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Um dos mais importantes filósofos contemporâneos, 
Jürgen Habermas torna-se menos erudito neste livro para 
sair em defesa aberta da União Européia e propor 
caminhos para o velho continente superar a atual crise 
econômica. É o primeiro volume da Coleção Habermas, 
da Editora Unesp, que reúne o núcleo central da obra 
do pensador. 
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APRESEnTAÇÃO

O número 86 da revista Lua Nova traz o dossiê Direitos 
Humanos, organizado por Rossana Rocha Reis. Tendo se 
tornado linguagem compartilhada entre diferentes atores 
sociais e políticos, o tema induziu a constituição de legis-
lação internacional e levou à busca de parâmetros comuns 
para a regulação das relações entre Estados e indivíduos.

Apesar de amplos debates e de atuação importante de 
organismos internacionais, a questão está longe de encami-
nhar-se a partir de resoluções unânimes. Inúmeros pontos 
indicam a controvérsia. Primeiramente, as violações dos direi-
tos humanos são diariamente denunciadas em vários qua-
drantes do mundo. Debates sobre a própria definição do 
âmbito desses direitos, consideradas as origens intelectuais 
dessa noção, bem como a diversidade cultural resultante dos 
caminhos históricos trilhados diversamente pelo Oriente e 
pelo Ocidente ainda estão na ordem do dia. Mais, vê-se a uti-
lização de noções consideradas universais para justificar polí-
ticas de caráter intervencionista pelos Estados poderosos.

Esses pontos e seus desdobramentos são abordados pe -
lo conjunto de artigos aqui apresentados. Resultado de 
pe squisas recentes, discutem aspectos cruciais da reflexão 
sobre direitos humanos, dentre os quais se destacam a tensão 
entre universalismo e diversidade cultural e a controversa 
relação entre proteção de direitos humanos e democracia, 
entre soberania e jurisdição internacional. A partir do estu-
do de situações como a instalação da Comissão da Verdade 
no Brasil, o desenvolvimento de instrumentos de direitos 
humanos no sistema interamericano e internacional e a 
proliferação de movimentos sociais e ONGs vinculados 
à promoção e proteção dos direitos humanos, os textos 
exploram o alcance e os limites das políticas de direi-
tos humanos no mundo contemporâneo.À venda na Livraria Unesp

e em outras livrarias do País.
www.editoraunesp.com.br
www.livrariaunesp.com.br
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Lua Nova, São Paulo, 86: 13-16, 2012

Introdução

Ao longo da segunda metade do século XX, os direitos 
humanos se tornaram uma espécie de linguagem comum 
para diferentes atores sociais e políticos pelo mundo. A 
construção de uma legislação internacional de direitos 
humanos, desde a formação da Organização das Nações 
Unidas (ONU) até os mais recentes tratados internacio-
nais, contribuiu para a construção de um vocabulário e 
de um conjunto de parâmetros comuns para a relação 
entre Estados e indivíduos, que têm sido mobilizados por 
uma rede de ativistas tanto no âmbito doméstico, como 
nos planos internacional e transnacional, na luta por um 
conjunto amplo e diverso de reivindicações.

A expansão e consolidação de políticas e instrumentos 
de direitos humanos, no entanto, está longe de ser um tema 
incontroverso. Seja em função das recorrentes e cotidia-
nas violações de direitos humanos no mundo que fazem 
essas políticas parecerem inócuas, seja em função das ori-
gens intelectuais da ideia moderna de direitos humanos no 
iluminismo europeu que as tornam suscetíveis a acusação 
de “imperialismo cultural”, seja em virtude do uso corrente 
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Introdução

de argumentos de direitos humanos para justificar políticas 
intervencionistas bastante controversas de Estados podero-
sos, muitos pesquisadores e analistas se perguntam qual é 
o impacto da ideia e do ativismo dos direitos humanos na 
política e na sociedade.

O objetivo deste dossiê é apresentar resultados de pes-
quisas recentes sobre direitos humanos que discutem a fun-
do alguns dos dilemas e exploram tensões e dificuldades 
relacionados ao tema, tais como: a crescente normatização 
internacional e seu impacto sobre os processos democráti-
cos; a adequação nem sempre fácil entre direitos humanos, 
justiça e estabilidade; a dimensão coletiva versus a individual; 
a convivência entre uma sistema internacional profunda-
mente hierárquico e um regime com pretensões cosmopo-
litas, entre outros.

Os dois primeiros artigos que compõem este dossiê 
focalizam mais especificamente o tema dos direitos huma-
nos nas relações internacionais. Sebastião Velasco e Cruz 
trata da tensão entre a assimetria de poder e o sistema de 
proteção aos direitos humanos dentro do sistema interame-
ricano. Propõe uma interpretação da recusa dos Estados 
Unidos em se comprometer com instrumentos internacio-
nais de direitos humanos como decorrente da discrepância 
entre valores e políticas domésticas e a normativa interna-
cional e também como uma exigência da própria dinâmi-
ca democrática da sociedade norte-americana. A partir daí, 
interpela a relação entre Estado e proteção internacional 
aos direitos humanos dentro do sistema interamericano.

O artigo do diplomata José Augusto Lindgren Alves 
discute as razões do descrédito contemporâneo do discur-
so de direitos humanos, após o período de auge de sua 
influência, na década das conferências sociais da ONU. Ele 
argumenta que a situação atual se deve em grande medida 
à atuação de uma esquerda “que se assume antiuniversa-
lista, em nome do direito à diferença”, e da proliferação 
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Rossana Rocha Reis

quantitativa de direitos na esteira da proteção às minorias 
que estaria conduzindo a uma situação na qual “o concei-
to vai sendo demasiadamente alargado, constantemente 
esgarçado, perdendo o sentido libertário e universalista, 
juntamente com a força moral e semântica”.

Os dois artigos seguintes discutem a apropriação 
do tema dos direitos humanos por grupos e movimentos 
sociais no Brasil. Rossana Reis trata da incorporação do 
léxico dos direitos humanos pelos grupos que lutavam pela 
terra no Brasil, a partir de uma interpretação bastante parti-
cular dos direitos humanos, influenciada pelo pensamento 
católico e pelo marxismo. Em seguida, discute a interação 
entre esses movimentos e a rede transnacional de ativistas 
de direitos humanos, como uma relação de colaboração, 
mas também como um espaço de disputa semântica pelo 
sentido dos direitos humanos. No texto de Arlene Martinez 
Ricoldi, a autora se utiliza dos conceitos de frame e master 
frame, emprestados das teorias dos movimentos sociais, para 
discutir a apropriação da ideia de direitos humanos por um 
grupo de defesa dos direitos humanos da Paraíba, a Fun-
dação Margarida Maria Alves. Originalmente vinculada à 
Igreja Católica, com o qual ainda mantém fortes laços, a 
organização se dedica hoje à defesa de “direitos coletivos” e 
à promoção de uma cultura de direitos humanos. A autora 
explora a tensão entre a defesa dos “interesses da comuni-
dade” e da linguagem individualista dos direitos humanos.

Na sequência, Raphael Neves propõe discutir a relação 
entre democracia e direitos humanos a partir da perspec-
tiva da instalação da Comissão da Verdade no Brasil. Utili-
zando a ideia de “direito básico à justificação” – elaborado 
por Rainer Forst – e a teoria da responsabilização de Klaus 
Günther, Neves sustenta que “a responsabilização penal não 
é a única forma possível, ou às vezes desejável, de atribuição 
racional” de responsabilidade. Mais do que isso afirma que 
“o tipo de responsabilização para cada caso deve ser defini-
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Introdução

do conforme a vontade da comunidade de cidadãos”, refor-
çando o caráter político e democrático da proteção dos 
direitos humanos. A partir da análise da experiência sul-
-africana com a Comissão da Verdade, Neves elabora uma 
crítica do enfoque em responsabilização penal individual 
do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH) e 
avalia as possibilidades de sucesso da Comissão da Verdade 
no Brasil.

Raquel da Cruz Lima se utiliza da teoria da “cascata de 
justiça” elaborada por Kathryn Sikkink para explicar a difu-
são da norma de responsabilização penal individual no pla-
no internacional, para interpelar a atuação do sistema inte-
ramericano de proteção aos direitos humanos, sobretudo as 
recentes decisões da Corte Interamericana (CtIDH) relativas 
ao tema no âmbito da justiça de transição na América Latina. 
Lima argumenta que o enfoque da CtIDH pode gerar o efei-
to perverso de cercear os direitos do acusado, produzindo o 
que Basch chamou de “novo direito criminal do inimigo, que 
usa como referência a figura do violador de direitos huma-
nos para afastar garantias legais dos acusados”. Nesse sentido, 
a CtIDH pode produzir o efeito inverso ao desejado, que é 
o fortalecimento do respeito aos direitos humanos pensados 
de maneira integral.

Por fim, a pesquisadora Ariadna Estevez propõe uma 
reflexão sobre o sentido dos direitos humanos que se afas-
te da linguagem jurídica e filosófica e que se aproxime da 
experiência dos conflitos e conquistas sociais e da história 
intelectual da América Latina, utilizando para isso os con-
ceitos de intertextualidade e genealogia.

rossana rocha reIs 
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Lua Nova, São Paulo, 86: 17-50, 2012

notas sobre o paradoxo dos dIreItos 

humanos e as relações hemIsférIcas*

Sebastião Velasco e Cruz

* Este trabalho desenvolveu-se como uma reflexão em torno de uma passagem do 
projeto “Hemisphere in Flux: International Relations, Multilateralism, Human Ri-
ghts and Prospects for Democratic Deepening of Inter-American Affairs”, a saber, 
aquela que registra a existência de áreas de tensão entre alguns países e o sistema 
interamericano de proteção aos direitos humanos e se interroga a respeito do 
impacto sobre esse sistema das organizações sub-regionais recentemente criadas 
na América do Sul. Para o autor, a experiência de escrevê-lo foi extremamente 
compensadora. Cabe esperar que o resultado dela seja de alguma serventia.

1. A ideia de que todos os indivíduos são dotados de direi-
tos inalienáveis, não em virtude de seu pertencimento 
a este ou aquele grupo, nem de disposições contidas na 
lei vigente, aqui ou ali, mas da condição geral que com-
partilham como seres humanos, tem uma longa história. 
Cunhada pelos pensadores do jusnaturalismo, cujas raízes 
remontam ao estoicismo helenístico, essa noção irrompe 
de forma avassaladora no domínio da política, na esteira 
das revoluções que marcaram, na América e na Europa, a 
passagem ao século XIX. 

Consideramos estas verdades evidentes por si mesmas, 
que todos os homens são criados iguais, que são dotados 
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Notas sobre o paradoxo dos direitos humanos e as relações hemisféricas

pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais 
figuram a vida, a liberdade e a busca da felicidade.

O fim de toda associação política é a conservação dos 
direitos naturais e imprescritíveis do homem. Estes direitos 
são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à 
opressão. 

De alto teor explosivo, esses enunciados inscritos, res-
pectivamente, na Declaração de Independência dos Estados 
Unidos e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cida-
dão, da França revolucionária, continuaram a reverberar por 
muito tempo, tendo servido de modelo para um sem-núme-
ro de documentos análogos em todos os cantos do mundo.

É verdade que, desde o primeiro momento, a noção 
de direitos humanos foi submetida à crítica dissolvente de 
mentes poderosas. Burke, Bentham, Marx – cada um a seu 
modo, estes e outros autores levantaram, na época, ques-
tões que continuam a alimentar até hoje importantes deba-
tes sobre a matéria. É verdade também que por algum 
tempo a ideia de direitos pré-políticos, imanentes à pes-
soa humana, pareceu ter sido sepultada pela evolução do 
pensamento sociológico e jurídico no século XIX. Mas ela 
não estava morta. Depois das duas Guerras Mundiais, que 
ensanguentaram a primeira metade do século passado, a 
ideia renascia com força na Declaração Universal dos Direi-
tos, de dezembro de 1948, e nas diversas declarações e tra-
tados que a ela se seguiram – com destaque para a Con-
venção Europeia de Direitos Humanos, de 1950, e – mais 
próxima de nós – a Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (CADH), de 1969. 

