõem-se outras estratégias para
nômenos sociais e de luta de classes, como há décadas não
salvar o capital financeiro e rentista sob novo ataque às
se evidenciava, mediante a crise que eclode em 2008, e que
massas trabalhadoras, cujo desemprego é o mais evidente.
arrasta a humanidade para a barbárie ao atingir de forma
A crise de 1973 significou um esgotamento do binômio
PUCviva 33 - out/dez de 2008
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tuído pela acumulação flexível-neoliberalismo. A crise atual
do capitalismo expõe a crise do neoliberalismo, em seu interior, e aprofunda novas formas de superexploração da força
de trabalho, ainda mais destrutivas, para recuperar suas taxas
de lucro. As “formas pré-capitalistas, trabalho escravo nas
zonas agrícolas extrativistas, são mais uma expressão desta
regressão” (Bianchi, 2008). O capitalismo é um sistema em
decadência e decomposição que se utiliza desesperadamente
das guerras para
gerar seus lucros
e não consegue
A crise atual do capimais o desenvolvimento das
talismo expõe a crise
forças produtido neoliberalismo... e
vas. A contradiaprofunda novas forção entre o desenvolvimento
mas de superexploração
das forças proda força de trabalho,
dutivas e as reainda mais destrutivas,
lações sociais de
produção pode
para recuperar suas taabrir uma posxas de lucro. As “forsibilidade histómas pré-capitalistas,
rica de um tempo de revolução
trabalho escravo nas
social (Marx).
zonas agrícolas extraO capitalismo,
tivistas, são mais uma
em sua fase
atual,
sequer
expressão desta regresimplementa as
são”...
bandeiras democráticas que
foram passíveis
de se expandir, em seu período de crescimento, nos países
centrais (direitos sociais, trabalhistas, reforma agrária) e que
pouco se alastraram às massas trabalhadoras e pauperizadas
dos países subordinados.
A perspectiva para a práxis social incide na luta
pela superação do capitalismo. Pressupõe um processo de
luta de classes, de autonomia e independência das massas
trabalhadoras e pauperizadas do campo e da cidade. A
retomada estratégica da construção do partido revolucionário, sob a direção do operariado, para a superação da
ordem burguesa no plano internacional, constitui uma
possibilidade histórica para os revolucionários: militantes, ativistas operários, trabalhadores da cidade e do campo, juventude, intelectuais.
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A avassaladora ofensiva ideológica do capital no
âmbito internacional, nas décadas de 1990 e de 2000, propaga a morte do socialismo e do marxismo, a negação de
um partido operário revolucionário, o capitalismo triunfante, o “fim da história”, na capitulação do movimento
operário. Esta investida, articulada à ampliação do desemprego e do pauperismo, colocou a classe trabalhadora
na defensiva, com direções organizativas sindicais que se
burocratizaram e se estatizaram. Abdicaram das lutas de
ação direta, tornaram-se colaboracionistas de governos
eleitos por bases sociais e que adotaram as políticas neoliberais a serviço do capital. Um período de regressão
histórica, contra-revolucionária, na humanidade em que
a classe operária é derrotada.

A violência no trabalho
A exploração da força de trabalho humano define a estratégia da acumulação capitalista pela violência no trabalho,
constitutiva de seu modo de produção, que na essência viola e
destrói direitos humanos. O capital, ao longo de sua história,
recompõe-se para obter novas taxas de lucro no ciclo reprodutivo em que o valor de uso, a produção de coisas socialmente
úteis, subordina-se ao seu valor de troca, a mercadoria. As taxas de mais-valia se ampliam: a mais-valia relativa pelo aumento da produtividade no trabalho, na redução do tempo com
o trabalho socialmente necessário e na extensão do trabalho
excedente com a introdução das novas tecnologias; a maisvalia absoluta pelo aumento do número de horas trabalhadas
e/ou da intensidade com que o trabalho se realiza.

1. A crise no pós-1973
A ambiência histórica, no pós-1973 pode ser considerada: a) no quadro de crise estrutural do capital e das
respostas à sua própria crise pela acumulação flexível, o
neoliberalismo e a “pós-modernidade”; b) na crise da social-democracia no interior do capitalismo reformista, do
Estado de Bem-Estar-Social, com suas políticas de regulação e de seu esgotamento, c) na crise do Leste Europeu,
pela estatização e burocratização da autocracia stalinista;
da queda emblemática do muro de Berlim, em 1989, pelo
fim das sociedades pós-revolucionárias de regressão capitalista; d) na crise da esquerda, em que setores abandonam
o marxismo revolucionário, negam o ideário socialista,
migram para a social-democracia, e parcelas expressivas
passam a defender e a implementar as políticas neoliberais ao assumirem governos democrático-populares.

O caminho é o da privatização do Estado, na lógica do mercado, redução das políticas e serviços sociais,
desconstitucionalização e destruição de direitos sociais,
educacionais, trabalhistas e sindicais, por um conjunto
no de Fernando Henrique Cardoso, e de continuidade
e aprofundamento no governo Lula, como verdadeiros
ataques aos trabalhadores na violação e destruição dos
direitos conquistados.

2. Reestruturação do capital: o processo de
acumulação flexível no mundo do trabalho
A acumulação flexível, pelo toyotismo, fortalece o
capital na superexploração e controle da força de trabalho e
apresenta como consequências:
“a) redução do operariado fabril estável com a flexibilização e desconcentração do espaço físico;
b) surgimento de um novo proletariado: subproletariado fabril e de serviços, trabalho precarizado, terceirizado, trabalhadores subcontratados, part-time; ampliação
do trabalho informal;
c) aumento significativo do trabalho feminino,
40% da força de trabalho feminina nos países avançados
capitalistas, trabalho precarizado e desregulamentado;
d) incremento de assalariados médios e de serviços,
ainda que o setor de serviços mantenha um desemprego
acentuado;
e) exclusão de jovens e idosos do mercado de trabalho nos países centrais;
f) inclusão precoce e criminosa de crianças no mercado de trabalho, principalmente em áreas subordinadas,
como nos países asiáticos e na América Latina, com significativa expansão do trabalho social combinado na ampliação
dos níveis de exploração do trabalho” (Antunes, 2000:14).
O processo de trabalho e de valorização atinge a
organização, valores e consciência da classe trabalhadora.
A subsunção do trabalhador ao capital condiciona o trabalhador “a ser vigia de si mesmo” (Marx, 1974).

3. A crise atual do capitalismo em
2008: algumas incidências e rebatimentos
desastrosos para as massas trabalhadoras
Marx, em sua obra O capital, tem por objeto
as contradições da sociedade capitalista e os limites

postos ao capitalismo por essas contradições. São as
contradições econômicas, sociais e políticas que provocam as suas crises e que revelam suas tendências
auto-destrutivas. A mundialização do capitalismo é
também a mundialização de suas crises econômicas,
sociais e políticas.
A crise que eclode, em 2008, nos Estados Unidos,
é o desdobramento da crise de 2000-2001, com evolução
diferenciada nos países imperialistas e dependentes. Os
Estados Unidos, para sair da crise, têm investido em armamentos bélicos,
com invasões ao
A crise que eclode,
Iraque e ao Afeganistão. A potência
em 2008, nos Estaimperialista diredos Unidos, é o desciona-se por produdobramento da crise
zir guerras para se
recompor; destrói
de 2000-2001, com
milhares de vidas
evolução
diferenhumanas, além de
ciada nos países imreduzir os juros e
cortar os impostos
perialistas e dependas grandes empredentes. Os Estados
sas. A atual “boUnidos, para sair da
lha imobiliária”
se apresenta como
crise, têm investido
uma das facetas
em armamentos béexplosivas da crise.
licos, com invasões
Os bancos convenceram as pessoas a
ao Iraque e ao Afetomar empréstimos
ganistão. A potência
baratos para a aquisição de imóveis ou
imperialista direcioa hipotecarem suas
na-se por produzir
casas para ampliar
guerras para se reo consumo. A construção de imóveis
compor...
se avoluma, numa
nova crise de superprodução. Em 2006 a venda começa a cair, há um aumento
das taxas de juros e as pessoas não podem mais arcar com
os custos de suas residências. Tornam-se inadimplentes,
abandonam suas casas para viverem em acampamentos e
estacionamentos.
Essa crise se estende ao setor financeiro e a lógica
piramidal desaba, ocasionando a quebra de grandes bancos, o que culmina, em setembro de 2008, com um pacote de Bush que despende US$ 700 milhões em dinheiro
PUCviva 33 - out/dez de 2008
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público injetado nos bancos privados. Salvacionismo do
Estado, aos bancos privados, da bancarrota do capital financeiro, rentista. Bush e os países europeus estatizam
grande parte do sistema financeiro, sendo que na Europa
o Estado injeta US$ 1,8 trilhão nos bancos privados. A
indústria automobilística nos Estados Unidos entra em
recessão e retrai suas vendas em 11,8% em agosto de 2008,
ampliando em 11% a taxa de desemprego. Essa tendência
se expande para o Japão e a Europa e seus efeitos já se
fazem presentes nos países periféricos.
Embora o presidente Lula tenha declarado que o
Brasil não seria atingido, observam-se a cada dia os efeitos da crise se manifestando: os brasileiros nunca estiveram tão endividados, chegando a 52,8% ao ano os juros
para os consumidores, e há uma diminuição do crédito
externo. O governo prevê a redução do crescimento e cortes orçamentários, atigindo seu maior investimento em
mento, mas libera bilhões de dinheiro público a banqueiros, empreiteiras e fazendeiros, e deposita R$ 100 milhões
na rede bancária por meio do Banco Central.

4. Os desafios do sindicalismo contemporâneo no Brasil e da luta revolucionária
Desde o final dos anos 1980, aprofundando-se na
década de 1990, o movimento sindical cutista adere à
concepção e à prática do sindicato de “consertação” em
um neocorporativismo atado à imediaticidade, de anuência ao capital. As programáticas da acumulação flexível
e do neoliberalismo implementam as Câmaras Setoriais,
nos anos 1990, reunindo Capital, Trabalho e Estado, sob
o novo pacto social de competitividade setorial, com a
ideologia de “ações propositivas e afirmativas”.
A partir do governo Lula, em 2003, o sindicalismo

da CUT, em sua posição majoritária, torna-se governista,
estadista; é capturado em sua autonomia e independência
de classe. Os desafios da classe trabalhadora se voltam para
consolidar uma frente única classista de massas, autônoma e independente do governo e dos partidos burgueses
para lutar, no plano imediato, contra as (contra)reformas
em curso e a destruição das condições de vida e de trabalho em níveis de bárbarie material, social e espiritual,
articulada à luta histórica pelo socialismo.
pode se consolidar como frente única classista e independente, no âmbito das lutas sociais e de massas, na organização autônoma da classe trabalhadora. A luta contra
a violência do trabalho, expressão máxima da violência
do capital, de violação de todos os direitos, é central para
enfrentar a nova crise estrutural, aberta a partir de 2008,
que anuncia um desemprego alarmante com eliminação
de milhares de postos de trabalho, planos de demissões
voluntárias e férias coletivas na crise de superprodução.
A situação de barbárie e a crise estrutural do capitalismo colocam a necessidade estratégica de construção
de partidos revolucionários mundialmente e do internacionalismo operário, para superar a ordem burguesa.
Após um longo período contra-revolucionário na recente
história da humanidade, com a implantação do neoliberalismo e as ilusões na democracia formal burguesa,
a conjuntura internacional atual pode abrir uma nova
possibilidade histórica da luta de classes para combater a
barbárie. A luta por uma sociedade sem classes, pelo fim
da propriedade privada dos meios de produção, da exploração do homem pelo homem, da superação do capital e
do capitalismo e da destruição do Estado, seu instrumento
de dominação; na construção de uma sociedade de autoorganização dos indivíduos sociais apresenta-se na ordem
do dia para o projeto de emancipação humana. Pv

Notas
1- Este artigo baseia-se na tese de doutorado da autora, defendida no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC-SP, em 30/06/2006, O Projeto
Ético-Político Profissional do Serviço Social Brasileiro, atualizado com a conjuntura da crise do capitalismo em 2008.
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Maria Lucia Silva Barroco
Doutora em Serviço Social, professora de Ética e coordenadora do Núcleo
de Ética e Direitos Humanos (Nepedh) da PUC-SP

A

noção moderna de Direitos Humanos é inseparável da idéia de que a sociedade é capaz de ga-

cionários, como, por exemplo, as Declarações de Direitos
das revoluções Inglesa (1640 e 1688), da Independência

dos princípios que lhe servem de sustentação filosófica
e política: a universalidade e o direito natural à vida, à
liberdade e ao pensamento. Filha do Iluminismo e das teorias do direito natural, essa noção foi fundamental para
inscrever os Direitos Humanos no campo da imanência,
do social e do político.
De fato, é a sociedade moderna que inaugura a
prática política de declarar direitos, assinalando que eles
não são reconhecidos por todos; logo, precisam de um
consentimento social e político, o que não tinha sentido quando eram concebidos como emanação de Deus
(Chaui, 1989).
Ao mesmo tempo, as Declarações registram situações históricas precisas: buscam assegurar conquistas decorrentes de grandes mudanças sociais ou marcos revolu-

preservar a humanidade da violência, após momentos de
com o fascismo e o nazismo, dando origem à Declaração
dos Direitos Humanos de 1948.
A configuração moderna dos Direitos Humanos
representou um grande avanço no processo de desenvolvimento do gênero humano, pois ao retirar os Direitos
Humanos do campo da transcendência, evidenciou sua
inscrição na práxis sócio-histórica, ou seja, no lugar das
ações humanas conscientes dirigidas à luta contra a desigualdade. Ao se apoiar em princípios e valores éticopolíticos racionais, universais, dirigidos à liberdade e à
justiça, a luta pelos Direitos Humanos incorporou conquistas que não pertencem exclusivamente à burguesia,
pois são parte da riqueza humana produzida pelo gênero
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humano ao longo de seu desenvolvimento histórico, desde a Antiguidade.
Entretanto, no contexto da sociedade burguesa, os
Direitos Humanos apresentam as seguintes contradições:
1. Os Direitos Humanos se afirmam a partir da
universalidade. A sua proposta universal esbarra em limites estruturais da sociedade capitalista: uma sociedade que
se reproduz através de divisões (do trabalho, de classes, do
conhecimento, da posse privada dos meios de produção,
da riqueza socialmente produzida).
2. Os Direitos Humanos (civis, políticos, sociais,
econômicos e culturais) são fundados na democracia e na
cidadania burguesa, o que revela seus limites reais, econômicos e sócio-políticos, dependendo de cada país e do
contexto histórico.
3. A sociedade burguesa é fundada na propriedade
privada dos meios de produção, o que leva as Declarações
de Direitos Humanos a incorporarem esse fundamento
de modo contraditório, pois a propriedade é privada,
mas as leis são universais. Assim, os Direitos Humanos
supõem a propriedade como direito natural e o Estado e
as leis como instâncias universais. Quando a propriedade
privada é posta em risco, o Estado deve protegê-la dos
não-proprietários (Chaui, 1989). Ocorre que ele não está
“acima” das classes, ou seja, não é de fato um árbitro
neutro; logo, ao usar da violência para proteger a proprie-

que não pertencem à burguesia: os trabalhadores, criadores da riqueza social, mas desapropriados do direito de
sua fruição material e espiritual.
Historicamente esse marco é situado na segunda
metade do século XIX, após a inflexão histórica de 1848

“iguais”, afirmando que todos têm direito natural à propriedade em uma sociedade excludente, torna evidente a
contradição entre o discurso abstrato da universalidade e
a defesa de interesses privados. Como bem afirma Chaui,
as Declarações de Direitos Humanos, nesse contexto, ao
afirmarem a propriedade como direito natural, acabam
por legitimar a violência, em vez de combatê-la. Por isso,
sem negar a sua importância, as Declarações de Direitos
Humanos, diz ela, afirmam “mais do que podem e menos
do que deveriam afirmar” (Chaui, 1989).
4. Porém, mesmo preso a interesses privados, o Estado não pode se restringir ao uso da força e da violência;
por isso, para garantir a sua legitimidade e hegemonia,
incorpora determinadas reivindicações das lutas populares por direitos.
Desse modo, com o desenvolvimento do capitalismo e da luta de classes, em suas várias configurações, o

de cooperação e pressão dos trabalhadores em face do
Estado e do empresariado para a obtenção de direitos que
visam garantir minimamente a sua reprodução como força de trabalho para o capital; direitos que se ampliam ou
não, atingindo patamares que vão além da subsistência
física dependendo da organização política dos trabalhadores e da conjuntura de cada momento histórico. De
toda maneira, são conquistas resultantes de lutas marcadas pelo enfrentamento com a violência e a repressão, por
parte do Estado e de seu aparato policial.
Assim, a história social dos Direitos Humanos é o
resultado da luta de classes, da pressão popular, da organização dos trabalhadores e dos sujeitos políticos em face
da opressão, da exploração e da desigualdade. Trata-se de
uma história de lutas específicas progressistas que se conectam com outros tipos de luta: anticapitalistas, revolucionárias, de libertação nacional, etc., tendo por unidade
a defesa da liberdade e da justiça social.
É dessa forma que as Declarações de Direitos
Humanos incorporam avanços das lutas populares, o
que ocorreu, por exemplo, em 1948, quando os direitos

de determinado momento histórico, a bandeira dos Direitos Humanos passa para as mãos dos sujeitos políticos
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dominação do projeto burguês e fortalece os movimentos
populares e proletários em sua afirmação de um projeto
aos Direitos Humanos nesse contexto:
À medida que passara de revolucionária a conservadora, a
burguesia impusera, desde o triunfo de 1789, a sua versão de
classe dos Direitos Humanos. Essa versão embutia a contradição
óbvia entre a liberdade (burguesa) e a igualdade, conferindo
aos Direitos Humanos a função social de preservação do
novo domínio. Não tardaria para que isso fosse percebido e
formulado no plano conceitual. Mas, primeiramente, essa
inquietação se manifestou no terreno da prática social: de
modo confuso, movidos mais pelo desespero do que por uma
consciência socialmente organizada, o proletariado emergente
da Revolução Industrial e as camadas sociais que lhe eram
próximas começaram a engendrar caminhos próprios de
autodefesa (Trindade, 2002, pág. 117).

truição das máquinas promovidas durante o início do

sociais, econômicos e culturais foram agregados aos direitos civis e políticos, conquistados através das lutas do
movimento operário dos séculos XIX e XX e implementados com a Revolução Russa. Ao longo da história, os
diversos movimentos de Direitos Humanos, como os
de mulheres, negros, homossexuais, vão dando visibilidade a suas lutas específicas e aos diferentes aspectos da

partir de um modelo de administração baseado em uma
lógica privatista, voltada exclusivamente ao lucro2.

de os Estados Unidos terem obtido lucros inegáveis,
como, por exemplo, os adquiridos com o comércio
que é hoje uma das atividades econômicas que mais

direitos sociais e econômicos, não podemos ignorar a
têm consciência de que a
força de pressão do movimenajuda humanitária aos países
to sindical e da organização
atingidos pela guerra ou pepolítica da esquerda, nas lutas
...embora em certos momentos
los desastres está vinculada
pela viabilização dos serviços
históricos os movimentos de
a essa lógica. Como revela
públicos de saúde, educação,
Direitos Humanos alcancem
habitação, trabalho, previdêna reconstrução dos países com
cia, assistência social, etc. na
vitórias significativas, permafins lucrativos foram testadas
década de 1960, ainda no sénece, ao longo de sua histópela primeira vez no Iraque e
culo vinte.
já se transformaram em um
Como já dissemos, emria social, a contradição que
bora em certos momentos
os inscreve na sociedade de
importa que a destruição tohistóricos os movimentos de
classes: a defasagem entre os
tal tenha sido feita por meio
Direitos Humanos alcancem
de uma guerra ou de um fuvitórias significativas, permaseus pressupostos universais
racão: o enfrentamento dos
nece, ao longo de sua história
e
a
sua
objetivação
prática
em
resultados é o mesmo, ou seja,
social, a contradição que os insestruturas sociais fundadas
não é mais deixado nas mãos
creve na sociedade de classes: a
da Unicef ou de organizações
defasagem entre os seus pressuem divisões de classe, de poder
sem fins lucrativos quando
postos universais e a sua objeeconômico
e
sócio-político.
pode ser dado a grandes emtivação prática em estruturas
presas de engenharia nortesociais fundadas em divisões
americanas.
de classe, de poder econômico
O capitalismo contemporâneo se caracteriza pela
extrema fragmentação dos processos sociais e de suas
direitos já atesta a sua ausência na vida social, donde se
mediações e contradições. Sem a devida apreensão dos
vínculos sociais que sustentam as relações dos indivíduos
universalidade tende também a se tornar abstrata.
no tecido social, o senso comum e as teorias que adotam
Entre outras determinações, a abstração dos Direicomo fundamento a negação desses vínculos ocultam a
tos Humanos é realizada graças ao seu uso ideológico
relação entre os indivíduos sociais e sua condição de claspelo discurso neoliberal. Foi “em nome” dos Direitos
se, sua inserção no mundo do trabalho, negando a sua
Humanos que em 2001, após os atentados de 11 de secapacidade de forjar o amanhã; ignoram a processualidade histórica, afirmando a vigência do efêmero, a inexisror”, uma guerra idealmente voltada a “salvar” o mundo
tência de um futuro projetado politicamente. O discurso
do “eixo do mal”, embora fosse dirigida, concretamente,
universal abstrato dos Direitos Humanos, evidenciado
para a obtenção de uma hegemonia econômica e política
pela ideologia neoliberal, é a forma de pensar dominante
desse contexto.
ras fazem parte daquilo que ela denomina o complexo
Trata-se de uma situação histórica de aprofundado capitalismo de desastre: um conjunto de estratégias
mento do abismo entre a desigualdade e a liberdade, entre
do capitalismo contemporâneo para o enfrentamento de
a riqueza e a pobreza, que atingem níveis nunca vistos: a
situações como as das guerras ou dos desastres naturais, a
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miséria de milhares em favor da riqueza de poucos; logo,
uma situação de perda relativa de conquistas no campo
exemplo, esses crimes por ódio, segundo dados estatístidos Direitos Humanos, assim caracterizada:
cos do FBI, de 1997, mostram que, de 11 mil casos, 5.396
1. A pobreza não atinge somente os países do Sul,
ocorreram em função de raça, 1.401 por religião, 1.016
mas também os países desenvolvidos; mais de 100 mipor orientação sexual e 940 por origem étnica (Lindgren,
lhões de pessoas sofrem privações nas sociedades econo2005, pág. 17).
micamente mais ricas.
8. A defesa dos Direitos Humanos perde o seu vi2. O enxugamento do Estado, nos países onde o
gor, é acusada de se constituir na defesa de “bandidos”,
ajuste estrutural neoliberal foi implantado, levou a uma
marginalizando, também, os profissionais e militantes
diminuição dos gastos com os programas e serviços públique defendem determinadas populações segregadas socos de atendimento a necessidades como saúde, educação,
cialmente.
habitação, previdência, etc., que passaram ou à iniciativa
Segundo Lukács, existe uma grande idéia ética,
privada ou à filantropia da sociedade civil.
3. A miséria é material (atingindo o trabalho e a
vida em geral) e espiritual (reproduzindo formas de aliedeterminar o destino da humanidade” (Lukács, 2005,
nação na totalidade da vida social).
pág. 215). Para ele, Marx deu um tratamento teórico4. A desproteção social
metodológico radicalmente
e a insegurança generalizamnovo a essa idéia. De fato, ao
se, fragilizando a vida, a saúde,
conceber que a autocriação
Uma das políticas decorrentes
gerando formas de violência
do homem, e conseqüentedesse
contexto
é
a
de
criminainimagináveis.
mente do seu destino, é fruto
5. Observa-se o refluda práxis do próprio homem,
lização da pobreza, ou seja, de
xo da organização política de
e que o destino humano não
culpabilização dos pobres pela
classe dos trabalhadores, redepende da vontade de um
sua
situação
social;
o
que
cabatendo na organização dos
indivíduo isolado, mas de
movimentos e reproduzindo
um projeto político coletivo
minha ao lado da naturalizauma descrença generalizada na
que pode ou não se realizar
ção da pobreza (a idéia de que
política.
em determinadas circunstân6. Uma das políticas
cias históricas, Marx trouxe a
essa condição é natural, isto
decorrentes desse contexto é a
questão do futuro da humanié, sempre foi assim e sempre
de criminalização da pobreza,
dade para o campo da práxis
será) e da tolerância zero, que
ou seja, de culpabilização dos
político-revolucionária e das
pobres pela sua situação social;
possibilidades históricas.
segrega aqueles que a prioo que caminha ao lado da naPensar os Direitos Huri
são
culpados:
os
negros,
os
turalização da pobreza (a idéia
manos a partir desse referenimigrantes, os homossexuais...
de que essa condição é natural,
cial nos leva a ter dois pontos
isto é, sempre foi assim e semde referência: as possibilidades
pre será) e da tolerância zero,
do presente e o horizonte de
que segrega aqueles que a priori são culpados: os negros,
um projeto futuro. A defesa dos Direitos Humanos no
os imigrantes, os homossexuais, os usuários de drogas,
contexto atual remete a uma reflexão que não pode deixar
todos “os diferentes”.
de contemplar as estratégias para o seu enfrentamento, o
7. Esse contexto gera uma cultura de desigualdade
que significa:
e de violência cujos resultados para os Direitos Humanos
se expressam sob a forma de um crescente processo de deface do avanço das diversas formas de desumanização;
sumanização que denota a miséria material e caminha ao
lado da mais assustadora miséria espiritual. Por exemplo,
Direitos Humanos;
mostra-se na intolerância religiosa, nas limpezas étnicas,
nos genocídios, nos estupros coletivos, nos crimes provomento social dos Direitos Humanos;
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tos Humanos, através da implementação de cursos, debates, iniciativas da mídia, ações educativas, etc.;
revelando o seu significado e a sua função ideológica;
ações políticas, entre outras.
Esse enfrentamento, como nós o entendemos, está
conectado a um projeto de sociedade que não cabe nos limites do capitalismo: supõe a sua superação. Assim, em face

da barbárie que se revela com o avanço das consequências
versalização dos Direitos Humanos na ordem do capital,
sua luta é necessária, mas, também, limitada. Por isso a
nossa luta é atual e urgente, mas implica a consciência
política de que seus limites podem ser superados para
além desta sociedade, na direção de uma emancipação
humana e da construção de uma sociedade na qual não
seja preciso lutar por direitos. Pv

Notas
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Ninguém será submetido à tortura
nem a tratamento ou castigo cruel,
desumano ou degradante.

Erson Martins de Oliveira
Professor do Departamento de Artes da PUC-SP
“Querem pegar 30 ou 40 pessoas agora. Mas e os grandes? Os donos da
vida, os donos do poder, os que detêm as informações?”1
“Estou aqui como funcionário do Estado. Farei tudo o que for necessário
para retirar de vocês as informações de que o Estado necessita. Vocês,
pela importância que têm, terão de me dar informações. E por isso têm
de ser torturados.”2
“É notório que o uso da tortura e da violência como meio de investigação
policial ainda hoje pelos aparatos policiais brasileiros decorre em grande
medida dessa cultura da impunidade.”3

A

Lei da Anistia foi promulgada em agosto de
1979. Vinte e oito anos depois, portanto em
agosto de 2007, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República editou o dossiê “Direito à Memória e à Verdade”, em que se demonstram as mortes e os desaparecimentos de combatentes à
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ditadura militar. O considerável lapso de tempo indica
o quanto as forças ligadas ao regime militar continuaram a vigorar no interior do Estado e a influenciar a
política burguesa. Mas no seio de uma camada da classe
média, a mais politizada e intelectualizada, desde sempre foram denunciados e cobrados os crimes políticos
da ditadura. O mais expressivo resultado foi o docuIgreja foi decisiva.
O documento da Secretaria dos Direitos Humanos
é produto de onze anos de trabalho da Comissão Especial
de Mortos e Desaparecidos, que foi instituída em 1995.
Apurou-se com precisão documental o número de vítimas, constando para cada uma delas uma ficha que inclui
a corrente a que pertencia e um resumo da circunstância
da sua morte ou desaparecimento.

A Comissão vasculhou documentos, reportagens e
e morte puderam ser identificadas, mas boa parte sim, e
todas as vítimas têm o número do processo. Há que se
ressaltar o fato de as apurações desvendarem e desmentirem as falsas alegações para as mortes apresentadas pela
polícia política e apontarem os nomes dos desaparecidos.
Estamos, assim, diante de um valioso retrato do terror de
Estado, que ganhou projeção a partir de 1968.
Pode-se concluir que ficou pendente a identificação
dos responsáveis diretos e indiretos pelas torturas, mortes
e desaparecimentos. A Comissão investigou casos de tortura, morte e desaparecimento, mas não os torturadores,
os assassinos e os covardes que ocultaram cadáveres. Por
isso, o direito à memória e à verdade ficou no meio do
caminho, em relação tanto à história quanto à responsabilização criminal. Mas o documento vale por mostrar
os crimes da ditadura militar, denunciá-los e colocá-los
perante o juízo da História.
ao qual a ditadura militar serviu pudesse ou possa expor
integralmente seu braço armado, por mais democratizado
que esteja. A prova está em que a Comissão Especial dos
Direitos Humanos não teve ao seu alcance a tarefa de expor
tóricas para praticar tamanha barbárie contra movimentos sociais, sindicalistas, militantes de esquerda, políticos
burgueses, religiosos e intelectuais. Por isso, o documento
expõe apenas os crimes e não os criminosos. Os porões da
ditadura continuam protegidos pela densa noite.
As denúncias dos movimentos sociais, dos presos
de luz, que arrancaram das trevas alguns rostos de carrascos. O dossiê da Comissão não conferiu plenamente o
direito à verdade e à memória, porque as vítimas indefesas dos calabouços e os mortos desaparecidos tiveram seu
destino atado ao do de seus algozes. Por outro lado, a tragédia individual não deve ser isolada da tragédia social. E
não se deve desconhecer ou abolir as raízes da violência
da sociedade de classe.
O objetivo inscrito na apresentação do “Direito à
Memória e à Verdade” explicita bem a limitação política
e institucional da Comissão. Eis: “O lançamento deste
livro na data que marca 28 anos da publicação da Lei de
Anistia, em 1979, sinaliza a busca da concórdia, o sentimento de reconciliação e os objetivos humanitários que
moveram os 11 anos de trabalho da Comissão Especial”.

Reprodução de capa do livro Direito à memória
e à verdade, publicado pela Secretaria Especial
dos Direitos Humanos.

à memória e à verdade em um rol de casos para que as
famílias tenham em paz seus mortos e recebam uma indenização. Os mortos, torturados e perseguidos pertencem
às lutas, às convicções, certas ou erradas, que defenderam.

há com quem buscar a concórdia.
Os vencedores continuaram vencedores. Cumpriram seu papel na história de vencer a classe operária, os
camponeses e a juventude em abril de 1964, de sufocar a
resistência das lutas sociais em 1968, de destroçar na década de 1970 a reação armada de correntes que avaliaram
ser possível derrotar militarmente a ditadura isoladas da
classe operária e de encerrar o ciclo do nacionalismo burguês iniciado em 1930.
Esgotada a ditadura para os interesses da burguesia, os vencedores, sob pressão do movimento democratizante, cumpriram finalmente seu papel de se afastar
do comando governamental do Estado. Mas, para isso,
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exigiram um acordo que resguardava as Forças Armadas,
a Polícia, o Poder Judiciário, os políticos, os capitalistas
diretamente colaboradores, os mentores externos que patrocinaram o golpe, e outros. O acordo: a Lei de Anistia.

11, brizolista, tiveram as vidas arrancadas. As mortes atingiram de simples operários, estudantes e camponeses sem
vínculo com as organizações políticas a vereadores, prefeitos, oficiais das Forças Armadas, e outros. Ressalte-se ainda a matança no Araguaia em função da guerrilha rural
Anistia para os derrotados?
organizada pelo PCdoB. Inúmeros presos foram torturados, executados, e seus corpos, ocultados na floresta.
O direito à memória e à verdade exige o reconheciA Comissão Especial apurou 339 casos de mortos e
mento de que a Lei da Anistia não foi concebida para os
desaparecidos que não constavam da lista de 135 casos de
derrotados, mas para os vencedores.
desaparecidos do movimento pelos direitos humanos, o
A ditadura estava esgotaque perfaz 474 mortos e desapareda, não tinha como dar conta da
cidos reconhecidos. Como, então,
nova situação de crise econômica
manter nas masmorras e nos arA Lei da Anistia, portanto,
aberta em meados de 1970. Merquivos do aparato militar-policial
fez parte da transição por
gulhara em escândalos de corruptamanho segredo? Se houve um
acordo para transitar a ditadura
cima, de forma a resguara tendência de a classe operária
para a democracia eleitoral, se foi
dar os crimes da ditadura
voltar à luta. As camadas mais
possível uma Lei da Anistia que
pobres da classe média já não assilivrou a ditadura de investigação
e conservar ao máximo os
milavam a propaganda do nacioe julgamentos, por que não seria
segredos de Estado. No
nalismo militar do “Ame-o, ou
possível um acordo em que o Esentanto, foi apresentada
deixe-o”. E a oposição consentida
tado reconhece seus atos ilegais,
(MDB) ganhava terreno frente ao
presta contas às famílias e as indecomo uma dádiva aos exipartido da ditadura (Arena).
niza? Até esse ponto é do interesse
lados,
aos
conscritos
e
aos
O governo do general Fidos militares. O problema começa
presos, que, aliás, contigueiredo se encontrava encurralaquando surge no âmbito do acordo uma diferença: considerar a
nuaram presos por um
uma sucessão promovida na Junta
tortura um crime não passível de
bom
tempo.
Militar, à margem do MDB, que
anistia e pleitear a abertura dos arserviu de canal ao descontentamenquivos da ditadura militar.
to popular, de forma a desviá-lo e
Haverá punição?
condicioná-lo a uma transição conOs arquivos serão abertos?
certada nos bastidores do Estado, sob a bandeira de “Diretas,
já”. Era questão de tempo para que a ditadura caísse e os
A publicação do “Direito à Memória e à Verdade”
direitos de uma democracia burguesa fossem estabelecidos.
abriu e remexeu a gangrena que havia sido ocultada. A
A Lei da Anistia, portanto, fez parte da transição
Comissão Especial não apurou responsabilidades. Mas
por cima, de forma a resguardar os crimes da ditadura e
trouxe à tona as questões: devem os assassinos e torturadores continuar à sombra de sua obra? Quem são os
foi apresentada como uma dádiva aos exilados, aos consresponsáveis? Trata-se de responsabilidade individual?
critos e aos presos, que, aliás, continuaram presos por um
A Lei da Anistia não serve tanto ao torturador quanto
bom tempo.
aos que pegaram em armas? A anistia não foi um acordo
As forças da repressão não apenas atacaram as corque igualou vencedores e vencidos, torturadores e torturentes de esquerda armadas, mas também importantes
posições do nacionalismo, representado pelo presidente
três décadas voltar às feridas? Já não houve conciliação
parlamentares e religiosos da alta hierarquia. A hipótese
mortos, localize, se possível, os desaparecidos e se mostre
humanitário, dando às famílias o direito à memória e a
altamente provável. Vários representantes do grupo dos
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uma indenização? Como abrir os arquivos se há sigilo de
questão de segurança nacional?
As respostas dependem dos meandros jurídicos.
Por essa via, não haverá punição alguma.
O caso mais notório é o do coronel reformado
Carlos Alberto Brilhante Ustra e do ex-comandante do
Destacamento de Operações de Defesa Interna, o famoso
DOI-Codi de São Paulo. O Ministério Público Federal,
em maio de 2008, entrou como uma ação na Justiça para
responsabilizar os dois agentes da repressão pela morte ou
desaparecimento de 64 presos políticos. Em novembro, o
juiz Clécio Brashi bloqueou a ação com a justificativa de
que cabe ao Supremo Tribunal Federal (STF) decidir se os
torturadores e assassinos de presos políticos estão cobertos ou não pela Lei da Anistia.
da Justiça, em audiência pública, pronunciou-se a favor do
processo contra “agentes públicos” que cometeram crimes de
Jobim, Ministro da Defesa, serviu de porta-voz da caserna. Do
alto do STF, Celso de Mello foi claro na defesa de que a Lei da
Anistia pôs uma lápide sobre todos os acontecimentos.
Em agosto, o Clube Militar convocou um ato de
desagravo e acusou de estar o governo Lula rodeado de
personalidades que no passado praticaram o terrorismo e
todos se beneficiaram da anistia. D. Odilo Pedro Scherer,
cardeal de São Paulo, comungou com o ponto de vista
de que se deveria virar a página. Roberto Freire, ex-PCB,
defendeu o respeito à Lei da Anistia.
A última palavra foi dada pelo presidente do STF,
há mais de 30 anos. É muito difícil fazer uma revisão unilateral da Lei da Anistia”. Ou: “Repudio qualquer tentativa de tratar unilateralmente casos de direitos humanos.
líticos. Direitos humanos não podem ser ideologizados, é
bom que isso fique claro.” (Folha de S.Paulo, 4/11/2008).
humanos tanto torturados quanto torturadores.

O presidente Lula recomendou que o melhor era
governo e levava a confrontos.
O ministro Paulo Vannuchi, da Secretaria Especial
dos Direitos Humanos, se mostra empenhado, juntamen-

atos de terrorismo também não prescrevem.
Paulo Vannuchi prometeu uma campanha de esclarecimento sobre os mortos no Araguaia para março
deste ano. Espera-se vasculhar a região e encontrar as
ossadas. Mas está convencido de que nada poderá fazer
contra torturadores e assassinos: “O que menos importa
agora é se se põe ou não alguém na cadeia” (in O Estado
de S. Paulo, 2/03/09). O mesmo destino tem o pleito de
abrir os arquivos da ditadura: “Acredito que, se houvesse
um mandado de busca de arquivos em quartéis-generais
do Brasil, teria gente que se oporia a isso”, afirmou Vannuchi.
A reação imediata de militares, ministros, políticos, setores da Igreja etc. contra a abertura de processos
e punição demonstra que o Estado de Direito, em nome
do qual se reivindica o direito à memória e à verdade, no
Brasil, é uma síntese que comporta em seu seio aspectos
da ditadura militar. A democratização se deu por essa
síntese. Participantes do regime militar ou defensores do
golpe de 1964 constituem força decisiva no Estado de
Direito, cuja expressão maior é a das Forças Armadas.
O máximo permitido é identificar os mortos e pagar as
famílias, que na sua maioria nada tinham que ver com
as convicções daqueles que tombaram em nome da liberdade, da democracia, do nacionalismo, do antiimperialismo ou até mesmo do comunismo.
A luta democrática pela responsabilização da ditadura militar, pela extinção de seus pilares, pela revelação
dos criminosos, pela abertura do que resta dos arquivos
e pela punição dos torturadores deve continuar. Mas terá
de ser assumida pelos movimentos sociais, tendo à frente
as organizações operárias e populares. Pv

Notas
Unioeste. Fez a declaração para a revista
(edição de
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Ninguém será arbitrariamente
preso, detido ou exilado.

Rosalina de Santa Cruz Leite
Professora Doutora da Faculdade de Serviço Social da PUC-SP;
ex-presa política e irmã do desaparecido político Fernando Santa Cruz

H

oje, mais do que nunca, a tortura aos presos políticos da ditadura militar de 1964 a 1985 voltou ao centro do debate na sociedade brasileira,
tomando espaço na mídia, revelando profundas contradições do governo Lula e da Lei de Anistia, provocando
novas e velhas indignações e nos mostrando que ainda
estamos longe de ter instrumentos de apuração dos fatos.
de fato aconteceu e responsabilizar quem a praticou, considero este momento muito importante para refletirmos
sobre o Estado repressor e classista que temos.

Parto do princípio de que a prática da tortura durante o período em foco não foi em nenhum momento
fruto de ações isoladas de indivíduos. Foi parte indissolúvel de uma política oficial de Estado. Hoje, apesar de
muitos depoimentos de prisioneiros políticos que constam de livros e pesquisas como o “Brasil: nunca mais”,
iniciativa da Cúria de São Paulo, dos registros da Comissão de Anistia, da significativa literatura existente sobre
o tema, a tortura, ainda, aparece com caráter oficioso,
dúbio, como coisa do passado que precisa ser esquecida,
na qual é preciso passar uma borracha, pois, afinal, já que

de-arara, geladeira, cadeira-do-dragão, afogamentos, asfixia em sacos plásticos, capuz, muito sangue e muito grito, praticada sob o aval da Lei de
de um ano nos quartéis da Vila Militar do Rio e no Presídio de Mulheres Talavera Bruce (Bangu feminino) e passei pela extrema violência da tortura física, tanto no DOI-Codi do Rio como na Oban de São Paulo. Além de ter um irmão desaparecido político e outro expulso da Universidade
Federal de Pernambuco quando cursava o último ano de Direito, pelo Decreto 477, o mesmo decreto que expulsou da Universidade professores
como Florestan Fernandes, Octávio Ianni e Maurício Tratemberg.
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nidade está legalizada.
A prática da tortura está presente em toda a história do Brasil e foi durante séculos utilizada, em quase
todo o mundo, como um exercício de punição e vingança
contra aqueles que se insurgiram contra o poder e a força
dos soberanos, dos poderosos, da Igreja na Inquisição,
dos senhores de escravos no regime escravocrata.
O Estado repressivo brasileiro nunca abriu mão de
tal prática, sendo a tortura até hoje uma ação corriqueira
de agentes desse mesmo Estado contra, principalmente, os
pobres, moradores da periferia que transgridem ou não,
mas que se apresentam, pela sua própria condição, como
suspeitos. Ao criminalizar a pobreza e tratar os pobres de
forma cruel e degradante, o Estado repressor brasileiro,
hoje, tem na tortura mais um instrumento de “submeter
a classe trabalhadora à exploração do capital, e mantê-la
sem revoltas sem o acesso aos direitos mínimos de sobrevivência digna. Logo, a tortura é uma prática que se concretiza não apenas por ações de agentes isolados; trata-se
de uma ação do próprio Estado, realizada por agentes
seus, que não são apenas protegidos mas que cumprem,
sim, ordens superiores, que os acobertam, os valorizam
e os premiam, como é o caso do Batalhão de Operações
no filme de José Padilha, Tropa de Elite. Trata-se, portanto, de uma concepção de Segurança Pública adotada pelo
Estado que se consubstancia em uma política covarde,
cruel e criminosa.
Considero, depois de conviver quase diariamente
com jovens envolvidos no ciclo da violência, que a tortura faz parte do cotidiano dessa juventude, muito mais
do que poderíamos imaginar antes de convivermos, por
meio do Projeto de extensão “Refazendo Vínculos”, com
eles. E, também, como a desqualificação social os leva a
internalizarem e naturalizarem e até banalizarem a tortura e a violência que vivenciam. Quando se revoltam,
ouvem sempre, de familiares, da comunidade, de alguns
técnicos “Por que foi aprontar?”, “Dê graças a Deus por
estar vivo... da outra vez você morre”; etc.
Por outro lado, sabemos e constatamos que as torturas praticadas contra pobres, negros, considerados “bandidos”, “marginais”, “foras-da-lei”, etc. são percebidas por
grandes segmentos de nossa população como necessárias e,
portanto, são justificaveis. Isso decorre, em parte, do fato
de a população exposta ao medo social provocado pela
enorme e terrível violência urbana sentir-se mais protegida

Reprodução das páginas 371, 372 e 373 do
Dossiê “Direito à memória e à verdade”, publicado pela Secretaria Especial do Direitos Humanos. Nessas páginas, há o registro do “desaparecimento e da morte” de Fernado Augusto
de Santa Cruz Oliveira e Eduardo Collier Filho.
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ou até mesmo vingada, quando vítima, se os agressores forem cruelmente punidos.
Muitos, se tivessem conhecimento das torturas a
que são submetidos adolescentes e jovens ao serem presos, sem falar das torturas praticadas pelos próprios pais
-

...na maioria das vezes, ao saber dos
relatos de torturas, as pessoas se horrorizam com a situação, mas logo aliviam suas consciências com as justificativas de que são ações isoladas, que
não lhes dizem respeito, e ousam alguns, ainda, defender a tortura para
casos excepcionais, com a justificativa de que é preciso, a qualquer custo,
conter a violência dos “perigosos”,
dos “marginais”...

trangidos. Entretanto, na maioria das vezes, ao saber
dos relatos de torturas, as pessoas se horrorizam com a
situação, mas logo aliviam suas consciências com as justificativas de que são ações isoladas, que não lhes dizem
respeito, e ousam alguns, ainda, defender a tortura para
casos excepcionais, com a justificativa de que é preciso,
a qualquer custo, conter a violência dos “perigosos”, dos
“marginais” e dos “bandidos”. Quase ninguém pergunta
quais são as reais causas de tanta violência e se mais
falando aqui da elite conservadora consciente; refiro-me
à população em geral, que internaliza e reproduz a ideologia dominante.
As causas desta enorme violência precisam ser
enfrentadas, mesmo nos marcos da sociedade burguesa,
com políticas sociais e econômicas de garantia de direitos, legalização de todas as drogas tornando uma questão
de saúde pública o que hoje é confinado pela ilegalidade
a uma questão policial repressiva. Essa não seria uma forma mais racional de se enfrentar a questão da violência
urbana, garantindo direitos?
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Dessa forma, mesmo que os tratados internacionais
de Direitos Humanos condenem a tortura como crime
aceita e defendida, embora não defendida publicamente desde que praticada sobre alguém que merece severo
castigo.
É comum ouvirmos a seguinte pergunta, quando
se fala de tortura: “Mas o que ele fez?”. Como se tal
procedimento pudesse ser justificado por algum erro,
deslize ou crime cometido pela vítima. Somente em al-

“certos elementos” essa medida até pode ser aceita. Assim, apesar da sua não-defesa pública, a omissão e mesmo a conivência por parte da sociedade fazem com que
tais dispositivos se fortaleçam em nosso cotidiano e se
consolidem como uma política de Estado. O que não é
estranho, pensando-se na correlação de forças presentes
na sociedade brasileira.
cional, transformou cada brasileiro num suspeito e todos os que contestavam o sistema eram um criminoso,
um subversivo, ou um inimigo que precisava ser combatido. Para julgar essa época é preciso compreendê-la,
saber como foi concebida toda a ação política naquela
conjuntura da América Latina e da esquerda mundial,
situá-la numa conjuntura política, ideológica e teórica
precisa.
países, vários movimentos de esquerda debateram novas
formas de fazer e pensar a política, introduzindo em suas
pautas temas referentes ao indivíduo, à subjetividade e
às minorias, questionando profundamente as idéias da
esquerda tradicional, inclusive a chamada luta de massas e as formas tradicionais de organização dos partidos
comunistas, aliados à então União Soviética. Diversos
autores contemporâneos descreveram a ascensão de um
novo pensamento de esquerda marxista, nessas décadas,
como resultado de um processo que vinha ocorrendo,
desde o final da década de 1950, inspirado nas revoluções
chinesa e cubana e nos movimentos estudantis europeus
e norte-americanos. Destaca-se, também, na formulação
desse pensamento, a contribuição da produção teórica
dos países do chamado Terceiro Mundo sobre a especificidade do colonialismo e do capitalismo tardio, além
dos escritos sobre a teoria da dependência1. Uma das
principais características desse pensamento marxista de

novo tipo, que, sob essas influências, floresce na década
de 1970 tanto no Brasil como no mundo, é a valorização,
tanto teórica como política, da cultura e da ideologia e de
crítica ao comunismo pró-soviético.
Durante a década de 1960, deu-se a rebelião dos
jovens franceses, conhecida no mundo como “maio de
1968”, quando os estudantes de Paris, a partir da Universidade de Sorbonne, apoiados por parcelas do movimento operário, enfrentaram a polícia nas ruas, levantando
barricadas, em defesa de ideais libertários, liderados pelo
líder estudantil Daniel Cohn-Bendit. Esse movimento valorizava o papel transformador dos costumes, dos
valores, da cultura, constituindo-se num fato marcante
das mudanças políticas dessa geração. O mundo parecia
explodir: fundiam-se Marcuse, Marx e Freud em correntes neomarxistas, defendiam-se uma sexualidade livre, a
importância da utopia e as ações políticas espontâneas e
radicais e questionavam-se os valores burgueses e a esquerda tradicional.
new
left
década ocorre, também, a ascensão dos movimentos das
minorias, destacando-se o movimento negro e o movimento feminista, bem como se desencadeia um amplo
movimento de desobediência civil contra o recrutamento
de jovens americanos para a guerra do Vietnam.
têm-se as influências da revolução cultural chinesa e da
revolução cubana sobre os jovens intelectuais, militantes e estudantes de esquerda, que os levaram à ruptura
com o conceito tradicional de política e de esquerda,
e provocaram a crítica acirrada ao comunismo oficial
da União Soviética e aos partidos de esquerda tradicionais, resultando na incorporação de novas idéias e práticas políticas inspiradas por essas novas experiências.
(1998), resumiu sua estratégia de luta à defesa do cerco às metrópoles pelos camponeses organizados. Acreditavam que, no interior desses países explorados, o
campesinato seria a principal força da guerra popular.
Defendia-se o cerco às cidades como estratégia revolucionária eficiente. O artigo de Lin-Piao sobre o cerco
às cidades, intitulado “Salve a vitória da guerra populido e divulgado entre estudantes de várias tendências
de esquerda, porque negava a hegemonia dos operários
no processo revolucionário.

Já a revolução cubana colocou em xeque a luta de
massas para a transformação da sociedade capitalista, defendendo a luta armada, tanto sob a forma de guerrilha
urbana, como rural. Fundamentados na própria experiência, os cubanos salientavam a importância da mobilização dos setores urbanos, difundiram a concepção do
foco guerrilheiro,
ocasionando cisões
É comum ouvirmos
no interior das organizações partidáa seguinte pergunrias pró-Moscou.
ta, quando se fala de
O texto de Regis
Debray intitulado
tortura: “Mas o que
“A revolução na
ele fez?”. Como se tal
revolução” (1967)
procedimento pudesdivulgava a teoria
do foco guerrilheise ser justificado por
ro e defendia uma
algum erro, deslize
nova concepção
ou crime cometido
o rg a n i z a c i o n a l ,
partidária e polípela vítima. Somentica, que deveria
te em alguns casos
substituir o mode– quando se trata
lo comunista soviético de partido.
de “pessoas inocenEm julho de
1967, realizou-se
clamores públicos, o
em Havana (Cuba)
a
Conferência
que mostra que para
da
Organização
“certos elementos”
Latino-Americana

essa medida até pode
ser aceita.

OLAS, que reuniu
lideranças da esquerda latino-americana, e na qual
se referendou a opção pela guerrilha como o caminho
fundamental para a revolução na América Latina2.
A mística criada em torno da figura do líder guerrecém-formado Estado Socialista Cubano para continuar
o combate ao imperialismo na África e na Bolívia, onde
foi preso e assassinado, em 1967, transformou-o num
ídolo mundial da juventude e impulsionou a adoção do
foco guerrilheiro nos países da América Latina. Já antes do golpe de 1964, floresceu no Brasil um importante
movimento nacionalista, cultural e político, envolvendo
setores significativos da sociedade num projeto político
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de hegemonia burguesa de estilo populista, bem como
um movimento operário, estudantil e camponês no qual
os comunistas desempenhavam um papel hegemônico,
interrompido pelo golpe militar de 1964.
Em conseqüência do golpe, esse movimento oposicionista foi adquirindo característiJá antes do golpe de
cas próprias, pois,
1964, floresceu no
a partir dessa data,
segmentos proBrasil um importangressistas da societe movimento naciodade brasileira foram construindo
nalista, cultural e
estratégias de enpolítico, envolvendo
frentamento dos
setores significativos
diferentes mecanismos de represda sociedade num
são política, ideoprojeto político de helógica e cultural,
gemonia burguesa de
progressivamente
implantados peestilo populista, bem
los sucessivos gocomo um movimento
vernos militares.
operário, estudantil e
sil, esse debate
camponês no qual os
tem seus desdocomunistas desembramentos
nas
penhavam um papel
diferentes cisões
no interior do
hegemônico, interPartido Comurompido pelo golpe
nista Brasileiro
militar de 1964.
que dará origem
à nova esquerda
brasileira, composta de diferentes organizações partidárias clandestinas,
com diferentes matizes ideológicos e estratégicos, onde
surgem as organizações que adotam e defendem a luta
armada como uma estratégia de resistência.
Combate nas trevas,
e Maria Paula Araújo (2000), em A utopia fragmentada,
apresentam reflexões sobre as novas esquerdas, no Brasil
e no mundo, na década de 1970, deduzindo que o renascimento teórico do marxismo no final dessa década
apresenta grande influência do pensamento de teóricos
como Marcuse, Bourdieu, e dos ingleses Edward Thompson e Eric Hobsbawm, na construção do pensamento
que deu ênfase à cultura e à ideologia, mas que, inegavel-
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Fidel Castro, Mao Tse-tung, Lin Piao, Regis Debray, e os
brasileiros Carlos Mariguela, Joaquim Câmara Toledo,
assassinados pela ditadura.

Nunca fomos terroristas. A luta
armada foi uma luta de resistência
Historiadores, cientistas sociais e militantes políticos muito têm escrito sobre a luta armada no Brasil no
período 1968-1974, descrevendo experiências individuais, elaborando textos de ficção, discutindo teses sobre a
guerrilha, apresentando denúncias das torturas e mortes.
Esses trabalhos compõem um balanço histórico e a vivência existencial de toda uma geração. Alguns desses livros
retratam a vivência de mulheres, como Iara - reportagem
biográfica, de Judith Lieblich Patarra, que conta a história
de Iara Iavelberg, moça da classe média alta paulistana,
de família judia, que opta pela luta armada, vive na clandestinidade, torna-se companheira de Carlos Lamarca e é
morta pelo exército, em 1971, na Bahia, pouco antes do
assassinato de seu companheiro, no sertão baiano. Outra
referência é o livro de Luiz Maklouf Carvalho, Mulheres
que foram à luta armada, que, apesar de polêmico em relação à interpretação e à abordagem dos fatos narrados,
apresenta depoimentos muito interessantes, mostrando
a trajetória de mulheres revolucionárias nas décadas de
1960 e 1970. Outro texto, Mulheres, militância e memória,
de Elizabeth F. Xavier Ferreira, nessa mesma linha, apresenta depoimentos de treze ex-presas políticas sobre a militância, a prisão e a tortura, como diz a própria autora,
de um ponto de vista incomum: o das mulheres. Outro
livro significativo é a obra coletiva dirigida por Albertina
de O. Costa, intitulada Memória das mulheres do exílio.
Outras narrativas que envolvem mulheres são os relatos
da luta de mães pelo reconhecimento de prisões e do desaparecimento de seus filhos. Entre elas, estão o relato de
Zuzu Angel, mãe de Stuart Angel, intitulado Procuro meu
filho (Editora Record) e o de Elzita Santa Cruz, mãe de
Fernando de Santa Cruz Oliveira, com o título Onde está
meu filho? (Editora Paz e Terra).
O filme Que bom te ver viva, da cineasta Lúcia Murat, ex-presa política, discute a temática da tortura de mulheres presas políticas, de modo bastante instigante, pois
aborda a relação homens versus mulheres, ressaltando a
relação das mulheres com a violência da tortura, lembrando que somente homens torturavam nos porões da ditadura. A cineasta Lúcia Murat esteve presa no Presídio de

Bangu, no Rio de Janeiro, por 4 anos, durante a ditadura
Há, portanto, uma expressiva bibliografia referente a esse período, escrita por seus protagonistas,
militantes de esquerda e de direita, e por muitos estudiosos do período. A maioria dos relatos disponíveis está marcada pela diversidade dos sujeitos e pela
multiplicidade de abordagens, assumindo formas que
vão de relatos de trajetórias a testemunhos, contendo memórias, entrevistas, reconstituições ficcionais
apresentadas sob a forma de vídeos, filmes e livros. A
bibliografia organizada por Marcelo Ridenti, com o
título As esquerdas em armas contra a ditadura, é uma
fonte que deve ser consultada por todo os interessados no assunto.
O debate mais significativo que perpassou a esquerda das décadas de 1960 e 1970 foi a opção pela luta
armada contra a ditadura como resposta à questão radicalismo versus imobilismo. Era esse o debate que revelava
o conflito político entre uma esquerda tradicional e uma
esquerda alternativa, formada esta, majoritariamente, por
jovens que acusavam a esquerda tradicional de conservadorismo, imobilismo, passividade e excesso de controle,
enquanto aquela acusava os jovens de radicais, voluntaristas, espontaneístas.
Essa sedução pela ação imediata e pelo pragmatismo, que caracterizou essa esquerda alternativa,
em sua maioria, é descrita no livro de Daniel Aarão
Reis e Jair Ferreira de Sá (1986) e também em Araújo
(2000), que demonstram como, durante a década de
1960, a paixão pelo radicalismo não se traduziu apenas
no desejo de heroísmo, coragem, ousadia, mas trouxe
consigo contradições e controvérsias, para a esquerda,
sobre a justificativa para se adotar um novo tipo de resistência revolucionária, traduzida na opção pela luta
armada por vários partidos e organizações da esquerda,
na América Latina.
Para compreender esse debate que defendia uma
resistência armada mas nunca terrorista, considerada revolucionária, justa e do povo, que, sob vários matizes teóricos e ideológicos, assumia a forma de guerrilhas, urbana
e rural, era preciso compreender o pensamento e as motivações dos defensores dessa forma de resistência e de luta
de classe, considerada justa e necessária, não apenas para
a superação da injustiça social, mas da própria lógica do
sistema capitalista, com um projeto ético e pedagógico.
Pela esquerda brasileira, a ação armada era defendida como uma resposta de autodefesa, inspirada em posi-

cionamentos como os de Fanon, em seu livro Os condenados da terra, publicado em 1961, lido por quase todos os
militantes daquela época que defendiam a luta armada.
Fanon foi um martinicano que, como médico psiquiatra
do exército francês, presenciou os horrores da guerra colonial na Argélia e, diante da barbárie, entendeu e justificou
a ação de resistência do colonizado contra o colonizador.
Ele passou a
ver essa resistência armada
Historiadores, cientistas
ou não como
sociais e militantes popositiva, não
líticos muito têm escrito
só por ser
uma resposta
sobre a luta armada no
à violência
Brasil no período 1968dos colonizadores, mas
1974, descrevendo expeporque era
riências individuais, elaum elemento
borando textos de ficção,
de construção da idendiscutindo teses sobre a
tidade
do
guerrilha, apresentando
colonizado: a
denúncias das torturas e
ação armada
não apenas o
mortes. Esses trabalhos
libertaria das
compõem um balanço
condições de
histórico e a vivência
exploração
econômica,
existencial de toda uma
mas resgatageração.
ria sua autoestima, sua
integridade e
sua condição
humana.
vamente curto: iniciou-se em 1968, e terminou com o
tenha havido notícia de ações armadas anteriores a 1968,
considerando o período pós-golpe de 1964, estas tiveram
caráter pontual e esporádico.
Outro ponto salientado como uma característica
importante da nova esquerda, em todo o mundo, no final da década de 1960 e na metade dos anos 1970, é o que
Araújo (2000) denomina de “ida ao povo”.
É exemplar, na prática dessa postura, a atitude da
Ação Popular, organização de esquerda de origem católica, que deslocou muitos de seus jovens militantes e
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dirigentes, nessa época, para morar em favelas, em bairros pobres da periferia das grandes cidades ou para áreas
rurais, com potencial de conflitos pela posse da terra. A
idéia era a integração dos militantes, estudantes e intelectuais dessa organização na vida do povo pobre dessas

É exemplar... a atitude da Ação Popular...
que deslocou muitos
de seus jovens militantes e dirigentes
(...) para morar em
favelas, em bairros
pobres da periferia
das grandes cidades
ou para áreas rurais,
com potencial de
conflitos pela posse
da terra. A idéia era
a integração dos militantes, estudantes
e intelectuais dessa
organização na vida
do povo pobre dessas
regiões.

do B, com outra
concepção de revolução, também
optou por enviar
militantes para a
região sul do estado do Pará, para
morar e trabalhar
junto ao povo dessa região, visando
implementar
a
guerrilha rural.

quando as organizações envolvidas
na luta armada retrocedem, já enfraquecidas e isoladas,
devido à selvagem
repressão que se
abateu sobre essa
nova esquerda, cresce a repressão com
mortes, assassinatos
e desaparecimentos.
Outro ponto importante de
discussão e de polêmica se dá, na
época, em torno
do caráter da ditadura, da análise da realidade brasileira e do caráter da
opção pela luta armada, o que levou a esquerda brasileira
sobrevivente desse período a participar ativamente na retomada dos movimentos sociais da periferia dos grandes
centros urbanos e a apoiar o novo movimento sindical
São Bernardo (SP) e a nele se integrar. Esse esforço conduzirá, posteriormente, à criação do Partido dos Trabalhadores, em 1980 (que não é objeto deste texto).
Voltando à análise anterior, com a distensão e a
abertura políticas, que resultarão na Anistia aos persegui-
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dos políticos da ditadura e nas ações e teorias políticas
período, que denomino de pós-luta armada, constitui-se
uma nova forma de busca de legitimação do Estado ditatorial, após o fim do milagre econômico e da luta armada. A ditadura tentava negociar e incorporar algumas das
principais exigências da oposição, num esforço de ampliação da sua base de sustentação, através de novas formas
de controle político e de repressão, como a retomada do
processo eleitoral controlado e tutelado, a anistia aos presos políticos e, já na década de 1980, a revogação da Lei
política, garantir o controle da sociedade civil não mais
de forma repressiva direta, como foi no governo Médici,
mas pela aplicação seletiva do poder coercitivo de um
Estado agora não mais militar mas repressivo e violento
de outra forma, como vimos no início deste artigo.
com uma acirrada luta interna entre os militares da chamada linha-dura e os adeptos da distensão lenta e gradural, desmobilizada e debilitada, devido à repressão brutal
aos militantes das organizações clandestinas e aos fortes
mecanismos de controle estatal sobre a sociedade civil
como um todo. É na transição do governo do ditador
de 1973 a maio de 1974) que desaparecem mais de trinta
militantes de organizações que não aderiram, na prática,
à luta armada: militantes da Ação Popular Marxista Leni-

1975, ocorre o assassinato do jornalista Vladimir Herzog,
dado como suicida, e do operário Manuel Fiel Filho, em
circunstâncias semelhantes, bem como o assassinato, em
São Paulo, de dirigentes do Partido Comunista do Bra“chacina da Lapa”, em dezembro de 1976.
Como mostra Alves (1984), o avanço da violência
da repressão, nos chamados anos de chumbo, tornou-se
uma ameaça pessoal a todos os membros da sociedade
civil, uma vez que, com o avanço da repressão, passa a ser
tênue a diferença entre a oposição contestadora de fato
e aquela considerada apenas como de pressão circunstancial, do ponto de vista do próprio sistema: a repressão
atinge quase todos que, de uma forma ou outra, faziam
críticas ao governo. A brutalidade do Estado militar ditatorial foi, durante o governo Médici, exercida de forma
indiscriminada, atingindo cruelmente toda a oposição ao

regime e não só os que optaram pela luta armada como
também muitos de outros setores da sociedade civil: jornalistas, artistas, intelectuais, operários, dos setores da
Igreja, além de professores e estudantes.
A morte de Vladimir Herzog, respeitado jornalista
da imprensa tradicional, os ataques aos estudantes universitários, as prisões e os assassinatos de operários ligados
à Igreja, como Fiel Filho, de membros da classe média
e alta, como o ex-deputado Rubens Paiva, que ousaram
se posicionar contra o regime militar, deixava claro para
toda a sociedade, mesmo durante o início do governo

(1974-1978), a situação da oposição à ditadura começa
a se inverter, pois setores de elite e das classes médias
passam a organizar um amplo movimento de oposição
aos rígidos controles repressivos e de centralização do
poder imposto pelo regime militar pós-AI-5.
de entidades da sociedade civil, como a OAB (Ordem
dos Bispos do Brasil) e a ABI (Associação Brasileira de
Imprensa), na defesa dos direitos humanos e liberdades
democráticas, bem como na pressão para obrigar o Estado Militar a começar o processo de distensão. Como a
Igreja tinha, naquela ocasião, muitos de seus membros
presos e torturados, ao se sentir atingida, começou a sensibilizar-se e a desenvolver ações críticas ao regime militar. Parte da própria hierarquia da Igreja, que assumiu, no
início do regime militar, posição de defesa desse regime,
colocou-se contra as terríveis arbitrariedades da ditadura. E entre esses expoentes, está D. Paulo Evaristo Arns,
que se transforma, em São Paulo, num ferrenho defensor
das liberdades democráticas, defendendo não só muitos
sacerdotes e membros das comunidades eclesiais de base
que foram presos, torturados e assassinados, como todos
os atingidos pela repressão.
Esse movimento da sociedade civil de defesa das
liberdades democráticas agrega várias lideranças políticas
de diferentes matizes, até lideranças da Arena, partido que
era a base de sustentação do governo militar. Entre essas,
destaca-se o senador Teotônio Vilela, que, ao visitar presos
chamados de terroristas, ouviu o relato de suas atuações
em defesa da liberdade, e os testemunhos das torturas a
que foram submetidos. Ao sair do presídio, o senador declarou para toda a sociedade que, em lugar de terroristas,
ali só encontrou jovens idealistas, e se integrou na luta em
favor de uma anistia ampla, geral e irrestrita.

a política denominada de distensão lenta e gradual,
agia com extrema dureza sempre que se sentia ameaçado, tanto pela oposição como por seus aliados. Como
prova dessa conduta, basta observar como, em seu período de governo, foram cassados vários parlamentares,

...o avanço da violência da repressão,
nos chamados anos de chumbo, tornou-se uma ameaça pessoal a todos
os membros da sociedade civil, uma
vez que, com o avanço da repressão,
passa a ser tênue a diferença entre a
oposição contestadora de fato e aquela considerada apenas como de pressão circunstancial, do ponto de vista
do próprio sistema...
entre os quais destacamos o senador Carlos Wilson, da
Arena de Pernambuco, e parlamentares do MDB, entre os quais o deputado federal Alencar Furtado. Com
a proximidade do processo sucessório, ocorre a demiscandidatura à Presidência fora articulada por um grupo da Arena sem o consentimento do ditador, além
Ednardo D’ávila Mello.
Cabe, entretanto, lembrar que no governo do ditasob a forte pressão da sociedade civil, houve algumas flexibilizações nesse setor. Esse período de reorganização do
movimento popular é marcado por grandes campanhas,
como a luta pela anistia, contra a carestia e pelas liberdades democráticas. Uma das características dessa fase de
institucionalização do Estado ditatorial brasileiro foi a
busca de legitimidade, que visava à ampliação de sua base
de sustentação política. Alves (1984) descreve esse período como de crescentes dificuldades a serem enfrentadas
no terreno econômico, no qual o Estado de Segurança
mecanismos para a obtenção de apoio político e social.
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Sabemos que, apesar de tudo o que foi escrito, ainda há muito a esclarecer e a estudar sobre esse período.
A exemplo, a abertura de todos os arquivos da repressão,
para que eles se tornem de domínio público. Só com medidas como essa é que, talvez, possamos saber do destino
que a repressão deu aos militantes desaparecidos, pois
isso, ainda, constitui um grande mistério. Ler e entrar em
contato com essa literatura, afirma Araújo (2000), é penetrar num mundo de revelações, muitas vezes traumáticas,
de experiências cruciais mas muito ilustrativas da nossa
história recente, ainda não suficientemente conhecida pelos brasileiros3.