No presente, o conceito de direitos humanos se inscre-
ve com letras maiúsculas no léxico político. Trata-se de um 
fato incontornável, cujas implicações normativas têm alcan-
ce universal. 
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2. Mas estas não são evidentes. Com efeito, as ambiguidades 
nesse terreno surgem já na enumeração de direitos cons-
tante dos aludidos documentos. Neles, todos os indivíduos 
aparecem como titulares de direitos “de liberdade de opi-
nião e de expressão”, “de locomoção”, “de contrato”; “de 
propriedade”; “a julgamento igual, perante tribunal isento”; 
“à presunção de inocência, e ao devido processo legal”; “a 
participar do governo de seu país, diretamente ou através de 
representantes eleitos”; “a um padrão de vida que assegure, 
para si mesmo e sua família, saúde e bem-estar, incluindo ali-
mentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços 
sociais indispensáveis”, entre outros. São direitos de vários 
tipos (Aron, 1985, p.245-62), e – como insistem os críticos – 
sob muitos aspectos eles são contraditórios (Villey, 1983). 

A tentativa de classificar esses direitos em termos de 
“gerações” – a primeira, abrangendo os direitos de proteção 
à vida e à liberdade; a segunda, os direitos a condições míni-
mas necessárias a uma vida digna e autônoma – não parece 
pertinente. A reivindicação de direitos ditos “econômicos 
e sociais” já se fazia sentir no desenrolar da revolução fran-
cesa, e se encontrava claramente expressa na obra desse 
personagem ímpar que foi Thomas Paine – na sequência 
de sua polêmica com Burke, ao apresentar os seus pla-
nos de educação e seguridade universais, o autor de Senso 
comum, o grande manifesto da revolução americana, fazia 
questão de salientar não se tratar, com eles, de uma ques-
tão de caridade, mas de direitos (Paine, 1969, p.232-95).

Menos convincente ainda é o argumento que procura 
estabelecer uma hierarquia entre tais direitos com base na 
suposta diferença de qualidade existente entre eles; os pri-
meiros, direitos propriamente ditos, posto que categóricos ou 
incondicionais; os segundos – “direitos econômicos e sociais” 
–, nobres ideais cuja realização dependeria dos recursos 
disponíveis em cada sociedade para esse efeito. A pergunta 
que Aron formula a propósito da objetividade desse critério 
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é certeira: “será que os governos têm melhores condições, 
em todas as épocas e em todos os lugares, para dar realidade 
aos direitos humanos relativos à liberdade de expressão e à 
fórmula democrática?”. De tão evidente, a resposta não pre-
cisa ser enunciada. Dela decorre a conclusão do argumen-
to: “Quando se procura medir a capacidade real que têm os 
governos, em função do seu regime, as muitas pressões a que 
estão sujeitos, desaparece a diferença radical entre a ordem 
econômica e a ordem política” (Aron, 1985, p.255).

As exigências normativas que integram as listas canôni-
cas de direitos humanos são heterogêneas, no sentido preci-
so de que o atendimento de uma não pode ser efetuado sem 
prejuízo ao atendimento de pelo menos uma das demais 
(Bobbio, 1992, p.62). Mas as diferenças entre elas não radi-
cam em seus atributos intrínsecos, mas no fato de derivarem 
de concepções diversas sobre a natureza humana e sobre as 
condições necessárias para que o homem realize seu poten-
cial como ser autônomo1. Como soe acontecer, essas concep-
ções mantêm “afinidades eletivas” com grupos sociais dife-
rentes. Não surpreende que essas listas sejam essencialmen-
te “abertas”, e que toda tentativa de transformar os direitos 
nelas inscritos em dispositivos legais precisos seja sempre 
controversa e muitas vezes objeto de intenso conflito.

 
3. Como se viu, o conceito de direitos humanos integrou-
-se no vocabulário político moderno ao ser articulado em 
documentos emblemáticos do processo de constituição do 
moderno Estado nacional. 

Antes de mais nada, era disso que se tratava na Decla-
ração de 1776. Com ela, os representantes das treze colô-
nias, desde então denominados estados, reunidos em Con-
gresso Continental, faziam saber ao mundo que rompiam, 
por boas e fundadas razões, os laços de lealdade que até 

1 A esse respeito, ver Brown (2002, p.130 et seq.).
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então os ligavam à Coroa britânica. Através desse gesto, eles 
se constituíam como entidades políticas de pleno direito, 
com todos os poderes reconhecidos aos Estados “livres e 
independentes”, entre eles o de “fazer a guerra, concluir 
a paz, contratar alianças, instituir o comércio e fazer todas 
as outras leis e coisas que os Estados Independentes têm 
o direito de fazer”. Reivindicação de soberania. Como 
demonstra David Armitage, por várias décadas, dentro e 
fora dos Estados Unidos, foi este o significado histórico atri-
buído ao documento. Apenas depois de consolidada a inde-
pendência do país, com a normalização definitiva de suas 
relações com a antiga metrópole, as duas linhas introduzi-
das por Jefferson no preâmbulo da Declaração ganharam 
destaque e passaram a ser cultuadas como portadoras da 
mensagem essencial que ela trazia ao mundo e como funda-
mento da identidade nacional (Armitage, 2011)2. 

Fruto de intensas e inconclusivas negociações na Assem-
bleia Nacional em torno de texto produzido por comitê for-
mado poucos dias após a queda da Bastilha (Hunt, 2009, 
p.14 et seq.), a Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, de 1789, expressa o consenso resultante do lon-
go processo de crise do Ancien Régime. Crise de um Estado 
altamente centralizado, que esteve no centro das disputas 
em curso no sistema interestatal europeu nos séculos prece-
dentes. Para os franceses, a questão não era a subordinação 
a um poder externo. O problema que enfrentavam era o de 
um poder despótico, assentado em um sistema de privilé-
gios, onde a lei era desigual e não alcançava os poderosos. A 
resposta que deram ao problema é conhecida: direitos civis 
e políticos iguais para todos, supressão dos grupos corpora-
tivos, instituição da vontade popular como fundamento da 
legitimidade política. 

2 Agradeço a Cícero Araújo a indicação, em tempo oportuno, desse pequeno 
grande livro.
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Duas revoluções, duas faces da soberania – atributo 
inerente ao conceito de Estado, que passa a moldar a compre-
ensão dos indivíduos sobre si mesmos e seu lugar no mundo. 

4. A convergência entre a apoteose do Estado-nação e a 
linguagem dos direitos humanos não é contingente. Uma 
e outra são aspectos do macroprocesso de mudança que 
minou as bases da ordem social prevalente na Europa 
durante a Idade Média e preparou o advento dos tempos 
modernos. “Comunidade e sociedade”; “status e contrato”; 
“solidariedade mecânica e solidariedade orgânica” – desde 
seu nascimento, a tarefa de explicar esse processo consti-
tuiu o grande desafio posto à sociologia. Não caberia olhar, 
mesmo que de longe, as múltiplas maneiras como ele foi 
enfrentado. Para nossos propósitos, basta mencionar este 
lugar comum: a concomitância entre a expansão das rela-
ções mercantis sob impulso da expropriação do trabalha-
dor de seus meios de trabalho e a centralização política 
mediante a expropriação pela Coroa dos meios de violên-
cia detidos pelos senhores feudais e pelas cidades “fran-
cas”. E, em seguida, complementar com uma referência 
breve à literatura que explora as relações entre os referi-
dos macroprocessos e a emergência das disposições psico-
lógicas indispensáveis à estabilidade das cadeias longas de 
interdependência neles implicadas. Desenvolvendo-se pari 
passu à crescente tipificação e policiamento do comporta-
mento social, essas disposições incluíam uma relação mais 
reflexiva do indivíduo consigo mesmo e um autocontrole 
mais fino de suas emoções. 

Esse o tema central de Über den Prozess der Zivilisation, 
obra maior de Norbert Elias3. 

3 Para uma análise distinta, mais próxima à tese weberiana sobre a conexão íntima 
entre ética protestante e o capitalismo, ver Gorski (2003).
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Essa forma específica de constituição do superego, essa 
contenção particularmente forte e semiautomática, todas 
as reações institivas ou afetivas dirigidas ao outro – que tem 
crescido de forma constante desde o Renascimento – fazem 
com que o indivíduo sinta-se como “sujeito”, enquanto o 
mundo ao seu redor é visto como seu “objeto”, separado 
de si por um verdadeiro abismo, [...] que o indivíduo se 
sinta como um observador externo à natureza [...] que 
o indivíduo se sinta independente de todos os outros 
homens, cujo destino lhe parece “estranho” , absolutamente 
desprovido de qualquer relação com sua própria natureza 
“profunda”, porque é apenas um “ambiente”, um “meio”, 
uma “sociedade” (Elias, 1991, p.99)4.

A noção de direitos humanos ganha forma nos sécu-
los XVII e XVIII como coroamento de uma longa história 
intelectual cujo fio condutor é a crítica das concepções 
organicistas tradicionais da sociedade e do bem comum. 
Entre os episódios significativos dessa história, inscrevem-
-se a recepção criativa do direito romano pelos legistas do 
Renascimento, a formulação da doutrina voluntarista da 
autoridade divina pelos teólogos nominalistas, a doutrina 
calvinista da predestinação e do direito à resistência, e, 
por fim, a teoria contratualista de Hobbes, Locke e Rous-
seau5. O trabalho de elaboração conceitual realizado pelos 
autores citados, e por uma infinidade de outros – grandes 
e pequenos –, é irredutível ao contexto político e social 
subjacente, sobre o qual exerce poderoso efeito transfor-
mador. Mas se não levamos em conta as mudanças sociais 
e antropológicas antes aludidas, o sentido desse trabalho 
permanece ininteligível. 

4 A passagem é extraída de estudo de mesmo título, datado de 1939. 
5 Na vasta literatura sobre o tema, consultei com proveito os trabalhos de Strauss 
(1954), Villey (1983, 2005), Tuck (1979) e Shapiro (1986).
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5. Os vínculos entre os direitos humanos e o Estado moder-
no, porém, não são apenas genéticos: eles se manifestam no 
plano lógico-conceitual igualmente. Com efeito, enquanto 
meras exigências normativas, os direitos humanos perma-
necem no plano do discurso moral. O que os converte em 
direitos propriamente ditos, normas cogentes, judicialmen-
te exigíveis, é a sua incorporação na ordem jurídica esta-
tal; esta incorporação, o cometimento das constituições do 
Estado de direito democrático. Ao traduzir os enunciados 
gerais das declarações em dispositivos legais, elas asseguram 
aos indivíduos, em princípio, a possibilidade de reclamar 
esses direitos em juízo, mesmo contra agentes acreditados 
do Estado. 

Digo “em princípio” porque é preciso muito mais do 
que a simples inscrição na Carta para dar efetividade aos 
direitos e liberdades fundamentais. Para que a possibili-
dade formalmente aberta com esse ato se efetive, é pre-
ciso que o Estado em questão – ele mesmo – obedeça aos 
ditames da lei e que seja dotado de meios coercitivos para 
fazer valer sua autoridade em toda a extensão do território 
nacional. São exigências elevadas, jamais atendidas perfei-
tamente na realidade, e os países diferem muito em sua 
capacidade de cumpri-las.

Feita a ressalva, cumpre chamar a atenção para outro 
aspecto que torna a mediação do Estado, como comunida-
de política democraticamente organizada, indispensável à 
efetivação dos direitos humanos. Como se observou, mes-
mo que sejam reconhecidos todos como universais – o que 
muitas vezes está longe de ser o caso –, esses direitos não 
são homogêneos e se traduzem frequentemente em expec-
tativas normativas contraditórias. Confrontados com a tare-
fa de dirimir “conflitos de direitos”, os tribunais mobilizam 
recursos metodológicos vários, que diferem segundo a tra-
dição jurídica de cada país. Mas não há em nenhum deles 
receitas prontas. Os juristas divergem sobre o entendimen-
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to que têm dos preceitos constitucionais (situam-se todos 
no mesmo plano, ou é possível discriminá-los de acordo 
com sua importância?) e de como lidar com os casos em 
que eles colidem6. 

Em situações como estas, o Poder Judiciário é lançado 
em um processo de interpretação coletiva, que começa nos 
tribunais ordinários de primeira instância e se encerra, para 
efeito prático, com a sentença exarada pela cor te mais alta 
do país. Mas, ainda assim, algumas vezes o deba te jurídico 
persiste. Alimentado pelos pareceres divergentes de especia-
listas, pelas posições conflitantes de políticos e grupos sociais 
organizados, ele chega a alcançar, então, parcelas mais ou 
menos significativas da opinião pública. Como resultado 
desse processo, dá-se com frequência que o entendimento 
predominante a respeito do tema em causa se altera e se cris-
taliza com o tempo um novo consenso.