A polêmica atual gerada pelo
processo acionado pela família Teles (2008)
mica ressurge pela ação corajosa da “família Teles”, da
feminista e socialista Amelinha Teles, nossa querida companheira de longa data, desde o tempo da luta pela anistia, passando pelo Brasil Mulher, pelo governo de Luiza
Erundina até os dias de hoje. Amelinha e seus familiares,
atingidos profundamente pela tortura durante a ditadura, numa atitude extremamente corajosa e em uma ação
inédita, acusam o coronel reformado do Exército Carlos
Alberto Brilhante Ustra de seqüestro e tortura em 1972
e 1973. Trata-se de uma ação civil declaratória, ou seja,
não implica pena ou indenização pecuniária. Essa ação
foi julgada favoravelmente em primeira instância em novembro.
A ação civil pública foi proposta pelo Ministério
Público Federal. A ação tem quatro objetivos: declarar a
responsabilidade de Carlos Alberto Brilhante Ustra e Audir dos Santos Maciel, ex-comandantes do Destacamento
de Operações de Informações do Centro de Operações de
Defesa Interna (DOI-Codi), em São Paulo (1970-1976);
pedir que sejam condenados a reembolsar aos cofres públicos o dinheiro gasto com a indenização das vítimas;
proibir que ambos exerçam função pública; e declarar a
omissão da União em abrir os arquivos sigilosos da ditadura militar.

os militares de responsabilidade legal pelos crimes cometidos, e toma a defesa dos torturadores. Considera que o
fato de o Congresso brasileiro ter aprovado a lei que considera a tortura crime só em 1997, permitiu que prescre-
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vesse em 1996 o prazo para a responsabilização de quem
praticou tais crimes antes desta data.
de escolher um lado. E ficou do lado dos militares, acusados
das torturas, das mortes e dos desaparecimentos que ocorreram no DOI-Codi no período da ditadura militar. Segundo
o procurador Marlon Weichert, um dos autores da ação, “A
legislação prevê que a União federal, ao receber a contestação, pode solicitar que não seja recebida como ré, mas como
co-autora ou assistente do Ministério Público Federal. Era o
que esperávamos que fosse acontecer. Mas aconteceu o contrário. A União não só se defendeu em relação aos pedidos
de ação contra ela, mas defendeu os interesses das pessoas
físicas que o Ministério Público considera que são torturadores e responsáveis por homicídios”.
A procuradora Eugênia Fávero disse: “A União
tem uma posição até privilegiada em ações desse tipo,
em ação civil pública e ações populares. Quando ela é
acionada como ré, caso ela concorde com a medida daquela ação, pode dizer que não vai contestar e vai atuar
ao lado do autor. Foi a opção que deixamos clara na
petição inicial”.
É inconcebível que o governo do presidente Lula,
sendo o próprio presidente um anistiado político, recebendo uma justa reparação mensal concedida pela Lei
da Anistia, que tem entre seus ministros perseguidos do
regime militar, inclusive ex-presos políticos como a ministra Dilma Rousseff e Paulo Vannuchi, entre outros,
não se posicione, em sua totalidade, claramente diante
de um sério processo contra aqueles que comprovadamente cometeram crimes contra a humanidade.
Os argumentos e debates que vieram a público revelam o quanto esse tema está presente em nossa sociedade, como o Estado representado pelas Forças Armadas e
seu alto comando são intransigentes na defesa do sigilo
em relação a esta questão e o quanto é arriscado falar
deste assunto.
Os torturadores não precisam apenas ser responsabilizados; é preciso investigar, esclarecer e punir todos
que cometeram crimes imprescritíveis. Os processos movidos corajosamente pela família Teles e pelo MPF são,
sem dúvida, a oportunidade de se fazer justiça, sem revanchismo, mas movidos pelos mais nobres sentimentos
que remetem ao respeito aos direitos universais da pessoa
humana.
É hora de honrar e resgatar a memória daqueles e
daquelas que lutaram e morreram na luta por uma pátria

socialista. É hora de mostrar para o Brasil e para o mundo que não mais haverá omissão, tolerância, conivência
com aqueles que praticaram atos horrendos e dormem
na certeza da impunidade, por conta da convicção da
prescrição dos seus atos.
São Paulo, ao participar da abertura da exposição Direitos
Humanos nos Parque Villa-Lobos, na zona oeste da cidade.
O Estado de S. Paulo, o
ministro lembrou que os membros da Resistência Francesa,
conhecidos como maquisards, que se opunham à ocupação
do país pelos nazistas, e os italianos que se insurgiram contra
a ditadura de Benito Mussolini, mesmo usando armas não
eram terroristas. “Quem são os terroristas franceses? Os ma-

quisards? Quem são os terroristas italianos? Os partiggiani?”,
lutando contra o nazismo. Mesmo que tivessem de usar as
armas, não eram terroristas”, defende Vannuchi.
O ministro também lamentou que, passados mais
de 20 anos do fim da ditadura, se ouçam declarações como
as de Mendes: “É lamentável que ainda haja esse tipo de
equívoco, que denota algum desinteresse no combate à
ministro, cada desembargador, enfim, de todo o Poder
de Direitos Humanos que é dever de todos, inclusive do
Poder Excecutivo, do governo Lula conduzir esse processo em defesa da nossa história, da nossa memória e por
um dever de justiça. Pv

Notas
1

imediatamente as ações armadas e outras terem protelado essa ação.

Referências Bibliográficas
ASSIS, Chico e outros.

FERREIRA,Elizabeth F. Xavier.
KUCINSKI, Bernardo.

. São Paulo: Scritta Editorial, 1991.

Filmes:

PUCviva 33 - out/dez de 2008

29

Toda pessoa tem
direito à instrução.

André Ramos Tavares
Pró-Reitor de Pós-Graduação da PUC-SP;
Professor dos Programas de Doutorado e Mestrado em Direito da PUC-SP

A

Carneiro, são “flores exóticas” nos regimes ditatoriais. E, como se sabe, apenas recentemente o
país conseguiu se livrar das amarras autoritárias, tendo
iniciado, após vinte e um anos de ditadura permanente,
um regime civil e democrático, cuja Constituição pretende ser seu símbolo máximo, carregando, na expressão ferecomeço”. Esta é a Constituição brasileira, que em 2008
completou vinte anos.
A Constituição de um povo, contudo, não é apenas o texto normativo aprovado em determinada data,
um documento exclusivamente voltado para o mundo
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normativo abstrato. Ela é a vivência e a experimentação
diuturna de uma comunidade. E, para usar da consagrada
tese de Peter Häberle, a teoria da Constituição é também
a ciência de uma cultura; os textos da Constituição devem ser cultivados e contextualizados, e suas instituições
consolidadas nessa cultura que vai se desenvolvendo dia
após dia.
Pode-se afirmar, desde logo, que a multipresença
da Constituição de 1988 em praticamente todos os setores e
a recorrência com que o discurso constitucional é invocado
são signos indicativos de uma inegável emancipação constitucional da sociedade brasileira, resultado do ambiente fortemente democrático que foi conquistado e construído.

O mote principal é a cidadania, considerando que
te dos direitos sociais reconhecidos, representava uma
a Constituição de 1988 foi alcunhada, “no auge do entuconta maior do que aquela que o Estado poderia pagar.
siasmo cívico”, de “Constituição cidadã”, na observação
Esses “profetas da catástrofe”, como a eles se referiu Bersagaz de José Murilo de Carvalho; um instrumento que
nardo Cabral, mantinham um ceticismo exagerado em
se propunha a resgatar a cidadania, afirmou Ulysses, na
relação ao texto da Constituição, ao mesmo tempo que
tentativa de construir uma democracia consistente com
compunham uma base de baixo compromisso social e
os anseios populares, superando a inércia antidemocrátidemocrático. Era a contramão das determinações consca do regime anterior.
Se havia certa ingenuidade no entusiasmo, como
Mas não foi apenas no plano retórico que a Conscolocou o autor, isso reforça o simbolismo daquele momento, mas que de forma alguma era ingênuo em suas
a necessidade de afastar um presidente, o que foi levado a
pretensões. A proposição e o que nela está inerente, posteefeito sem atentar contra a Constituição ou implodir insriormente, vão se transformantituições democráticas. E mesdo em uma realidade, graças à
mo com o pior dos pesadelos
ação constante da sociedade e
econômicos e com a estratosféO texto da Constituição de
de certas instituições, como o
rica inflação, alcançou-se a es1988,
fruto
da
ampla
particiPoder Judiciário.
tabilidade econômica, sem se
pação popular, representou a
Ademais, 2008 é a data
desviar (ainda que momentacomemorativa também dos sesneamente) das regras constituruptura com um passado tesenta anos da Declaração Unicionais e democráticas. Postenebroso.
Mas,
em
sua
origem,
versal dos Direitos Humanos,
riormente, presenciamos uma
que exerceu sobre a Assembléia
histórica passagem do “poder”
como instrumento de passaConstituinte uma significativa
para um partido situado mais
gem, mantinha, ainda, uma
importância, permitindo uma
ponte
com
o
antigo,
pontualconstrução e uma consolidação
cífica e sem rupturas, como
cada vez maiores dos direitos
era de se esperar em um regimente identificada (e superafundamentais no país. A ligame efetivamente democrático.
da) pela presença, durante a
ção entre ambos os documenEsses registros de supeConstituinte,
dos
senadores
do
tos, portanto, não é apenas de
ração realçam o prestígio e o
caráter “comemorativo”.
avançado estágio alcançado
regime militar...
pelas instituições constitucioO surgimento do
nais, e podem ser considerados
texto de 1988 e as dificuldades iniciais
uma consolidação definitiva da transição operada pela
Constituição de 1988 em diversos setores, especialmente
O texto da Constituição de 1988, fruto da ampla
na preocupação com os Direitos Humanos, sendo a cidaparticipação popular, representou a ruptura com um pasdania utilizada como seu emblema maior.
sado tenebroso. Mas, em sua origem, como instrumento
É certo que a Constituição revelou-se também
de passagem, mantinha, ainda, uma ponte com o antigo,
portadora de inúmeras deficiências. Entre esses pontos
pontualmente identificada (e superada) pela presença,
poucos positivos da normativa constitucional, bastaria
durante a Constituinte, dos senadores do regime militar
indicar, aqui, i) concentração excessiva de poderes no
bem como da ampla maioria conservadora de parlamenChefe do Executivo federal (com medida provisória,
tares.
poder de veto); ii) concentração excessiva de poderes e
Imediatamente após sua promulgação, passou a ser
alvo de ataque das forças do passado, de um pensamento
latórios expressos e excessivos (como a proteção contra a
contra-constitucionalista, calcado basicamente nas falsas
despedida arbitrária ou sem justa causa, ainda pendente
teses de que a Constituição tornaria o país ingovernável
de disciplina legal); iv) possibilidade facilitada de criação
e que era enganosa em suas determinações. A idéia era a
de autonomias territoriais excessivas e insustentáveis ecode que o custo de realização dos direitos, especialmennomicamente.
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Como resposta parcial a essas deficiências, foram
aprovadas sessenta e duas emendas constitucionais. Como

a Constituição de 1988 é prova do triunfo normativo
dos direitos fundamentais no Brasil. Como observa

Se fosse perfeita, seria irreformável”. Aqui se coloca a sempre delicada busca do desejável equilíbrio entre mudança e
permanência, passado e
futuro. As constituiTendo como finações com pretensão de
lidade primacial a
eternidade são sempre
superadas em algum
busca da realizaponto histórico.
ção estatal desses
Mas o número
direitos, há um exexcessivo de emendas
existentes atualmente
cesso de permissino sistema constituciovos constitucionais
nal brasileiro demonspara a obtenção
tra não apenas uma
necessidade de ajuste de
de recursos (imcertas parcelas da Conspostos, taxas e ditituição, mas também
um apetite desmedido
versas espécies de
relacionado à possicontribuições, além
bilidade do manejo
de outras fontes sedesse instrumento pelas forças presentes no
cundárias), neces-

um coração na Constituição brasileira de 1988, ele é o
conjunto de direitos fundamentais”. E não poderia ser
diferente.
Realmente, houve uma forte revalorização dos direitos fundamentais com a contemplação de diversos direitos,
inspirados na Declaração Universal, até então não presentes nas constituições anteriores. Também foi inserida a re-

sários para concretizar um verdadeiro
Estado social, impedindo, por outro
lado, uma cobrança
tributária arbitrária
e despreocupada
com a cidadania.

baseadas em caprichos
representa, em última
instância, uma cobiça
incompatível com práticas democráticas. O
risco de retrocesso e de
vulgarização é sempre
muito grande nesses
momentos, e só uma
grande consciência democrática pode nos salvar desses perigos.

Retomando a democracia e a
preocupação com os direitos humanos
A história de diversos países (incluída, aqui, a
recente história brasileira) confirma a relação entre o
desenvolvimento de um Estado e a democracia. A afirmação e a tutela efetiva dos direitos fundamentais são
temas centrais no que tange a esse desenvolvimento. E
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desses direitos, combatendo teorias, em voga no Brasil, que
reduziam ou mutilavam a imperatividade constitucional,
traduzindo a supremacia em uma falsa promessa, em um
eterno compromisso, jamais cumprido.
Esse é o tom da centralidade da dignidade humana na estrutura do Estado, proclamada solenemente no
primeiro dos artigos constitucionais. Como inovações: o
direito ao meio ambiente sadio, a tutela do consumidor,
o habeas data, o mandado de injunção e a ampliação da
ação popular, a proteção da propriedade privada submetida à necessária função social, a intensificação do modelo
de participação política e a preocupação pontual com os
direitos sociais, superando o modelo de Estado liberal.
Pode-se dizer que a Constituição de 1988 foi pródiga com
os direitos fundamentais em geral, especificando e ampliando suas respectivas áreas de proteção. Posteriormente incluídos por meio de emendas, somaram-se, ainda,
aos demais, o direito à moradia e o direito a uma duração
razoável do processo.
Tendo como finalidade primacial a busca da realização estatal desses direitos, há um excesso de permissivos
constitucionais para a obtenção de recursos (impostos, taxas e diversas espécies de contribuições, além de outras fontes secundárias), necessários para concretizar um verdadeiro
Estado social, impedindo, por outro lado, uma cobrança
tributária arbitrária e despreocupada com a cidadania.
percebe-se que a Constituição centralizou a figura do cidadão de direitos; este receberá sempre um influxo de salvaguardas constitucionais, consubstanciando a expressão
“Constituição cidadã”, confirmada pela prática cotidiana
de uma democracia consolidada.

O papel do Judiciário na cidadania
De maneira geral, o amplo rol de direitos fundamentais foi trabalhado adequadamente por todas as ins-

tâncias do Poder Judiciário, que não se intimidaram em
assumir um papel essencial nessa perspectiva.
O que se verificou foi um Judiciário com pensamento progressivo, que não se omitiu, quando provocado, para a concretização dos direitos fundamentais, principalmente o direito à saúde e à educação. Em relação a
este último, convém trazer à baila o julgamento do REAgR 384201/SP, em que se decidiu pela
obrigatoriedade do Estado em proporcionar creche e pré-escola às crianças de zero
...com os
a cinco anos de idade, nos termos do art.
ração, se
208, IV, da Constituição Federal.

tões infraconstitucionais com a instituição do Superior Tribunal de Justiça. Em 2004, a referida Reforma
do Judiciário teve como um de seus escopos (e desafios) solucionar a crise numérica do STF, resultante de
uma harmonização (mas não ainda uma pacificação)
jurídico-judicial-administrativa das diversas instâncias

sessenta anos da assinatura da Declaantes a discussão se restringia à natureza jurídica dos tratados de Direitos Humanos
celebrados pelo Brasil, em que a posição dominante era a de que estes eram recepcionados no
ordenamento jurídico como norma de estatura
meramente legal, agora, após a Reforma do Judiciário em 2004 e a correspondente alteração
da Constituição, tem-se, para os tratados, um
caráter (força) superior às leis.

sem entrar no mérito da decisão, e na etérea discussão da reserva do possível com
o mínimo existencial, o fato é que o Judiciário tem analisado inúmeras demandas
referentes à aquisição de medicamentos,
intervenções cirúrgicas e outras a elas relacionadas.
Assim, o Poder Judiciário caracteriza-se, nesses vinte anos de Constituição,
pelo protagonismo na consolidação dos
direitos fundamentais. Ressalta-se, ainda,
que houve, igualmente, uma evolução jurisprudencial do STF, em relação aos direitos humanos,
independentemente de sua constitucionalização.
Com efeito, com os sessenta anos da assinatura da
Declaração, se antes a discussão se restringia à natureza
jurídica dos tratados de Direitos Humanos celebrados
pelo Brasil, em que a posição dominante era a de que
estes eram recepcionados no ordenamento jurídico como
norma de estatura meramente legal, agora, após a Reforma do Judiciário em 2004 e a correspondente alteração
da Constituição, tem-se, para os tratados, um caráter (força) superior às leis.
Outro ponto que merece destaque é o recente julgamento do STF sobre a prisão de depositário infiel. O STF
revogou a súmula 619 e modificou seu posicionamento,
negando a possibilidade de prisão no caso de depositário
infiel, demonstrando os avanços que o Brasil tem alcançado no que tange os Direitos Humanos, nestes últimos
sessenta anos, por meio da evolução da sua própria jurisprudência superior.
Por fim, ressalte-se que o protagonismo do Poder Judiciário se deve à mudança estrutural ocorrida
com a Constituição de 1988, incluindo aqui as competências do STF, que foi desafogado, em parte, das ques-

e órgãos existentes, o efeito vinculante e a súmula vinculante foram criados, recriados e experimentados de
maneira consistente com essa premissa, sendo igualmente regulamentados em leis (Lei no 9.868/99 e Lei
no 11.417/06).

Uma estrutura federativa
a serviço da cidadania
Do ponto de vista da organização territorial, a valorização dos municípios foi constitucionalmente reforçada (para além de uma estrutura tradicionalmente binária), numa busca pela maior proximidade entre cidadão
e governo. A possibilidade de redigirem sua própria Lei
Orgânica alçou os municípios a um novo patamar de
autonomia real e permitiu uma elevação da cidadania.
Já os estados-membros, com suas constituições
próprias, foram contemplados com a possibilidade de
desenvolverem uma jurisdição constitucional estadual
(que havia tido duração efêmera entre 1965 e 1967), reforçando o constitucionalismo no âmbito estadual; mas
isso ainda aguarda um auto-reconhecimento desse espaço
pelos próprios estados (pela advocacia e pelos tribunais
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de Justiça), que dará nova roupagem à cidadania brasileiapurado e calibrado, e uma prática funcional do Estado que
ra. Esse atraso é indício de uma mentalidade ainda altaesteja direcionada efetivamente para cumprir e fazer cummente centralizada (e de subordinação) dentro de uma
(tipicamente assimétrica) federação.
nua expansão. Isso porque,
nistrativo, houve uma
embora tenha sido explorapreocupação muito intenda em suas possibilidades, a
Muitas e profundas foram as inovasa da Constituição com
Constituição brasileira ainções introduzidas pela Constituição
as despesas e a aplicação
da se ressente, para muitos
de 1988. Houve... uma verdadeira
de percentuais mínimos
(provavelmente para todos),
em determinados setores,
do mistério próprio do sa“revolução suave” no Direito brasicomo educação e saúde,
grado; suas margens estão
leiro,
que,
por
meio
de
suas
instituiassim como com a tutela
mais além daquelas que
ções, teve de se adaptar ao novo ceda moralidade adminispodem ser alcançadas pelo
trativa (a aprovação da
povo e, entre os especialisnário constitucional, reformulando
Lei de Improbidade e da
tas, algumas áreas do saber
conceitos,
substituindo
institutos
e
Lei de Responsabilidade
constitucional têm sido niimplementando o novo “padrão” na
Fiscal constituem verdatidamente preteridas em fadeiros marcos integrativos
vor de outras, mais próprias
sua normatividade e concretude.
da vontade constitucional
de um discurso ainda carrenessa seara).
gado pelo “tradicional”.
É preciso valorizar
Algumas conclusões e um breve balanço
a específica e profícua multidimensionalidade material
de nossa Constituição, isto é, o trato de temas menos
Muitas e profundas foram as inovações introduziconhecidos da literatura constitucional tradicional, emdas pela Constituição de 1988. Houve, a partir desta, uma
bora encetados na Constituição-texto e vivenciados pela
verdadeira “revolução suave” no Direito brasileiro, que,
sociedade diariamente.
por meio de suas instituições, teve de se adaptar ao novo
Ao lado destes assuntos, ainda carentes de maior
cenário constitucional, reformulando conceitos, substiatenção, mas também a eles imanente, não se pode descutuindo institutos e implementando o novo “padrão” na
rar da mais alta função que o Direito constitucional brasua normatividade e concretude.
sileiro tem desempenhado, qual seja, a defesa intransigenO balanço, se houver de ser feito um, é extremamente
te dos direitos fundamentais, na linha da consolidação da
positivo, porque contamos com um inegável e impressioDeclaração Universal dos Direitos Humanos. Este é, fora
nante salto em termos de avanços e conquistas nestes vinte
de dúvida, o tema mais candente na atualidade, no Brasil
anos. Mas o ponto ao qual se chegou pode ser considerado
e no mundo, e a normatividade da Constituição cidadã é
um excelente início para se buscar um modelo ainda mais
exemplar nesse aspecto. Pv
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Toda
pessoa tem
capacidade
para gozar
os
direitos
e as
liberdades.

Willis Santiago Guerra Filho
Professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro

P

artimos do entendimento de que a epistemologia
jurídica, enquanto Teoria da Ciência do Direito
belecimento de um conceito de Direito, assim como sua
aplicação ao estudo dos direitos humanos deve produzir
um conceito, jurídico, do que sejam esses direitos. Antes, porém, é preciso termos um “conceito de conceito”.
Como pretendemos nos dirigir a um público mais amplo
do que o dos especialistas em Direito, até para contribuir
com a ruptura da mistificação que o envolve, com efeitos
nefastos para a comunidade política, destinatária do Direito, vamos proceder à exposição em termos que esperamos sejam compreensíveis de um modo geral.

Produzir conceitos é algo próprio de um tipo de
saber que surge, justamente, quando se começa a fazer
isso de maneira explícita. Esse saber é a filosofia, forma
de saber que se diferenciou de outras justamente por buscar a elaboração de conceitos que captassem a verdade,
a razão de ser de tudo quanto fosse objeto de sua investigação, considerando essa verdade, essa razão de ser,
algo inerente ao objeto, seja por ser ele uma espécie de cópia

que o tornavam uma espécie de um certo gênero, o qual
corresponderia ao conceito. Essa divergência oporia, respectivamente, um mestre e seu discípulo, ambos célebres,
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Platão e Aristóteles, a quem se pode atribuir a fundação
para o plano do Direito posto, dito positivo (do latim
da filosofia como disciplina (de e do conhecimento), na
positum, “local”), no âmbito da Constituição que temos
esteira do mestre direto do primeiro (e tantos outros),
há 20 anos, do que se considera direitos humanos em
um plano político, internacional, tal como firmado na
ciplinas as mais diversas, em geral com caráter reconheciDeclaração que este ano comemora 60 anos.
damente científico, e outras nem tanto, como o Direito, a
Considerando as duas possibilidades de se elaborar
Teologia, a Psicanálise, etc., aplicam para seus propósitos
(e, portanto, diferenciadamente) a operação filosófica de
demos também chamar de “idealista”, e a “aristotélica”,
elaborar conceitos. É o que fazemos também no Direito,
que em um conceito jurídico de Direito Constitucional,
nos, aquelas modernas, pois se o Direito também o for,
como é o de direitos fundamentais, há que se contemplar,
penso que será uma ciência antiga (ou “pós-moderna”,
em certa medida, ambos os aspectos, sendo o primeiro
mais - ou menos - que simplesmente moderna): nossos
mais filosófico, por tender mais para a especulação, e
conceitos vêm sendo elaborao outro mais científico, por
dos, sob a influência da filose basear mais na experiência
sofia, há dois milênios e meio,
concreta; mas também não se
A teoria e prática do Direito
poderá deixar de fazer referênde que hoje se necessita... é
se afirmou a filosofia como
cia ao sentido que tem o Direiaquela
voltada
para
o
esclareum saber diferenciado e, esto Constitucional no contexto
pecialmente, sob a influência
do próprio Direito. E então
cimento e a realização do Esgrega, na Roma Antiga. Daí
nosso conceito remete a outro
tado de Direito nos quadros
que os conceitos, em Direimais geral, que é o próprio
da
Democracia,
bem
como
to, têm uma longa tradição,
conceito de Direito, sendo o
a qual se deve levar em conta
Direito Constitucional um de
dos direitos e nas garantias
ao trabalhar conceitos jurídiseus aspectos.
fundamentais,
constituciocos, mas também não se pode
Quando nos referimos
nais... Tais direitos podem ser
simplesmente reproduzir esses
ao Direito, podemos estar
conceitos tradicionais caso se
nos referindo a uma forma
entendidos como a tradução...
pretenda elaborar um conceito
de saber, uma disciplina que
do que se considera direitos
atualizado, pois deve-se presse estuda, ou então ao objeto
tar contas, também, com as
desse estudo, um Direito obhumanos em um plano polítinecessidades do presente. E o
jetivo, havendo ainda os dico, internacional...
presente traz um desafio ainreitos, em sentido subjetivo,
da recente para os que lidam
que dele decorrem para os sucom o Direito, em nosso país,
jeitos à sua aplicação. E, nesse
como também em vários outros: elaborar de certo modo
caso, a coincidência de denominações entre o tipo de
os conceitos jurídicos - ou seja, uma teoria jurídica que
conhecimento que é o Direito e o seu objeto vai além
tem nos conceitos um de seus aspectos principais - e fodesse aspecto léxico, pois há uma dependência maior
do que aquela que se verifica em outros campos de esoutro aspecto importante, fundamental, de uma teoria
tudo entre o modo como o Direito estuda o seu objeto
jurídica que pelo menos desde os antigos romanos já se
e aquilo que ele é ou deve ser, pois o ser do Direito é
apresentava como uma teoria com relevância prática.
um “dever ser”. Esse “dever ser” que é o Direito, por
A teoria e prática do Direito de que hoje se necessua vez, tem, novamente, diversos sentidos, seja aquele
sita, entre nós e em geral, é aquela voltada para o esclareidealista, que é prescritivo ou normativo, seja aquele
cimento e a realização do Estado de Direito nos quadros
realista, que é descritivo ou empírico. Em um sentido
da Democracia, bem como dos direitos e das garantias
idealista o Direito, em geral e nos seus diversos ramos,
fundamentais, constitucionais, que lhes são inerentes.
vem definido pelas várias correntes jusnaturalistas que
Tais direitos podem ser entendidos como a tradução,
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os mais diversos também, conforme a versão de jusnaturalismo adotada. Já o sentido realista é privilegiado
por um tipo de abordagem que se torna predominante
mais recentemente, e que se costuma denominar “positivismo”, havendo igualmente diversas versões dele,
embora não tantas quanto as do jusnaturalismo, pois
em geral haveria versões mais sociológicas de positivismo jurídico e outras mais estritamente jurídicas, normativistas,
entre as quais se destaca aquela pro-

atualizada, é a distinção dentre aquelas, entre essas
normas, que possuem a estrutura de regras, e aquelas que têm a natureza de princípios. As regras são
as normas jurídicas que selecionam uma conduta ou
um fato qualquer e estabelecem as conseqüências e o
significado de sua ocorrência para o Direito. Tais conseqüências e o seu significado podem ser favoráveis
ou desfavoráveis, agradáveis ou desagradáveis para os que estão sujeitos
às normas que compõem o Direito
Propomos uma episem questão. O caráter positivo, negavienense.
tivo ou, mesmo, indiferente de uma
temologia jurídica
A concepção de Direito, no
conduta que cumpra, descumpra ou
adequada ao estudo
duplo sentido já mencionado, que
simplesmente não viole alguma regra
dos
direitos
fundaentendemos ser aquela adequada ao
jurídica vem definido por aquela parDireito do Estado Democrático, é
tícula dela que se denomina tecnicamentais... que além
uma síntese que supera dialeticamente “sanção”. A sanção, prevista
de incorporar elemente dicotomias e antíteses dessas
para a hipótese em que se verifique
mentos
conceituais
outras concepções, forjadas para
o descumprimento do preceituado
dar suporte ideológico a diversas
na parte dispositiva de uma regra, a
positivistas, como o
depender da gravidade dessa infração
respeito à literalitambém econômica, social, juríditanto pode recair sobre o patrimônio
dade
do
que
se
enmaterial do responsável pelo descummalmente adotamos em nosso país
primento (quando então se apresenta
contra disposto nas
na Constituição de 1988. Essa consob a forma típica da execução forçanormas jurídicas...
cepção traz consigo a necessidade
da, na área privatista), como também,
também
não
abdica
de uma revisão teórica de conceitos
nas situações de maior gravidade, em
jurídicos fundamentais, atualizanque há uma ameaça ou violação de
da dimensão ideado-os em face de um “pós-positivistal monta, afligindo, mais que os
lista, valorativa, do
mo” e do Estado Democrático de
atingidos diretamente, o conjunto
Direito, especialmente tendo em
da sociedade, de molde a se traduzir
jusnaturalismo...
vista a centralidade que em ambos
na forma da pena, que pode recair
assumem os direitos fundamentais.
sobre a própria pessoa do infrator,
Propomos uma epistemologia jurísubtraindo-lhe ou restringindo-lhe
dica adequada ao estudo dos direitos fundamentais e,
direitos fundamentais, inclusive a liberdade.
com isso, também dos direitos humanos, que além de
E se a manifestação mais imediata e palpável do Diincorporar elementos conceituais positivistas, como
reito são as normas com a estrutura de regras, representada
o respeito à literalidade do que se encontra disposto
tipicamente pelas leis (em sentido próprio), nas quais está
nas normas jurídicas, elaboradas em atenção ao poprevista a pena como sanção, nem por isso tem menos imder constituinte soberano do Povo, em seu benefício,
portância do que elas, também nesse, como em qualquer
também não abdica da dimensão idealista, valorativa,
campo do Direito, em um Estado Democrático, como aquedo jusnaturalismo, embora procure situá-la em terle que entre nós foi adotado pela Constituição que no ano
mos que se reconhecem como ideológicos, adotando,
e mês em curso completa 20 anos; a outra espécie de norassim, igualmente, a perspectiva das teorias críticas,
ma jurídica, que só recentemente se vem afirmando, mas já
de ascendência marxista.
como de hierarquia e alcance superior à mais abrangente e
A característica mais notória do conceito de Direito, então, enquanto conjunto de normas de conduestão os princípios jurídicos, que se precisa entender como
ta, da perspectiva de uma epistemologia jurídica mais
diversos não apenas das regras, mas também dos chamados
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princípios gerais do Direito, de cunho jusnaturalista (apesar de consagrados em nosso Direito positivo, no artigo 4o
da Lei de Introdução ao Código Civil e no artigo 126 do
Código de Processo Civil, como recurso último para o preenchimento de lacunas no Direito) e de princípios que são
postulados, critérios ou cânones de interpretação do Direito,
de natureza heurística. É o que se passa agora a expor.
Já de há muito que a teoria do Direito deixou de
centrar-se na figura
da norma jurídica,
abandonando essa
perspectiva por asJá de há muito que
sim dizer “micro”,
a teoria do Direiem nome daquela
outra, “macro”, na
to deixou de cenqual se estuda o Ditrar-se na figura
reito a partir do ordenamento em que
da norma jurídica,
ele se dá a conhecer
abandonando essa
positivamente, conperspectiva por ascretamente, e que
transcende a mera
sim dizer “micro”,
soma das normas.
em nome daquela
A Teoria do Direioutra, “macro”, na
to contemporânea,
ao expandir o seu
qual se estuda o Diobjeto de estudo
reito a partir do orda norma para o
denamento em que
ordenamento jurídico, terminou por
ele se dá a conhecer
incluir nele espépositivamente, concie de norma que
cretamente, e que
antes sequer era
considerada como
transcende a mera
tal, o que, por via
soma das normas.
de conseqüência,
acarretou uma ampliação também no
conceito de norma
até então corrente, expandindo, via de conseqüência,
o próprio conceito de Direito. Antes, já se havia notado a importância de uma outra dimensão, na qual
definitivamente convergem o “ser” do que ocorre e o
“dever ser” da prescrição jurídica do que deveria ocorrer, dimensão esta cada vez mais valorizada em Filosofia do Direito: a dimensão processual (é o que deixa
transparecer a concepção habermasiana, assim como a
luhmanniana).
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Daí que vale expendir algumas considerações sobre
dade de nos deixarmos envolver na infindável discussão
filosófica sobre a natureza da norma jurídica, posicionando-se entre imperativistas ou anti-imperativistas, para saber se a norma é ou não um comando, pois para se obter
um conhecimento, como o científico, não é preciso saber
sobre o que são as coisas em si, sua essência, bastando-nos
alguma fórmula generalizadora dos traços apresentados
por tais coisas individualmente, ao se mostrarem à nossa
percepção, enquanto fenômenos.
imperativo ou uma ordem resultante de uma manifestação volitiva, algo da ordem ôntica, do “ser”, nem um
juízo, resultante de uma manifestação cognitiva, de natureza gnosiológica, mas sim algo, por assim dizer “intermediário” entre ambos: uma “expressão deôntica”, uma
prescrição de determinado tipo, que adquire seu caráter
especificamente jurídico quando inserida no contexto de
um ordenamento jurídico. Essas expressões deixam-se reduzir a proposições lógicas, com determinada estrutura,
onde se tem
Tatbestand, “suporte fático”, dos alemães, ou a fattispecie,
“espécie de fato”, dos italianos), e
enquanto um “dever ser”, uma prescrição, através de um
“funtor” ou modal, cujos tipos básicos são: “obrigatório”,
“proibido”, “facultado”.
De posse desses elementos, cabe agora introduzir
nosso tema no contexto da diferença entre normas que
são “regras” daquelas que são “princípios”. As regras trazem a descrição de situações hipotéticas formadas por
um fato ou um certo número deles, enquanto nos princípios há uma referência direta a valores a partir dos
quais se estabelece o status deôntico daquelas situações
hipotéticas, ou seja, se proibido, obrigatório, facultado ou indiferente. Daí dizer-se que as regras se fundamentam nos princípios, os quais não fundamentariam
diretamente nenhuma ação, dependendo para isso da
intermediação de uma regra concretizadora. Princípios,
portanto, têm um grau incomparavelmente mais alto
de generalidade (referente à classe de indivíduos a que a
norma se aplica) e abstração (referente à espécie de fato
a que a norma se aplica) do que a mais geral e abstrata
das regras. Por isso, também, poder-se dizer com maior
facilidade, diante de um acontecimento ao qual uma
regra se reporta, se essa regra foi observada ou se foi

infringida e, nesse caso, como se poderia ter evitado a
sua violação. Já os princípios são “determinações de otimização” (Optimierungsgebote, na consagrada expressão
de Robert Alexy, correspondente à dimension of weight,
de Ronald Dworkin, referindo-se aos princípios em suas
obras seminais), que se cumprem na medida das possibilidades, fáticas e jurídicas, concretamente dadas, o que de
imediato nos remete a um princípio destinado a viabilizar, em última instância, os meios de realização dessas
possibilidades: o princípio da proporcionalidade, ao qual
nos referiremos mais amplamente adiante.
Por outro lado, enquanto o conflito de regras resulta em uma antinomia a ser resolvida pela perda de
validade, total ou parcial, de uma das regras em conflito,
ainda que em um determinado caso concreto, deixandose de cumpri-la para cumprir a outra, que se entende ser
a correta, as colisões entre princípios resultam apenas em
que se privilegie o acatamento de um, sem que isso implique o desrespeito completo do outro, o que novamente
nos conduz à aplicação do princípio da proporcionalidade. Já na hipótese de choque entre regra e princípio, é
intuitivo que este deva prevalecer, embora aí, na verdade,
ele prevaleça, em determinada situação concreta, sobre o
princípio em que a regra se baseia: na verdade, não há
conflito direto entre regra(s) e princípio(s).
O traço distintivo entre regras e princípios, por último referido, aponta para uma característica deles que é
de se destacar, pois também os diferencia dos valores: sua
seja acatado de forma absoluta, em toda e qualquer hipótese,
pois tal obediência unilateral e irrestrita a uma determinada
há uma necessidade lógica e, até, axiológica, de se postular
um “princípio de proporcionalidade”, para que se possam
respeitar normas, como os princípios, tendentes a colidir.
Ao procurarmos solucionar um caso concreto, que
não é resolvido de modo satisfatório aplicando-se as regras pertinentes a ele, inquirindo dos princípios envolvidos no caso, logo percebemos que esses princípios se
acham em um estado de tensão conflitiva, ou mesmo em
rota de colisão. A decisão tomada, em tais casos, sempre
irá privilegiar um (ou alguns) dos princípios, em detrimento de outro(s), embora todos eles se mantenham íntegros em sua validade e apenas diminuídos, circunstancial
e pontualmente, em sua eficácia.
Esse estado potencial de conflito dos princípios
de um ordenamento jurídico se vê já naquela decisão po-

lítica fundamental da nossa Constituição, enunciado já
em seu “Preâmbulo”, de que se realize entre nós o Estado
Democrático de Direito, que condensa dois princípios
estruturantes de nosso sistema jurídico, o Princípio do
Estado de Direito e o Princípio Democrático, pois na
medida em que eles se implicam mutuamente, pode-se
imaginar que o respeito unilateral de um deles leve ao
desrespeito do outro. Exemplificando, tem-se a situação

Do mesmo modo, podem-se figurar
situações em que um excessivo apego à igualdade formal de todos os
cidadãos perante a lei, exigência do
princípio do Estado de Direito, leve a
que se esqueça a desigualdade material entre eles, e se cometa ofensa ao
princípio democrático, o que termina desvirtuando o próprio sentido da
isonomia.
de exagero no atendimento ao princípio democrático, levando ao desvio excessivo de poderes para o legislativo
assim, o equilíbrio entre os poderes estatais, e, com isso,
desatendendo ao princípio do Estado de Direito, com
comprometimento da própria democracia, pela insegurança institucional daí resultante.
Do mesmo modo, podem-se figurar situações em
que um excessivo apego à igualdade formal de todos os
cidadãos perante a lei, exigência do princípio do Estado
de Direito, leve a que se esqueça a desigualdade material
entre eles, e se cometa ofensa ao princípio democrático,
o que termina desvirtuando o próprio sentido da isonomia. Em ambas as hipóteses, para evitar o excesso de
obediência a um princípio que destrói o outro e termina
aniquilando os dois, deve-se lançar mão daquele que,
por isso mesmo, há de ser considerado o “princípio dos
princípios”, o princípio da proporcionalidade, que também não pode ser absoluto, sendo como é um princípio
que expressa a relatividade dos princípios e direitos fundamentais, com caráter reflexivo, ou seja, que se aplica
a si mesmo, para que sua aplicação seja igualmente proporcional. Pv
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Todas as
pessoas
nascem
livres e
iguais
em
dignidade
e
direitos.

Angela Mendes de Almeida
Historiadora do Observatório das Violências Policiais-SP - CEHAL/PUC-SP

E

m 16 de setembro de 2008, depois de dois dias
Rondas Ostensivas “Tobias de Aguiar”, da Polícia

extrajudicialmente dois rapazes em Sapopemba (São Paulo), em 31 de março de 1999, foram absolvidos por sete
o Dedeco, era um afrodescendente de 22 anos que tinha
problemas mentais: não escutava, não compreendia bem
as conversas, mas participava das oficinas do Cantinho
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branco, tinha aproximadamente 25 anos e dois filhos. O
promotor, Dr. Marcelo Milani, demonstrou com abundância de provas que os policiais recolheram o corpo do
“perigoso bandido” Dedeco, já morto, e que Ednaldo,
ferido, estava vivo e com força para gritar várias vezes:
“Socorro, me ajudem, eles vão me matar; fulana, cuide
dos meus filhos”, na presença de vários moradores, alguns dos quais, depois de nove anos, testemunharam em
julgamento. O promotor demonstrou ainda, com laudos técnicos, que se passaram mais de três horas entre o
momento em que o corpo do morto e o do vivo foram

recolhidos e o momento da entrega dos dois corpos, mortos. Demonstrou ainda que no camburão utilizado havia
marcas de tiros no chão da parte traseira, indicando disparos à queima-roupa, de cima para baixo.

a versão policial repetida docilmente pelos jornais, somos
informados de que após a morte é a vítima que é investigada. Em geral a ela se atribui passagem pela Febem ou
pelo sistema carcerário, de modo a pretender com isso
confirmar a justeza da execução sumária.
Para esses jornais, como para a opinião pública
segunda, que os autores foram, de fato, os cinco poliobscurantista, dentro da qual devemos situar muitos
corpos de jurados, é mais uma “morte de bandido”.
Tudo é feito para encontrar uma
pela absolvição1.
mancha na folha corrida do morO que se pode deduzir desto, como se essa mancha, em si,
A naturalização das
se resultado? Que os sete jurados
justificasse a execução extrajudiexecuções
sumárias
apóiam a execução sumária de Edcial, sem julgamento, em um país
praticadas por agentes
naldo e Dedeco, sendo solidários
onde não existe legalmente a pena
moralmente com o crime praticado
de morte.
do Estado, que são às
pelos cinco policiais militares da
vezes
seguidas
de
oculRota.
blica progressista, formada por mitamento de cadáver,
litantes dos partidos de esquerda e
corpo de jurados, supostamente redos movimentos sociais organizaque são muitas vezes
presentantes da sociedade civil no
dos, parece não se dar conta nem
precedidas
de
torturas
Tribunal do Júri, cobre com sua
da amplitude do fenômeno, nem
e tratamentos cruéis,
absolvição as execuções sumárias
do que ele representa na paisagem
praticadas por agentes do Estado.
social e política brasileira. Encara
degradantes e humiA decisão mais notória foi uma
esses fatos apenas como o desenrolhantes,
tanto
nas
priexecução filmada por câmera de vílar da criminalidade na vida urbadeo, em cores, filme repetido várias
na, em fragmentos, retratos isolasões como nos bairros
vezes em programas televisivos, no
dos sem conexão.
periféricos populares e
entanto, absolvida por um corpo
É a essa opinião pública
nas favelas, é um proprogressista que é preciso falar,
havia assaltado uma loja, está dendespertá-la da sua letargia. A natucedimento que está intro do carro, ferido, imobilizado,
ralização das execuções sumárias
tegrado à cultura cotiporém vivo, gesticulando com as
praticadas por agentes do Estado,
diana
da
sociedade...
mãos. “Momentos depois o polique são às vezes seguidas de oculcial militar segura um dos braços
tamento de cadáver, que são muido rapaz e dispara a sua arma dentas vezes precedidas de torturas e
tro do carro. Vê-se o recuo do braço do policial com
tratamentos cruéis, degradantes e humilhantes4, tanto
nas prisões como nos bairros periféricos populares e nas
o impacto do tiro. Alguns minutos depois o corpo do
favelas, é um procedimento que está integrado à cultura
rapaz é retirado pela porta traseira do carro e colocado
2
cotidiana da sociedade, submersa no senso comum mino porta-malas de uma viatura da Polícia Militar” .
diático que entroniza o direito à propriedade acima do
márias Philip Alston, que visitou o Brasil em novembro
direito à vida. O alvo único desse tratamento completade 2007, aqui os policiais matam fora de serviço e matam
mente ilegal do ponto de vista da legislação, tanto brasiem serviço. É como se tivessem carta-branca para matar.
leira quanto internacional, são os pobres. Os habitantes
A maioria dessas últimas mortes sequer chega a ter juldos territórios da pobreza, das favelas e periferias das
gamento, como as de Dedeco e Ednaldo. São registradas
grandes cidades, em sua grande maioria jovens e negros,
como “resistência seguida de morte”, mas são de fato exesão hoje o “inimigo interno” do Estado brasileiro. Essa
3
cuções extrajudiciais . Pela leitura da maioria das notíperseguição a uma parte da população civil do Brasil,
cias na imprensa sobre esses supostos confrontos, que são
muito bem delimitada, não é uma questão que pode ser
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encarada como fragmentos isolados e ocasionais. Ela faz
parte da realidade brasileira atual e integra o movimento
internacional do Estado neoliberal de cercar os pobres

existência digna. Como disse Plínio de Arruda Sampaio
no lançamento do Tribunal Popular, “a violência contra
o pobre virou política de Estado”5.

...a Lei de Segurança Nacional,
de março de 1967, cujo objetivo
era a guerra contra o “inimigo
interno”, naquela época os comunistas e “subversivos”, adaptou a sua fórmula à “guerra aos
terroristas” decretada depois
dos atentados de 11 de setembro
de 2001, em Nova York. Criou
um outro “inimigo interno”, os
pobres, “inintegráveis” como
se dizia ao tempo do governo de
Fernando Henrique Cardoso, as
“classes torturáveis” de desde
sempre...
março de 1967, cujo objetivo era a guerra contra o “inimigo interno”, naquela época os comunistas e “subversivos”, adaptou a sua fórmula à “guerra aos terroristas”
decretada depois dos atentados de 11 de setembro de
no”, os pobres, “inintegráveis” como se dizia ao tempo
do governo de Fernando Henrique Cardoso, as “classes
torturáveis” de desde sempre, às quais se refere Paulo
Arantes6.
A perseguição a esse setor, ou classe social7, configura perfeitamente o crime de lesa-humanidade descrito
pelos procuradores federais: “delitos penais graves cometidos em contexto de ataque generalizado e sistemático
contra uma população civil, em tempo de guerra ou de
paz. Conceito vigente desde o Estatuto do Tribunal de
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95)”; “padrão sistemático
e abrangente de ataque a segmento da população civil,
entre outros: a tortura, o homicídio, a execução sumária, extralegal ou arbitrária, (...) bem como o seqüestro
e demais ilícitos que concorrem para o desaparecimento forçado”8. É preciso repisar que tortura, execução
sumária e ocultamento de cadáver não estão inscritos
em nenhuma constituição, seja ela autoritária, seja ela
democrática. São crimes de lesa-humanidade. E no Brasil atual esses crimes são executados sistematicamente
contra os habitantes dos territórios da pobreza.
A gravidade desse “ataque generalizado” acaba de
ser até reconhecida por um conjunto de entidades, entre as
quais o Conselho Federal da OAB, ao afirmar que “são quase diários os massacres de jovens e trabalhadores, negros e
pobres em sua imensa maioria, em algumas cidades do país,
assassinados pela polícia do Estado em operações pretensamente voltadas para o combate ao crime organizado”9.
Ora, o mesmo movimento que leva a opinião pública obscurantista a apoiar as ações ilegais de repressão
e extermínio dos pobres, que naturaliza e banaliza esses
crimes cometidos pelos agentes do Estado na vigência da
Constituição de 1988, faz também que se resista a reabrir,
como dizem, “as feridas do passado”, lançando luz, esclarecendo, investigando e criando condições para a punição jurídica penal dos torturadores da ditadura militar.
Esquecer o passado remoto de 1964 a 1988, anistiar os torturadores, assassinos e ocultadores de cadáveres,
mas esquecer também as escandalosas chacinas cometidas
por agentes do Estado durante a vigência do Estado democrático de Direito, como a de Acari, em 30 de julho
de 1990, a do Carandiru, em 2 de outubro de 1992, a da
Candelária, em 23 de julho de 1993, a do Castelinho, em
5 de março de 2002, a do Jaraguá, em 6 de maio de 2007,
a do Complexo do Alemão, em 27 de junho de 2007, a do
Morro da Previdência, em 16 de junho de 2008, entre centenas de outras, faz parte do mesmo movimento que quer
ver apenas o Brasil “pra frente”.
Para esses otimistas, estamos em um país democrático, pois temos a Constituição de 1988 e eleições a cada
dois anos, e vitorioso em sua marcha para “liderar” (e não
dominar) os outros países da América Latina, servindo
como “pólo de integração” (e não vetor de exploração).
Apesar das mazelas ou dos chamados “resquícios” da ditadura militar, temos avançado na área de
Direitos Humanos, haja vista o fato de termos contemplado as reivindicações de “segmentos historicao

...não enxerga que foram ficando
pelo caminho cadáveres, famílias esmagadas pelo peso da perda de seus
entes queridos, vitimados por aqueles que deveriam protegê-los, vidas
destroçadas por torturas e prisões
com tratamentos cruéis, desumanos
e degradantes...
mente vulneráveis e discriminados” com a criação de
ministérios e programas, bem como com a promulgação de leis que dizem respeito a gays, quilombolas,
população negra, mulheres, crianças e adolescentes,
etc. Essa visão, ao analisar os progressos pela via da
fragmentação e das concessões seletivas, evacua o problema de classes, oculta o fato de que hoje o “inimigo

interno” são os pobres, “inintegráveis” na sociedade
resplandecente de consumo, aos quais cumpre contentar-se com políticas de redistribuição de renda
limitadas e, em caso de sonhos muito altos e insubordinação, sofrer as conseqüências da repressão dos
agentes do Estado.
Essa visão rósea do atual Estado democrático
de Direito brasileiro não enxerga que foram ficando pelo caminho cadáveres, famílias esmagadas pelo
peso da perda de seus entes queridos, vitimados por
aqueles que deveriam protegê-los, vidas destroçadas
por torturas e prisões com tratamentos cruéis, desumanos e degradantes que só atingem os habitantes
dos territórios da pobreza.
Assim, a luta pelo esclarecimento da verdade
de todos os crimes passados e presentes, com as suas
conseqüências jurídicas, é frente de batalha ideológica e é, ao mesmo tempo, como disse Plínio de Arruda Sampaio, episódio fundamental da luta de classes
hoje10. Pv

Notas
1 Ver “Carta Aberta”, de 18 de setembro de 2008, assinada por: Centro de Direitos Humanos de Sapopemba (CDHS); CEDECA - Monica Paião Trevisan;
Cantinho da Esperança – NASCE; e Instituto Daniel Comboni.
2 Caso filmado pelas câmeras de vídeo da Rodovia Anhangüera, na altura de Limeira: morte de Edson de Souza Barbosa, de 18 anos, em 11 de março de 2005.
O júri, em 14 de dezembro de 2006, no Fórum de Limeira, absolveu o policial militar autor da morte filmada. Ver: http://www.ovp-sp.org/exec_edson_limeira.
htm
3 Ver Relatório de Philip Alston, divulgado em 14 de maio de 2008, em: http://www.redecontraviolencia.org/Documentos/263.html; http://www.global.org.br/
4 “Convenção Contra a Tortura e Outras Penas e Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes”, de 1984, da ONU.
5 “Tribunal Popular cobra justiça para crimes do Estado”, Agência Brasil de Fato, 24.10.2008, http://www.brasildefato.com.br/v01/agencia/agencia/
nacional/201ctribunal-popular201d-cobra-justica-para-crimes-do-estado
6 Paulo Arantes, “Estado de sítio”, in: Extinção. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 163.
7 Deixando-se de lado os parâmetros clássicos do marxismo para definir classe social a partir do seu lugar no processo de produção, e levando-se em conta os
rendimentos e a inserção territorial.
8 Trecho de apontamentos distribuídos pelo Ministério Público Federal – procuradores Marlon Weicher e Eugênia Fávero – em “Painel: Crimes da ditadura:
ainda é jurídico punir?”, 14.08.2008. Para os casos de desaparecimento forçado durante a vigência do Estado democrático de Direito no Brasil e da Constituição
de 1988, ver: http://www.ovp-sp.org/denuncia_%20manifesto_desaparecidos_maio_2006.pdf; http://www.ovp-sp.org/exec_desaparecidos_maio06_paulo.htm;
http://www.ovp-sp.org/exec_rodrigo_guarulhos.htm; http://www.ovp-sp.org/entrevista_elias.htm
9 “Carta de Brasília”, Brasília, Sede Nacional do Conselho Federal da OAB, 21 e 22 de outubro de 2008. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
Abrat – Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas; Ajufe – Associação dos Juízes Federais do Brasil; Anamatra – Associação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho; Conlutas – Coordenação Nacional de Lutas; CUT – Central Única dos Trabalhadores; CTB – Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras
do Brasil; Andes/SN – Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – Revista Consultor Jurídico, 23.10.2008 - http://www.conjur.com.
br/static/text/71057,1
10 Matéria citada. Ver Agência Brasil de Fato, 24.10.2008, http://www.brasildefato.com.br/v01/agencia/agencia/nacional/201ctribunal-popular201d-cobrajustica-para-crimes-do-estado
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Andrea Almeida Torres
Doutora em Serviço Social pela PUCSP; especialista em Direitos Humanos pela UPO/Sevilha

C

om a finalidade de contribuir com as investigações
sobre o sistema punitivo brasileiro na contemporaneidade, suas ideologias, metodologias, avanços
e retrocessos, esta reflexão pretende abordar criticamente
a vigilância − pulseira ou tornozeleira eletrônica −, como
mais uma forma e tecnologia da punição e defendida como
alternativa ao aprisionamento.
Com base em recentes experiências nacionais e nas
considerações no campo sócio-jurídico sobre a proposta,
trata-se de apresentar e questionar a adequabilidade da medida no contexto penal-carcerário brasileiro, instaurando
uma questão crucial: a vigilância eletrônica significa uma
ruptura com o estigma do aprisionamento?
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Em 25 de abril de 2007, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) aprovou um pacote de projetos de combate ao crime e à violência. Para que entrem
em vigor, as propostas seguirão para votação na Câmara
dos Deputados para serem submetidas, em seguida, à sanção presidencial. Entre os projetos aprovados, estão estes, a
respeito do monitoramento eletrônico de condenados:
− Projeto de Lei nº 165/2007, que autoriza o monitoramento eletrônico, por meio de tornozeleira ou pulseira, de condenados em liberdade provisória;
− Projeto de Lei nº 175/2007, que prevê o monitoramento eletrônico do condenado em regime fechado
quando o juiz julgar necessário.

A vigilância eletrônica do condenado em liberdade
condicional, em meio aberto ou fechado; prisão domiciliar,
sob proibição de freqüentar determinados lugares, em saídas
temporárias ou com direito a prestação de trabalho externo,
estabelece a utilização de equipamento eletrônico para rastreamento do condenado beneficiado. Consiste no uso de meios
tecnológicos que permitam, à distância, observar a presença
ou ausência do indivíduo em determinado local e durante
determinado período, autorizado ou não, judicialmente, a
permanecer naquele local.
A pulseira ou tornozeleira eletrônica é um mecanismo bastante utilizado nos Estados Unidos, na França e em
Portugal. Ao adotar essa política de segurança e pena, os
governos atestam conceder mais benefícios penais ao condenado e, principalmente, visam diminuir a superlotação
nas penitenciárias.
As tornozeleiras eletrônicas permitem o rastreamento
24 horas por dia, como forma de monitoramento e vigilância
de todos os passos do indivíduo condenado ou que responde
a processos (como acontece nos Estados Unidos). O equipamento emite sinais de localização GPS (Sistema de Posicionamento Global) para agentes policiais. Funciona como um
substituto ao aprisionamento ou monitoramento em prisão
domiciliar. Os vigiados são impedidos, assim, de transitarem
por locais nos quais não estão autorizados judicialmente. A
medida é considerada ainda um nível de progressão do regime
penal, ou seja, um abrandamento ou uma concessão do nível
de liberdade.
Em alguns Estados brasileiros, como a Paraíba, o
próprio poder judiciário recrutou presos voluntários para
o teste da tornozeleira eletrônica para monitorar o cumprimento da pena em liberdade (entretanto, sem um bom
resultado). Minas Gerais e o Distrito Federal ainda fazem
estudos para o uso da tornozeleira em seus apenados. Na
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal
consta projeto de lei sobre “algemas eletrônicas”, claramente defendendo o monitoramento, a maior concessão
de benefícios e a diminuição da superlotação prisional.
Em Belo Horizonte( (2007), vinte presos do regime semi-aberto que trabalham em limpeza de ruas foram os primeiros do país a usar tornozeleiras eletrônicas
monitoradas por satélites 24 horas por dia. Elas custaram R$ 180 mil e foram compradas nos Estados Unidos
pela Prefeitura da cidade de Nova Lima, onde se localiza
a Cadeia Pública. O sistema instalado nessa região tem
capacidade de monitorar três mil condenados. Nesse
projeto mineiro a defesa principal é que, com os equipamentos, os apenados poderão trabalhar na construção

de escolas e postos de saúde, recebendo até um salário
mínimo (o que perpetua a exploração do trabalho e a
desproteção social).
Porém, o próprio Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária (CNPCP), órgão consultivo
do Ministério da Justiça, considera ilegal essa medida de
restrição de liberdade ser implantada sem a legalização
federal. E considera, ainda, que a proposta brasileira difere do modelo de outros países, como, por exemplo, a
Europa, onde o equipamento tem sido usado nos casos
de crimes sexuais ou violência doméstica, como forma
de prevenção. Esse procedimento causa divergências em
instituições brasileiras como a Ordem dos Advogados
(OAB).
O custo para os governos estaduais pago às empresas que fornecerão os equipamentos será em média
R$ 650,00 mensais, por equipamento e manutenção (enquanto um detento em penitenciária custa mensalmente
R$ 1.800,00). Os critérios para a seleção dos condenados,
em alguns Estados, são: pena inferior a cinco anos; não responder a outros processos criminais; não ter cometido crime contra outra pessoa; estar habilitado para a progressão
do regime; ter infra-estrutura adequada em sua residência
para o cumprimento restrito em domicílio, quando for o
caso (telefone e energia elétrica).
No Estado de São Paulo, a vigilância eletrônica de
condenados tornou-se lei, já que foi sancionada e publicada no Diário Oficial (abril de 2008), com monitoramento
eletrônico de presos via pulseiras. Dividindo as opiniões de
especialistas sobre o assunto, bem como sua constitucionalidade, pois cabe ao Congresso Nacional legislar sobre a
sua implantação, a lei só poderá ser aplicada judicialmente
ao preso mediante parecer favorável do Ministério Público,
garantindo e discriminando as restrições da medida onde
seu uso seja só permitido com o consentimento do preso.
O juiz poderá exigir seu uso quando da passagem do preso do regime fechado para o semi-aberto. Ainda assim, o
preso precisará consentir, e poderá, a qualquer momento,
desistir do uso da vigilância.
Juristas brasileiros defendem a sua eficácia em prol
do uso da tecnologia para maior segurança social, argumentando que não se trata de uma nova punição e sim de
maior controle social − e, por isso, constitucional − nos
Estados. Outros, porém, discutem a inconstitucionalidade
da implantação, pois a medida exige Lei Federal, por estabelecer condições e formas de cumprimento da pena.
Considera-se também a medida como uma “cerca
eletrônica virtual” que poderá, se a Justiça permitir, auPUCviva 33 - out/dez de 2008
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mentar a área de circulação do apenado com bom comsempre constou como meta da execução das penas e mediportamento e também indicará se o detento ultrapassar a
das privativas de liberdade, objetivando levar o indivíduo
área delimitada pela Justiça ou se a pulseira for arrancaapenado, no futuro, a uma readaptação à vida social, ou seja,
da (mesmo com uma trava de segurança). Quando isso
a confirmação da ideia de “ressocialização do delinqüente”.
ocorrer, há propostas de que
No entanto, ressocializar um
uma foto do apenado apareça
indivíduo apenado sem quesem computadores instalados
tionar ao mesmo tempo o
em viaturas policiais civis, da
conjunto sócio-econômico e
O conceito de “tratamento reeguarda municipal e militares,
normativo em que se pretenducativo, de correção ou de resem telefones celulares com
de incorporá-lo significa, pura
socialização”,
voltado
para
a
sistema GPS.
e simplesmente, aceitar como
Portanto, para seus
perfeita a ordem social vigente
reinserção social, sempre consdefensores, esta modalidasem questionar nenhuma de
tou como meta da execução das
de de “fiscalização da pena”
suas estruturas, nem sequer
penas
e
medidas
privativas
de
vem responder às demandas
aquelas mais diretamente relada Vara de Execuções Crimicionadas com o delito cometiliberdade, objetivando levar o
nais quanto ao controle do
do (Conde, 2005).
indivíduo apenado, no futuro, a
preso no cumprimento de
Sem dúvida, para os
uma readaptação à vida social,
benefício ou progressão de
críticos da ressocialização via
regime. Para eles, os métodos
penas e prisões, a prisionaliou seja, a confirmação da ideia
de fiscalização empregados
zação (e a nova medida extede “ressocialização do delinhoje são ineficientes e não
rior da pena no corpo do surespondem à necessidade de
jeito − a pulseira eletrônica)
qüente”.
controle, onde geralmente os
gera na vida desse sujeito um
beneficiados devem ser fiscaestigma social irreversível,
lizados num setor, composto
questionando a ideologia da
por várias áreas profissionais, além de não poderem coressocialização como forma de tratamento eficaz.
meter delitos. Ou seja, o Estado, manterá o dever de fisA ideologia do tratamento penitenciário na atualicalizar o cumprimento da pena e o bom comportamento
dade, sob o paradigma etiológico, reafirma a égide do condo condenado, só que à distância, por meio eletrônico,
trole social sob o signo da ressocialização, apoiada nas consob pena de revogação do benefício. Essa medida não
cepções naturalistas de sociedade homogênea e isenta de
necessitaria de uma lei própria, já que o Estado estaria
contradições, onde a única disfuncionabilidade é o indivíexercitando seu dever de fiscalização, presente na Lei de
duo delituoso. Há, portanto, nesta ideologia, a necessidade
Execução Penal vigente.
de recuperar esses indivíduos “perigosos” à ordem social e
Alguns juristas interpretam que essa vigilância é
por isso sustenta-se que a medida ressocializadora presente
um bônus para o condenado, por ser vigiado à distância,
nas legislações penais e criminais modernas, com o objetipor meio eletrônico e não mais por policiais. Significa,
vo de “curar” o indivíduo para a sua reinserção social, está
para estes, um avanço do Estado em se aparelhar para a
sempre centralizada na personalidade e periculosidade do
fiscalização do cumprimento da pena, considerando ainindivíduo. A ideologia penal do tratamento ressocializada a ressocialização prevista em lei, oportunizando para
dor, cujo objetivo é a “mudança interior” e a “reabilitação
esses indivíduos uma “automática vaga de emprego”, com
social”, reforça os pressuspostos da pena como instrumensegurança para quem a concede e um benefício ao conto curativo ou reeducativo, pressupondo ser o delito uma
denado.
patologia do individual social. (Carvalho, 2001)
A proposta de “tratamento e reinserção social do
Foucault (1993) já afirmava inúmeras críticas ao
delinqüente”, em sua trajetória ocidental moderna, esteve
tratamento terapêutico compulsório aos presos, pois a esdistante de alcançar a meta ideal proposta pelo direito pesência da sua perspectiva, ou seja, a modificação do comnitenciário. O conceito de “tratamento reeducativo, de corportamento e da personalidade do preso, por princípio,
reção ou de ressocialização”, voltado para a reinserção social,
viola seus direitos fundamentais, de liberdade e autono-
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mia de consciência, que não lhes são retirados legalmente
ceramento em vários países, em muitos casos, através de forte
com a pena.
investimento de privatizações, em substituição a uma política
O texto legal em determinados Estados brasileipública reestruturada e coerente com os recursos públicos já
ros como Distrito Federal, Minas Gerais, Paraíba e São
empregados. Nessa desresponsabilização e terceirização do EsPaulo, ressalta que a vigilância eletrônica deverá respeitar
tado, surge a proposta de comercialização das pulseiras eletrôa dignidade da pessoa humana sujeita a essa medida. O
nicas. Ou seja, ao aderir a essa medida, o poder público penal
juiz poderá estipular a medida, desde que não se firam
propiciará lucro a empresas privadas fabricantes do equipaos direitos fundamentais do condenado. Por isso, o uso
mento de segurança social. Presos e prisões vêm corresponda tornozeleira eletrônica é, para seus defensores, apenas
dendo a um macabro interesse financeiro, apresentando-se
um método de controle dos benefícios concedidos ao
como um negócio rentável na lógica mercantil da privatização
preso pelo Estado, diminuindo a responsabilidade única
da punição (Torres, 2008).
dos juízes que concedem os
Embora a medida tenha
benefícios de progressão de
sucesso em alguns países e, porregime ou saídas em meio
tanto, seja considerada um possíA insegurança social e os níveis
aberto. Nada tem de irreguvel modelo para o sistema penal
de violência e criminalidade têm
lar legalmente (inclusive tem
brasileiro, os poucos países que
estimulado
as
políticas
neolio apoio de juízes, promotoutilizam a vigilância/pulseira eleres, outras autoridades e até
trônica como substituto da pena
berais de encarceramento em
mesmo parcela dos apenade prisão estão preocupados com
vários países, em muitos casos,
dos), como um “crédito de
as conseqüências desse procediatravés
de
forte
investimento
de
confiança” para que os demento na chamada ressocializatentos possam cumprir suas
ção dos indivíduos a ele submeprivatizações, em substituição a
penas fora do sistema penitidos.
uma política pública reestrututenciário, porém, monitoraA implantação da medirada e coerente com os recursos
dos. A proposta é considerada penal de vigilância eletrônica
da, portanto, um benefício
dependerá, no Brasil, da compúblicos já empregados. Nessa
adicional à progressão dos
preensão de sua legalidade, da
desresponsabilização e terceiregimes semi-aberto e aberconstitucionalidade e da preserto; livramento condicional e
vação dos direitos humanos do
rização do Estado, surge a prosaídas temporárias.
condenado. No entanto, através
posta de comercialização das
Porém, como analisar
da intenção ideológica e política,
pulseiras eletrônicas.
esse benefício em relação aos
poderá ser uma medida implanprincípios da chamada ressotada, sem a devida legalidade, a
cialização, presentes na Lei
médio prazo e com investimento
de Execução Penal brasileira? Por que juristas demonstram
de grande porte, com a perspectiva de enfrentar o “déficit”
essa preocupação? A pulseira ou “algema” eletrônica pode
de vagas no sistema prisional e não necessariamente com a
significar uma violação dos direitos humanos fundamenpreocupação com o que isso significará na vida social dos que
tais do condenado?
cumprem penas.
Existe um debate a respeito da violação dos direitos
Por que não há uma maior intensificação das penas
humanos com a prática de tal medida. Ela significaria a
alternativas no país (Torres e Barbosa, 2007), sem a proposta
possibilidade da manutenção de um estigma para o indivída vigilância eletrônica via tornozeleira? Temos programas já
duo que cumpre pena, ao carregar física e aparentemente,
existentes, ainda que ínfimos, de acordo com a demanda2,
mas que significam alguma alternativa para o retorno à vida
no convívio social, a marca da punição que, certamente,
livre dos indivíduos, enquanto o sistema punitivo vigente
devido ao medo do preconceito social, dificultará ou até
ainda assim permanecer. Ainda não se conseguiu ampliar
impossibilitará seu retorno à vida em liberdade, ao pleno
adequadamente a efetivação de tal política3. Ela não é passível
convívio social de forma cidadã e sem discriminação.
de ser “a” estratégia e o plano único voltado à minimização
A insegurança social e os níveis de violência e crimida questão social que se expressa no sistema prisional, pornalidade têm estimulado as políticas neoliberais de encarPUCviva 33 - out/dez de 2008
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que assim seria uma falsa expectativa que não funcionaria
para superar e resolver toda uma história de punição e
controle social. Mas são necessárias propostas estruturais
progressivas para eliminar a questão da criminalidade, da
punição e do sistema prisional. Não é uma discussão e
proposta que se aplique sem muita complexidade, porém, por que não pensar em outros modelos e saídas para
o sistema penal e prisional, numa necessária lógica diferente e que estabeleça uma política pública, articulada às
demais? Esta idéia equivale a afirmar e reafirmar nosso
compromisso com os direitos sociais, remetendo ainda
às concepções e às leis das políticas de assistência, saúde,
educação, criança, adolescente e idoso, que trazem em
seu bojo a defesa da inserção comunitária, a não-institucionalização, a valorização dos vínculos familiares como
princípio, garantindo direitos e contrapondo-se à idéia
da segregação, dos internamentos, da institucionalização
e − por que não? − da fiscalização eletrônica como mais
um estigma e fator de reforço à exclusão social.
Uma lógica e a proposição de uma política pública
voltada ao sistema penal e prisional se fazem necessárias.
Uma gestão compartilhada entre poderes e sociedade, com
mecanismos de controle social efetivos e que visem garantir direitos e cidadania.
Aos profissionais que atuam nesta área, urge propor e implantar alternativas, ainda que encontrem li-

mites políticos conjunturais e institucionais. Realizar
análises críticas sobre as propostas no âmbito público e
privado para esta área, campo de intervenção profissional, buscando superar práticas reformadoras do que já
existe. Isso porque soluções para a questão prisional brasileira são soluções políticas. A questão penal-prisional
não se encerra nos estreitos limites do sistema carcerário. Repensar e impulsionar a construção da política
pública prisional é uma das contribuições que pensamos
ser possível através dos técnicos que integram o sistema
penal-penitenciário. Cabe trabalhar para o fomento na
sociedade (e não apenas nos órgãos públicos) de discussões de um novo modelo.
A política de vigilância eletrônica no Brasil já está
em funcionamento e ampliando-se nos Estados como medida alternativa ao cumprimento de penas no país. Porém
quem se pergunta sobre qual é o custo humano para os
condenados? Uma prisão nos tornozelos dos apenados significará um avanço da política criminal e prisional no Brasil? A vigilância eletrônica significa um avanço, de abertura
das grades, para uma transição, para um outro modelo de
cumprimento de pena alternativa extra-muros?
Há, portanto, a necessidade de debater e participar
de organismos da sociedade civil na avaliação desta proposta
alternativa de fiscalização penal, dos limites de sua aplicação
e da violação de direitos humanos fundamentais. Pv

Notas
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V

ivemos hoje um momento de muita turbulência
no mundo inteiro. Um momento em que se torna
impossível falar dos direitos humanos e, obviamente, dos direitos daqueles que são mais explorados e
oprimidos, como a classe trabalhadora, as mulheres, os
negros e a juventude, sem abrir os olhos para os acontecimentos que estão abalando as estruturas do sistema
em que vivemos. Em menos de um mês diversos bancos
norte-americanos quebraram, as bolsas do mundo inteiro
caíram; a crise do crédito imobiliário nos Estados Unidos
deixa hoje cerca de 800 mil norte-americanos sem casas,
muitos deles morando em seus carros... Ao mesmo tempo, a fome continua, o desemprego aumenta e demissões
certamente virão. Essa turbulência não é apenas um terremoto. Chama-se capitalismo.