A Constituição tem a natureza de um híbrido: ela se 
encontra na interface entre o direito e a política. Esse pro-
cesso circular de retroalimentação que se estabelece entre 
os operadores do sistema judiciário e o público é de impor-
tância capital. Ele dá realidade aos direitos humanos na 
sociedade, não como uma moldura fixa a constranger de 
fora o comportamento dos indivíduos, mas como expressão 
de expectativas normativas incorporadas nos sujeitos, que 
sustentam suas pretensões contraditórias, em um processo 
dinâmico, que não se fecha nunca. Por outro lado, é essa 
circularidade que assegura o vigor da democracia. 

Mas não há como silenciar a contrapartida sombria des-
se processo. Ao magnificar a importância do vínculo entre 
as instituições do Estado e os sujeitos de direito, ele des-
vela a situação deplorável daqueles que estão excluídos da 
comunidade política. A condição do apátrida, do homem 
desgarrado, despido de qualquer laço com a comunidade, o 

6 A esse respeito, ver Sarmento (1999, p.35-93). 
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homem reduzido à sua mera qualidade de representante do 
gênero, é caracterizada em termos pungentes por Hannah 
Arendt nesta passagem:

No entanto, à luz dos acontecimentos recentes, é possível 
dizer que mesmo os escravos ainda pertenciam a algum 
tipo de comunidade humana; seu trabalho era necessário, 
utilizado e explorado, e isso os mantinha dentro dos limites 
da humanidade. Ser um escravo era, afinal, ter um carácter 
distintivo, um lugar na sociedade – mais do que a nudez 
abstrata de ser humano e nada mais do que humano. A 
calamidade que vem se abatendo sobre um número cada 
vez maior de pessoas, então, não é a perda de direitos 
específicos, mas a perda de uma comunidade disposta 
e capaz de garantir os direitos de qualquer espécie. O 
homem, ao que parece, pode perder todos os chamados 
direitos do Homem, sem perder sua qualidade essencial, 
como homem, sua dignidade humana. Apenas a perda de 
uma comunidade política própria expulsa-o da humanidade 
(Arendt, 1968, p.177). 

6. Tocamos assim no grande paradoxo envolvido no tema 
dos direitos humanos: ele expressa um conjunto de exi-
gências normativas de caráter universal, mas que só se tra-
duzem em normas efetivas quando positivadas no ordena-
mento jurídico do Estado. Não qualquer um: esse Estado 
moderno, que dispõe de território delimitado por frontei-
ras claramente definidas, que se representa como expres-
são da vontade soberana do povo, que, nessa qualidade, 
interage com os demais.

Afirmação simultânea dos direitos subjetivos do indi-
víduo e da soberania da vontade popular – desde os seus 
primórdios, o constitucionalismo moderno esforça-se para 
resolver o paradoxo. Como afastar a ameaça do despotismo 
da maioria? Como garantir que a vontade coletiva, expressa 
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democraticamente em lei, respeite os direitos e liberdades 
fundamentais? A imaginação criativa do legislador produziu 
inúmeras fórmulas para aplacar esse paradoxo. Elas variam 
no tempo e no espaço. Algumas se demonstraram mais ade-
quadas e duradouras do que outras. Mas nenhuma pôde 
eliminar a contradição: no máximo aplacou-lhe os efeitos 
ao deslocá-la para outro lugar (Ruggiero, 1944; Zolo, 2006, 
p.3-94; Costa, 2006, p.95-198; Habermas, 1996, p.82-131). 

Esta é uma das faces do paradoxo. A outra se manifesta 
na contradição entre o universalismo dos direitos humanos 
e o caráter excludente das garantias proporcionadas pelo 
Estado. O discurso dos direitos humanos repousa em uma 
invocação cujos referentes são os indivíduos tomados em 
sua universalidade. Mas a legitimidade dos Estados funda-
-se em um tipo de discurso que interpela os indivíduos 
como membros de uma coletividade particular, dotada de 
identidade própria e inconfundível – o povo, a nação. No 
caso das democracias políticas, os “mitos cívicos” (Smith, 
1997)7 de que se nutrem esses discursos contêm elementos 
universalistas – a liberdade individual, a igualdade cidadã, 
os “direitos humanos” –, mas eles vêm sempre acompa-
nhados de elementos atávicos, atributivos, que são indis-
pensáveis ao traçado da distinção essencial entre o “nós” 
que esse discurso institui e os “outros”, membros de todas 
as demais coletividades. Esse duplo vetor está muito bem-
-descrito no texto de Guillermo O’Donnell: 

A cidadania política e os direitos são a abstração máxima ... 
da vida política, na medida em que se referem a indivíduos 
que, para além das suas posições sociais, são construídos 
como cidadãos/ãs e, portanto, como iguais em uma série de 

7 Na definição de Smith, “mito cívico” é “um mito usado para explicar por que 
pessoas formam um povo, geralmente ao indicar como uma comunidade política 
se originou, quem é e quem não é elegível à associação e o porquê e quais são os 
valores e os objetivos da comunidade” (1997, p.33).
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dimensões legalmente definidas. Por sua vez, a nação (ou o 
povo) é normalmente reivindicada como uma coletividade 
real, abrangente e solidária. Seus significados evocam um 
território muitas vezes idealizado como “propriedade” quase 
sagrada da nação e contentor de seus membros (O’Donnell, 
2010, p.119). 

A contradição entre os aspectos aludidos se expressa de 
duas maneiras. A mais evidente delas é a reação de horror 
e revolta da opinião pública diante de situações clamoro-
sas de violação de direitos humanos. Como usufruir gos-
tosamente das garantias asseguradas pela lei de meu país, 
quando – privados de proteção comparável – tantos pade-
cem semelhantes maus tratos? O movimento antiescravis-
ta internacional no século XIX é um exemplo prematuro 
da atitude de inconformismo com tal estado de coisas8. 
Essa atitude também se expressa nas declarações universais 
de direitos humanos, lavradas ainda sob o impacto das atro-
cidades cometidas durante a Segunda Grande Guerra, e na 
ideia correlata de ancorar os direitos humanos em tratados 
e instituições multilaterais que passem a obrigar os Esta-
dos. Em face da violência indiscriminada que marcou os 
conflitos deflagrados na Europa Central no imediato pós-
-Guerra Fria, essa disposição ganhou forte impulso, criando 
o ambiente em que se deram as intervenções militares na 
Iugoslávia no final da década. A introdução na jurisprudên-
cia da ONU do conceito problemático de “responsabilidade 
de proteger” (duty of protection) e a conclusão, em 1998, do 
Tratado de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional 
Permanente, são as expressões institucionais mais avança-
das dessa atitude. 

De forma oposta e simétrica, aquela contradição trans-
parece na resistência de muitos governos a aplicar as deci-

8 Para uma análise rica desse fenômeno, ver Haskell (1985a, 1985b). 
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sões emanadas de órgãos criados por tratados de proteção 
aos direitos humanos. Antes disso, nas reservas feitas quan-
do da assinatura de tais documentos. Ou no fato de, pura e 
simplesmente, não ratificá-los. 

7. O regime interamericano de proteção aos direitos 
humanos é atravessado, como não poderia deixar de ser, 
pelas contradições antes apontadas. Mas, como as trajetó-
rias nacionais no hemisfério são tão diferentes e as assime-
trias de poder tão pronunciadas, as tensões delas decor-
rentes variam muito segundo os países considerados. Na 
impossibilidade de examinar, mesmo ligeiramente, cada 
um deles, farei uma simplificação brutal e dedicarei o res-
tante deste texto a observações sobre a questão dos direi-
tos humanos nos Estados Unidos e nos países latino-ameri-
canos, tomados em bloco.

8. Sob muitos aspectos, a posição dos Estados Unidos no sis-
tema internacional de proteção aos direitos humanos causa 
perplexidade. Pioneiro na definição desses direitos como 
princípios políticos inatacáveis, grande arquiteto do regime 
internacional formado em sua defesa depois da Segunda 
Guerra Mundial, os Estados Unidos nunca chegaram a ade-
rir plenamente às instituições que eles próprios inspiraram. 

O caso do Tribunal Penal Internacional é exemplar. 
Fruto de iniciativa impulsionada pelo governo Clinton, já 
na etapa final das negociações, o Estatuto de Roma sofria 
forte oposição do governo dos Estados Unidos, que votou 
contra sua aprovação. Assim, embora tenha contado com 
a assinatura dos Estados Unidos, nunca houve muita espe-
rança de que o Tratado do TPI fosse ratificado pelo Senado 
norte-americano. Mas o que veio a seguir foi além do ima-
ginado: o governo Bush retirou a assinatura do documento 
e lançou ampla campanha internacional contra o órgão, ao 
mesmo tempo em que pressionava países aliados a concluir 
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tratados bilaterais garantindo imunidade a funcionários 
seus passíveis de indiciamento por crimes tipificados na lei 
do Tribunal (Struett, 2008; Freitas, 2005; Ferreira, 2011). 

A situação da Corte Interamericana de Direitos Huma-
nos (CtIDH) é análoga: embora o presidente Carter tenha 
assinado a CADH, em 1978, o Senado norte-americano 
nunca ratificou o tratado – a rigor, não chegou sequer a 
apreciá-lo. Como logo se verá, não são casos isolados.

8.1. No dizer de Kathryn Sikkink, os Estados Unidos con-
tam com uma política bilateral ativa de promoção dos direi-
tos humanos, mas carecem de uma política multilateral 
(Sikkink, 2004, p.10 et seq.). Seria possível criticar a escolha 
do termo para descrever a política: dada a ausência de reci-
procidade no relacionamento entre as partes, que se comu-
nicam de forma eminentemente unidirecional, o adjetivo 
mais adequado parece ser unilateral. A questão semântica, 
porém, é de somenos importância. Mais interessante é a 
indagação sobre a razão de ser daquele fato.

Sikkink não aborda frontalmente o problema, mas suge-
re uma pista. Mencionando de passagem as dificuldades 
criadas pelas regras de ratificação de tratados internacionais 
na Constituição dos Estados Unidos, ela encerra a análise 
da lista completa dos países que ratificaram a CADH e acei-
taram a jurisdição da CtIDH com a seguinte generalização: 
“Em geral, as democracias são mais propensas a ratificar ins-
trumentos vinculantes sobre direitos humanos nas Américas 
do que não democracias. No entanto, as democracias com 
direito comum podem ser mais hesitantes em fazer isso do 
que outras democracias”.

Essa diferença seria explicável pelas ideias acerca do 
papel do papel do Judiciário nos dois grupos de países.

Os sistemas jurídicos de direito comum envolvem não apenas 
determinados tipos de leis, tribunais e juízes, mas também 
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ideias sobre a natureza e o lugar adequado de leis e juízes. 
Nos sistemas de direito civil, a autonomia dos juízes é mais 
limitada. Os juízes devem aplicar a lei, mas não criá-la, e os 
precedentes jurídicos não obrigam os futuros juízes. Assim, 
talvez não seja surpreendente que os países com tradição 
de direito civil preocupem-se menos com o papel dos 
tribunais internacionais ou regionais [...]. Nos sistemas de 
direito comum, porém, os juízes têm mais poder: eles não 
se limitam a aplicar a lei, mas a interpretam. Através de suas 
decisões, eles criam precedentes jurídicos que condicionam 
futuras decisões judiciais (Sikkink, 2004, p.46).

A ideia de que os juízes nos sistema de direito civil 
detêm poder menor que seus pares nos sistemas de common 
law porque se limitam a aplicar as leis, enquanto estes as 
interpretam, é ingênua, mas podemos ignorar esse aspecto. 
Mesmo admitida a caracterização, a hipótese proposta não 
é convincente, pois não se aplica a outros casos compará-
veis. Com efeito, dentre os países que ratificaram o Tribunal 
Penal Internacional, muitos têm sistemas jurídicos baseados 
no modelo da common law, como a Grã-Bretanha, a Austrá-
lia, a Irlanda e o Canadá.