Todo esse dinheiro jogado em especulações financeiras e compra de créditos podres, que enriquece
o bolso dos banqueiros e dos grandes empresários em
cima das costas dos trabalhadores e das trabalhadoras, poderia ter sido utilizado de outra maneira. Existem estudos que dizem que U$ 80 bilhões por ano,
durante uma década, seriam suficientes para garantir
que todo ser humano tivesse acesso a educação básica, alimentação adequada, água potável, saneamento
básico, e também que todas as mulheres teriam acesso
a cuidados ginecológicos e obstétricos. Ainda que pareça um valor muito alto, U$ 80 bilhões são menos de
10% do que o imperialismo se dispôs a desembolsar
para salvar um punhado de capitalistas parasitas de
Wall Street.
PUCviva 33 - out/dez de 2008
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É nesse contexto que se mostra muito viva e necessária a discussão acerca dos direitos humanos; acerca dos
direitos das mulheres trabalhadoras, que, como sabemos,
sentirão duplamente em suas costas as mazelas dessa crise, gerada pelos capitalistas. Mas é nesses momentos que
as contradições do capitalismo se acentuam e, por isso
mesmo, a discussão sobre os direitos não poderá estar
descolada de uma discussão sobre as estruturas que permitem tamanha miséria social.

Intervenção clandestina no
corpo das mulheres
Ainda quando as decisões relativas à reprodução
têm uma vital e maior importância para as mulheres do
que para os homens, a estrutura de dominação patriarcal

Na América Latina, são praticados 4
milhões de abortos
anualmente e a Organização Mundial
da Saúde (OMS)
calcula em 5 mil o
número de mortes
por infecções e outras conseqüências
das
intervenções
clandestinas.

diferentes instituições
ao longo da história

impedido que eslas
exerçam o direito de
controlar os ciclos de
sua fertilidade com
plena
autonomia.
Pelo contrário, a capacidade reprodutiva das mulheres tem
sido “glorificada” e
todas as tentativas de
recuperar o controle
de seus corpos têm
sido castigados rigidamente de diversas
maneiras.
Entretanto, desde épocas milenares, as mulheres
têm conseguido e incorporado diferentes métodos para
evitar e controlar a reprodução, entre eles o aborto.
Isso tem sido feito na clandestinidade. Essa clandestinidade, que ainda atualmente atravessa a prática do
um preço muito alto em dinheiro para as mulheres das
classes dominantes e das classes médias que buscam
segurança e discrição. Mas muito mais caro ainda é o
preço para aquelas que não contam com dinheiro nem
com as mesmas possibilidades sócio-culturais das já cisuas vidas, o direito de decidir.
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Atualmente, cerca de 26% da população mundial vive
em 74 países que proíbem o aborto completamente ou o permitem somente em casos em que a gravidez põe em risco a
de abortos anualmente e a Organização Mundial da Saúde
(OMS) calcula em 5 mil o número de mortes por infecções e
outras conseqüências das intervenções clandestinas.
to existem estimativas de que se praticam de 750 mil a 1
milhão de abortos todos os anos, sendo essa a quarta causa
de morte maternal no país. Daí podemos perceber que a
primeira perversão em torno da discussão sobre o aborto
ponto de vista da dificuldade de se ter estatísticas corretas
sobre o assunto, quanto do ponto de vista de como diferentes setores da sociedade e o próprio governo tratam essa
questão. Isso porque a penalização do aborto implica que
sua prática e suas conseqüências funestas sejam caladas.
Por isso, o que é perigoso para as mulheres não é
o aborto, e sim a sua clandestinidade. Sendo assim, a penalização do aborto também não impede que ele ocorra,
como pudemos ver com os dados acima. Pelo contrário,
obriga as mulheres que se decidem por fazê-lo a passarem
pelas piores situações, por humilhações, e submeterem-se
a métodos perigosos e precários. Estar contra o direito ao
aborto, portanto, é estar a favor do aborto clandestino.
Vejamos quais os setores que se colocam à frente dessa
campanha contra o direito ao aborto.

A Igreja e a estranha “defesa da vida”
O Estado e suas instituições, fundamentalmente
a Igreja, se encarregaram, ao longo da história, de criar
distintos mitos para fundamentar a negação do direito
ao aborto. Essa é uma das instituições que mais fervorosamente se opõem a esse direito, sob o pretexto da “defesa
da vida da criança por nascer”. Entretanto não emite nenhuma só palavra misericordiosa pelas milhares de mulheres que morrem por abortos clandestinos. O mais hipócrita é que seja a Igreja quem defenda este fundamento,
quando sua história está escrita com sangue... Por acaso
a Inquisição, que custou milhares de vidas, especialmente de mulheres que suspeitavam serem “sem fé”, não foi
uma verdadeira organização criminosa? Defende a vida
quem participou e foi cúmplice da ditadura militar nos
países da América Latina, que calava diante das torturas e
desaparições, que “confessava” a torturadores e elaborava
listas negras ou roubava bebês das grávidas detidas em

centros clandestinos? E a Igreja tem uma contradição ainda maior: se diz defender a vida, por que se opõe, então,
à educação sexual e à utilização de métodos anticonceptivos que não somente evitam uma gravidez não desejada
como também impedem a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis? Tudo indica que a defesa... não é
da tradição cristã.
O que é, então, que está por trás de seus sermões? Um
dos pressupostos básicos sobre os quais se articula o discurso
eclesiástico é o do lugar social que é destinado à mulher:
a reprodução da vida e a manutenção do lar e da família.
As relações sexuais são concebidas, para a Igreja, somente
com fins reprodutivos, por isso não há lugar para o gozo e
rechaço à utilização de contraceptivos e à educação sexual,
por considerá-los meios que atentam contra a “dimensão
procriadora” do “ato conjugal”.
O que talvez seja menos conhecido é que a cruzada
da Igreja em “defesa da vida” não tem sido eterna como o
denação explícita ao aborto. O certo é que, em 1869, pela
primeira vez, o Papa Pio IX condenou o aborto, impondo,
além disso, a doutrina da “infalibilidade papal” que torna
inquestionável a sua palavra. Mas é justo que a “palavra
que a problemática do aborto não está relacionada com
a crença que cada um tem. A fé de alguns não pode ser
imperativo para todos, muito menos quando o que está
em risco é a saúde e a vida das mulheres.
zinha, porque historicamente tem servido às classes domilo XVIII, os monarcas estabeleceram leis contra o aborto,
porque privava os súditos ao serviço de Sua Majestade.
Mais tarde, ao calor da revolução industrial, os capitalistas necessitaram promover, a partir do Estado, políticas
de “proteção da vida” para dispor de mais braços que lhes
permitissem aumentar seus enormes lucros. A Igreja, com
seus sermões e seus castigos, serve assim aos interesses de
um sistema baseado na exploração e na opressão. Mas a
voz das mulheres fez eco durante a história, em especial a
das mulheres trabalhadoras. Vejamos...

Os direitos não se mendigam, conquistam-se
Sessenta anos depois da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, que tem como uma de suas premissas

fundamentais o direito à vida, milhares de mulheres continuam morrendo por abortos clandestinos. Além disso, há
hoje o escandaloso caso da perseguição a cerca de 10 mil
recorrer ao aborto clandestino e agora são vítimas de uma
verdadeira caça às bruxas, como ocorreu na Inquisição.
Mas o fato é que existem diversos motivos que empurram
as mulheres ao aborto. Todas as contradições da sociedade

Sessenta anos depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos... milhares de
mulheres continuam morrendo por abortos clandestinos.
Além disso, há hoje o escandaloso caso da perseguição a
cerca de 10 mil mulheres no
Mato Grosso do Sul, que foram obrigadas a recorrer ao
aborto clandestino e agora
são vítimas de uma verdadeira
caça às bruxas...
em que vivemos agudizam essa pressão sobre as mulheres,
como a falta de saúde pública e de educação de qualidade;
e também a precarização do trabalho, a diminuição dos
social, isso ainda irá adquirir novas proporções. E enquanto todas essas contradições se aprofundam, o governo Lula
está preocupado em salvar os banqueiros da crise econômica... Por isso voltamos aqui ao que dizíamos, no começo
deste artigo, sobre a necessidade de questionar profundamente o sistema em que vivemos.
Sabemos que a opressão das mulheres não se origina
no capitalismo, senão muito antes. Mas, sem dúvida, o
atual modo de produção reproduz e legitima a opressão
patriarcal em sua perpetuação e para benefício das classes
dominantes. Vivemos num mundo em que a cada cinco
segundos morre de fome um menino ou uma menina menor de dez anos. E isso ocorre em um planeta que poderia
alimentar, sem problemas, 12 bilhões de seres humanos, ou
seja, o dobro da humanidade. Porém mais da metade do
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tão, não se pode dizer que “as crianças morrem de fome”, é
preciso dizer que são assassinadas pelo capitalismo.
Em todo o mundo, meio milhão de mulheres morre
a cada ano por complicações durante a gravidez e na hora
do parto, e milhares morrem todos os anos por abortos
clandestinos. Dos 960 milhões de analfabetos que existem
no mundo, 70% são mulheres. Atualmente, existem 82
milhões de mulheres desempregadas em todo o planeta.
Além disso, a produção doméstica não remunerada, que
representa até 60% do consumo privado, recai quase absolutamente sobre as mulheres e as meninas. As mulheres que
trabalham, por sua vez, o fazem em situação cada vez mais
precária: não somente recebem um salário 30 a 40 % menor
que o dos homens pelo mesmo trabalho, como também,
em sua maioria, não têm assistência médica nem direito à
aposentadoria. Isso não é produto da fatalidade, e sim da
irracionalidade do sistema capitalista.
Falar de igualdade, de direitos, de emancipação e,
inclusive, de socialismo sem projetar como lutar pela revolução operária e popular, pela expropriação da burguesia e do imperialismo, pela substituição do Estado atual
pelo poder das organizações de democracia direta para a
luta orquestrada pelas massas, pela extensão da revolução
socialista para o resto do mundo, é uma utopia ingênua
ou puro cinismo.
Mas a burguesia está bem organizada: além das fábricas e das empresas, tem os meios de comunicação, os
partidos políticos patronais, a burocracia sindical para
fazer a classe trabalhadora crer que tem de confiar nos
exploradores, que tem de votar nos partidos que garantem os negócios de seu patrão, que a vida sempre foi
assim e sempre será, que se não lhe agrada o candidato
de hoje, deve esperar quatro anos e votar em outro, que
acabará sendo o mesmo... Mulheres e homens explorados
do mundo todo não têm essa organização que têm os

Cidadania em Defesa da Vida”. Quantas são as mulheres brasileiras que devem morrer em conseqüência de
abortos clandestinos ainda hoje, 90 anos depois da Revolução Russa, que libertou as mulheres para decidir
sobre seus corpos? Com o capitalismo, 90 anos depois
estamos 90 anos atrasados.
Por isso é necessário lutar pela unidade das fileiras
operárias, pela independência política da classe trabalhadora, para que a classe operária inclua em seu programa de
reivindicações as demandas do povo pobre e dos setores
oprimidos pelo capital, contra o racismo, contra a depredação irracional da natureza, contra o patriarcado, pelos
direitos da mulher... Mais que isso, é necessário lutar para
colocar em pé um partido próprio da classe trabalhadora,
-

aproveitam as religiões, as diversas culturas, o racismo, a
homofobia e o machismo para nos dividir e nos desorganizar. Utilizam-se de toda a discussão sobre a proibição
do aborto e o fomento da mulher enquanto reprodutora,
pois querem que as mulheres trabalhadoras continuem
fornecendo a “mão-de-obra” para seu interminável exército de trabalhadores explorados. E até conseguem infiltrar
sua ideologia inclusive entre os que se reivindicam de
esquerda e socialista. Lamentavelmente, uma das refeloisa Helena, do PSOL, encabeça hoje o “Movimento

1914, disse: “O socialista que não é feminista carece de
amplitude. Quem é feminista e não é socialista carece de
estratégia. Ao socialista estreito que diz: ‘O socialismo é
um movimento da classe operária por sua liberdade, e
não temos o que fazer com as mulheres como tais’, a feminista perspicaz lhe responde: ‘O movimento socialista
é o único meio que tem a mulher, como mulher, para
conseguir a verdadeira liberdade. Portanto, devo trabalhar por ele’”. É por isso que, num momento em que se
faz necessária a discussão sobre os direitos humanos, voltamos a dizer: é preciso lutar contra o capitalismo, pois o
capitalismo merece perecer. Pv
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traídas. As lições da revolução de outubro de 1917, mas
também da luta de classes dos últimos 90 anos, encerram
infinitas experiências das quais temos que extrair hoje as
lições para preparar o porvir. Um porvir que hoje nos
propõe a tarefa de construir um partido revolucionário
da classe trabalhadora... Uma classe que, cada vez mais, se
nutre da vontade de luta de milhões de mulheres duplamente exploradas e que estarão preparadas para enfrentar
a crise capitalista e lutar pelos seus direitos.
Desde já, continuamos lutando ao lado das mulheres por todas as suas demandas, e por isso exigimos
a educação sexual para que elas possam conhecer sua sexualidade e decidir sobre ela. Exigimos contraceptivos de
qualidade para que as mulheres possam desfrutar de sua
sexualidade sem o perigo de engravidar ou de contrair
doenças. E exigimos o direito ao aborto legal, seguro e
gratuito para que mais nenhuma mulher morra em conseqüência de aborto clandestino.
Para terminar trazemos à memória uma mulher

Toda
pessoa
tem deveres
para
com a
comunidade...

Thyago Augusto de Carvalho
Assistente Social formado pela PUC-SP

O

submundo da cana-de-açúcar é austero, quente,
repleto de fuligem da cana queimada, cercado
por animais peçonhentos. A cultura da canade-açúcar no Brasil ainda não consegue se desvincular de
elementos arcaicos como a monocultura, o latifúndio e
a escravidão. É comum a exploração da mão-de-obra em
condições precárias, com alta carga de trabalho, baixos
salários, alimentação ruim e equipamentos inadequados
para os trabalhadores. O aumento da produção de etanol
permite que haja um crescimento inevitável da exploração da força de trabalho.
A existência de condições análogas à escravidão dos
trabalhadores canavieiros não é algo difícil de encontrar
nas usinas de cana no Brasil atualmente. O descaso do

Estado e dos donos das usinas com os trabalhadores das
lavouras de cana expressa a barbárie do capital, que é um
verdadeiro retrocesso histórico para a classe trabalhadora.
A violação de direitos humanos e sociais em favor da
acumulação de lucros se manifesta na omissão de direitos
e na negação de conquistas, ao sujeitar à servidão aqueles
que não reúnem condições para satisfazer dignamente as
suas necessidades na sociedade de mercado.
Exemplo disso é quando a mídia expõe, em poucos segundos ou em poucas linhas, alguma matéria sobre
a jornada abusiva de trabalho dos lavradores ou as condições que vivem nos canaviais, sendo alguns casos claros de redução à condição análoga à de escravo. Isso está
previsto pelo Código Penal (CP) como crime, no art. 149,
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além do crime de atentado contra a liberdade do trabalho
tipificado no art. 197 do mesmo Código. O trabalhador,
migrante ou não, é forçado a jornada exaustiva de trabalho, e tem a sua locomoção restringida, seja pela retenção
de documentos, seja em razão de dívida contraída com o
usineiro, preposto ou aliciadores.

A Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) prevê jornada semanal de 48
horas de trabalho; contudo, segundo
a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag),
muitos cortadores de cana trabalham
até 12 horas por dia de segunda-feira
a segunda-feira no período de safra.
A exploração do homem pelo homem
no campo é alarmante.
De acordo com o Ministério Público do Trabalho
(MPT), existem usinas que procuram gerenciar as relações
trabalhistas dentro da lei; entretanto, algumas outras ainda estão à margem da legislação, sendo estas ainda mais
exploradoras da força de trabalho. Os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STR) e o Ministério do Trabalho (MT)
não conseguem acompanhar as atividades de controle e
fiscalização, propiciando uma série de irregularidades trabalhistas.
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) prevê
jornada semanal de 48 horas de trabalho; contudo, seguncultura (Contag), muitos cortadores de cana trabalham
até 12 horas por dia de segunda-feira a segunda-feira no
período de safra. A exploração do homem pelo homem
no campo é alarmante. O desrespeito à lei é justamente
um reflexo da precarização do trabalho em decorrência
de maior acumulação financeira em um menor intervalo
de tempo. O corte de cana é uma atividade perigosa e
insalubre, que aniquila mental e fisicamente o cortador.
A atividade repetitiva e fatigante, realizada a céu aberto,
sob a intensa exposição aos raios solares, com fuligem de
cana queimada, poeira da terra e fumaça das caldeiras,
torna a atividade no canavial um trabalho de alto risco
para os lavradores.
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Em seu estudo, o professor Francisco Alves (2006),
da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), mostra
as causas de mortes dos cortadores de cana. O professor Alves estipula a carga de atividade de um trabalhador
num dia comum de atividades no canavial. A atividade do corte de cana exige dos trabalhadores um esforço
elevadíssimo, digno de um atleta, ao caminhar, golpear,
contorcer-se, flexionar-se e carregar e descarregar peso;
entretanto, avalia o pesquisador, esse esforço é muito perigoso para a saúde dos trabalhadores, que estarão condenados, em poucos anos, devido à alta freqüência exigida
no corte pela indústria do etanol.
As exigências atuais na usina da cana em relação à
quantidade do peso do corte são de no mínimo 12 toneladas de cana diária por cada trabalhador. Desse modo,
os trabalhadores do corte assumem o podão poucas horas
antes de o sol nascer e o largam quando o sol se põe. De
acordo com Alves, a atividade da cana exige um esforço
impressionante:
O trabalhador que corta em média 12 mil quilos ao dia anda
8.880 metros; dá 366.300 golpes de facão e faz em média
36.630 flexões com as pernas e entorses torácicos para golpear
a cana. Para juntar as 12 toneladas ele percorre a distância de
1,5 a 3 metros, 800 vezes, carregando feixes de 15 quilos por
vez, portanto, realiza no mínimo 800 trajetos e 800 flexões.
O cortador traja uma indumentária que o protege da cana,
mas aumenta sua temperatura corporal. A perda de água pelo
organismo pode chegar a oito litros por dia, em média. Todo
esse esforço físico sob sol forte do interior de São Paulo, aliado
aos efeitos da poeira, da fuligem expelida pela cana queimada.
(Alves, 2003).

Além de todo esse dispêndio de energia, o trabalhador é obrigado a utilizar uma vestimenta composta de
botina com biqueira de aço, perneiras de couro até o joelho, calças de brim, camisa de manga comprida, luvas de
raspa de couro, lenço no rosto e no pescoço, e chapéu ou
boné. Toda essa vestimenta causa uma perda de líquidos
muito grande, pelo suor. Os trabalhadores perdem sais
minerais e água do organismo, o que os leva à desidratação e a freqüente ocorrência de câimbras. As câimbras
começam, em geral, pelas mãos e pelos pés, avançam pelas pernas e chegam ao tórax, o que provoca fortes dores
e convulsões, que se assemelham a um ataque nervoso
ou epilético. As exigências físicas associadas à intensidade
do trabalho são denunciadas pela expressão de cansaço
dos trabalhadores do corte de cana. O distanciamento da
família e dos amigos agrava o quadro de desmotivação
desses trabalhadores.

O homem do campo perde a sua identidade quanos usineiros se aproveitam dessa situação de dependência
do a sua cultura é massacrada pelo ritmo constante da
e forçam o trabalhador a cortar cana sem remuneração,
produção capitalista de etanol. A sua religiosidade fica em
sob a ameaça de denunciá-lo à polícia. O mais nefasto,
segundo plano, os ritos, as festas e datas comemorativas
entretanto, é saber que alguns usineiros pagam os lavranão são mais praticados. O afastamento do homem do
dores dependentes químicos com drogas.
campo das suas tradições implica eliminar laços seculares da cultura popular. Os momentos sagrados em que os
de substâncias ilícitas nos canaviais ou o índice específico
homens do campo se uniam pela religiosidade, em busca
de internação de cortadores. O preconceito presente na
de algo comum, espiritual, num local de grande sociabisociedade em relação ao uso de drogas dificulta pesquisas
lidade como são as comemorações das populações rurais,
acabam não ocorrendo e se enfraquecendo em virtude da
os dependentes químicos cortadores de cana, uma vez o
exigência de produtividade imposta pelas usinas.
problema não está na existência das drogas em si, mas
O espaço de sociabilidade fora do trabalho é preno motivo que conduz os sujeitos a procurarem essas
judicado pelo excesso de trabasubstâncias e se apropriarem
lho, pois gera cansaço extremo.
As senzalas do século XVIII
O trabalhador não tem mais
dos cortadores de cana, o moe
os
alojamentos
do
século
estímulos nem energia para
tivo parece ser óbvio, levando
realizar outra coisa a não ser
em conta a realidade degraXXI não são tão diferenrecompor-se parcialmente e esdante na qual estão inseridos,
tes no que diz respeito ao
perar pelo próximo dia de traonde a remuneração do cortratamento
dispensado
aos
balho, e assim por diante até o
te é irrisória, os alojamentos
término da safra. Com isso, os
ou residências são precários,
trabalhadores. A falta de
trabalhadores da cana sofrem
o distanciamento dos laços
higiene e de conforto torperdas vivenciais e sociais, reafetivos provoca sofrimento,
na
esses
locais
inabitáveis.
sultantes do excesso de exploalém dos riscos da atividade
ração a que são submetidos no
canavieira, que podem causar
Os locais onde os migrantes
canavial (Iamamoto, 2006).
até a morte.
temporários ficam alojados
As senzalas do sécusão
verdadeiros
depósitos
dramática, angustiante e delo XVIII e os alojamentos do
sumana, as drogas surgem,
século XXI não são tão difede pessoas...
para alguns cortadores, como
rentes no que diz respeito ao
uma alternativa ao sofrimento
tratamento dispensado aos tradiário ao qual estão expostos. As drogas aparecem nas
balhadores. A falta de higiene e de conforto torna esses
situações mais degradantes ou extremas das condições hulocais inabitáveis. Os locais em que os migrantes tempomanas, como um meio de ajudar a suportar o cotidiano
rários ficam alojados são verdadeiros depósitos de pessoinsuportável. Centenas de trabalhadores rurais se tornam
as, onde elas dormem amontoadas em pouco espaço, de
dependentes químicos, como apontam documentos da
maneira improvisada, em beliches, colchonetes, redes de
Pastoral do Migrante.
dormir, e onde é comum no verão a temperatura atingir
Seja cachaça, maconha ou crack, os cortadores de
cana, principalmente os mais jovens, estão propensos a
pelas usinas; em outros casos, os próprios cortadores aluse utilizarem dessas substâncias psicoativas, pois em situgam casas próximas ao local de trabalho.
ações limítrofes, tanto psicológica quanto fisicamente, as
Os usineiros remuneram os trabalhadores canatensões tendem a se aliviar (Escohotado, 1997). O crack,
vieiros por produção, e o preço médio pago atualmente
assim como a maconha, diminui as dores no corpo dos
aos lavradores varia de R$ 0,20 a R$ 0,11 o metro. Pela
cortadores, além de aumentar o rendimento individual.
tonelada, eles recebem de R$ 2,45 a R$ 2,66 em média,
De acordo com Arlete Fonseca de Andrade (2003)2, o seu
num total de R$ 28,62 a R$ 32,00 por dia (Unica, 2008).
uso nos alojamentos é freqüente entre os que já estão deEstima-se que um trabalhador produza um faturamento
pendentes. Segundo a pesquisadora, existem casos em que
superior a R$ 9.000,00 para o usineiro no mês; no entanPUCviva 33 - out/dez de 2008
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to, o piso médio da categoria registrado em 2008 foi de
apenas R$ 420,00 por oito horas diárias de trabalho.
A tonelada é mensurada por um instrumento antiquado conhecido como triângulo, que é um compasso
usado para medir a extensão das linhas de cana cortadas
e convertê-las em toneladas, ou seja, um conversor de
metro em peso. O pesquisador Bassegio (2006) realizou
a medição da quantidade de cana cortada por um trabalhador no canavial num dia utilizando o triângulo e,
posteriormente, um computador. Com o triângulo, por
meio de cálculos de conversão, chegou-se a 10 toneladas.

Segundo o Ministério da Previdência (MP), o governo federal gastou, em 2007, R$ 10,7 bilhões com benefícios aos acidentados e com aposentadorias a lavradores
canavieiros. Em contrapartida, a União da Indústria de
Cana-de-açúcar (Unica) mostra dados de acidentes no
setor em queda: de 11 mil em 1999 para 8 mil em 2005,
mesmo com o número de trabalhadores contratados em
ascensão.
Os cortadores trabalham em condições precárias
semelhantes às dos escravos, e vendem a sua força de trabalho a um valor baixo e sem direitos trabalhistas, sendo
o Estado conivente com essa realidade ao negar a sua
as 10 toneladas medidas pelo triângulo na verdade pefunção de proteção aos cidadãos e permitir ao capital casavam 20 toneladas, ou seja,
navieiro cometer atrocidades
uma diferença de 100% nos
contra a classe trabalhadora.
A medida permite aos usiresultados (Thomaz, 2007).
Uma prova concreta das ações
neiros
contratarem
pessoas
Esse sistema arcaico constitui
neoliberais do Estado contra a
mais um dos métodos de engaforça de trabalho no canavial
para o trabalho temporário
nar o trabalhador e explorá-lo
é a Medida Provisória no 410,
sem
qualquer
direito
trabacriada pelo Superior Tribunal
ainda mais, na medida em que
lhista
durante
todo
o
període Justiça (STJ) e editada no
a produção diária é mensurada
dia 28 de dezembro de 2007.
por um instrumento imprecido da safra. De acordo com
Essa medida é resultado de um
so, que proporciona vantagens
a nova lei, os trabalhadores
acordo entre o Ministério do
apenas aos patrões.
contratados para colheitas
Trabalho e a Confederação dos
Trabalhadores da Agricultura
a 2005, estima-se que 82.995
de curto prazo, como o corte
(Contag) que determinou o
trabalhadores sofreram acidenda cana-de-açúcar, não tefim da obrigatoriedade do retes enquanto cortavam cana.
rão mais a garantia de cargistro em carteira dos trabalhaProblemas na coluna, hérnias
dores temporários no campo.
de disco, desidratação, exausteira assinada.
A medida permite aos usineitão e ferimentos são os mais
ros contratarem pessoas para
freqüentes. Segundo dados da
o trabalho temporário, sem qualquer direito trabalhista,
Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medurante todo o período da safra. De acordo com a nova
dicina do Trabalho, 84 trabalhadores do setor morreram
lei, os trabalhadores contratados para colheitas de curto
em 2005, além de terem sido registrados 23 mil acidentes
prazo, como o corte da cana-de-açúcar, não terão mais a
ocorridos no trabalho.
garantia de carteira assinada. O chamado contrato de traOs pesquisadores Carlos Caminada e Michael Smibalhador rural por pequeno prazo é um retrocesso diante
th acreditam que esses números sejam na realidade um
das conquistas históricas dos trabalhadores, e um suporte
terço maiores, devido à não-comunicação de pequenos
legal para a existência da exploração de trabalho escravo
acidentes de trabalho3. As empresas não comunicam os
acidentes por razões econômicas. Se comunicarem um
pelo latifúndio, já que não há mais garantia de direitos
acidente, as usinas terão de pagar integralmente o salátrabalhistas, apenas um contrato temporário que poderá
rio do trabalhador enquanto ele não produz, até que ele
ser elaborado a qualquer tempo para burlar a fiscalização
volte trabalhar normalmente. As usinas preferem, então,
e interrompido a qualquer hora, quando o usineiro bem
entender.
De acordo com o MP, ao menos 18 cortadores de
auxílio-doença, que é feito com base no piso salarial do
cana morreram de 2003 até 2006, vítimas de desidratação,
trabalhador (R$ 420,00).
ataques cardíacos, acidente vascular cerebral, cãibras e ou-
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tros fatores ligados à exaustão na prática do trabalho. O
Sociais e Culturais, de julho de 2007, aponta a morte de
135 lavradores, somente no interior do Estado de São
Paulo. Algumas das principais causas de acidentes e mortes, de acordo com o estudo, estão relacionadas à ausência de equipamentos de proteção, desnutrição, insolação,
alojamentos inadequados, exaustão, transporte irregular,
carbonização e intoxicação com herbicidas e com o gás
carbônico liberado durante a queima da cana.
Segundo Carlos Caminada e Michael Smith, no
período da safra, de março a novembro, aproximadamente 500 mil cortadores de cana trabalham em condições
desumanas na indústria do etanol. Estima-se que, de 2002
a 2005, 312 cortadores de cana morreram em suas atividades ou por causas relacionadas a elas, sendo que as vítimas da exaustão tinham entre 25 e 35 anos. A Delegacia
Regional do Trabalho (DRT) de São Paulo denuncia que
416 trabalhadores rurais no setor sucroalcooleiro morreram em 2006. Segundo o relatório do MT, 450 morreram
em acidentes de trabalho no ano de 2005.
O transporte dos trabalhadores é um fator que deve
ser levado em conta quando nos referimos a acidentes
de trabalho fatais. A maioria das mortes está associada a
transporte de cortadores de cana em caminhões de carga e
ônibus precários. Em algumas usinas, os lavradores de cana
são carregados em caminhões abertos, expostos ao perigo,
junto a animais, ferramentas e diversos objetos. Acidentes
em rodovias envolvendo caminhões e ônibus que transportam os cortadores são freqüentes, devido às péssimas
condições dos veículos e das estradas. As usinas afirmam
que existe transporte adequado para os trabalhadores, porém, na maioria dos casos, esse serviço é descontado do pagamento dos cortadores. A condução de veículos em mau
estado de conservação compromete a segurança dos trabalhadores canavieiros, o que revela claramente o desrespeito
pela vida dos lavradores por parte dos usineiros.
A cultura de cana-de-açúcar costuma utilizar pesticidas altamente nocivos, conhecidos como maturado-

res. Esses herbicidas são utilizados para se antecipar a
colheita. Os pesticidas ou inseticidas são compostos tóxicos, utilizados para eliminar as pragas, que, entretan-

A precarização do trabalho nas
lavouras de cana... permanecerá enquanto não houver políticas
públicas eficazes para proteger
os trabalhadores e seus direitos, e
medidas rígidas e eficazes de fiscalização...
to, são substâncias que contaminam o meio ambiente e
que podem causar problemas à saúde quando presentes
nos alimentos, na água e no ar, ou seja, nos elementos
de sobrevivência do organismo. Ainda não se tem prova
científica dos efeitos negativos que os herbicidas podem
causar no organismo humano. A preocupação maior é
com o trabalhador da cana, que tem um contato direto e
permanente com o vegetal contaminado com o produto
aplicado antes e depois da queimada. Os herbicidas que
são aplicados, muitas vezes com a utilização de avião,
prejudicam comunidades inteiras que ainda resistem ao
avanço do agronegócio.
Os sindicatos dos trabalhadores rurais e a Unica
não reconhecem irregularidades nas condições de trabalho dos cortadores e as consultorias e organizações de industriais sucroalcooleiros rebatem os números de mortes
e acidentes ao afirmarem que não há provas concretas que
relacionem esses números com causas reais.
A precarização do trabalho nas lavouras de cana
sempre existiu e permanecerá enquanto não houver políticas públicas eficazes para proteger os trabalhadores e
seus direitos, e medidas rígidas e eficazes de fiscalização e
controle do emprego da força de trabalho no campo. Pv

Notas
Paulo, 2008.
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Pedro Henrique Marinho Carneiro
Psicólogo, mestrando em Serviço Social PUC-SP

A

necessidade da articulação entre os campos da
Saúde Mental e Direitos Humanos se evidencia
no debate sobre a implementação da atual Políti-

(SUS) como conquista dos trabalhadores e militantes do
campo da saúde mental que, no bojo do processo de redemocratização do país, vincularam-se à luta pela ampliação
dos direitos de cidadania. É preciso, portanto, considerar
a existência no Brasil de um processo de Reforma Psiquiátrica que se desenvolve ao curso da “irrupção, na superfície
da vida social brasileira, de demandas democráticas e poA Reforma Psiquiátrica brasileira decorre de um
complexo conjunto de determinações histórico-sociais
cujo aspecto central é a denúncia de violação aos direitos
e maus-tratos na atenção em saúde mental e a defesa da

58 PUCviva 33 - out/dez de 2008

retirada da centralidade dos equipamentos asilares/manicomiais na promoção de atenção em saúde mental para a
construção de um modelo de atenção de base territorial
e comunitária que considere a pessoa com a experiência
do sofrimento psíquico como sujeito de direitos. Data
do fim da década de 1980 a experiência do município
de Santos (1989), marco importante na materialização de
princípios na atenção em saúde que encontravam consonância com as proposições do Movimento Sanitário.
Outro dado relevante é a criação, em 1987, na cidade de
São Paulo, do primeiro CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) no Brasil, equipamento de saúde mental substitutivo aos manicômios.
As conquistas presentes no processo da Reforma
Psiquiátrica brasileira decorrente da organização dos
trabalhadores, usuários e familiares do campo da saúde

mental se materializaram em conjuntos normativos, tendo por base a Lei no 10.216/01, que reorienta o modelo
de atenção em saúde mental, e portarias ministeriais e
interministeriais.
Os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) podem ser considerados equipamentos imprescindíveis no
processo de reorientação do modelo hospitalocêntrico
para a perspectiva comunitária e têm como objetivo
promover “atendimento para pessoas que sofrem com
transtornos mentais graves e severos, num dado território, oferecendo cuidados clínico e de reabilitação psicossocial que favoreçam a redução dos agravos de saúde, o
exercício da cidadania e a inclusão social dos usuários e
suas famílias” (Brasil, 2002).
Há três modalidades de CAPS no Brasil: CAPS I
(cidades entre 20 mil e 70 mil habitantes); CAPS II (cifuncionamento 24 horas (cidades com mais de 200 habitantes). A distinção se dá de acordo com a complexidade
marcada pelo número de habitantes dos municípios. Há,
(cidades com mais de 70 mil habitantes) e CAPS infantil
(cidades com mais de 100 mil habitantes) (Brasil, 2002).
equipamentos substitutivos em saúde mental1, têm um
papel estratégico na reorientação do modelo de atenção
em saúde mental no Brasil, tanto na organização da atenção em saúde nos territórios quanto na articulação entre
as políticas setoriais.
truiu e disseminou uma cultura de encarceramento, violação
de direitos e anulação dos sujeitos como tratamento de saúde
de políticas sociais que garantam a circulação das pessoas no
território e os direitos de cidadania vigentes no país.

Sobre a 30a edição do
Prêmio Vladimir Herzog
O prêmio Anistia e Direitos Humanos Vladimir
Herzog é um instrumento importante para a visibilidade
de questões relativas aos direitos humanos e de valorização dos profissionais compromissados com a garantia
dos direitos humanos no Brasil.
A reportagem de Soraya Aggege veiculada no jornal O Globo, do Rio de Janeiro, “Sem hospícios, morrem mais doentes mentais”2, recebeu menção honrosa
na 30a edição do Prêmio Vladimir Herzog de Direitos

Humanos na categoria jornal. A reportagem causou
grande polêmica entre os atores envolvidos no processo
da Reforma Psiquiátrica brasileira em sua publicação em
09 de dezembro de 2007 e promoveu calorosa discussão
sobre os rumos da Reforma Psiquiátrica. Isso porque,
baseada em uma leitura precipitada dos dados de mortalidade relativos às pessoas que apresentam “transtornos
mentais”, faz a defesa das instituições totais que historicamente produziram violações aos Direitos Humanos.
Diversas manifestações a respeito do caráter conservador das concepções oriundas de entidades consultadas (como a Associação Brasileira de Psiquiatria)
colocaram em discussão a reportagem. Há contestações
importantes acerca dos dados apresentados, diante dos
quais “é lícito concluir que não há como sustentar, com
as evidências apontadas na reportagem, a conclusão de
que a redução do número de leitos psiquiátricos levou
ao aumento da mortalidade por transtornos mentais,
muito menos nas mortes de portadores de transtorno
mental” (Odorico, 2008).
Ao afirmar que 16,5 milhões de brasileiros precisam de internação psiquiátrica, no subtítulo da reportagem, e sustentar no corpo do texto que a periculosidade é
o fator determinante que justifica a internação de pessoas
com a experiência do sofrimento psíquico, a reportagem
desenvolve-se com argumentos da “contra-reforma” que,
na melopéia pantanosa da perspectiva hospitalocêntrica,
reforça o confinamento como atenção e considera a reorientação do modelo como desassistência.
Reduzir o processo da Reforma Psiquiátrica e a redução de leitos em hospitais psiquiátricos simplesmente
como desassistência significa aceitar que, dentro dos muros e grades, as pessoas estavam sendo plenamente tratadas de acordo com as prerrogativas do SUS.
Um aspecto importante para a compreensão da
redução de leitos psiquiátricos no Brasil está relaciodenúncias de movimentos sociais de maus-tratos em
unidades psiquiátricas, culminou com o descredenciamento de serviços hospitalares no SUS (Brasil, 2006).
É preciso dizer, no que se refere à redução de leitos
psiquiátricos, que há uma tendência de redução do
número de leitos em unidades de maior porte e a adequação de unidades menores para internações de curta duração. Os dados do relatório de gestão apontam
em 2006 a existência de 226 hospitais psiquiátricos
em funcionamento no Brasil, que totalizavam 39.567
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leitos. A alternativa para a internação em hospitais
psiquiátricos é a criação de leitos de psiquiatria em
hospitais gerais e a implantação de serviços 24 horas
que acolham situações de crise e a ampliação das Residências Terapêuticas. Um dos fatores relacionados à
resistência em reduzir o número de leitos psiquiátricos
no Brasil é que parte importante desses leitos pertence
à rede privada conveniada enquanto, segundo os dados
equipamentos públicos e municipais.
Outro aspecto importante, em contraposição à
idéia de desassistência apresentada pela reportagem, é relativo ao financiamento. É possível perceber na tabela
abaixo que apenas em 2006 os recursos financeiros para
ações e programas extra-hospitalares superam a soma de
recursos destinados ao âmbito hospitalar.

Violação aos
Direitos Humanos
A sustentação da necessidade de reorientação do
modelo de atenção, apontada pelo Movimento da Luta
Antimanicomial, se dá, sobretudo, pela consideração de
graves violações aos Direitos Humanos em estruturas asilares de atenção3. Os exemplos são eloqüentes e podemos
aqui apontar duas importantes e sombrias experiências
que atravessaram o silêncio dos muros.
O Brasil foi condenado pela Corte Interamerica-
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na de Direitos Humanos, tribunal máximo da Organização dos Estados Americanos (OEA), em 17 de agosto de
2006, como responsável pela morte de Damião Ximenes
4
. Esse
foi o primeiro pronunciamento dessa corte sobre violações dos Direitos Humanos de “portadores de transtorno mental” (Brasil, 2006). A importância histórica desse
fato enfatiza a necessidade de ampliação e construção
de serviços que sejam marcados pelo compromisso com
os Direitos Humanos5 (Brasil, 2006).
Outro caso importante que traz para a sociedade
brasileira expressões institucionais de violações aos Direitos Humanos foi a experiência do escritor Austregésilo
Carrano (1957-2008), militante do Movimento Antimanicomial, cuja trajetória foi marcada pelo enfrentamento
das instituições manicomiais e luta pela substituição, de
fato, dos manicômios por serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos. Seu livro O canto dos malditos, transportado para as telas com o título Bicho-de-sete-cabeças6,
atingiu e fomentou grandes debates acerca da situação da
saúde mental no Brasil7.

Rede de serviços substitutivos
em Saúde Mental
A reportagem em questão aponta de maneira clara,
apesar de não se aprofundar nas contradições e determinações histórico-sociais do desenvolvimento da Reforma

Psiquiátrica, a insuficiente rede de serviços de saúde mental diante da demanda existente e das condições previstas
cional de Saúde Mental. Para tratar desse aspecto, inicialSaúde Mental está inserida no SUS, que tem sua estruturação marcada pela divisão tripartite das responsabilidades entre as três esferas de governo: Federal, Estadual
e Municipal. Sendo assim, nas experiências exitosas é
notável a dedicação e investimento das esferas citadas.
O que observamos em muitas situações é a omissão de
parte dos atores citados no desenvolvimento da política. Disso parece decorrer certa “ambulatorização” dos
CAPS, que perdem parte de sua especificidade ao distanciar-se do território e da articulação com as políticas
sociais, produzindo ações de saúde que se limitam ao
contexto “clínico tradicional” e medicamentoso.
A necessidade de ampliação e qualificação da
rede de serviços substitutivos ao manicômio é o grande desafio na desconstrução do modelo asilar que tem
desdobramentos importantes quando consideramos
não apenas os aspectos operacionais da gestão, como
também a formação dos trabalhadores da saúde no
Brasil, a precarização do trabalho no SUS e a consolidação de controle social.
Há ações importantes no sentido de garantir a inserção de aspectos ligados ao SUS e políticas de saúde
na graduação das categorias profissionais8, mas estas não
acontecem sem dificuldades, considerando as influências

da forte “mercantilização” do ensino na década última,
que recai sobre os cursos do ensino superior no Brasil.
Saúde Mental, que assumiu o importante papel de aprofundar e reafirmar os princípios da Reforma Psiquiátrica
brasileira. É esse o lugar de avaliação de dificuldades e
prioridades na estruturação do modelo de base territorial
e comunitária e proposição de estratégias que respondam
às necessidades de atenção em saúde mental no Brasil. É
preciso dizer que o processo da conferência deflagra a necessidade de aprofundamento e organização do controle
social nos serviços com vistas à ampliação e qualificação
da participação de usuários, familiares e trabalhadores em
espaços de formulação e avaliação de políticas sociais.
Questões como as levantadas na reportagem “Sem
hospícios, morrem mais doentes mentais” são desdobramentos de uma mudança na postura do jornalismo que,
tempos atrás, no campo da política social, predominantemente cobria apenas lançamentos de projetos e programas, em detrimento do acompanhamento das políticas.
dos acontecimentos, mas de posicionamentos políticos
diante da realidade brasileira que expressam concepções
de sociedade e de classe. Avancemos na luta intransigente
pela superação dos manicômios e pela construção dos
serviços substitutivos públicos.
Pv

Notas
1
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Toda pessoa tem direito ao trabalho, à
livre escolha de emprego, a condições
justas e favoráveis de trabalho e à
proteção contra o desemprego.

Carla Pinheiro
Mestre em Direito e Desenvolvimento, pela UFC;
Doutora em Direito das Relações Econômicas Internacionais, pela PUC-SP

Q

assunto gira em torno da sua crescente devastação, que tem gerado e que pode vir a gerar cada vez mais
conseqüências negativas significativas no que diz respeito à qualidade de vida dos seres que habitam o nosso
planeta. Temas como o aquecimento global, a poluição
de rios e mares, a inadequada qualidade do ar nos grandes centros urbanos, a extinção de espécies da fauna e da
flora terrestres assolam o nosso cotidiano, chegando até
nós não somente através dos meios de comunicação mas,
cada vez mais, pela nossas vivências cotidianas.
Um meio ambiente natural saudável e equilibrado
é, sem dúvida, direito de todos e essencial à qualidade de
vida das presentes e futuras gerações, e cabe não somente
ao Poder Público, mas também à coletividade zelar por
sua preservação, como bem determina a Constituição de
1988, em seu artigo 225. Essa proteção deve se dar não
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somente pela reparação mas, principalmente, pela prevenção, tendo em vista a natureza do bem ambiental, que é
bem difuso, “bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida”. Assim sendo, a Constituição
estabeleceu além da proteção via reparação, normas, princípios e outros mecanismos jurídicos de promoção do
meio ambiente, tais como a informação e educação ambientais.
A consagração da proteção ao meio ambiente na
nossa Constituição, nos moldes como ela se deu, na perspectiva formal, representa um avanço histórico, econômico e social. Essa evolução teve início com as primeiras
constituições, consagradoras dos direitos individuais,
chamados de direitos de primeira geração, às quais se seguiram as constituições que protegiam, mas estabeleciam
igualmente limites aos direitos individuais, tendo em vista
tornar possível a inserção e a proteção de direitos sociais,

atualidade, que consagram os chamados direitos de terceira geração, como o direito ao meio ambiente.
Houve ainda outras inovações no que diz respeito
ao alcance da expressão “meio ambiente”, para nele inserir,
além do meio ambiente natural, o meio ambiente artificial,
o meio ambiente cultural e o meio ambiente do trabalho.
Essa ampliação significou incluir na seara do meio ambiente, em grande parte, os espaços construídos pelo homem,
para lhe permitir melhores condições de vida nas cidades,
quando falamos de meio ambiente artificial, preservando as

melhores condições de trabalho e, por conseguinte, de vida,
quando se trata de meio ambiente do trabalho. A proteção
constitucional ao meio ambiente do trabalho foi tão significativa que Raimundo Simão de Melo considera que o meio
ambiente do trabalho seguro e adequado representa um dos
mais importantes direitos fundamentais do trabalhador1.
O nosso tema central gira em torno da “dimensão
ambiental do direito do trabalho”. Tendo em vista uma
adequada abordagem do tema, torna-se necessário estabelecermos alguns esclarecimentos acerca de expressões que
são normalmente utilizadas pela doutrina e pela jurisprudência, mas que pecam por imprecisão, acarretando mesmo uma compreensão equivocada da proteção conferida
a muitos institutos jurídicos.
O Direito Ambiental tem como suporte um conjunto de princípios que justificam e orientam sua aplicação quando deparamos com a complexidade dos conflitos práticos envolvendo o meio ambiente. Alguns desses
princípios vêm confirmar e fortalecer princípios norteadores do direito do trabalho: o “princípio protetor”
do direito do trabalho tem seu alcance ampliado pelos
princípios ambientais da prevenção e da cooperação, momento em que se insere a dimensão ambiental do direito
do trabalho.

O meio ambiente e o Direito Ambiental
A proteção ao meio ambiente é regida por disciplina autônoma denominada Direito Ambiental. Configura
direito de terceira dimensão pertencente ao novo ramo
do Direito, chamado Difuso, surgido em zona fronteiriça entre os clássicos ramos maiores do Direito, que são
aqueles do Direito Público e do Direito Privado. Possui
princípios protetores específicos, e uma abrangência que
comporta não somente a modalidade denominada “meio

ambiente natural”, mas também outras espécies de meio
ambiente inseridas e especialmente protegidas pela Constituição Federal de 1988.

Definição de meio ambiente
Paulo Affonso Leme Machado2 nos lembra que o
ambiens, entia (“que
rodeia”). Diante disso, temos que os termos “meio” e
“ambiente” são sinônimos, sendo,
portanto,
redunHouve ainda outras
dante falar-se em
inovações no que diz
“meio ambiente”.
esta é a expressão
adotada pela própria Constituição,
deve ser por nós respeitada e utilizada.
A Lei brasileira (da Política

respeito ao alcance
da expressão “meio
ambiente”,
para
nele inserir, além do
meio ambiente natural, o meio ambiente artificial, o meio
ambiente cultural e
o meio ambiente do
trabalho. Essa ampliação significou
incluir na seara do
meio ambiente, em
grande parte, os espaços construídos
pelo homem...

Ambiente) define
meio ambiente, no
artigo 3o, I, da Lei
no 6.938/81, como
“o conjunto de condições, leis, influências e interações de
ordem física, química e biológica,
que permite, abriga
e rege a vida em todas as suas formas.”
Os recursos ambientais seriam “a
atmosfera, as águas
interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar
territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a
fauna e a flora”.
Pensamos que essa definição foi recepcionada
pela Constituição de 1988, que a ampliou para além
do meio ambiente natural, inserindo em seu âmbito o
meio ambiente artificial, cultural e do trabalho, quando se utiliza da expressão “sadia qualidade de vida”, de
acordo com o que foi estabelecido na letra do artigo
225:
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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. (grifo nosso)

José Afonso da Silva amplia a definição constitucional, afirmando que o meio ambiente configuraria a
“interação do conjunto de elementos naturais, artificiais
e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado
da vida em todas as suas formas”3. A partir dessa definição, o referido autor estabelece como modalidades do
meio ambiente:
a) o meio ambiente natural, que é constituído pelo
solo, pela água, pelo ar atmosférico, pela flora, pela fauna
e pela interação dos seres vivos com o seu meio;
b) o meio ambiente artificial, que é formado
pelo espaço urbano construído, como o conjunto de

lativas à qualidade de vida do trabalhador. É o local onde
as pessoas desempenham suas atividades laborais.
Assim, a dimensão ambiental conferiu ao direito
do trabalho uma dimensão protetora, que vai além daquela estabelecida pelo direito do trabalho propriamente
dito, quando trata da segurança e higiene do trabalho,
já que aí impõem o dever de que a saúde do trabalhador
não seja afetada negativamente pelo ambiente de trabalho. A dimensão ambiental do direito do trabalho quer
mais que isso, pois quer a promoção da qualidade de
vida do trabalhador em uma perspectiva positiva.

Definições de Direito Ambiental

Existem inúmeras definições de direito ambiental.
Algumas privilegiam o seu aspecto formal, outras o seu
aspecto material. Elegemos entre elas duas que nos parecem mais completas no que diz respeito à abrangência necessária à abordagem
e compreensão do nosso tema central, ou
Assim, o direito ambiental pode ser tido como
seja, a dimensão ambiental do direito do
trabalho.
“um sistema integrado por normas, princípios,
Assim, o Direito Ambiental pode
valores, poderes institucionais, circunstâncias
ser tido como “um sistema integrado por
fáticas e práticas procedimentais e operativas
normas, princípios, valores, poderes institucionais, circunstâncias fáticas e práticas
que se vinculam às condições da existência huprocedimentais e operativas que se vincumana em sociedade, em suas relações com o
lam às condições da existência humana em
sociedade, em suas relações com o meio
meio ambiente”.
ambiente”4.
O Direito Ambiental, portanto, é
um (1) direito humano e fundamental, que
cumpre a função de (2) integrar os direitos
edificações, equipamentos urbanos e comunitários,
à saudável qualidade de vida, ao desenvolvimento ecoarquivos, pinacotecas, museus, registros, bibliotecas e
nômico e à (3) proteção dos recursos naturais. Mais do
instalações científicas, ou seja, pelos espaços urbanos
que um direito autônomo, o Direito Ambiental é, para o
fechados. Também configuram meio ambiente artifireferido autor, uma concepção de aplicação da ordem jucial os espaços abertos como as ruas, as praças e as
rídica que penetra, transversalmente, em todos os ramos
áreas verdes;
do Direito. O Direito Ambiental apresentaria, portanto,
c) o meio ambiente cultural, constituído pelo pauma dimensão humana, uma dimensão ecológica e uma
trimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico
dimensão econômica, que se devem harmonizar sob o
e turístico. Essa espécie de meio ambiente, por resultar
conceito de desenvolvimento sustentado.
da ação do homem, poderia ser igualmente considerado
meio ambiente artificial, no entanto, dado o valor espeA dimensão ambiental do
cial a ele atribuído, ou seja, o valor histórico, artístico,
Direito do Trabalho
arqueológico, etc., é considerado pertencente ao meio
ambiente cultural.
A partir de um determinado momento histórico,
d) o meio ambiente do trabalho, composto pelo
não foi mais suficiente a proteção ao espaço do trabalho,
conjunto de condições existentes no local de trabalho re-
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tendo em vista simplesmente o seu resultado. Tornou-se
imprescindível, para o trabalhador, “ambientar-se” em
um espaço laboral, essencial para a sua sadia qualidade
de vida, de vida digna. Diante dessas exigências, tornouse necessário que à dimensão do direito do trabalho fosse acoplada a dimensão do Direito Ambiental que tem
como um de seus principais objetos o meio ambiente
do trabalho, com todas as especificidades próprias desse
novo ramo do direito.

A proteção constitucional do
meio ambiente do trabalho
As inovações trazidas pela Constituição de 1988,
no que diz respeito ao meio ambiente do trabalho, se deram através da inserção: 1. do conceito de meio ambiente
como sendo, além de um bem de uso comum do povo
lho como uma das modalidades de meio ambiente. Com
isso, a Constituição estabelece, a nosso ver, uma proteção
especial ao objeto do direito do trabalho que vai além da
concepção de espaço onde são desenvolvidas as atividades
laborais pelo direito do trabalho propriamente dito, conferindo a ele status de bem ambiental.
A natureza jurídica do meio ambiente do trabalho
é de direito humano difuso, não se tratando de simples
direito trabalhista vinculado ao contrato de trabalho. São
dimensões de proteções distintas. Enquanto o direito do
trabalho busca a proteção da saúde e a segurança do trabalhador no ambiente onde este desenvolve as suas atividades,
a proteção ao meio ambiente do trabalho está vinculada à
saúde do trabalhador enquanto cidadão, constituindo um
direito de todos. O Direito do Trabalho regula as relações
diretas entre empregado e empregador; o direito ao meio
ambiente do trabalho é direito humano e fundamental,
inerente às normas sanitárias e de saúde do trabalhador,
merecendo a proteção dos Poderes Públicos e da coletividade, conforme estabelece o artigo 225 da Constituição de
1988. A natureza jurídica do meio ambiente do trabalho
é, portanto, difusa, já que os titulares do direito são indeTrata-se de direito à saúde, direito de todos, da coletividade
e dos trabalhadores.
Sendo assim, o aspecto difuso do bem meio ambiente do trabalho, deve ser levado em consideração sem-

pre que depararmos com algum conflito envolvendo sua
proteção. O meio ambiente do trabalho configura “objeto jurídico”, passível de proteção por meio do direito
positivo. E essa proteção deve ser contextualizada, tendo
em vista um objetivo maior, que é o “bem de todos”, das
presentes e futuras gerações.
O meio ambiente do trabalho é bem protegido
pela Constituição Federal de 1988, de forma expressa e implícita. São normas constitucionais expressa e
implicitamente protetoras do meio ambiente do trabalho aquelas estabelecidas no artigo 7 o, inciso XXII
de normas de
saúde, higiene e
segurança5; no
artigo 7 o , XXIII
remuneração
para atividades
penosas, insalubres ou perigosas, na forma
da lei6; no artigo 129, inciso
ções institucionais do Ministério Público

Enquanto o Direito
do Trabalho busca a
proteção da saúde e a
segurança do trabalhador no ambiente
onde este desenvolve
as suas atividades,
a proteção ao meio
ambiente do trabalho está vinculada à
saúde do trabalhador
enquanto cidadão,
constituindo um direito de todos.

inquérito civil
e a ação civil
pública, para a
proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente
e de outros interesses difusos e coletivos; no artigo
ção humana e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames
da justiça social, observados os seguintes princípios:
defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental
dos produtos e serviços e de seus processos de elabo-

ambiente, nele compreendido o do trabalho7.
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Amplitude concreta da dimensão
ambiental do Direito do Trabalho

§3o, que a responsabilidade civil pelos danos causados
ao meio ambiente é objetiva. Entendemos, também, que
a responsabilidade por essa espécie de dano deverá ser
8
entendida “sob a modalidade do risco integral, que não
,
admite quaisquer excludentes de responsabilidade”9. E,
quando o autor afirma que o meio ambiente do trabalho
de acordo com o artigo 1.518, caput, Segunda parte, do
Código Civil, ela é, também, solidária10.
pelas edificações do estabelecimento, os equipamentos de
Entre as teorias da responsabilidade destacam-se
proteção individual, a iluminação, o conforto térmico, as
as teorias civilistas, que se dividem em teoria dos atos de
instalações elétricas, as condições de salubridade ou insaimpério e dos atos de gestão e teoria da culpa civil ou da
lubridade, de periculosidade ou não, os meios de prevenresponsabilidade civil, baseada na relação preponenteção à fadiga, outras medidas de proteção ao trabalhador,
preposto e as teorias publicistas, em que se destacam a
as jornadas de trabalho e as horas extras, os intervalos, os
teoria da falta do serviço público e a teoria do risco indescansos, as férias, a movimentação, a armazenagem e o
tegral, além da teoria do risco administrativo e a teoria
manuseio de materiais que formam o conjunto de condido dano objetivo11.
ções de trabalho, etc.
Assim, podemos conO meio ambiente do
cluir que, de acordo com uma
trabalho foi especialmente prointerpretação sistemática da
tegido pelo legislador constiA
partir
da
exigência
de
um
Constituição, partindo da anátuinte, pelo fato de configurar
meio ambiente do trabalho
lise dos textos do artigo 225,
o espaço, em sentido amplo,
§3o, combinados com o artiem que o trabalhador permaadequado, torna-se necessária
go 1o e com o artigo 5o, §1o,
nece durante grande parte do
a
intervenção
tutelar
do
Poder
temos que a responsabilidade
dia e que pode afetar, portanPúblico, que deverá encontrar
por dano ao meio ambiente é
to, a sua qualidade de vida,
objetiva e na modalidade do
dependendo da adequação do
formas de diminuição de risrisco integral.
ambiente à atividade a ser por
cos
laborais,
por
meio
da
ediO Direito Ambiental
ele desenvolvida. A partir da
ção de normas de saúde, higieé um direito revolucionário,
exigência de um meio ambienno sentido de que visa alcante do trabalho adequado, torne e segurança e da percepção
çar uma harmonia do homem
na-se necessária a intervenção
do
adicional
de
remuneração
com o meio que o circunda,
tutelar do Poder Público, que
implicando mesmo as expecpara atividades perigosas...
deverá encontrar formas de
tativas de sujeitos inexistentes,
diminuição de riscos laborais,
que integram as gerações futupor meio da edição de normas
ras, conforme determina o cade saúde, higiene e segurança e
put do artigo 225 da nossa Constituição vigente.
da percepção do adicional de remuneração para atividaSe a responsabilidade pelo meio ambiente é objetiva, em decorrência do artigo 225, §3o, da ConstituiSaúde (SUS) a execução das ações de saúde do trabalhação Federal, que estabelece a obrigação de reparar danos
dor e de colaboração na proteção do meio ambiente, nele
causados pelas atividades lesivas ao meio ambiente sem
compreendido o do trabalho (CF, arts. 7º, XXII e XXIII, e
cogitar da existência de dolo ou culpa, podemos afirmar
200, II e VIII; CLT, arts. 189 a 197).
que os danos causados pelo empregador ao meio ambiente do trabalho, logicamente abrangendo os empregados
A responsabilidade ambiental
que ali atuam, devem ser ressarcidos independentemente
da Constituição de 1988 e a
da existência de culpa. Principalmente se nos ativermos
responsabilidade do empregador
ao artigo 200, VIII, da Constituição Federal que, expresA Constituição de 1988 recepcionou o artigo 14,
samente, inclui o local de trabalho no conceito de meio
§1o, da Lei no 6.938/81, já estabelecendo no artigo 225,
ambiente12.
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Pela Lei no 6.938/81, em seu artigo 14, §1o, “é o
poluidor obrigado, independentemente da existência de
culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”. Como

rente da poluição do meio ambiente de trabalho, a
regra deve ser a da responsabilidade objetiva, condizente com a sistemática ambiental, já que se insere na
hipótese do artigo 225, §3o, antes referido, que não exige a existência de dolo ou culpa para que se configure
a responsabilização. Quando a Carta Magna sugere a
o

...a dimensão ambiental do Direito do Trabalho configura
direito fundamental do trabalhador, estabelecido pela Constituição Federal...
de poluição estabelecido pela mesma lei “alcança boa parte dos fatores causais da doenças ocupacionais, como se
pode verificar no teor do artigo 3o, III.
A Constituição estabelece que, em caso de acidente de trabalho, o empregador pode ser responsabilizado civilmente, somente nos casos de dolo ou culpa.
dispositivo se fundamenta no acidente de trabalho do
tipo individual. Ocorrendo doença ocupacional decor-

somente se refere ao acidente de trabalho, acidentetipo individual, diferente da poluição no ambiente do
trabalho, do desequilíbrio no ambiente laboral, que
ocasiona as doenças ocupacionais.

Conclusão
Podemos concluir que a dimensão ambiental do
Direito do Trabalho configura direito fundamental do
trabalhador, estabelecido pela Constituição Federal, e que
vem se firmando e alcançando espaço para além da doutrina, conforme se pode verificar pelo teor das decisões
dos nossos tribunais antes citadas.
Por fim, cabe lembrar Freud, o pai da psicanálise,
que afirmou que indivíduo saudável é aquele que pode
minimamente amar e trabalhar. Criar meios para que o
trabalhador possa exercer o seu ofício com dignidade é
nossa tarefa, como cidadãos do mundo e detentores de
um saber jurídico instrumental. Pv

Notas
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Toda pessoa tem
direito a um padrão
de vida capaz de assegurar a si e a sua
família saúde e bem
estar...