Do ponto de vista jurídico, mais importante do que as 
características gerais do sistema vigente nos Estados Uni-
dos é a relação do direito interno norte-americano com 
o direito internacional, tal como fixada pelo Artigo VI da 
Constituição federal que confere aos tratados internacio-
nais o status de “lei suprema do país”. O significado desse 
dispositivo foi objeto de muita controvérsia, mas, a se crer 
no juízo de um especialista,

a lei americana é [...] mais favorável ao cumprimento efetivo 
dos acordos internacionais do que a lei predominante 
na Inglaterra. Os tribunais ingleses seguem a regra de 
que os tratados não se tornam uma parte judicialmente 
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reconhecida da lei interna a não ser por meio de um 
ato de legislação interna [...]. Nos Estados Unidos, por 
outro lado, [...] um tratado é, em virtude da Constituição, 
colocado no mesmo plano de uma lei federal, a menos que 
seja interpretado pelos tribunais como possuindo certos 
dispositivos que não o tornam autoexecutável (Schwartz, 
1966, p.384-5).

A ressalva no fim do período citado indica que o tex-
to constitucional deixa ampla margem de interpretação 
aos tribunais. Mesmo assim, as disputas pela alteração do 
caráter autoexecutável dos tratados na lei norte-americana 
e pela restrição ao alcance dos “acordos executivos”, que 
dispensam aprovação pelo Senado, dão uma medida da 
importância política desse aspecto. 

8.2. Apesar de tudo, os Estados Unidos ratificaram vários 
tratados internacionais com incidência direta nas políticas 
domésticas, como o acordo de Marrakesh, que deu origem 
à Organização Mundial do Comércio (OMC). Para enten-
dermos melhor a relutância norte-americana em aderir a 
tratados na área dos direitos humanos, é preciso considerar 
o conteúdo desses documentos e indagar as razões das resis-
tências que eles suscitam. 

A simples listagem dos mais importantes desses tra-
tados nos permite dar um primeiro passo nessa tarefa: 1. 
Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra as 
Mulheres (2002); 2. Convenção sobre os Direitos da Crian-
ça (1989); 3. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiências (2007); 4. Pacto Internacional sobre Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais (1966); 5. Convenção Ame-
ricana de Direitos Humanos (1969); 6. Convenção sobre 
Bombas de Fragmentação (2008); 7. Convenção para a 
Proibição do Uso, Armazenamento, Produção e Transferên-
cia de Minas Anti-Pessoais e sobre sua Destruição (1997); 8. 
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Convenção Internacional para a Proteção de todas as Pesso-
as contra o Desaparecimento Forçado (2006); 9. Convenção 
Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Trabalhado-
res Migrantes e de Membros de suas Famílias (1990); 10. 
Convenções Fundamentais da Organização Internacional 
do Trabalho; 11. Protocolos I e II das Convenções de Gene-
bra (1977); 12. Estatuto de Roma do Tribunal Penal Inter-
nacional (1998). 

Caberia ainda complementar essa lista com rápida men-
ção às reservas feitas pelos Estados Unidos ao Pacto Interna-
cional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966. Foram várias 
e cobriam áreas sensíveis, como a proibição à propaganda 
da guerra, ao tratamento cruel, desumano e degradante e à 
pena capital. Vale a pena registrar esta última:

Os Estados Unidos se reservam o direito, sujeito a suas 
restrições constitucionais, de impor a pena capital 
em qualquer pessoa (que não uma mulher grávida) 
devidamente condenada sob as leis existentes ou futuras que 
permitam a imposição da pena capital, inclusive para crimes 
cometidos por menores de dezoito anos de idade (Estados 
Unidos, 1992). 

O comentário a seguir esclarece o significado dessa 
reserva feita pelo Senado norte-americano.

Alguns países opuseream-se à reserva feita pelos EUA, 
alegando que ela ia contra o objeto e a finalidade do 
tratado. O artigo 4o. do PIDCP permite a derrogação do 
Pacto em tempos de emergência nacional. No entanto, a 
seção 4 do artigo 2o. proíbe os Estados de derrogar artigos 
essenciais do Pacto. Esses artigos incluem o direito à vida, 
o direito de estar livre da tortura e escravidão, o direito de 
estar livre de prisão por violação de obrigações contratuais, 
o direito de estar livre de leis ex post facto, direito a ser 
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reconhecido como pessoa perante a lei e a liberdade de 
pensamento, consciência e religião. Indiscutivelmente, 
o mais essencial desses artigos é o direito à vida. Ao 
reservarem-se o direito de senteciar à morte pessoas 
com menos de dezoito anos de idade, os Estados Unidos 
violaram um dos artigos e uma das intenções principais do 
tratado (Ash, 2005).

Além de desobrigar o governo dos Estados Unidos de 
responder por atos perpetrados na execução de sua políti-
ca exterior, a atitude refratária diante de tratados interna-
cionais de direitos humanos serve também como escudo 
protetor para políticas domésticas com fundas raízes na 
sociedade norte-americana, mas fortemente condenadas 
pela opinião pública mundial. 

A questão da pena de morte é apenas o exemplo mais 
contundente. Como se viu, ela podia ser aplicada até mes-
mo a jovens com menos de 18 anos – a idade de corte 
variando segundo o Estado, até o limite de 15 anos. Em 
2005, a Corte Suprema norte-americana declarou incons-
titucional a aplicação da pena a menores de idade. Mas a 
situação do menor delinquente não melhorou muito com 
isso. Continua sendo possível a condenação à prisão per-
pétua, sem direito a livramento condicional, por delito 
cometido antes de completar 18 anos. E essa possibilidade 
é amplamente utilizada: segundo documento divulgado 
pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, em 2008, 
havia no sistema carcerário norte-americano 2,5 mil jovens 
nessa condição. 

Estranha igualmente ao observador externo a resistên-
cia nos Estados Unidos ao conceito de direitos econômicos 
e sociais. Como pudemos ver, alguns autores negam o uso 
do termo “direito” para se referir a tais exigências norma-
tivas. Elas deveriam ser consideradas como “bens sociais”, 
“aspirações”, “ideais nobres”, mas não “direitos” por não 
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serem exigíveis, sua efetivação dependendo do montante 
de recursos disponíveis para esse fim. Registramos a obser-
vação penetrante de Raymond Aron, de que, por esse cri-
tério, não caberia falar em direitos individuais em alguns 
casos, porque a garantia plena desses direitos também 
demanda dos governos recursos que eles não têm. Mas 
não é este o problema nos Estados Unidos. Sociedade mais 
rica do planeta, os obstáculos ao reconhecimento amplo 
dos direitos econômicos e sociais, nela, são de ordem ideo-
lógica e política.

Práticas penais desumanas; desproteção social. Ope-
rando como elemento de ligação entre essas duas dimen-
sões a persistência da desigualdade racial. Os dados cons-
tantes nas sentenças abaixo, extraídas de documento 
preparatório do primeiro relatório sobre a situação dos 
direitos humanos produzido no âmbito da ONU, dão uma 
ideia das dimensões do problema. 

Os Estados Unidos têm a maior taxa de encarceramento 
do mundo. Em 21 de dezembro de 2008, havia 754 presos 
por 100 mil habitantes dos Estados Unidos. [...] De acordo 
com o Escritório de Estatísticas Jurídicas dos EUA, em 
2008, mais de 7,3 milhões de pessoas, ou 1 em cada 31 
adultos, estavam em liberdade vigiada, na cadeia ou na 
prisão, ou em liberdade condicional. [...] Enquanto um 
em cada 30 homens com idades entre 20 e 34 está atrás das 
grades, para homens negros nessa faixa etária o número 
é de um em cada nove. [...] Vinte e seis em cada 100 mil 
jovens afro-americanos estão cumprindo pena na prisão 
de adultos, enquanto para os jovens brancos a taxa é 
de apenas 2,2 por 100 mil. 39. Embora a pena de morte 
juvenil tenha sido abolida nos EUA, a prisão perpétua 
de jovens, sem direito à liberdade condicional (JLWOP) 
condena crianças a morrer na prisão. Disparidades raciais 
gritantes na imposição desse tipo de pena são evidentes em 
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todo o país: os jovens afro-americanos representam 19% 
da população com menos de 17 anos, mas 65% dos jovens 
condenados à prisão perpétua sem direito à liberdade 
condicional (ONU, 2010, p.49 et seq.).

8.3. Para dar conta da centralidade da questão racial nos 
Estados Unidos e de suas transformações ao longo do tem-
po, Desmond King e Rogers Smith cunharam o conceito 
de “ordens raciais”. No seu entender, a política norte-ame-
ricana foi historicamente moldada em grande medida pelo 
entrechoque de duas “ordens institucionais raciais” inter-
ligadas: um conjunto de ordens “supremacistas brancas” e 
um conjunto de ordens “igualitárias transformadoras”. Assi-
nalando que sua abordagem enfatiza os aspectos políticos 
do sistema racial, e não o econômico, os autores definem 
“ordens políticas institucionais” como 

coalizões de instituições do Estado e outros atores políticos 
e organizações que buscam proteger e exercer o poder 
governante em contextos estruturados – demográfica, 
economica e ideologicamente – que definem o leque de 
oportunidades abertas aos atores políticos.

As “ordens institucionais raciais” são concebidas como 
um tipo de ordem política institucional. O que as distingue 
é o fato de que nelas “os atores políticos adotaram (e mui-
tas vezes adaptaram) conceitos, compromissos, e objetivos 
raciais, a fim de manter coesas suas coalizões e estruturar 
instituições governantes que expressem e sirvam o interesse 
de seus arquitetos” (King; Rogers, 2005, p.75).

Uma das vantagens da abordagem proposta pelos auto-
res é que ela ajuda a entender a ocorrência de períodos 
breves em que se condensam grandes deslocamentos nas 
relações de força entre essas “ordens”. O esquema analítico 
fica muito claro na passagem abaixo:
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 As mudanças ocorreram, em parte porque os indivíduos 
posicionados à margem das ordens raciais, tanto em 
relação aos objetivos ou às estruturas de poder das mesmas, 
algumas vezes mudaram de lado em momentos críticos. Isso 
aconteceu com Andrew Johnson, que era ardentemente 
anti-escravagista, mas não apoiava a luta contra os sistemas 
de supremacia branca, e Harry Truman, que nunca tinha 
sido um forte defensor da igualdade racial, mas concluiu 
-- por razões domésticas, internacionais e pessoais -- que era 
mais sensato aliar-se aos democratas antisegregationistas do 
Norte do que com os supremacistas brancos do Sul (King; 
Rogers, 2005, p.76).

Em parte, vale salientar: o elemento principal na expli-
cação é a atuação permanente de grupos nucleares às duas 
“ordens” em confronto, com vistas a fazer valer no plano 
jurídico e político os seus respectivos interesses e suas cor-
respondentes concepções de sociedade. 

8.4. A relação constitutiva, mas contraditória, entre direi-
tos humanos e política democrática se expressa de forma 
dramática nesses embates. Historicamente, eles envolveram 
as mais variadas formas de luta: da predicação fervorosa 
no recinto de igrejas, em salões de clubes de leitura e em 
outras associações cívicas do gênero à atividade – pacífica, 
mas ilegal – dos “condutores” do “underground railroad”, que 
formavam uma corrente de apoio ativo a escravos fugidos 
em busca liberdade; e desta à ação violenta de um John 
Brown, cujo exemplo foi cantado em prosa vibrante por 
Henri Thoreau, o mesmo que inspirou Ghandi e Martin 
Luther King com o seu panfleto sobre a desobediência civil 
(Gougeon, 1995, p.194-214.). John Brown foi executado em 
dezembro de 1859. Menos de dois anos depois, eclodia a 
guerra civil, primeiro conflito militar industrializado na his-
tória, no qual pereceram mais de 500 mil norte-americanos. 
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Lutas sociais e convulsões internas não são apanágio 
dos Estados Unidos. Mas, nesse país – o primeiro no mundo 
a exigir do candidato à naturalização o juramento de leal-
dade a seus princípios políticos (Archdeacon, 1994) – os 
conflitos tomaram sempre a forma de uma disputa renhida 
pela definição do verdadeiro significado do texto constitu-
cional. E nessas disputas, desde o caso Marbury vs. Madison, 
em 1803, que fixou o princípio do controle de constitucio-
nalidade das leis, o papel de árbitro em última instância foi 
assumido pela Suprema Corte. 