Leonardo Massud
Professor de Direito Penal na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Q

uando se pensou em editar uma edição da Revista PUCviva sobre direitos humanos, não faltaram
temas a serem abordados, tantas são as demandas
nessa seara. Um que não poderia faltar é justamente o da
questão carcerária. Embora sem bases científicas, é pouco
provável equivocar-se quem diz que o preso é o último
da fila para ser atendido entre todos os outros que clamam por uma existência digna. Evidentemente, esse não
é um problema exclusivamente brasileiro. Tratado como
a escória da sociedade, poucos se compadecem do preso.
Se muitos dos párias sociais já são “invisíveis” fora do cárcere, quando nele ingressam prática e convenientemente
desaparecem dos olhos dos demais. Seja numa estrutura
autoritária de Estado, seja num Estado aparentemente ou
supostamente Democrático de Direito, a manutenção do
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dispensa qualquer preocupação com os graves problemas
humanitários que gravitam em torno da questão carcerária.
Ao revés, para um ator político que depende do voto, abraçar qualquer bandeira dos encarcerados é o mesmo que
sepultar sua carreira na vida pública. E, por incrível que
pareça, não há nessa atitude particular um ato propriamente de hipocrisia. Agindo assim, o político acaba por refletir
genuinamente a vontade popular. Isso é explicável quando
se nota que quem está do lado de fora do muro da prisão
acha-se tão diferente de quem está do lado de dentro que
praticamente não identifica o preso como parte desse enorme e heterogêneo grupo chamado humanidade. Quando o
faz, quem está de fora tem a plena convicção de que o livre
arbítrio e, conseqüentemente, as escolhas que se fazem na
vida justificam sem maior pesar a segregação.

tas fazem alguma matéria sobre as condições desumanas

nidade deles e não da desumanidade que, em maior ou
menor medida, habita em todos nós.
Assim, se o povo não quer saber, os seus representantes muito menos. Os dados consolidados do De-

alguns bem-intencionados conclamam que é preciso reformar o sistema carcerário. É certo que o mero cumprimento de nossa Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84)
Justiça, mostram o paulatino crescimento da população
já colocaria a discussão em outro patamar. Fazer com
carcerária: em 2005 era de 361.402; em 2006, de 401.236;
que os estabelecimentos penais tenham em suas depene, em 2007, de 422.5901. Só o crescimento da população
carcerária já seria suficiente para demandar um sem-núdências áreas destinadas a dar assistência, educação, tramero de estabelecimentos. Isso para equacionar o probalho, recreação e prática esportiva (art. 83), garantir que
o condenado seja alojado em
se diga para adequá-los ao que
cela individual com dormitóFazer
com
que
os
estabelecidetermina da Lei de Execução
rio, aparelho sanitário e lavaPenal. Somem-se a esses dados
tório, num ambiente salubre
mentos penais tenham em suas
algumas centenas de milhares
que tenha aeração, insolação
dependências áreas destinadas
de mandados de prisão que
e condicionamento térmico
a
dar
assistência,
educação,
há para cumprir. Pergunta-se,
adequado, numa área mínima
então: qual a solução para o
de seis metros quadrados (art.
trabalho, recreação e prática
problema carcerário?
esportiva... garantir que o concomparando-se com os depósidenado seja alojado em cela ingico ou prático, mas parece que
tos humanos úmidos e fétidos,
a pergunta é que é inadequada.
onde não raro é servida comidividual com dormitório, apaTalvez outras perguntas devam
da azeda, facilita-se a venda de
relho sanitário e lavatório, num
ser feitas em seu lugar: “qual
celas entre os detentos, não são
é o papel do Direito Penal?”;
oferecidos lençóis, cobertores,
ambiente salubre que tenha
“está correto o nosso modelo
travesseiros, toalhas, sabonete
aeração, insolação e condiciode sistema punitivo?”; “a priou dentifrício, e onde os faminamento térmico adequado,
são é uma forma adequada de
liares são obrigados a amontopena?”; “ela se presta a quê?”.
arem-se em filas intermináveis
numa área mínima de seis meObviamente, um singepara que possam fornecer um
lo artigo de revista como este
desses “mimos” aos seus entes
já seria grande coisa, companão pode pretender responder
queridos, e a serem revistados
satisfatoriamente a qualquer
rando-se com os depósitos hudessas perguntas. A idéia é
que ali possam ingressar e ter
manos
úmidos
e
fétidos...
apenas provocar uma mudancom os seus alguns poucos
ça de perspectiva da percepção
momentos de convívio nãodo problema.
institucional.
Costuma-se atribuir ao Direito Penal um papel
Em meio a esse quadro, a única identificação que
muito mais relevante e importante do que aquele que
os que estão do lado de fora parecem ter com os de denele pode efetivamente desempenhar. Onde os outros
tro é no mínimo estranha. Muitas vezes, ouvem-se aqui
sistemas informais (família, associações, amigos, entie ali manifestações de aprovação dos bárbaros métodos
dades civis laicas, religiosas, escolas, universidades e
utilizados pelos próprios presos para castigar alguns
outros grupos sociais) e formais (tribunais arbitrais,
comportamentos ou crimes cometidos pelos seus pares
justiça civil, administrativa, tributária, de família etc.)
(normalmente os de natureza sexual e os contra crianças).
fracassaram ou não foram suficientes para dar uma
Diz-se, nessa linha de pensamento, que “até os presos têm
solução ou encaminhamento adequado para a questão,
o Direito Penal e, mais particularmente a prisão, apareo perdão da possivelmente indevida apropriação do terce no quimérico delírio popular como a panacéia que
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supostamente irá aplacar os ânimos, desejos de justiça
e de vingança.
esse miraculoso poder.
Quando se discutem direitos humanos, muito se
fala sobre a dignidade da pessoa. Longe de ser unívoca,
a palavra dignidade encerra um complexo emaranhado
de significados cuja variabilidade, conforme o contexto
histórico e cultural, está muito além da retórica dos mais
fervorosos e brilhantes defensores do universalismo. Sem
pretender ingressar nesta não menos intrigante e fascinante
discussão, o que se pretende aqui é justamente questionar
a compatibilidade da existência da pena de prisão e o princípio da dignidade da pessoa humana. É mesmo possível
falar-se em dignidade de alguém que está confinado?
A prisão como pena é relativamente nova. Até
uma boa parte da Idade Moderna, a prisão era quase que
totalmente dedicada a evitar a fuga daqueles que aguardavam julgamento e execução de outras penas, como as
de morte e as que infligiam castigos corporais. Como
pena realmente foi mais difundida a partir da idéia de
um utilitarismo econômico (aproveitamento da mão-deobra escrava ou muito barata) e da tentativa iluminista de
“humanizar” as penas.
tegram a crítica da pena de prisão, o fato é que muitos
deles têm efetivamente razão de ser e devem, nesse sentido, ser lembrados e reproduzidos. Sem fazer maiores
digressões a respeito das finalidades que devem orientar
a espécie e a gradação da punição, a prisão não cumpre
nenhuma delas. Como retribuição, a prisão fracassa desde logo. Como é possível sustentar a lógica da associação
de grandezas absolutamente díspares? Como traduzir em
número de dias, meses, anos de prisão o ataque a bens
como a vida, a integridade física e a liberdade sexual?
prisão também fracassa, pois não se sabe, além da cifra
negra2, quantos crimes deixaram de ser cometidos em razão da maior ou menor eficácia que tiveram no imaginário e no comportamento popular os efeitos da pena
de prisão aplicada a outras pessoas. Cometem-se e não se

Notas
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cometem crimes pelos mais variados motivos, os quais,
muitas vezes, estão associados, numa indecifrável relação
de preponderância. Para o cumprimento da chamada
prevenção especial, aquela que pretende fazer com que o
próprio condenado não volte a praticar crimes, a prisão
também não funciona. Além de os condenados continuarem a praticar crimes que vitimizam pessoas dentro e fora
da prisão, os altos índices de reincidência de egressos do
sistema carcerário mostram a baixíssima influência positiva que a experiência do confinamento promove nas
pessoas. Ressocialização, nem se diga. Além de ser um
termo de significado plurívoco, mas aqui concebido não
como a imposição de um modus vivendi ou de promoção
do que Foucault chamou de “ortopedia moral”, mas de
tentar reorganizar o ambiente onde se produziu o conflito, o certo é que a prisão tem historicamente sufocado
as melhores potencialidades dos seus habitantes. É uma
notória contradição pretender ensinar alguém a ser livre,
prendendo-o.
Malgrado todos esses aspectos negativos, a prisão
parece indissociável da idéia de pena criminal. É o que se
pode denominar talvez de o fracasso mais bem-sucedido
da história.
Da forma como o nosso Direito Penal seleciona os
seus “clientes” e da forma como nossa sociedade encontra-se estruturada, no que se refere à produção e distribuição de riquezas, bem como do que se tem valorizado nas
pessoas (o patrimônio, o poder e as benesses das quais
usufruem), a paquidérmica máquina de construir presíque produz condenados.
É preciso, portanto, construir um sistema realmente novo, ousado, que privilegie formas de lidar com o
condenado fora do ambiente institucional, mesmo para
boa parte dos crimes chamados “violentos”, adotando-se
medidas que, verdadeiramente, o estimulem e lhe mostrem as possibilidades e as vantagens de conduzir os seus
atos conforme as regras básicas de convívio social.
Em síntese, pensar em reformar o sistema carcerário é continuar a acreditar na sua existência... DesumaPv

Toda pessoa tem direito à propriedade, só
ou em sociedade com outros.

Konstantin Gerber

O

Decreto Federal no 4.738, de 12 de junho de
2003, promulgou a declaração facultativa do
artigo 14 da Convenção Internacional sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial,
reconhecendo a competência do Comitê Internacional
para a Eliminação da Discriminação Racial para receber
e analisar denúncias de violação dos direitos humanos
cobertos na Convenção.
Duas linhas de argumentação: a incriminação de
outros tipos de medicina e o não-reconhecimento de direito cultural e liberdade religiosa, bem como sua incriminação, podem constituir prática de racismo se, na prática,
a lei penal de proteção à saúde pública, em sua aplicação,
se dá com risco de vida e segurança para as populações de
áreas geográficas predominantemente habitadas por população negra, pois sofrem risco de vida e desigualdade
no acesso aos serviços públicos, o que configura situação

de opressão, discriminação e violação dos direitos humanos, nos termos dos artigos 1 e 5 (b) da Convenção para
eliminação de todas as formas de discriminação racial.
O direito à segurança contra a violência de particulares e do poder público, além do direito fundamental,
está previsto na Convenção Interamericana e seu desrespeito é violação internacional dos direitos humanos e
também constitui modalidade de discriminação racial.
Cabe referir os artigos 1 e 5 (b) da Convenção sobre eliminação de todas as formas de discriminação racial:
Convenção Internacional sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação Racial
Decreto nº 65.810,- de 8 de dezembro de 1969
cial” significará qualquer distinção, exclusão, restrição ou
preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem
nacional ou étnica que tem por objetivo ou efeito anular
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ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, num
mesmo plano (em igualdade de condição), de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político,
econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio de sua vida. (...)
o

De conformidade com as obrigações fundamentais
enunciadas no artigo 2, os Estados Partes comprometemse a proibir e a eliminar a discriminação racial em todas
as suas formas e a
garantir o direiA lei sobre drogas no
to de cada um à
Brasil pode ter efeitos
igualdade perante a lei, sem disinjustos e discriminatinção de raça, de
tórios, pois presume
cor ou de origem
que todo usuário é
nacional ou étnica, principalmenum dependente, dote no gozo dos seente mental ou sofre
guintes direitos:
de perturbação, sem
“(...) b) direito
à
segurança
reconhecer os direitos
da pessoa ou à
culturais históricos, o
proteção do Estado contra violivre desenvolvimento
lência ou lesão
da personalidade, hacorporal comevendo que se diferentida, quer por
funcionários de
ciar os conceitos de

uso abusivo e conhecimento tradicional...

por qualquer indivíduo, grupo
ou instituição.”
A ação de
grupos armados é constitucionalmente prevista como crime inafiançável no artigo 5o, inciso XLIV, da Constituição Federal. E o direito de resistência a leis injustas deve
ser exercido pacífica e coletivamente (art. 5o, inc. VIII c.c.
art. 5º, §2º, CF). O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins é um crime hediondo de acordo com o artigo
5o, inciso XLIII, da Constituição Federal. O sentido da
hediondez deve ser interpretado como induzir ao vício,
ao desequilíbrio financeiro e emocional. Agora, quanto
às categorias de comportamento desviante e degeneração,
demonstra-se que a política de saúde sobre drogas no
Brasil pode ser eugênica, e, na prática, nazista, pois estas
servem à doutrinação da polícia, ao extermínio de parcela
da juventude, à opressão (cultural, econômica e política)
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e à discriminação por áreas geográficas (social e racial), e
o nazismo influenciou nosso Direito Penal, pois para os
degenerados, como eram vistos os judeus, e outros perigos sociais, restavam a prisão ou a medida de segurança.
Muitos sentidos podem ser atribuídos ao consumo de substâncias alteradoras da consciência, do ânimo
e do humor, como o de “enteógeno” (contém divindade), “alucinógeno” (provoca alucinação), “tônico social”
(promove sociabilidade), “embriagante” (provoca embriaguez), “lenitivo” (minora dor ou sofrimento) ou, como
classicamente definido, uma substância pode ser a um só
tempo remédio, alimento, veneno ou afrodisíaco, a depender sempre do contexto cultural e do que se poderia
chamar de vulnerabilidade social e emocional. Ou “narcótico”, “entorpecente”, “tóxico”, expressões que aparecem para justificar uma leitura de mundo repressiva, exterminadora e, na prática, racista e discriminatória, para
fins de contenção de “doença” ou “epidemia”.
A questão é que os remédios proibidos podem ser
chamados de “psicofármacos”, “analgésicos”, e concorrem com a indústria da farmácia e o discurso da medicina oficial.
Os “psicotrópicos” podem ser divididos em: “psicolépticos” (antipsicóticos, hipnóticos, ansiolíticos); “psicoanalépticos” (antidepressivos, psicoestimulantes, neuropsicotrópicos), “psicodislépticos” (euforizantes, desinibidores,
alucinógenos e despersonalizantes) e “parapsicotrópricos”
(antilépticos, antiparkinsonianos, antialcoólicos e lítio)
ou, para seguir a classificação da OMS, em “neurolépticos”, “sedativos ansiolíticos”, “antidepressivos” e “psicodislépticos”.
Há um Programa do Estado de São Paulo de Assistência Farmacêutica na área de Saúde Mental, o “Dose
prescreve tais remédios. Há também Centros de Atenção
Psicossocial, quer para quem sofre de transtorno, quer
para quem sofre com problemas de “dependência”. A Lei
nº 10.216, de 2001, dispõe sobre a proteção e os direitos
das pessoas portadoras de transtornos mentais.
A lei sobre drogas no Brasil pode ter efeitos injustos e discriminatórios, pois presume que todo usuário
é um dependente, doente mental ou sofre de perturbação, sem reconhecer os direitos culturais históricos, o livre desenvolvimento da personalidade, havendo que se
diferenciar os conceitos de uso abusivo e conhecimento
tradicional, apenas para utilizar um conceito da psiquiatria, ciência historicamente produzida para fins morais e
ideológicos.

de Políticas Públicas sobre Drogas (Lei no 11.343, de 23
de agosto de 2006) elenca em seus dispositivos o respeito
à autonomia e à liberdade do indivíduo (art. 4o, inc. I), o
respeito à diversidade e às especificidades populacionais
existentes (art. 4o, inc. II), a promoção de valores éticos,
culturais e de cidadania do povo brasileiro, reconhecendoos como fatores de proteção para o uso indevido de drogas
(art. 4o, inc. III) e o reconhecimento do fator correlacionado entre o uso indevido e o tráfico ilícito. O que falta
regulamentar é o uso devido. O que pode ser pleiteado no
Poder Judiciário por mandado de injunção (art. 5o, inc.
LXXI, “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a
falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício
dos direitos e liberdades constitucionais”).
Quanto ao paciente portador de doença mental,
o uso de cannabis sativa pode ser legítimo, dependendo
da enfermidade psíquica. Duas publicações podem ser
cord, 2001; e MALCHER-LOPES, Renato & RIBEIRO,
Sidarta. Maconha, cérebro e saúde. Rio de Janeiro: Vieira
& Lent, 2007.
A questão é conciliar liberdade individual com responsabilidade social.
Falta Estado Social e o Estado ainda gera uma situação de risco com a proibição e a falta de informação.
Diz o artigo 196 da Constituição Federal: “A saúde
é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação”. Política de saúde que respeite as manifestações culturais de índios e negros, costumes históricos, que
se re-contextualizam. A redução de danos é modo de tratamento da dependência que difere do modelo da abstenção,
que por meio da informação busca prevenir riscos e danos
à saúde individual e coletiva, admitindo-se a liberdade humana. Direito à informação correta: art. 5o, inc. XIV, CF.
A fitoterapia, a termoterapia e acupuntura são rede. O Decreto federal no 5.813, de 22 de junho de 2006,
oficiais, o panorama de consumo é considerado similar
ao do resto do mundo, com o agravante de que 66%
da população brasileira não tem acesso aos medicamentos comercializados, fazendo uso das plantas medicinais

como a única alternativa para o tratamento de suas doenças” (DI STASI, Luiz Cláudio. Plantas medicinais, verdades
e mentiras. O que os usuários e os profissionais de saúde precisam saber, Editora Unesp, 2007, págs. 16 e 17.)
A questão é circunscrever os limites da autonomia
na ingestão de remédios. Em caso de intoxicação, seja
por remédio prescrito ou por automedicação de culpa
exclusiva da vítima, há, em São Paulo, o telefone 0800
771 3733, do Centro de Controle de Intoxicações, que
lida com casos de intoxicação.
Em Direito, existe a classificação dos costumes
contra legem, secundum legem e praeter legem. O aborto em
Portugal, por
meio de plebiscito, deixou de
A nova lei sobre droser um costume
gas... elenca... o respeicontra legem,
para ser um
to à autonomia e à licostume secunberdade do indivíduo...
dum legem. O
jogo do bicho
o respeito à diversidade
é um costume
e às especificidades pocontra legem. O
pulacionais existentes...
bingo, embora discutível
a promoção de valores
sua legalidade,
éticos, culturais e de
deve informar
cidadania... reconheque o jogo
pode
causar
cendo-os como fatores
desequilíbrios
de proteção para o uso
emocionais e
indevido de drogas... e
financeiros. A
farra do boi,
o reconhecimento do
embora manifator correlacionado
festação cultuentre o uso indevido e o
ral de origem
açoriana, foi
tráfico ilícito.
condenada no
STF, por se
tratar de prática de crueldade contra animais. O rodeio, embora
prática de crueldade contra animais, afirma-se como
manifestação cultural. E o circo, de menor expressão
econômica, agora se vê sob a alegação de prática de
crueldade contra animais. E há a questão do sacrifício
de animais em rituais religiosos, admitido pela liberdade religiosa. O candomblé também já sofreu repressão
em outros tempos.
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Cria-se um medo social, não raro perpetuado por
uma mídia que desrespeita os princípios de pluralismo
informacional, e não atende ao artigo 220, parágrafo 5o,
da Constituição Federal, que veda a formação de monopólios ou oligopólios
há o agravante da
nos meios de comunicaembriaguez pré-ordeção, para fins de represnada e a proibição de
são, extermínio e medo.
dirigir embriagado;
Na Alemanha nazista havia um “estrito
A preservação da
e no Direito Civil o
cumprimento do dever legal”, para maordem pública é compeébrio habitual é visto
nutenção da “ordem”, nos campos de
tência constitucional da
como relativamente
Polícia Militar prevista
capaz, equiparado ao
concentração. No Brasil... o Estado, por
no artigo 144, parágrapródigo, e há ainda
meio da polícia, em meio ao combate de
fo 5o, da Constituição
casos de interdição
crimes de perigo (disponibilizar reméFederal. É força auxiliar
civil. Há sempre
do Exército (art. 144,
“rótulos de excludios sem autorização) gera outros crimes
§6o, CF). Subordina-se
são”,
mecanismos
de
perigo
(ejetar
projéteis
letais
no
ar)
em
ao governador do Estade infantilização e
nome de uma política de saúde eugênica
desqualificação e até
zista
havia
um
“estrito
teses de “psiquismo
e discriminatória.
cumprimento do dever
e inimputabilidade”.
legal”, para manutenção
Já há o dia do “orguda “ordem”, nos camlho louco”. E o louco
merece também ser cidadão com direitos e deveres, respeio Estado, por meio da polícia, em meio ao combate de
tando-se o direito à diferença. Todo cidadão tem o direito de
crimes de perigo (disponibilizar remédios sem autorizafalar por si (liberdade de expressão) e, para lembrar Bobbio,
ção), gera outros crimes de perigo (ejetar projéteis letais
a verdade é construída no plural.
no ar) em nome de uma política de saúde eugênica e
hadiscriminatória.
beas corpus (que significa que dispomos de nosso corpo),
A situação de confinamento é violação de direide salvo-conduto, remédio constitucional contra coação
tos humanos. Considero violado o princípio da proporilegal de autoridade, para a prática do trottoir, a prosticionalidade, pois excessiva, desnecessária e inadequada a
tuição nas ruas, em julgado da década de 1980 pelo STF,
ação estatal para o fim que se propõe: política de saúde.
invocando-se a “moralidade pública”.
As metáforas da doença, do “cancro social” também foA medicina oficial já esteve imbricada com tortura
ram utilizadas na Alemanha nazista para extermínio de
em outros tempos. E a psiquiatria com o extermínio, a
judeus, ciganos e doentes mentais nos filmes de propaexclusão e a estigmatização. A criminalização da prática
do curandeirismo, a meu ver, constitui racismo. O que
2008, lê-se: “‘A PM é o melhor remédio contra a dengue,
difere do charlatanismo e de outras práticas de obtenção
não fica um mosquito em pé’, afirma comandante da PM
de vantagem e exploração da credulidade pública, conno Rio”, com uma foto do policial do Bope, apontando
travenção penal, sempre lembrando o princípio da resarma contra “suspeitos” no Complexo do Alemão. Erraponsabilidade. Direito à participação nos temas de saúde
dicar a marginalização e a pobreza (objetivo fundamental
e alimentação, e, em se tratando de remédios populares,
da República, art. 3o, inc. III) deve significar Estado Socom participação dos profissionais populares da saúde
cial e não extermínio, exclusão, estigmatização e discri(rezadeiras, benzedeiras, raizeiros, ervateiros) e praticanminação. O símbolo da caveira está presente tanto no
tes de medicina religiosa (líderes espirituais, mestres de
cerimônia) para registro dos conhecimentos tradicionais.
os componentes da Polícia Militar vivem em situação de
Princípio implícito do regime democrático é o respeito às
risco. Filmes como Notícias de uma guerra particular (em
minorias (art. 5o, §2º, CF).
justa causa de dispensa, o que difere do “dependente”, do
alcoolista, a quem é garantida a licença, não-discriminação
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que fica claro o número de mortes da polícia e dos soldaImaterial que compõem o patrimônio cultural brasileiro,
dos do morro), Justiça (em que fica clara a aplicação do
há os livros de registros de saberes, celebrações, formas de
direito penal do autor, de matiz nazista, ao não se aplicar
expressão e lugares.
benefício por conta de reincidência não atrelada ao fato,
O banzo, “tristeza, abatimento, nostalgia dos escracondenando a pessoa por presunção de periculosidade,
vos africanos”, relaciona-se com a saudade da banza, da
o que beira uma discriminação por origem), o próprio
terra natal. O “entorpecer”, visão mais racista, naquele
Tropa de Elite e Bicho de sete cabeças retratam a situação.
contexto, relacionava-se com sofrer e resistir. Adotando-se
uma perspectiva “intercultural”, há a lenda de que quem
escravizou ia se ver um dia escravizado. É a lenda da
sistência e hoje constituem patrimônio cultural. O santo
vingança dos quilombos. Existe uma profecia dos Andes,
daime, prática de medicina religiosa,
análoga, para o uso da coca pelos coé expressão cultural igualmente recolonizadores. Agora há também uma
nhecida como patrimônio cultural e
cultura do Oriente relacionada à meconta com autorização de uso estritaditação e à elevação espiritual. O que
mente religioso.
se defende é o direito à diferença e
de esporte, filosofia,
A palavra maconha provém
à possibilidade humana. Há teses na
do quimbundo ma kanã, plural de
PUC sobre os diferentes significados
di kaña, e quer dizer ”tabaco”, “erva
do canabismo, que apontam para a
e a cachaça surgiram
existência de um “estado holotrópiem contexto de resisraldo da Cunha (Dicionário Etimolóco de consciência”, na perspectiva
tência e hoje constigico Nova Fronteira da Língua Portuda psicologia transpessoal e outra,
guesa
em psicologia clínica, a questionar a
tuem patrimônio cul1982). Quimbundo, ki´munu, de Analcunha de “toxicomania”, apontantural. O santo daime,
gola, mesmo país em que há utilizado para a experiência xamânica de
ção de prática de adivinhação com a
uso visionário e de cultos dionisíaprática de medicina
semente de noz-de-cola, “psicoativo”
cos. A perspectiva da “possessão”. E
religiosa, é expressão
presente em refrigerante de marca de
há também teses de quando a “neucultural
igualmenalto renome. A roda de chimarrão já
rose obsessiva faz parceria com a
foi vista como vício. A erva-mate, ao
toxicomania” ou que a analisam na
te reconhecida como
primeiro, foi condenada, e ao depois,
perspectiva da paixão e do mito de
patrimônio
cultural
apreciada e comercializada pelos jeÍcaro. Há conhecimento tradicional
e conta com autorisuítas, inclusive com técnica de preda humanidade sobre o assunto.
paro diversa. Há o costume guarani
“Como resultado do isolazação de uso estritamento normativo da subcultura, e
mente religioso.
paulista), e gaúcho do chimarrão.
a sua própria solidariedade, surgem
Com relação à diamba, fumo de Anvalores compartilhados que seus
gola, o costume também aparece em
membros apreendem, adotam, e, inclusive, exibem com transcendência
simbólica, e que se diferenciam em quantidade e qualidaquisa na década de 1960 foi realizada para o Instituto
pio do respeito às autonomias culturais. Revista Ajuris).
utilização em cerimônias de danças amazônicas. A Lei nº
Diz o artigo 22 da Declaração Universal de Direi10.639/2003 estabelece as diretrizes e bases da educação
tos Humanos: “Toda pessoa, como membro da sociedade,
nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de
tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço
Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura
nacional, pela cooperação internacional e de acordo com
Afro-Brasileira”.
a organização e recursos de cada Estado, dos direitos ecoo
Conforme o Decreto Federal n 3551 de 2001, que
nômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade”. Pv
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C

omo é de conhecimento público, nesse ano, a
Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 60 anos. Inúmeras reflexões e manifestações
fazem-se oportunas e necessárias, quer apontando avanços e
recuos, quer apontando obstáculos à sua efetivação. Essa situação permite a visibilidade das mais diferentes questões, que
resguardam entre si significâncias e importâncias que podem

Essas questões situam-se em esferas diferentes (jurídica, política, econômica) - o que não significa que sejam concebidas
de maneira fragmentada, pois, para citar apenas um aspecto,
possuem um elo comum. É proposta da autora deste texto
desenvolver uma reflexão acerca dos preconceitos como um
dos entraves à realização dos direitos humanos.
Antes, porém, de adentrar em tal questão, demarquemos a concepção de Direitos Humanos que nos orienta. A
sua apreensão dá-se a partir de um ponto de vista histórico,
e, por conseguinte, como resultado da práxis dos homens,
a qual pressupõe escolhas entre alternativas objetivamente
existentes. Ainda que o objetivo desse artigo não seja uma reflexão sobre os principais marcos históricos que assinalaram
a emergência e a configuração dos Direitos Humanos, aludimos a alguns períodos históricos que os marcaram significativamente, mas o fazemos especialmente com o intuito de
ilustrar a concepção acima demarcada.
A busca pela realização dos direitos já aparecia na
dania, ou seja, o exercício dessa correspondia precisamente à
manifestação dos direitos, no caso, principalmente, do direito à participação, uma vez, que fazia parte do ethos político,
cultural e social grego a decisão das questões em comum em
assembleia pública, no contexto da democracia. Obviamente
que alguns limites aí estavam postos, já que mulheres, estrangeiros e escravos, não acessavam tal participação (Vinagre e
significado da efetivação desse direito no seio das conquistas
humano genéricas que se preservam ao longo da história.
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A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
(1789) é outro marco. Ela é orientada fundamentalmente
por uma concepção que coloca os direitos como algo imacom isso, aspectos referentes a classes sociais, grupos, estaSegundo esse filósofo, nos direitos naturais incluíam-se, por
exemplo, o direito à liberdade e à propriedade. Desse modo,
a Revolução Francesa (1789), é fortemente influenciada pelo
jusnaturalismo (pensamento político adotado por Locke e
que expressa justamente a noção indicada), marcando como
a propriedade, já citadas, a segurança e a resistência à opressão
(Vinagre e Pereira, 2008). Sendo naturais, todos os homens são
dos direitos favoreceu a luta da burguesia pela sua ascensão
embutida outra premissa fundamental a ser considerada na
discussão dos Direitos Humanos: a racionalidade.
Além de expressarem práticas e escolhas dos homens,
os direitos propiciam debates e discussões, abrindo um campo extremamente contraditório e polêmico. Por exemplo,
qual liberdade nós queremos? Como nós a concebemos?
Trata-se de um direito natural, ou algo historicamente construído e conquistado? Ou ainda: É possível assegurar a
universalidade dos Direitos Humanos para pessoas que são
legalmente compreendidas como iguais, mas cujos direitos
são objetivamente realizados de modo desigual?
Por outro lado, a liberdade e a universalidade têm
sido importantes bandeiras de luta dos movimentos e classes sociais, na reivindicação de seus interesses e na defesa de
seus direitos sociais, civis, políticos, ainda que numa luta
realizável no bojo de um contexto contemporâneo em que
a ideologia dominante nega objetivamente as conquistas
da humanidade, contribuindo para a desumanização do
mens, das classes sociais, da defesa de diferentes interesses e

necessidades, sendo produzidos e reproduzidos nesse âmbito
de atividade dos homens .
A (re)produção da vida social equivale a um modo
determinado, social e historicamente, de (re)produção do
próprio homem, igualmente tomado num ponto de vista
histórico, no modo de sua inserção no processo de (re)produção da própria vida social, ou seja, do trabalho. A (re)produção do homem corresponde, por sua vez, à (re)produção
de uma dada sociedade, ele a reflete, daí também sua historicidade. Precisamente aí está posta a chave que introduz a
reflexão proposta.
Em sua Sociologia de la vida cotidiana (1991), Heller entende o cotidiano como o espaço em que o homem
reproduz-se diretamente, enquanto que de modo indireto
reproduz a própria sociedade da qual faz parte, oferecendo
explicitamente a pista de que o pressuposto da concepção
acerca da vida cotidiana que a guia é histórico. Destarte, ele
reproduz indiretamente as particularidades de uma dada

para o conhecimento do próprio homem e de suas ações
concretas. Desse modo, a vida cotidiana é indissociável do
histórico.
Ela é aqui tomada como ponto de partida, na medida
em que é o espaço propício à produção e reprodução dos
preconceitos, os quais não podem ser compreendidos se não
captados no solo fértil do qual emergem e são caracterizados.
tar da vida cotidiana em seus múltiplos aspectos, elegemos
para tal, duas de suas características principais.
A primeira delas a ser ressaltada é a ultrageneralizae esquemas elaborados, impingidos a nós pelo meio no qual
crescemos, ou, para usar um termo da própria autora, pelo
ambiente imediato. Toda ultrageneralização é feita de um
juízo provisório, ou de uma regra provisória de comportamento (Heller, 2000: 44), e essa provisoriedade significa a
antecipação do juízo ou da regra à atividade a ser desempenhada e a sua confirmação ou não no processo da prática,
isto é, quando é confirmado, ele se torna um preconceito.
Mas isso não quer dizer que todo juízo provisório seja um
preconceito, pois a ultrageneralização faz parte do comportamento cotidiano do qual nenhum homem escapa nem
que todos os homens sejam preconceituosos.
O pragmatismo, por seu turno, é caracterizado pela
unidade imediata entre pensamento e ação cotidiana. Como

as características da vida cotidiana não operam isoladamente, poderíamos dizer que influem nele também a espontaimediato, espontâneo, fragmentado, tal como se caractericoloca-se o problema do correto e do verdadeiro, ou melhor,
a ausência de diferença entre ambos, já que na cotidianidade
“o correto é também o ‘verdadeiro’” (Heller, 2000: 32) - essa é
uma noção que ultrapassa os limites desse pequeno texto.
Segundo destaca Heller: “Os juízos provisórios refutados pela ciência e por uma experiência cuidadosamente analisada, mas que se conservam inabalados contra todos os argumentos da razão, são preconceitos” (2000: 47 - grifos nossos).
O preconceito pode ser individual ou social, tendo
na maioria das vezes, de forma mediata ou imediata um
caráter social. Os preconceitos sociais geralmente são estereotipados, mas não há uma relação entre estereotipia e grau de
intensidade dos preconceitos. Os sistemas de preconceitos
“são provocados pelas integrações sociais nas quais vivem os
homens e, dentro dessas integrações, sobretudo pelas classes
sociais” (Heller, 2000: 50).
os juízos formulados por elas podem se distanciar progressivamente dos preconceitos. Quanto maior o movimento de
uma classe, de realização de sua práxis, menor será a transformação de seus juízos provisórios em preconceitos.
Se, como destaca Heller (2000), os preconceitos são
produzidos principalmente pelas classes sociais, os são mais
marcadamente pelas classes dominantes. “Com ajuda dos
função de seu conservadorismo, de seu comodismo e de
seu conformismo, ou também por causa de interesses imeprópria integração e contra a práxis orientada no sentido
do humano-genérico” (pg. 54). Além disso, se a maioria dos
preconceitos é obra das classes dominantes, é também e em
maior medida obra da classe burguesa, que precisa difundir,
consolidar e universalizar sua ideologia.
Todos os tipos de preconceitos se caracterizam por
uma tomada de posição moral, uma vez que estão apoiados
num falso juízo de valor. Eles possuem uma procedência hisbasear-se em estereótipos diferentes; e um mesmo estereótipo
pode referir-se a preconceitos diferentes. Segundo Heller: “o
homem predisposto ao preconceito rotula o que tem diante
de si e o enquadra numa estereotipia de grupo” (2000: 57).
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Para Heller, todo homem possui preconceito em aldeve prevalecer no julgamento de um homem sobre a intenvolta à sua singularidade, isto é, quando o homem resume-se
exclusivamente ao seu ser singular, espaço da produção dos
preconceitos. Ou ainda, para usar os termos da autora, se
os preconceitos são “(...) socialmente justificados e menos
justificados, perigosos e menos perigosos, perigosos para a
acarreta as conseqüências dos preconceitos.
Devemos explicitar ainda que a intensidade dos
preconceitos, de suas conseqüências e de suas motiva-

conteúdo valorativo negativo, o que não significa que
um homem que porte muitos e/ou diferentes preconceitos seja “imoral”. O que deve ser considerado são a
intensidade, as consequências e as motivações. O conteúdo do preconceito é moralmente negativo, segundo
sua consideração de forma abstrata, “porque todo preconceito impede a autonomia do homem, ou seja, diminui sua liberdade relativa diante do ato de escolha, ao
deformar e, conseqüentemente, estreitar a margem real
de alternativa do indivíduo”.
A liberdade de escolha se faz por três momentos: o
conhecimento das alternativas colocadas pelas circunstâncias; a representação do conteúdo valorativo dessas circunstâncias; e finalmente a representação dos valores contidos
nas alternativas em questão em relação aos valores “positivos” que podem promover um maior desenvolvimento da
individualidade do humano.
em face da escolha entre alternativas, e consequentemente,
restringem as alternativas para a realização da individualidade do homem. Vale destacar que, segundo Heller, cada
homem é responsável pelos preconceitos que porta, uma vez
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que é sempre possível a escolha, ainda que relativamente livre, de sua apropriação ou não.
Se a vida cotidiana é o espaço propício à produção
dos preconceitos, sendo ela insuprimível, isso não significa
que os preconceitos não possam ser eliminados. Como vimas também e sobretudo pela prática criteriosa e permanente, eles podem ser suprimidos, no sentido de ultrapassarmos
os juízos provisórios de valor, pondo em xeque nossas convicções e certezas previamente construídas.
Dessa forma, a prática social não é neutra, isenta de
valor, supondo a incorporação de um dado projeto social, de
uma ética que se encaminhe para a afirmação ou a negação
da humanidade. A defesa radical pelos Direitos Humanos,
como expressão da autonomia; livre expressão, expansão e
desenvolvimento dos homens; da criação de campos concretos de alternativas de escolhas que contribuam cada vez mais
para a afirmação do gênero humano, dependem, dentre outras coisas, do abandono de certas convicções, certezas, traexpressar diante dos movimentos das chamadas “minorias”,
pelos preconceitos.
Práticas cada vez mais capazes de refutarem a experitinentes aos espaços de formação por excelência, tal como as
não se fizer, cabe não só o sentimento de indignação e de
frustração, mas uma ação competente contra essa situação
ciamos os horrores da invasão policial mediante a ocupação
da reitoria pelos estudantes.
Se, como diz Heller, não somos “livres de”, mas “livres para”, exerçamos nossa liberdade para a defesa dos
Direitos Humanos, especialmente onde o arbítrio e a violência se façam presentes, pois, de fato, ainda valendo-nos
de uma expressão da autora, ninguém pode ser livre, se
outros não o são. Pv

Toda pessoa tem direito a um padrão de
vida capaz de assegurar a si e a
sua família saúde...

Comissão Organizadora do Tribunal Popular: O Estado brasileiro no banco dos réus

A

corrente de militantes de entidades de direitos
humanos, de sindicatos e de associações que se
formou a partir de maio de 2008 e que permitiu a realização do Tribunal Popular: o Estado brasileiro
no banco dos réus no início de dezembro de 2008, das
suas atividades complementares e a de todas as Sessões
Ampliadas Temáticas conseguiu a conjunção, em um só
espaço político, de vários temas ligados à criminalização,
que tinham como traço de união a responsabilidade do
Estado.
Talvez o seu maior feito, aquilo que, no dizer de
muita gente que nos parabenizou, lhes fez subir a emoção
ao coração, foi, pela primeira vez em um espaço político,
termos dado voz às vítimas cujos direitos são cotidianamente violados, mas cuja violação permanece invisível
aos olhos da sociedade. A criminalização da pobreza,
pelo simples fato de ser pobre, permanecia, de um modo
geral, inclusive para os partidos políticos que defendem

os pobres, um fato isolado, como se fosse acidental, fruto
de uma má administração das instâncias governamentais
e não uma prática institucionalizada e sistêmica. A criminalização da pobreza não é novidade em nosso país, mas
o que a torna ainda mais dramática é a proporção que
assumiu nestas duas últimas décadas e que coincide com
a institucionalização de uma pretensa ordem democrática
a partir da Constituição Federal de 1988
Os efeitos dramáticos sobre a vida das pessoas criminalizadas e de seus familiares também permaneciam
invisíveis, como a demonstrar a descartabilidade dessa
camada da população. A proposta do Tribunal Popular
possibilitou ouvir a voz silenciada, deu visibilidade a
uma realidade que vem sendo escamoteada e, mais ainda,
inseriu essa voz e o protesto contra as violações dentro de
uma análise global da sociedade e do Estado brasileiro,
bem como das repercussões da conjuntura internacional.
Ao situar a responsabilidade maior no nível do Estado,
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quisemos mostrar que as injustiças, as perseguições e as
violações graves de direitos humanos têm uma mão que
as executa, porém há uma mão superior que deixa executar, que se omite, permite e cauciona tudo através das
esferas nacional, estaduais e municipais, no nível dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
Ao mesmo tempo, a construção do Tribunal Popular, ao longo de sete meses, conseguiu proporcionar um
espaço original onde a violação de direitos por parte do
próprio Estado foi o centro do debate para criar, arrolar e
unificar movimentos e associações que denunciam ou lutam por reinvindicações específicas em torno da questão
da terra, da moradia no centro e na periferia, do preconceito racial contra o negro, das iniqüidades sofridas pelas
populações indígenas, das violações contínuas ao Estatuto da Criança e do Adolescente, das condições desumanas
e degradantes nas prisões, da tortura, do encerramento
em manicômios, das execuções sumárias e extrajudiciais
praticadas pelas polícias, do restabelecimento da verdade
e aplicação da justiça para os crimes da ditadura militar,
das lutas estudantis contra a privatização do ensino, das
investidas governamentais contra o sindicalismo independente e de várias questões propostas por associações
profissionais de advogados, psicólogos, assistentes sociais,
juízes, professores e outras.
A dimensão territorial do Brasil tem impedido, em
geral, essas manifestações conjuntas transversais de temas
e, ao mesmo tempo, mobilizado militantes e lutadores de
vários estados. Apesar das dificuldades, a construção do
Tribunal Popular ao longo de sete meses conseguiu mobilizar grupos de trabalho ao menos em três Estados da Femilitantes, bem como encaminhar denúncias provenienEsses grupos de trabalho produziram peças acusatórias
ciais que sem dúvida poderão servir para denúncias aos
órgãos competentes nacionais e internacionais.
Conseguiu ainda trazer de vários estados e cidades
ção do Tribunal, inúmeros parentes e familiares de pessoas que tiveram seus direitos violados pelo Estado, o que
delineou como possibilidade bem concreta a formação de
uma rede nacional de familiares de vítimas como associações em vários estados. Ao possibilitar o protagonismo
para os próprios familiares de vítimas, o Tribunal Popu-
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lar criou um clima de profunda solidariedade e emoção
entre os presentes, acrescentando credibilidade aos fatos
relatados.
percussão nacional e internacional do Tribunal Popular foi a retransmissão ao vivo pela Internet das quatro
Sessões de Instrução e da Sessão Final de Julgamento e
Veredicto realizadas, e ainda estamos colhendo os frutos
dessa divulgação. Alguns relatos demonstram que isso
possibilitou que pessoas de vários lugares, estados e países
dos Estados Unidos, afirmando “ter ficado desidratado
com tanta emoção” e outros parecidos foram ouvidos de
Santa Catarina, bem como de outras cidades como Araraquara e Santos.
O caráter pedagógico foi um dos pontos mais importantes do Tribunal e com certeza terá desdobramentos
em vídeos e livro, que poderão aprofundar essa função
rídico para desconstruir a lógica do Estado, mostrando
que são as suas próprias instâncias que não cumprem a
legislação do Estado democrático de Direito que o Brasil
pretende ser, alcançou seu ponto mais significativo como
arma de denúncia, permitindo a ressignificação de algumas lógicas vigentes.
Além disso, é importante ressaltar que o público
presente às diversas sessões reuniu pessoas oriundas de
uma grande diversidade de setores sociais, profissionais
e políticos.
A ressaltar ainda que algumas atividades do Tribunal permitiram estreitar laços entre ex-presos políticos,
vítimas e familiares que sofreram a violência do Estado
durante a ditadura militar e familiares e vítimas da violência do Estado hoje.
A complexidade da rede democrática de militantes
construída ao longo desses sete meses leva a que a continuidade do Tribunal, embora defendida por todos os setores, não tenha ainda a sua forma delineada. Entretanto,
estão já apontados alguns caminhos preferenciais:
familiares que sofreram violações do Estado;
uma rede de divulgação de denúncias, de dados e de textos
de formação referentes aos temas tratados pelo Tribunal;
mas pedagógicas de socializar e difundir o que ocorreu no

Tribunal através da edição dos vídeos e livro. A primeira
iniciativa de divulgação foi no Fórum Social Mundial,
ao qual estiveram presentes sete pessoas de associações de
Paulo), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Bahia (Salvador,
Lemos de Brito e Lauro de Freitas), Espírito Santo (Vitó-

Sessões do Tribunal
Apresentamos a seguir partes centrais de relatório
sobre o Tribunal Popular: O Estado Brasileiro no Banco
dos Réus, que se referem às quatro sessões de instrução
e à sessão final de julgamento. O julgamento, realizado
nos dias 4, 5 e 6 de dezembro de 2008, foi precedido de
inúmeras ações, colaborações e atividades preparatórias
iniciadas em maio de 2008, que foram cruciais para a
adesão gradativa de entidades de direitos humanos, sindicatos e militantes.
1ª Sessão:
Violência estatal sob pretexto de segurança pública
em comunidades urbanas pobres: entre outros, o
caso do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro
A primeira sessão de instrução, iniciada às 9h30 da
manhã do dia 4 de dezembro, foi aberta pelo presidente
da sessão, Dr. João Pinaud, que depois de breves considerações passou a palavra ao acusador, Dr. João Tancredo. Este
dedicou sua fala inicial à denúncia de todo o rol de ilegalidades que constituem as operações da Polícia Militar nas
favelas do Rio de Janeiro. Particular ênfase foi dada ao uso
do carro blindado chamado de “caveirão”, que atormenta os
moradores das favelas, principalmente as crianças, e que é o
símbolo de que o governo estadual considera estar travando
uma guerra contra os favelados. Foi também ressaltado o
alto grau de letalidade da polícia em uma situação em que
é o próprio governo que se gaba de haver matado, durante
2007, 1.300 pessoas. Foi denunciado o absurdo jurídico do
“mandado de busca e apreensão genérico”, que criminaliza
toda a vizinhança das favelas. Foram também apresentados
os resultados da investigação levada a cabo pela Comissão
de Direitos Humanos da OAB/RJ sobre a operação militar
no Complexo do Alemão, durante a qual, em um só dia,
27 de junho de 2007, foram mortas 19 pessoas com claros
indícios de execução sumária. Em seguida falou o advogaCriança e do Adolescente, que discorreu sobre o aumento
da letalidade policial desde 1997 até atingir o número glorio-

samente anunciado para 2007; são os chamados “autos de
resistência”, que na verdade escondem a lógica dessa política:
“o assassinato de jovens, a criminalização da juventude e a
negação de seus direitos elementares”.
Em seguida foi projetado um vídeo de cerca de 30
minutos, fazendo um retrospecto das políticas postas em
prática pela polícia fluminense nos últimos anos e narrando alguns dos casos mais emblemáticos. Logo em seguida
falaram algumas testemunhas e parentes de vítimas que narraram a sua luta por justiça. Em primeiro lugar falou o Sr.
José Luís Faria da Silva, que teve o filho de dois anos, Maicon, metralhado em 15 de abril de 1996, no Complexo do
Amarelinho, em Irajá. Até hoje o processo nunca foi adiante
e passados 12 anos ele continua pedindo justiça. Em seguida
bá, em Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio, e que batalhou na justiça não apenas pela condenação dos policiais
assassinos, mas também para provar que seu filho não era
traficante, que o suposto flagrante foi forjado e que o tiro foi
à queima-roupa. Seus esforços foram coroados com a condenação dos criminosos em setembro passado. Depois tomou
a palavra a moradora do Complexo do Alemão, Lúcia, que
descreveu o cotidiano da ocupação da sua comunidade. Por
fim prestou depoimento Paulo Roberto Barbosa Soares, pai
do João Roberto, que narrou a morte de seu filho.
Ao final o grupo carioca Companhia de Teatro Marginal da Maré teatralizou as falas da opinião pública obscurantista que apóia a violência policial, em uma encenação
no palco.
2ª Sessão:
Violência estatal no sistema prisional: a situação do
sistema carcerário e as execuções sumárias da juventude negra na Bahia
A segunda sessão de instrução, realizada durante a tarde do dia 4, iniciou-se às 14h e foi presidida pelo jurista Dr.
Maurício Brasil, da associação Juízes pela Democracia, tendo
miliares e Amigos de Presos e Presas da Bahia (ASFAP/BA) e
do Movimento Reaja ou Será Mort@. O Estado não enviou
representante para defendê-lo.
A sessão se iniciou com a exposição do jovem Lio
traficantes, centenas de jovens são executados nas periferias
baianas, sendo a maioria jovens negros entre 15 e 29 anos,
com baixa escolaridade, o que caracterizaria um extermínio,
uma pena de morte inexistente na Constituição, no entanto
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aplicada na prática por agentes do Estado. De acordo com
dados da ASFAP/BA, de janeiro a setembro de 2007 foram
assassinadas pela polícia 660 pessoas, número que dobrou no
mesmo período de 2008, chegando a 1.450. Como evidência
do caráter persecutório da ação das forças policiais do atual
governo estadual foi criada no ano passado a Polícia da Caatinga, também chamada de Polícia do Sertão, em uma alusão
às tropas que perseguiram Lampião no sertão, nos anos 30 do
século passado, e cujo lema é “Pai faz, mãe cria e polícia do
sertão mata”, estampado em suas viaturas.
A sessão também abordou as péssimas condições do
sistema carcerário, colocando ênfase na situação da Colônia
Penal Simões Filho, construída sobre dutos que contêm gases
tóxicos profundamente prejudiciais à saúde humana. Além
disso, o local tem sido palco de tratamentos desumanos e cruéis, bem como de torturas. A Associação de Familiares dos
Unificado, tem denunciado constantemente essa situação,
sem resultado.
focos da sessão, através do testemunho de um sobrevivente,
locomoção. Ele narrou o assassinato por policiais militares,
em 1o
Blul, de 22 anos, artista do Movimento Hip Hop e integrante
da campanha “Reaja ou será Mort@”. Por este sobrevivente
foi possível saber que na hora da execução o assassino ainda
gritou: “E agora, negão, cadê vocês?”
Falou ainda Dona E., cujo filho de 13 anos foi morto
pela polícia, e que continua vítima de perseguição e provocações. Em um desses episódios, foi agredida em sua casa por
um delegado da polícia civil; ao tentar registrar queixa na delegacia, os policiais tentaram dissuadi-la e, ainda por cima,
suborná-la, oferecendo-lhe dinheiro, que ela não aceitou. Essa
atitude cidadã honesta e cônscia de seus deveres valeu-lhe mais
uma ameaça de morte do delegado em questão, extensiva a
sua família. Terminou pedindo proteção para si e para todos
os jovens: “Eles chegam matando e nem querem saber”.
Foi ainda lida a carta de denúncia de um presidiário e
exibidos alguns vídeos.
3a Sessão:
Violência estatal contra a juventude pobre, em sua
maioria negra: os crimes de maio de 2006 em São
Paulo e o histórico genocida de execuções sumárias
sistemáticas
bro, a 3a Sessão foi aberta às 9h30 pelo seu presidente, Dr.
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Sérgio Sérvulo, que, depois de fundamentar a constitucionalidade dos trabalhos que ali se iniciavam, perguntou se
estava presente o representante do Estado, indicado para
sua defesa. Depois de um breve silêncio o presidente da
Sessão nomeou como defensor ad hoc, o Sr. Dagoberto
Feliz, que passou a compor a mesa, onde já se encontrava
o acusador, Dr. Hélio Bicudo. A sessão se iniciou com
a fala de Angela Mendes de Almeida, do Observatório
das Violências Policiais-SP, que historiou brevemente a
situação das execuções sumárias no Estado de São Paulo,
deixando bem claro que o alvo desse extermínio são as
populações dos territórios da pobreza, favelas e bairrros
periféricos, e detendo-se nos acontecimentos do maio
sangrento de 2006, que as autoridades gostam de designar
como “crimes do PCC”, mas que são, na verdade, crimes
das forças policiais paulistas que a sessão de instrução
iria demonstrar. Mencionou ainda os dados estatísticos
de mortes por policiais constantes no site da Secretaria
de Segurança Pública de São Paulo e os dados coletados
pelo site do OVP-SP, que incluem também as mortes por
grupos de extermínio formados por policiais.
Em seguida foi apresentado um vídeo, elaborado
pela jornalista Ali Rocha, sobre a base das pesquisas da
equipe que construiu a 3a sessão de instrução referente às
execuções sumárias no Estado Sumária. O vídeo, de cerca de 40 minutos, reconstituiu a história de 25 casos de
execuções sumárias, cinco referentes a mortes acontecidas
antes de maio de 2006, entre os quais um desaparecido;
14 referentes a mortes durante os oito dias fatídicos (entre
12 e 20 de maio) em que os policiais foram convidados a
sair à rua para matar, entre os quais três casos de quatro
desaparecidos; e seis casos de execuções sumárias posteriores a maio de 2006, entre os quais a morte sob tortura,
em sua própria casa, do adolescente Juninho, de 15 anos,
das narrativas filmados durante a reunião de parentes de
vítimas acima referida, realizada em 8 de novembro. Em
seguida, alguns parentes de vítimas foram convidados a
falar sobre seus sentimentos de dor e inconformismo com
o pouco-caso das autoridades em esclarecer esses crimes e

em 16 de maio de 2006 e desaparecido até hoje; Débora
Maria da Silva, mãe de Edson Rogério Silva dos Santos,
executado em Santos em 15 de maio de 2006 por policiais
lhos, em 29 de dezembro de 2006.

A sessão teve prosseguimento com a exposição feita
depôs no Tribunal; e Sidnei Moura Queiroz, que teria sido
por Carlos Botazzo, do Coletivo Contra Tortura, sobre a
trancado em uma cela solitária em agosto de 2003 e “mistesituação carcerária do Brasil e o peso da população de presos
riosamente” se incendiado a si próprio, ficando com 70%
de São Paulo, o maior contingente em termos absolutos:
do corpo queimado, já que os funcionários não encontra158.447, no universo colossal dos 422.590 presos. Com núvam a chave da cela, conforme relatou ao Tribunal sua mãe,
meros e dados, demonstrou crescimento do encarceramento
Solange.
que, em 2001, correspondia a 135,66% por 100 mil habitanDepois da apresentação dessas provas e depoimentos
tes, passando a 232,05% em 2007, portanto um crescimentestemunhais, tomou a palavra o acusador, Dr. Hélio Bicuto de 88%. Mostrou ainda, pelos dados apresentados sobre
do, que se estendeu longamente sobre o caráter ilegal dessas
idade, escolaridade e raça, que só os pobres, em sua maioria
atrocidades que se espalham pelo sistema Febem/Fundação
jovens e negros, povoam as prisões.
Casa, pelo sistema carcerário e nas investigações, em geral
Dando continuidade à sesabortadas, das execuções sumárias.
são, a situação da Febem/Fundação
Lembrou ele ainda que o Estado
...o Estado brasileiro, emCasa foi apresentada por Marisa
brasileiro, embora já tenha sido leFeffermann, do Comitê Contra a
vado várias vezes à Comissão Intebora já tenha sido levado
Criminalização da Criança e do
ramericana de Direitos Humanos
várias vezes à Comissão
por violações graves, conseguiu,
do Fórum da Criança e do Adolesem certos casos, “driblar” os juíInteramericana de Direicente, com seu cortejo de violações,
zes, como no caso da denúncia de
tos Humanos por violatorturas e mortes de adolescentes
torturas na Unidade da Febem do
ções
graves,
conseguiu...
internos. Atualmente há no Brasil
Tatuapé, que foi extinta, sem que
cerca de 15 mil adolescentes interos tratamentos desumanos e as tor“driblar” os juízes, como
nados por suposta prática de atos
turas e mortes deixassem de contino caso da denúncia de
infracionais, entre os quais mais de
nuar em outras unidades; e o caso
torturas
na
Unidade
da
50% estão na região Sudeste. Esse
do presídio de Araraquara, que
número representa o triplo do que
foi reformado, mas cujos presos,
Febem do Tatuapé, que
havia há dez anos. Entre os adolestransferidos para outros presídios,
foi extinta, sem que os tracentes em conflito com a lei, mais
continuaram a sofrer violações a
tamentos
desumanos
e
as
de 40% do total estão totalmente
seus direitos básicos. Sua exposição
privados de liberdade, o que dedeixou claro que um conjunto de
torturas e mortes deixasmonstra predileção do Poder Judiprocedimentos que envolvem setosem de continuar em ouciário por essa medida extrema. Sores do Poder Executivo, do Legislatras unidades...
mente nas unidades da Fundação
tivo e do Judiciário se entrelaçam
Casa da capital paulista ingressam
para que esses crimes permaneçam
de 300 a 400 adolescentes por mês.
impunes.
Essa política, além de não efetivar o Estatuto da Criança e
Feita a acusação, o presidente da sessão, Dr. Sérgio
do Adolescente, está sempre ameaçada de piorar mais, com
Sérvulo, passou a palavra ao defensor ad hoc do Estado, Sr.
as diversas tentativas, da imprensa e do Poder Legislativo, de
Dagoberto Feliz, que esclareceu que sua profissão não era a
diminuir a idade penal para 16 ou mesmo 14 anos.
Em seguida, como a modificação do nome da insFolias d’Arte entrou em cena: cerca de 35 atores vestidos de
tituição não a transformou em algo diferente e melhor, a
branco, no palco e na platéia, que juntamente com Dagobersessão de instrução apresentou três casos de adolescentes
to Feliz desfiaram o rol de argumentos da direita e das automortos dentro dela: Ronaldo Alves Cordeiro, que teria se
ridades para justificar as mais graves violações dos direitos
suicidado com uma camiseta no pescoço, em 19 de agosto
humanos e a desmoralização dos defensores dos direitos hude 2007, na Unidade de Internação da Leopoldina; Rafael
manos, com frases tais como “bandido bom é bandido morSilva Batista, de 19 anos, que teria se suicidado com um
lençol pendurado na janela, na Unidade de Internação de
e argumentos que procuram desumanizar a pobreza. Assim
Pirituba, em 20 de maio de 2008 e cuja mãe, Lenice da Silva,
se encerrou a sessão de instrução, por volta das 13h30.
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Enquanto eram feitas essas denúncias em São Paulo,
no Rio de Janeiro mais uma vez a Polícia Militar assassinava
uma criança, Mateus Rodrigues, de 8 anos. Ao mesmo tempo que o Presidente da República visitava o Complexo do
Alemão, palco da chacina de 2007, para levar aos moradores

como terroristas, espancados, presos e processados, em
em outros lugares. E completou o quadro citando, no seu
estado natal, a repressão da Brigada Militar às lutas dos
trabalhadores da educação e dos Correios, desrespeitando
o direito de ir e vir e o direito de greve.

Cidadania), Mateus era assassinado no Complexo da Maré,
participantes do Tribunal Popular renderam um tributo dolorido a mais essa morte, que só confirma que o lugar do
Estado brasileiro é no banco dos réus.

vídeo com diversas cenas de repressão a trabalhadores rudorado de Carajás; do assassinato pela PM do Paraná dos
sem-terra Antônio Tavares e Teixeirinha; do assassinato

4ª Sessão:
Violência estatal contra movimentos sociais e a criminalização da luta sindical pela terra e pelo meio
ambiente

multinacional Sygenta, do Paraná; da repressão da PM
aos sem-terra em Limeira (SP); e do assassinato da Irmã
Dorothy Stang por fazendeiros no Pará.
Em seguida foi ouvida a primeira testemunha, o

Por fim, a quarta sessão de instrução, iniciada por
volta das 14 horas da tarde do dia 5, quinta-feira, prosseguiu até às 18 horas e foi presidida pelo Dr. Ricardo
Social de Justiça e Direitos Humanos. O Estado não enviou um representante para sua defesa, apesar de convocado.
O acusador, Dr. Onir Araújo Filho, colocou imediatamente os termos iniciais da acusação, responsabilizando o Estado brasileiro por se omitir no cumprimento
de seu papel de garantir a aplicação das leis que protegem
os grupos vulneráveis, citando especialmente indígenas e
quilombolas e apontando o homicídio que vitimou Joelma Elias e Volmir Elias, no quilombo urbano de Porto
litar, estando presente, não interveio, permitindo a um vigilante particular perpetrar o crime. Apontou ainda uma
série de medidas estatais contra o movimento quilombola

casos de repressão contra os sem-terra, especialmente em
Limeira, e o descaso de autoridades, como o atual Secretário de Justiça do Estado de São Paulo, Marrey, até diante
de crianças e membros do conselho tutelar feridos.
Passando à área sindical, a testemunha Big, presidente do Sindicato dos Bancários da Baixada Santista,
relatou violências policiais contra a sua categoria e o uso
do instituto “interdito proibitório” com os quais os bancos tentam impedir a mobilização grevista em âmbito
de um território que pode até abranger um município,
como já aconteceu em São Vicente. Relatou ainda que a
PM assessorou a segurança privada da Cosipa na repressão durante uma greve, citando o número de 38 trabalhadores mortos desde a sua privatização, seja por agentes do
Estado, seja por seguranças privados. Outro sindicalista,
Edson Carneiro, o Índio, ratificou as informações prestadas, descrevendo o comportamento dos donos de banco
na última greve de bancários, que foi massiva.

próprio Poder Executivo. Acrescentou ainda a redução
do orçamento do Incra para a titulação de áreas quilombolas, o que faz com que, vinte anos depois da Constituição de 1988, menos de 5% das áreas quilombolas tenham
sido tituladas. Em seguida o acusador apontou a falta de
demarcação e de proteção das terras indígenas, com espemento coloca em risco a sobrevivência cultural dos povos
núsculas reservas. Falou ainda da repressão ao MST, cuja
luta por reforma agrária está inscrita na Constituição e
que, no entanto, é reprimido e seus membros são tratados

indígena, também jurado, que falou do extermínio dos
povos indígenas e do desrespeito à sua identidade. Relatou que as áreas indígenas correspondem apenas a 3%
do território nacional, mas espalha-se a mentira de que
correspondem a 16%. Falou também das mortes de lideranças indígenas.
Por fim, falou a testemunha Jaqueline Soares, da
comunidade quilombola de Caçandoca, que relatou a situação difícil em que se encontram, já que descobriram pela
Internet que parte de sua área, a chamada Caçandoquinha,
estava sendo vendida. Tendo ocupado a área à venda, a
comunidade encontra-se agora enredada em um litígio ju-
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dicial com possibilidade de enfrentamentos. Apresentou-se
então outro vídeo sobre o processo de espoliação das terras
indígenas no Distrito Federal e sobre como o próprio exgovernador, Roriz, participou dessa espoliação.

Em seguida foi apresentado brevemente ao público do sábado, pelos organizadores de cada sessão de instrução, um resumo dos temas e casos tratados em cada
sessão. Em primeiro lugar falou a porta-voz da 1a Ses-

a palavra ao defensor ad hoc, Dr. Aton Fon, que apontou a centralidade da proteção à propriedade privada
como cerne do Estado liberal ao qual fomos conduzidos
depois da ditadura militar. Por isso a aplicação das leis
é feita sempre desse ponto de vista. Como o MST faz a
luta política sem estar inscrito na justiça eleitoral e não
almeja os títulos de propriedade das terras em que estão
assentados, em sua argumentação o promotor do Rio

em comunidades urbanas pobres: entre outros, o caso do
Complexo do Alemão no Rio de Janeiro, Dra. Roberta
Duboc Pedrinha, que fez um resumo em tópicos dos temas e problemas relativos às invasões da Polícia Militar
aos morros e favelas do Rio de Janeiro, com seu cortejo de
sangue e mortes, famílias destroçadas e corações feridos.
Foi dado destaque às violações à lei praticadas pelos hábitos consagrados nessas invasões e à ausência praticamente
total de investigação que permita o encaminhamento à
justiça desses crimes.
Em seguida falou o porta-voz da 2a
lência estatal no sistema prisional: a situação do sistema
carcerário e as execuções sumárias da juventude negra na
pel de acusador. Ele relembrou as principais denúncias
explicitadas na 2a Sessão, particularmente as condições
extraordinariamente degradantes da Colônia Penal Simões Filho; a criação, em 2007, da Polícia da Caatinga,
evocando as tropas que perseguiram Lampião nos anos
30 do século passado; e execuções sumárias emblemá-

de um grupo que é contra a propriedade em geral.

Ele relembrou as principais denúncias... particularmente as condições
extraordinariamente degradantes da
Colônia Penal Simões Filho; a criação... da Polícia da Caatinga, evocando as tropas que perseguiram Lampião...
O acusador, Dr. Onir Araújo Filho, fez a réplica
ve tréplica. Em seguida os dois presidentes da Sessão,
a gravidade dos testemunhos apresentados e defenderam
a legitimidade do Tribunal Popular.
Sessão final de Julgamento
Finalmente, no sábado, dia 6 de dezembro,
iniciou-se a Sessão final de Julgamento às 9h30 da
manhã, com a abertura dos trabalhos feita pelos três
da associação Juízes para a Democracia, Dra. Valdênia
Paulino, advogada e membro do Centro de Direitos
Humanos de Sapopemba, e Hamilton Borges, da Associação de Amigos e Familiares de Presos e Presas da
Bahia, que apresentaram ao público o programa dos
trabalhos naquela manhã.

2007, e a de um adolescente de 13 anos cuja mãe continua a ser perseguida. Além disso, pontuou uma série
de itens de caráter programático a serem integrados pelo
movimento popular.
Continuando esta parte dos trabalhos, o resumo
da 3a
em sua maioria negra: os crimes de maio de 2006 em
São Paulo e o histórico genocida de execuções sumárias
membro do grupo de trabalho que preparou a sessão e ao
mesmo tempo irmã de um desaparecido de maio de 2006.
Ela lembrou que a sessão tratou essencialmente das execuções sumárias, com ênfase nas mortes até hoje inexplicáveis de maio de 2006, e falou da situação carcerária em
São Paulo e da situação da Febem/Fundação Casa. Em
seguida deu a palavra a duas mães de mortos, Débora,
mãe de Edson, morto em maio de 2006, e Solange, mãe
de Sidnei, morto na Febem em 2003, falando em seguida,
ela própria do desaparecimento de seu irmão, Paulo, em
maio de 2006.
Por fim, nesta parte dos trabalhos foi feito o resumo da 4a
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sociais e a criminalização da luta sindical pela terra e
pelo meio ambiente, pelo Dr. Aton Fon, defensor ad hoc
do Estado, que reproduziu brevemente a fala do acusador, Dr. Onir Araújo, as falas das testemunhas ligadas
aos sem-terra, aos quilombolas, aos indígenas e ao movimento sindical, a sua própria argumentação de defesa
do Estado brasileiro, explicando as razões que o levam
a criminalizar cada vez mais os movimentos sociais e
sindicais que se colocam na defesa dos interesses dos
trabalhadores e dos pobres.
Em seguida tomou a palavra o acusador, Plínio
de Arruda Sampaio, que congregou o sentimento dos
participantes do Tribunal Popular ao pedir a “condenação máxima” para o Estado brasileiro, para os seus três
da União, dos estados da Federação e dos Municípios,
culpado por ação e por omissão, enquanto agente e
mandante das violações narradas nos dois dias anteriores e de tantas outras que não puderam ser examinadas.
Afirmou ainda que neste caso o Estado age por “dolo”,
ou seja, com intenção de criminalizar a pobreza. Se esse
fenômeno sempre existiu, disse, atualmente, com o neoliberalismo, está tomando proporções avassaladoras que
ferem a população pobre com “terrorismo psicológico,
invasão de domicílio, agressão física e moral, tortura,
execução sumária, tratamento desumano de presos e
adolescentes”, entre outros. Falou também do papel do
Poder Judiciário que não fiscaliza as cadeias para verificar as ilegalidades. Afirmou ainda que o Tribunal
Popular não tinha condições de “fazer executar” a pena
de condenação e que na verdade seríamos nós, os seus
apoiadores, que a executaríamos ao divulgar pelo Brasil
afora que este Estado não tem remendo possível, que é
preciso ultrapassá-lo, ultrapassar o capitalismo que só
gera miséria e sofrimento.
A defesa do Estado foi feita pelo Dr. Roberto Tardelli, que reconheceu várias das barbaridades cometidas
pelos agentes do Estado, inclusive o uso do “caveirão”,
porém justificou de certo modo a polícia diante do cerco
a que teria ficado submetida a cidade de São Paulo pelo
PCC em maio de 2006. Por isso aceitou parcialmente o
veredicto, mas pediu a atenuação da pena.
Em seguida os jurados, que assistiram à maioria
das sessões de instrução, manifestaram-se por unanimidade pela condenação do Estado, ressaltando, cada um,
o aspecto que mais havia lhe tocado no conjunto das
denúncias ali oferecidas, bem como conclamando os
presentes a continuar o trabalho do Tribunal Popular
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de diversas formas. Foram jurados: Adriana Fernandes
jajara (integrante do Centro Étnico de Conhecimento
Sócio-Ambiental Cauieré), Ivan Seixas (Fórum Permanente de Ex-Presos e Perseguidos Políticos de São Paulo), José Arbex Jr. (jornalista), Marcelo Freixo (deputa-

de filosofia/USP), Waldemar Rossi (Pastoral Operária)
e Wagner Santos (músico e sobrevivente da Chacina da
Candelária). Entre eles, Paulo Arantes teve a oportunidade de responder parcialmente ao defensor do Estado
ao pontuar que quem sitiou a cidade em maio de 2006
foram as forças policiais do Estado.
Manifestou-se ainda o observador internacional
Movement, do movimento negro americano, especificando detalhadamente toda a legislação de direitos humanos
internacional que é violada pelo Estado brasileiro no conjunto de casos e fatos narrados nas sessões de instrução.
Finalmente falaram os três membros da presidência tripartite da Sessão Final, Hamilton Borges, destacando o papel da questão racial como contradição principal
na sociedade brasileira; e Valdênia Paulino, descrevendo
o papel exercido pelo corpo de jurados nos tribunais do
Estado de Direito que, por seu pertencimento às classes
médias e altas, ignoram as condições em que vivem as
populações das periferias pobres, incorrendo assim em
veredictos da maior injustiça ou de caução legal à truculhos, teve a oportunidade de destacar o papel dos juízes
ao lembrar a frase do delegado do Rio de Janeiro, Orlando Zaccone, que diz “a polícia mata, mas quem enterra
é o Judiciário”, bem como de reconstituir o elo entre o
esclarecimento dos crimes do Estado na ditadura e os crimes no Estado democrático de Direito, ambos impunes.
E assim se concluiu, por volta das 14h30 da tarde, esta
primeira edição do Tribunal Popular: o Estado brasileiro
no banco dos réus.
Assinaram a lista de presença das cinco sessões do
Tribunal Popular cerca de 670 pessoas. Além daquelas
sentadas na platéia, os corredores estiveram sempre repletos de pessoas trocando comentários ou recolhendo
os diversos jornais, panfletos e publicações distribuídos.
Devido a essa movimentação, inúmeras pessoas não assinaram a lista de presença que se encontrava na entrada
circularam ali umas 900 pessoas. Pv
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