Não surpreende, pois, que a história dos direitos civis 
nos Estados Unidos seja balizada por decisões desse egrégio 
tribunal. Dred Scott, 1857 – que afirmou o caráter étnico 
da cidadania norte-americana e franqueou todo o territó-
rio do país ao regime de trabalho escravo; Slaughterhouse, 
1873, e Cruiskhank, 1876 – que restringiram a competência 
do governo federal para proteger os direitos da população 
negra nos estados do Sul, abrindo o caminho para a institu-
cionalização do sistema segregacionista expresso nas leis de 
Jim Crow; em sentido oposto, cerca de oitenta anos mais 
tarde, a decisão da Corte de Warren no caso Brown vs. 
Conselho de Educação – que considerou inconstitucional 
a segregação racial em escolas públicas e deu suporte jurí-
dico ao movimento comovente que vai desaguar na Lei de 
Direitos Civis, de 1964.

A luta por direitos econômicos e sociais nos Estados 
Unidos segue caminhos distintos, mas exibe alguns tra-
ços similares. Aqui também nos deparamos com práticas e 
situações de conflito muito violentas, ao lado de mobiliza-
ções duras, mas pacíficas, que acabam por se traduzir em 
conquistas memoráveis. Aqui também a Suprema Corte 
teve um papel de destaque. 

Esse papel é bem-ilustrado, entre outras, na decisão do 
caso Lochner vs. estado de Nova York, de 1905. Ao invocar a 
liberdade de contrato e o princípio da igualdade para decla-
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rar inconstitucional lei que limitava o trabalho de padei-
ros no estado em sessenta horas semanais, o voto do juiz 
Peckham, que expressava a opinião da maioria da Corte, se 
converteu quase imediatamente em símbolo do conserva-
dorismo judicial norte-americano em face das pressões pela 
adoção de políticas sociais (Lambert, 2005; Gillman, 1993). 

Dred Scott; Lochner. Na opinião convencional, nos 
dois casos, a Corte Suprema teria interpretado erroneamen-
te preceitos constitucionais. A análise de Ackerman é mais 
fina e convincente. O texto constitucional se abre a leitu-
ras diversas. Em períodos normais, a Corte Suprema deci-
de com base em um entendimento cristalizado a respeito 
do sentido geral da Carta, que ela traduz em suas decisões 
sobre temas específicos. Nesses períodos, ela exerce seu 
papel de intérprete final da Constituição com tranquilida-
de. Mas em momentos excepcionais, quando o abismo se 
aprofunda entre a perspectiva predominante na Corte e a 
orientação do Executivo, apoiada no sentir de amplos seto-
res da opinião pública, sua autoridade é desafiada. Abre-
-se, então, um período em que prevalece o que Ackerman 
denomina de “política constitucional”, que pode resultar 
em mudanças profundas no significado socialmente atribu-
ído à Constituição. 

Embora a adaptação gradual seja uma parte importante 
da história, a Constituição não pode ser entendida se 
ignoramos o fato de que os americanos repudiaram, 
repetidamente, grandes pedaços de seu passado e 
transformaram a sua lei maior para expressar mudanças 
profundas em suas identidades políticas. [...] A história 
norte-americana tem sido marcada por exercícios bem-
-sucedidos de reforma revolucionária – nos quais os 
protagonistas se bateram a respeito de questões de princípio 
básicas, com implicações que se ramificavam sobre grandes 
áreas da vida norte-americana (Ackerman, 1991, p.19).
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Levadas a cabo com êxito, essas “reformas revolucioná-
rias” alteram de tal forma o senso comum que decisões tidas 
como razoáveis, embora questionáveis, na época em que 
foram tomadas, tornam-se quase incompreensíveis. Este 
teria sido o destino das duas sentenças em causa. 

Por muito tempo, então, elas permaneceram guardadas 
na memória coletiva, como contraexemplos, ilustrações aca-
badas do que deve ser evitado. Mas, expressões de conflitos 
sociais em seu tempo, quando o consenso que as sepultou 
se quebra, o seu mérito pode vir a ser reconsiderado.

No clima de polarização política e ideológica reinante 
nos Estados Unidos nos dias de hoje, quando tantos recor-
rem aos tribunais para arguir a inconstitucionalidade de leis 
sociais aprovadas pelo Congresso, parece sintomático que 
isso comece a se dar com a decisão sobre o caso Lochner9. 

8.5. As considerações precedentes sugerem uma resposta 
ao problema da limitada adesão dos Estados Unidos ao 
regime internacional de proteção aos direitos humanos, 
cujo processo de criação foi por eles liderado. Essa respos-
ta combina duas razões. A mais simples já foi insinuada: 
as discrepâncias entre o conteúdo de muitos dos disposi-
tivos constantes dos documentos normativos desse regime 
e a orientação das políticas domésticas norte-americanas 
são acentuadas. Ratificar esses documentos – abstendo-se 
de formular reservas que os desfigurassem – seria assumir 
a responsabilidade de realizar amplas reformas internas. 
Dado o elevado grau de autonomia dos Estados Unidos 
no plano internacional, como a disposição e os meios para 
realizar tais reformas não existem, o descompromisso com 
os padrões internacionais é esperável. 

A outra razão é mais inquietante e menos óbvia. Os 
Estados Unidos ocupam um lugar especial no mundo, des-

9 A esse respeito, ver Bernstein (2011) e, especialmente, Will (2011).
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de sua fundação, por terem sido o primeiro experimento 
histórico de constituição de uma república representativa 
em território de vasta escala. Díspares por sua origem social 
e geográfica, sua língua materna e sua confissão religiosa, 
os habitantes (brancos) das treze colônias converteram-se 
em povo político no processo de luta contra o domínio 
britânico, no decurso do qual forjaram instituições que 
desde então incorporaram como elementos nucleares de 
sua identidade. Cunhada para caracterizar o tipo peculiar 
de nacionalismo que ganhou corpo nesse país, a noção de 
“patriotismo constitucional” põe em relevo esse aspecto. 
Reconhecendo tacitamente o substrato étnico da nação que 
acabara de vir ao mundo – bem como o regime de trabalho 
odioso que sustentava uma parte dela – a Constituição dos 
Estados Unidos, em suas primeiras emendas, consagrava os 
princípios universalistas da igualdade perante a lei, da 
proteção contra o arbítrio do poder e da liberdade indivi-
dual. A luta pelos direitos humanos nesse país foi travada 
em torno do significado substantivo a ser atribuído a essas 
normas. Seus protagonistas sempre afirmaram a interpre-
tação mais generosa desses princípios, ao se baterem con-
tra as forças da intolerância e do privilégio. Nesse longo 
movimento, eles escreveram páginas arrebatadoras, que 
logo serviriam de fonte inspiradora para quantos lutavam 
por direitos em outros cantos da Terra. Foram episódios 
dramáticos de um processo autorreferido de comunicação, 
que chegou a ser interrompido (na Guerra de Secessão) 
e só foi reatado quando o vitorioso ofereceu ao vencido o 
benefício do olvido e a partilha da culpa pelos sofrimentos 
passados (Meister, 2000, p.135-75). Esse processo, pontuado 
por fases de avanços e retrocessos, é o que dá vida às insti-
tuições políticas desse país. Imaginar que ele possa vir a ser 
bloqueado – ainda que parcialmente – pela interveniência 
de uma instância externa não faz nenhum sentido para os 
seus participantes. A relutância dos Estados Unidos a aderir 
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plenamente ao regime internacional de direitos humanos 
é a contraface da dinâmica democrática de sua sociedade. 

9. Este texto começa com uma referência às duas Declara-
ções que marcaram a história no último quartel do século 
XVIII. Elas surgiram dos dois lados do Atlântico, mas ambas 
no hemisfério Norte. Do lado ocidental desse oceano, mais 
ao sul, o impacto dos episódios que elas simbolizam foi enor-
me. Com efeito, antecedido pela excitação das elites colo-
niais intelectualizadas e por manifestações localizadas de 
rebeldia, como a Inconfidência Mineira, o impacto das trans-
formações que se seguiram à derrocada do Ancien Régime na 
Europa se fez sentir fortemente na América Latina. O fator 
decisivo, como sabemos, foi a “grande guerra” desencadea-
da pela reação monárquica contra a França revolucionária. 
Abdicação forçada e detenção do rei Fernando VII de Espa-
nha, transmigração da Corte portuguesa ao Brasil. Na sequen-
cia, as mobilizações que desaguaram na independência polí-
tica das colônias nas duas partes da América Ibérica.

Mencionar esses fatos remotos é preciso porque eles 
sugerem três observações importantes para o argumento 
tecido nestas notas: a) a primeira chama a atenção para 
a enorme influência das ideias iluministas entre as elites 
que estiveram à frente dos movimentos pela independên-
cia na América Latina; b) a segunda, para as diferenças 
marcantes entre os processos de independência na região 
– na América portuguesa e na América hispânica; e, nes-
ta, entre os processos que se desenrolam em cada uma 
de suas unidades administrativas; c) finalmente, para as 
grandes divergências entre as trajetórias nacionais descri-
tas a partir daí.

Apesar das especificidades de cada caso, essas experiên-
cias históricas exibem alguns traços comuns, com fortes impli-
cações para o tema deste trabalho. Guillermo O’Donnell sin-
tetiza-os muito bem na passagem transcrita abaixo:
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 A heterogeneidade estrutural resultante da América 
Latina [...] agora é visível não só na sua sociedade, 
economia e demografia, mas também em suas burocracias 
estatais e em sua legalidade. [...] existem diferenças nesta 
região, mas todos os estados latino-americanos refletem a 
heterogeneidade profunda de suas sociedades. Grandes ou 
pequenos no tamanho de suas burocracias, a maioria destes 
estados são fracos. Alguns foram frágeis desde o início e 
outros se enfraqueceram recentemente... Na verdade, no 
passado, alguns destes estados foram mecanismos eficazes 
de repressão, mas nem nesses períodos nem depois 
alcançaram aquele mínimo que torna razoavelmente forte 
um estado: dar coesão social e normalizar legalmente suas 
sociedades e nações. O grande tema, e problema, do Estado 
na América Latina é que, mais uma vez com as exceções 
parciais, ele não penetra ou organizar a totalidade do seu 
território, sua legalidade é truncado, e a legitimidade de sua 
dominação é desafiada por sua escassa credibilidade como 
um estado para nação / povo / cidadania, e como filtro 
benéfico (O’Donnell, 2010, p.205). 

9.1. Apesar de suas muitas carências internas, os Estados 
latino-americanos tiveram um papel de monta na criação 
do regime internacional dos direitos humanos. Esse ponto, 
ressaltado na obra de Kathryn Sikkink já citada, se expressa 
no fato de a Declaração Americana de Direitos Humanos 
ter sido produzida antes da Declaração Universal da ONU; 
manifesta-se, sobretudo, no acervo institucional da OEA 
nesse campo, a começar pela CADH, assinada em 1969, na 
conferência de San José, Costa Rica. 

O contraste entre as posições avançadas dos governos 
latino-americanos no campo da proteção internacional 
dos direitos humanos e a situação deplorável desses mes-
mos direitos em seus respectivos países não é um fenôme-
no excepcional ou isolado. Ele expressa a incompletude 
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desses países, a condição de inadimplência crônica con-
sigo mesmos, que deriva do descompasso entre os ideais 
estampados em suas constituições generosas e a áspera 
realidade de suas sociedades – pobres, economicamen-
te desarticuladas, estruturalmente heterogêneas, marca-
das por desigualdades abismais de todo tipo. Esse tema 
é recorrente na obra de seus pensadores maiores: como 
entender, como suprimir tal hiato?

Atualmente, no tocante ao tema dos direitos humanos, 
essa pergunta tem como referente quatro situações intima-
mente associadas, mas ainda assim distintas. As mais visí-
veis dizem respeito ao custo humano de conflitos armados 
ainda em curso ou encerrados em passado relativamente 
recente, de um lado, e, de outro, a violência política, brutal 
e institucionalizada, de regimes opressivos.

Não vou me estender sobre elas. Condicionantes deci-
sivos na história do regime interamericano de proteção aos 
direitos humanos, essas situações foram superadas median-
te negociações de paz mais ou menos bem-sucedidas (a 
Colômbia é uma exceção notável), e pelos processos de 
transição democrática que mudaram a face política da Amé-
rica Latina na década de 1980. Hoje, o problema que elas 
põem ainda é o de como lidar com as sequelas do passado: 
responsabilização criminal dos acusados por violações graves 
de direitos humanos; alcance e limites de anistias; estabele-
cimento de fatos através da abertura de arquivos, “comissões 
da verdade” etc. E, naturalmente, o de como evitar que situa-
ções análogas venham a ocorrer no futuro. 

As outras situações são menos espetaculosas, mas de 
solução muito mais difícil, porque manifestações no plano 
das relações sociais das características estruturais antes alu-
didas: 1. o estado de privação absoluta em que vivem amplos 
estratos das populações desses países, a dependência decor-
rente em que se encontram do favor dos poderosos e sua 
contrapartida: a violência privada exercida sobre eles, quan-
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do quebram esses vínculos e passam a reivindicar direitos 
sociais e políticos; 2. o domínio imposto a grandes parcelas 
dessas populações pelo crime organizado, que disputa com 
o Estado a autoridade sobre frações do território nacional, 
algumas das quais transformadas em “zonas de exclusão”, 
“santuários”, que eles organizam segundo suas leis próprias, 
leis de uma justiça primitiva e atroz; 3. a violência que marca 
a relação cotidiana desses segmentos da população com a 
máquina do Estado – no tratamento desrespeitoso de seus 
funcionários, ou na violência desabrida dos agentes de sua 
polícia. A outra face dessa realidade é a hiperinclusão dos 
setores privilegiados dessas sociedades: os cordões sani-
tários que os protegem do contato perturbador com os 
pobres e miseráveis em seus espaços “exclusivos”; o acesso 
facilitado que têm aos centros de poder e seu correlato, as 
vantagens que recebem na destinação dos recursos públi-
cos; as imunidades de que desfrutam em suas relações com 
o aparelho policial e com a justiça. 

9.2. Nesse contexto, a questão dos direitos humanos apare-
ce em relação simbiótica com os requerimentos da demo-
cracia política: a realização de ambos supõe mudanças de 
fundo na realidade acima descrita. Um dos aspectos deci-
sivos destas é a profunda transformação do Estado, para 
torná-lo sensível à voz e às urgências dos desprivilegiados, 
e menos obsequioso em relação aos detentores de poder, 
econômico, social e político.

9.3. Esse processo, contudo, não avança (em lugar nenhum 
do mundo avançou) por linhas retas. A mudança nas moda-
lidades de relacionamento do Estado com a sociedade é 
sempre tensa, conflituosa. Ela é necessariamente acom-
panhada de manifestações mais ou menos acerbas de dis-
senso, que muitas vezes se traduzem em atos de violência 
aberta. Nessas circunstâncias, a heterogeneidade dos direi-
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tos humanos se evidencia de forma contundente: todos os 
participantes do conflito os reivindicam, mas cada um sele-
ciona e pondera esses direitos à moda própria.

9.4. Depois de uma década de programas de estabiliza-
ção e reformas estruturais com resultados econômicos 
mistos e consequências sociais mórbidas, a América do 
Sul ingressou no século presente sob o signo da mudan-
ça política. Em conjunturas distintas, com discursos e 
orientações diversas, partidos e movimentos de oposição, 
com raízes nos setores populares, desalojaram as forças de 
centro-direita que haviam na década anterior conduzido 
as mencionadas reformas10. Beneficiados pelas mudanças 
em curso na economia mundial, esses partidos desenvol-
veram políticas mais ou menos exitosas no plano macro-
econômico, ao tempo em que ampliavam e reorientavam 
os programas sociais. Com diferenças importantes de um 
país a outro, de maneira geral, esses governos se depa-
raram com acesa oposição, como era de se esperar. Ela 
provém principalmente dos setores que tradicionalmente 
dominaram as políticas nesses países, mas por vezes tra-
duz igualmente a inconformidade de grupos subalternos, 
movimentos e organizações não governamentais a eles 
ligados, com projetos de forte sentido econômico e social, 
mas que são percebidos como violadores de direitos cole-
tivos de alguns deles (o caso da barragem de Belo Mon-
te, no Brasil, e das mobilizações contra a rodovia ligan-
do Beni a Cochabamba, na Bolívia, são dois entre tantos 
outros casos que ilustram essa afirmativa).

9.5. Muitas vezes, esses conflitos transbordam as frontei-
ras do país em que se travam e acabam dando origem a 

10 Sobre as razões de ser desse grande deslocamento e seu significado, ver Panizza 
(2009). 
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petições dirigidas ao órgão competente do Sistema Inte-
ramericano de Direitos Humanos. A Comissão Interame-
ricana de Direitos Humanos (CIDH) toma conhecimento 
desses casos e, observados os procedimentos previstos em 
seus estatutos, se pronuncia sobre eles, alguns dos quais 
são levados, em última instância, à apreciação da CtIDH. 

9.6. As tensões que se manifestam na interação entre as ins-
tituições desse regime e os países concernidos expõem de 
forma dramática o paradoxo dos direitos humanos de que 
se fala nestas páginas: o caráter universal desses direitos e 
o particularismo ineludível do instrumento através do qual 
eles podem ganhar efetividade: os Estados nacionais – com 
seus recursos, mais ou menos amplos, com o empenho, 
maior ou menor, de suas autoridades.

9.7. Há muitas formas práticas de lidar produtivamente 
com essa tensão – em benefício dos processos de demo-
cratização em curso no subcontinente sul-americano, dos 
direitos humanos nesses países e das instituições interame-
ricanas que os têm como foco. Não haveria como consi-
derá-las aqui, mas arrisco as seguintes proposições, para 
finalizar: 1. No trato com a referida tensão é preciso ter em 
mente que, embora os direitos humanos sejam exigências 
de fundo eminentemente moral, a efetivação deles é sem-
pre uma construção política. 2. As instituições internacio-
nais têm um papel relevante a desempenhar nesse proces-
so, mas ele é complementar ao dos Estados, única institui-
ção dotada (ou passível de se dotar) de recursos necessários 
para tomar conhecimento da infinidade de denúncias de 
violação de direitos humanos, mais ou menos graves, de se 
pronunciar sobre elas e fazer valer suas decisões em seus 
respectivos territórios. 3. A integração sul-americana com 
as instituições que a expressam é parte da resposta ao desa-
fio de transformar a realidade social do subcontinente, tão 
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inóspita, como se viu, aos direitos humanos, e de gerar nos 
Estados da região a autonomia e as capacidades necessárias 
para garantir esses direitos e permitir que a luta por sua 
expansão seja travada. 4. Além disso, ao contribuir para a 
tendência de redução das assimetrias nas relações intera-
mericanas, ela pode ter ainda o efeito positivo de aumen-
tar o poder simbólico das instituições interamericanas de 
proteção dos direitos humanos, dando maior eficácia a suas 
iniciativas em face das violações ocorridas em Estados que 
se mantêm fora delas. 

sebastião Velasco e cruz 
é professor de ciência política da Unicamp.
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é precIso salVar os dIreItos humanos!*

José Augusto Lindgren Alves

* Este artigo foi escrito em Brasília e no Rio de Janeiro, no mês de dezembro de 
2010.

Direitos-do-homismo? Virou um apelido. [...] A desgraça 
que atinge no presente qualquer coerência doutrinária tem 

acentuado a tendência e levado cada um a rotular seu 
adversário com esse signo de execração: soberanismo, diz um, 

direitos-do-homismo, replica o outro.
Régis DebRay (2009)

Depois de haverem funcionado, no final do século XX, 
como última utopia secular universalista, capaz de mobilizar 
sociedades de todo o mundo, os direitos humanos pare-
cem ter entrado em fase de descrédito. A perda de popu-
laridade da própria expressão linguística pode ser notada 
em sua posição secundária nos programas políticos atuais, 
meramente episódica nos noticiários e artigos de imprensa, 
se comparada ao relevo obrigatório, prioritário e ubíquo, 
de poucos anos atrás. Mais constrangedora é, porém, a rea-
ção automática de desconforto ou decepção das pessoas 
comuns de boa fé quando hoje lhes dizemos que, de uma 
maneira ou de outra, somos ainda atuantes na matéria. 

É provável que essa minha observação escape a ativistas, 
sobretudo mais novos, diretamente dedicados à promoção 
dos direitos humanos, no Brasil e no exterior. Pode ser até 
que os revolte. Eu próprio, calejado pela experiência de 
mais de trinta anos dedicados ao tema, agora me irrito com 
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a necessidade de explicitar o que venho fazendo nesse campo, 
para ser levado a sério. Antes, o difícil era vencer os pre-
conceitos “nacionalistas” associados à noção de soberania. 
Hoje, o mais difícil é explicar que os direitos humanos não 
são tudo aquilo que tem sido feito em seu nome, muitas 
vezes para atacar o Estado de forma leviana. 

Exatamente por isso, porque me ressinto da ampla incom-
preensão corrente sobre o que são realmente os direitos de 
todos os seres humanos, reconhecidos internacionalmente 
desde 1948, e de seu consequente descrédito, tento esboçar 
aqui, segundo minha percepção, algumas das principais razões 
que os têm desgastado. Elas são menos óbvias do que um 
observador desatento imagina. Não podem, sobretudo, ser 
abordadas de maneira maniqueísta, como se todos aqueles 
que criticam o tratamento atual dos direitos humanos, no 
exterior e no Brasil, fossem contrários a eles. 

sintomas e fatores do descrédito 
Falar das violações maciças que continuam a ocorrer não 
justifica a atual descrença no conceito dos direitos huma-
nos, internacionalmente estabelecidos na Declaração 
Universal de 1948. Falar de continuação e ressurgimento 
de muitos regimes arbitrários, seculares ou teocráticos, 
impérvios a pressões e críticas, tampouco constitui novi-
dade. Os casos contemporâneos de atrocidades, suplícios, 
intolerância e estigmatização de grupos, juntamente com 
a impunidade de violadores contumazes, longe de repre-
sentarem fator de arrefecimento, deveriam, ao contrário, 
fortalecer o empenho na já sexagenária luta pelos direi-
tos universais. 

Terrorismo? Guerra ao terror? Invasões militares por 
motivos infundados? Não se pode dizer com certeza se são 
causa ou efeito do descrédito. Mais pertinente seria assina-
lar a desatenção metódica com que os direitos humanos 
têm sido tratados ou descartados – por governos democráti-
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cos de países desenvolvidos, especialmente em medidas de 
repressão e prevenção a possíveis atos terroristas. 

É claro que as democracias também precisam defender-
-se e defender as respectivas populações. Esta segunda obri-
gação é, aliás, como explica a teoria política desde Hobbes, 
a razão intrínseca da própria existência do Estado. A defesa 
não pode, porém, legalmente, ser exercida pela via da vio-
lência arbitrária, dirigida a indivíduos caracterizados pelo 
pertencimento a uma coletividade determinada. Tal violên-
cia representa a anulação prática de tudo o que se construiu 
dentro do direito para proteger os direitos e liberdades fun-
damentais de todos. Por mais que os Estados, democráticos 
ou não, precisem agir contra o crime e o terror para a pro-
teção da ordem imprescindível à convivência e ao próprio 
usufruto dos direitos, as ações de prevenção e repressão têm 
regras mínimas. Elas se acham estabelecidas nas chamadas 
“três vertentes do Direito Internacional dos Direitos Huma-
nos”: as convenções de Genebra sobre o direito na guerra 
e sobre os refugiados e os pactos e convenções decorrentes 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. 
Abusos deliberados contra uma categoria específica, social 
ou étnica, de pessoas vão contra todo o sistema normati-
vo. Constituem uma forma de desumanização do humano, 
sejam os alvos inocentes ou culpados. Correspondem, por 
outras vias e ideologias, à denegação daquilo que Hannah 
Arendt chamou “direito de ter direitos” (Arendt, 1973, 
p.296-7), à reconsagração mais visível do homo sacer do direi-
to romano arcaico recordado por Giorgio Agambem (1997), 
ao endosso mais autodestrutivo da ideia de conflito de civi-
lizações, que Samuel Huntington (1993, 1996) disseminou, 
por mais que pretendesse evitar. 

Assim como as ações e operações arbitrárias tendem 
a violar direitos fundamentais, igualmente grave, e certa-
mente ainda mais daninha, é a atitude despiciente com 
que sociedades e Estados variados, do Ocidente e do 
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Oriente, vêm encarando as críticas, nacionais e internacio-
nais, às violações por eles praticadas. Conforme observa 
Slavoj Zizek:

Uma década atrás, a legitimação da tortura ou a 
participação de partidos neofascistas em qualquer governo 
da Europa Ocidental seria descartada como um desastre 
ético que “nunca poderia ocorrer”; uma vez ocorrida, 
imediatamente nos acostumamos à nova situação, 
aceitando-a como óbvia (Zizek, 2010, p.329).

De fato, seria inimaginável, senão há dez anos, na 
primeira metade da década de 1990, a rapidez com que 
o mundo assimilou a tortura de muçulmanos suspeitos 
de terrorismo, assim como a reação superficial dos Esta-
dos responsáveis diante do clamor inicial contra ela. Pior, 
assimilou fingindo esquecer que ela continua, tendo sido 
legalizada, em alguns Estados, por expedientes dúbios. 
Contudo, também nesses casos, poder-se-á indagar se a 
atual desatenção “democrática” com os direitos humanos 
é causa, consequência ou sintoma do descrédito. Acredito 
que seja tudo isso.

Há, como se sabe, fatores profundos, estruturais, radi-
cados na esfera econômica, que, para a esquerda, afetam 
a credibilidade dos direitos humanos desde, pelo menos, 
meados do século XIX. Alguns, agora agravados e identifica-
dos nas malhas da globalização contemporânea, são denun-
ciados em diversas instâncias e em manifestações de rua, às 
vezes violentas. Outros, sutis porque plurivalentes, relacio-
nados à noção de pós-modernidade, oriunda da esfera aca-
dêmica e refletida em formas de militância particularistas, 
permanecem pouco abordados. Talvez porque esses fatores 
sejam apresentados como posições de esquerda; talvez por-
que contradigam a ideologia da negação das ideologias; tal-
vez, mais provavelmente, porque desagradem ao discurso 
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multiculturalista, o fato é que esses fatores são vistos e 
comentados em análises variadas, sem repercussão que 
se note entre a militância1. Afinal, o multiculturalismo 
pós-moderno, essencialista, permeia atualmente todo o 
discurso dos direitos humanos, inclusive no Secretaria-
do da ONU e entre peritos dos órgãos de tratados2. Ao 
invés de assumir e integrar as contribuições das diversas 
comunidades para a formação de conjuntos abrangentes, 
o mais notável dos quais é a sociedade nacional classis-
ta, esse multiculturalismo hegemônico, de origem anglo-
-saxã, proponente do mosaico de culturas – inaplicável  
no Brasil –, acentua as diferenças, alimentando o nar-
cisismo grupal e condenando as misturas.

posições de esquerda e de direita
Aqui caberia explicitar, desde logo, uma questão desperce-
bida de quem se apega a chavões. Na medida em que os 
direitos humanos sempre foram considerados pelo mar-
xismo clássico uma invenção da burguesia para legitimar a 
exploração do trabalho, o que é que a esquerda atual, tão 
pouco influente no cenário de poder contemporâneo, tem 
a ver com o crédito ou descrédito do conceito? A resposta 
poderia ser: quase tudo! Pois os direitos humanos postu-
lados pela ONU sempre foram de esquerda, e não apenas 
porque os “liberais” nos Estados Unidos e na Inglaterra cor-

1 No exterior, os críticos do multiculturalismo são, em maioria, de centro ou 
centro-direita: Amin Maalouf (1998, 2009), Alain Minc (2002), Giovanni Sartori 
(2003), Thomas Sowell (2004) etc. No âmbito da esquerda, somente pensadores 
provocativos, como Zizek (2008a, 2008b, 2009, 2010) e Badiou (2009), ou mili-
tantes já acusados de “direitismo”, como Caroline Fourest (2005, 2009) e Régis 
Débray (2004, 2009), assumem claramente a crítica ao multiculturalismo a partir 
de posições sólidas. Os demais o fazem de maneira hesitante, como se temessem 
soar de direita, tais como Michel Wiewiorka (1998, 2001), Amartia Sen (2006) etc. 
No Brasil, as posturas me parecem mais confusas, como confuso é o significado 
que se dá ao termo “multiculturalismo” – que, assinalo logo, nada tem a ver com a 
prática de “ações afirmativas”. 
2 Examinei esse assunto, a partir de minha experiência no Comitê para a Elimina-
ção da Discriminação Racial (Cerd), na ONU, em Lindgren Alves (2010).

12022-LuaNova86-02_af4a.indd   55 7/20/12   11:48 AM



56

Lua Nova, São Paulo, 86: 51-88, 2012

É preciso salvar os direitos humanos!

respondem à esquerda de seu espectro político. Se, por um 
lado, foi a supremacia do Ocidente após a Segunda Guerra 
Mundial, na versão capitalista liberal com alguns aportes 
socialistas, que se impôs na elaboração da Declaração Uni-
versal de 1948, foi, por outro lado, a aliança da esquerda 
não institucional com a social democracia que garantiu qua-
se unanimidade ao conceito de direitos humanos universais 
como arma contra os autoritarismos. 

Como observava Bobbio, na década de 1990, quando 
se dizia que não havia mais direita e esquerda na políti-
ca, essas duas posições são relativas. Não correspondem a 
conceitos ontológicos (Bobbio, 1994, p.91). Ele lembrava 
que a esquerda é, ou era, igualitária, porque via a maior 
parte das desigualdades que degradam o ser humano 
como sociais, logo elimináveis. A direita é anti-igualitá-
ria, entendendo as desigualdades como naturais, logo 
não elimináveis. Em suas palavras comedidas, “a direita 
está mais disposta a aceitar aquilo que é natural e aquilo 
que é a segunda natureza, ou seja, o habitual, a tradição, 
a força do passado” (Bobbio, 1994, p.105-6) – frase que 
definiria hoje as postulações pós-modernas, apresentadas 
como “progressistas”. Eu digo mais, com referência ao 
tema aqui em pauta: a direita, particularista por definição 
na esfera de valores, atualmente concentrada na liberda-
de de mercados, nunca defendeu os direitos humanos. 
Até porque foi contra ela que tais direitos vieram a ser 
concebidos. 

Curiosamente, hoje, anti-igualitária é a esquerda, ou, 
melhor, uma esquerda, que se propõe vanguarda da pós-
-modernidade. A direita segue suas posições habituais de 
menosprezo pelos outros. Do novo relativismo de uma 
esquerda que se assume antiuniversalista, em nome do 
direito à diferença, os estragos à causa dos direitos humanos 
são enormes. Na teoria, porque suas propostas culturalistas 
parecem ir contra a ideia de direitos fundamentais e ine-
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rentes de todos os seres humanos; na prática, por causa da 
munição que suas posições, esperadamente construtivas para 
certos grupos em certas áreas, fornecem a violadores contu-
mazes, em outras.

É importante não esquecer que, quando os direitos 
humanos foram encampados pela esquerda libertária, mal-
grado a crítica de Marx, o contexto era muito diferente do 
de hoje. Como recorda Marcel Gauchet (2002), na Euro-
pa Ocidental dos anos 1970 e 80, essa “criação burguesa” 
ressurgiu revalidada a Leste pelos dissidentes nos regimes 
stalinistas, sendo absorvida como resposta ao totalitaris-
mo. No mesmo embalo dessa época e com maior conse-
quência, os direitos humanos constituíram a base comum 
emancipatória, de mobilização contracultural dentro do 
Ocidente, inspirando o feminismo igualitário e a não dis-
criminação por gênero, raça e etnia (neste último caso, 
em defesa dos imigrantes, particularmente os muçulma-
nos, na Europa) (Gauchet, 2002). 

Já tendo sido brandidos com eficiência contra o colo-
nizador europeu pelos líderes afro-asiáticos das lutas pela 
independência – todos os quais, com exceção do rei Fai-
çal, saudita, eram modernizantes em sentido iluminis-
ta – e utilizados contra os regimes stalinistas da Europa 
Oriental, na América Latina os direitos humanos servi-
ram como instrumento de resistência às ditaduras, inclu-
sive na defesa daqueles que haviam recorrido à luta arma-
da. Serviram, também, como base para reivindicações 
sociais respaldadas nos ideais de justiça, igualdade racial, 
elevação do status da mulher e liberalização de cos tumes. 
Foi dessa forma, unindo as esquerdas, o centro e os liberais, 
contra opressões e repressões de todo tipo e em defesa 
de um ordenamento internacional e social mais justo, 
que, uma vez concretizado o fim do comunismo, os direi-
tos humanos se afirmaram como tema global na década 
de 1990. E foi com sentido igualitário que essa criação da 
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Modernidade mereceu o consenso planetário da Confe-
rência de Viena de 19933.

O problema, agora, é o excesso. Estando os direitos 
humanos da Declaração Universal de 1948 amplamente 
reconhecidos e regulados, uma parte dos militantes auto-
proclamados de esquerda continua a usar os direitos como 
base para tudo, ainda que para isso seja necessário distorcê-
-los. Propõe, em nome dos direitos de minorias, uma gama 
de obrigações particularizadas que quase nenhum Estado 
tem condições de cumprir4. Define práticas de denúncias 
e incremento de penas para alguns crimes, desacompa-
nhadas de medidas que ataquem as causas profundas e 
assegurem consistência no campo social5. Estende concei-
tos contemporâneos a obras, episódios e contextos em que 
se tornam absurdos6. Associa-se às forças tradicionalistas 
mais reacionárias de grupos específicos no contexto do 
anti-imperialismo7. Faz vista grossa para práticas tradicio-

3 Analisei a emergência dos direitos humanos como tema global legítimo em 
Lindgren Alves (2003). 
4 Penso particularmente nas exigências europeias em matéria de reconhecimento 
e representação de minorias nacionais e “etnias”, às vezes com sistemas de justiça 
separados, e na sua transposição para países de outros continentes, de formação 
distinta, como a Indonésia, o Suriname, a República do Congo, a África do Sul 
etc.. Outros exemplos de transposição e cobranças absurdas são indicados mais 
para o final deste texto.
5 Lembro o caso, por exemplo, de campanha brasileira contra a prostituição in-
fantil nas estradas, que propunha a prisão dos donos de posto de gasolina junto 
aos quais as meninas oferecessem seus serviços. Dentro da mesma lógica sem con-
sistência social se enquadram várias campanhas internacionais de denúncias de 
escravidão e tráfico de pessoas, sem que os denunciantes cogitem alternativas de 
trabalho e emprego para os indivíduos que semivoluntariamente se deixam escra-
vizar, traficar ou enganar.
6 Como a qualificação de “genocídio”, conceito oriundo do Holocausto de judeus 
pelos nazistas, para massacres de outro tipo ocorridos alhures no passado. Ou a 
qualificação de “crime contra a humanidade”, definido pelo Tribunal de Nurem-
berg, para o sistema terrível da escravidão, na época considerado legítimo. Por 
mais que eu simpatize com os motivos dos postulantes, não posso deixar de notar 
que a generalização errônea desses rótulos, além de historicamente sem sentido, 
somente esvazia os conceitos.
7 As simpatias com extremistas muçulmanos, como os talibãs, e o apoio, ainda que 
meramente argumentativo, a terroristas da Al-Qaeda são os casos mais evidentes. 
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nais atentatórias aos direitos humanos porque inerentes 
às respectivas etnias8. Em resumo: por conta do “direito à 
diferença”, substitui a política universalista abrangente por 
campanhas em prol de objetivos etnoculturais enquadradas 
naquilo que Badiou denomina “logomaquia dos direitos 
humanos” (Badiou, 2009, p.143). A satisfação dos “cultura-
listas”, de qualquer forma, é impossível, na medida em que 
novas comunidades de identificação com novas diferenças 
são incessantemente criadas, outras susceptibilidades aflo-
ram, os crimes e violações continuam, e múltiplas exigên-
cias se agregam continuamente9.

Os motivos da impopularidade atual dos direitos 
humanos são assim, menos aqueles habitualmente apon-
tados no sistema internacional de proteção – seletividade 
das denúncias, politização dos mecanismos, inobservân-
cia das obrigações assumidas ou concessão de prioridade 
aos direitos civis e políticos sobre os direitos econômi-
cos e sociais – do que os exageros de sua culturalização 
semântica, a que se somam absurdos do “politicamente 
correto”, e, por outro lado, distorções inerciais intrínse-
cas à prática de sua defesa. 

a ideia do politicamente correto
De todos os modismos existentes entre militantes, gover-
nos, organizações internacionais e ONGs, o mais nefasto 
para a ideia dos direitos humanos tem sido o do “politi-
camente correto”, copiado dos Estados Unidos e ampla-
mente popularizado somente pela repercussão negativa 
de seus exageros. Não obstante, antes de generalizar-

8 Penso, por exemplo, na aceitação da sharia islâmica em comunidades muçulma-
nas do Ocidente, do casamento infantil entre os romas ou romanis (uso esta deno-
minação de hoje, conquanto ciente de que muitos grupos na Europa continuam a 
autodesignar-se “ciganos”), da pena de morte na aplicação da justiça indígena, na 
legitimação das castas em países onde elas sobrevivem etc. 
9 Examinei as origens e o início dos excessos do culturalismo atual em Lindgren 
Alves (2005, p.89-112).
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-se como modismo, a atenção com a correção social da 
linguagem e das práticas não era só isso. Tinha caráter 
substantivo e objetivos concretos, emancipatórios, contra 
opressões e injustiças disfarçadas. 

A preocupação com a linguagem dominante que escon-
de iniquidades e preconceitos remonta ao pós-estruturalis-
mo e às teorizações de Foucault, possivelmente o pensador 
mais influente daqueles que embasaram e deram seguimen-
to ao pensamento contracultural de 1968. Essa preocupação 
ganhou força, na área dos direitos humanos, em particular 
dentro do movimento de mulheres, extravasando daí para 
outras áreas, como as de raça e etnia. Foi graças a ela que 
algumas imprecisões vocabulares decorrentes de injustiças 
da história, reveladoras da “capilaridade do poder” nos tem-
pos do Iluminismo, acabaram sendo corrigidas. A própria 
expressão “direitos humanos”, hoje consagrada, é resultado 
da percepção de que os “Direitos do Homem”, quando ori-
ginalmente formulados no século XVIII, excluíam, de fato, 
as mulheres, sem participação na política e marginalizadas 
nas sociedades. Foi para respaldar as justas aspirações igua-
litárias de segmentos populacionais discriminados que os 
direitos humanos deixaram de ser “Direitos do Homem”; 
os direitos da mulher foram reconhecidos como integran-
tes dos direitos humanos universais; os homossexuais, no 
Ocidente, puderam começar a assumir-se; o sistema da 
escravidão passou a ser encarado como aberração equipará-
vel aos crimes contra a humanidade; a expressão “afrodes-
cendentes” se firmou nos foros internacionais para abran-
ger as categorias distintas de negros e mestiços unidos na 
mesma luta. No âmbito interno brasileiro, dentro da mes-
ma lógica antidiscriminatória de justiça, os “crimes contra a 
honra” perderam legitimidade; aboliram-se conceitos como 
os de filhos ilegítimos, bastardos e adulterinos; o próprio 
adultério deixou de ser crime e os homossexuais ganharam 
direitos civis iguais aos dos demais homens e mulheres, algo 
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inimaginável poucos anos antes. Os mesmos objetivos uni-
versalistas inspiram a noção de “ações afirmativas”, adotadas 
gradualmente no Brasil e previstas, desde 1965, pela Con-
venção Internacional sobre a Eliminação de Todas as For-
mas de Discriminação Racial, em seu artigo 2o, parágrafo  
2o, ali mais adequadamente chamadas de “medidas espe-
ciais e concretas”10.

Ainda que também essas correções de linguagem mais 
consequentes possam ser objeto de críticas, pois qualquer 
terminologia política é contestável, não são elas que dão 
vazão aos gracejos mais frequentes, mas os exageros. Pro-
pondo-se aplicar a tudo uma visão politicamente correta, 
seus postulantes adotam e exigem distorções semânticas, 
supostamente inspiradas pela ética, mas sem objetivo 
concreto: “etnia” (conceito antropológico que nada tem 
a ver com raça ou cor) em lugar de “raça” (conceito cien-
tificamente contestado, mas que, longe de perder a atua-
lidade política, vem sendo causa de discriminações omino-
sas); “gênero” em lugar de “sexo” (o primeiro termo seria 
sociológico, o segundo, biológico, sendo o próprio sexo 
passível de alteração); “caucasiano” em lugar de “branco” 
(por que não logo “ariano” como diziam os nazistas?), para 
não falar de outras “correções” simplesmente ridículas. Os 
mesmos postulantes veem incorreções, agressões a direi-
tos, sintomas de racismo ou de discriminações variadas em 
textos, obras e práticas que eram – ou são – perfeitamente 
regulares em circunstâncias diferentes. Assim como há 
quem queira censurar Lolita de Vladimir Nabokov como 
livro pedófilo, o Cerd em Genebra já instou a Austrália a 

10 Conforme o texto da Convenção, as “medidas especiais”, de duração provisória, 
visam a promover grupos raciais discriminados até que estes atinjam “em condi-
ções de igualdade, o pleno exercício dos direitos humanos e liberdades funda-
mentais”. A expressão “ações afirmativas” é imprecisa e advém de um discurso do 
Presidente Kennedy. Explicitei isso e a atual visão norte-americana sobre o assunto 
em Lindgren Alves (2010, p.35-6, 134-5).
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mudar o nome de um estádio de futebol, denominado “Nig-
ger Brown” em homenagem a jogador (branco) falecido. Se, 
como alguns norte-americanos fazem com os clássicos de 
Mark Twain, até Monteiro Lobato, que já foi tema de escola 
de samba e escreveu inter alia o pungente conto antirracis-
ta “Negrinha”, pode ter frases – banais e corriqueiras na 
época – vistas agora como perigosas, não há limites para 
as tolices11.

Num mundo em que fundamentalistas crescentemen-
te poderosos apedrejam “fornicadoras”, quando não lhes 
cortam os narizes; enforcam homossexuais e podem cruci-
ficar apóstatas; atacam cultos alheios como rituais demo-
níacos; atiram bombas em clínicas que praticam o aborto; 
preferem assistir à propagação da aids a permitir a genera-
lização da camisinha; encarceram ou deixam morrer sem 
auxílio imigrantes que não querem acolher em seu seio, 
soa evidentemente absurda a preocupação com palavras. 
Ela agora prejudica a credibilidade dos direitos humanos. 

Assim como a linguagem politicamente correta repre-
sentou a contrapartida da crítica de Foucault à “microfísica 
do poder” na episteme moderna, os exageros dessa contra-
partida, não passando de uma forma de censura, justificam 
as irritações e pilhérias, contribuindo para a atual disposi-
ção “epistêmica” contrária aos direitos humanos.

o desgaste internacional pelo excesso
O ápice dos direitos humanos ocorreu logo após o fim 
da Guerra Fria, pouco antes, durante e imediatamen-
te depois da Conferência de Viena de 1993. Malgrado as 
dificuldades da época – limpezas étnicas e guerras na ex-
-Iugoslávia, fanatismo islâmico na Argélia, posturas relativis-
tas asiáticas, insistência no “direito de ingerência humani-

11 Sem questionar a boa intenção do Conselho Nacional de Educação, penso, evi-
dentemente, na recente recomendação de que “Caçadas de Pedrinho” fosse distri-
buído com a advertência de que contém frases nessa linha. 
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tária” – refletidas nos trabalhos da Conferência Mundial, 
a noção de direitos fundamentais de todos os homens e 
mulheres, congregando a esquerda com os liberais, tinha 
força para enfrentar ditaduras, produzir reformas nas legis-
lações domésticas – de que nossa Constituição de 1988 é 
exemplo –, assim como para criar doutrina e consolidar 
mecanismos importantes. Associados à reafirmação de sua 
declarada “natureza universal indubitável” (artigo 1o da 
Declaração de Viena) e ao reconhecimento da legitimidade 
da preocupação internacional com eles (artigo 4o da mesma 
declaração), foram estabelecidos o cargo de alto comissário 
da ONU para os Direitos Humanos (ideia antes vista como 
intrusiva), ainda em 1993, os tribunais ad hoc para a ex-
-Iugoslávia (com objetivos, na época, dissuasórios, já que o 
Conselho de Segurança não agia) e Ruanda (como com-
pensação pela inércia internacional diante do genocídio 
de hutus), em 1994, assim como um grande número de 
monitores de normas, temas e situações. 

Hoje, os instrumentos e mecanismos de supervisão conti-
nuam a ser multiplicados além do que se pode acompanhar. 
Conhecem-se, é verdade, as figuras dos relatores especiais 
para países, que ainda representam o principal vetor de 
“poder de embaraçar” da ONU, e, por isso mesmo, é justo 
que sejam valorizados. Por mais que os Estados-autores dos 
projetos de resolução respectivos tenham perdido qualquer 
veleidade de ascendência moral, em função das violações 
próprias que ignoram, as vítimas de práticas abusivas em 
qualquer país sempre precisam ser levadas primordialmente 
em conta. E, como a história da redemocratização no Brasil 
o demonstra, elas certamente preferem a solidariedade inter-
nacional à abstenção na matéria. 

Do ponto de vista doutrinário, é possível que tenha 
sido lapso anacrônico, a ressalva feita, em junho de 2009, 
na resolução do Conselho de Direitos Humanos sobre assis-
tência ao Sri Lanka, que, sem designar relator, reafirma “o 
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respeito à soberania” do país12. É possível, embora pouco 
provável, que tal lapso tenha decorrido de desconhecimen-
to de que a Conferência de Viena de 1993 tornou inváli-
do o argumento da soberania para evitar monitoramento 
internacional13. Certamente não constitui lapso incidental 
a multiplicação de propostas de novas declarações e con-
venções de validade questionável. A mais insistente e peri-
gosa é, hoje, a de um instrumento internacional que limite 
a liberdade de expressão contra “blasfêmias de cunho reli-
gioso”, na sequela da publicação em 2006 de caricaturas 
de Maomé na Dinamarca. Outras podem justificar-se como 
decorrentes de necessidades identitárias de alguns grupos, 
mas estendem ad absurdum a tendência à especificação de 
direitos especiais de grupos étnicos, esquecendo que todas 
as normas relevantes até a virada do século, quando aborda-
vam necessidades das mulheres, crianças e minorias, visavam 
ao universal por meio do indivíduo. 

Em função dessa proliferação de direitos, normas e 
práticas que protejam grupos específicos, ou ainda em 
decorrência da justificada ânsia por resultados também na 
defesa de direitos estabelecidos na Declaração Universal 
de 1948, o sistema internacional de proteção não para de 
crescer em termos quantitativos. Os seis tratados de direi-
tos humanos mais importantes na década de 1990 (as con-

12 O texto que tenho em mente é do preâmbulo da Resolução S11-1 (ver a página 
161 do documento ONU A/63/53), adotada após o fim da guerra civil naquele 
país, quando se soube que o secretário-geral da ONU tencionava criar um grupo 
para examinar as violações praticadas durante o conflito envolvendo tâmeis insur-
retos e o governo.
13 Em muitos textos que escrevi desde essa conferência, expliquei como a Declara-
ção de Viena, em particular em seu artigo 4o, logrou superar a invocação da sobe-
rania como escudo contra o monitoramento e controle internacional, ver inter alia 
Lindgren Alves (2003, p.28-9). Afirmações de que o Brasil prefere respeitar as so-
beranias a agir em defesa dos direitos humanos são postas pela imprensa na boca 
de diplomatas brasileiros, mas, pelo que consegui apurar, elas não são acuradas. 
Se o forem, em casos que desconheço, trata-se de erro ou posição ideológica de 
quem as faz. A Declaração de Viena de 1993 foi toda negociada sob coordenação 
brasileira. 
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venções sobre o racismo, a mulher, a tortura, a criança e 
os dois pactos, de direitos civis e políticos e de direitos 
econômicos, sociais e culturais) agora são oito14. A pri-
meira convenção, contra a discriminação racial, tinha 25 
artigos; a penúltima, sobre os direitos dos trabalhadores 
migrantes, tem 93! Em contraste com a meia dúzia de res-
peitados monitores “temáticos” da ONU no início da déca-
da de 1990 (sobre desaparecimentos, execuções sumárias, 
tortura, direitos da mulher, liberdade de religião e discri-
minação racial), quase quarenta relatores especiais sobre 
“temas” funcionam em 2010. Produzem, literalmente, 
milhares de páginas de informes mal lidos e logo supera-
dos por congêneres. 

Comprovam-se, assim, pouco perceptíveis para o 
público e os media os resultados da substituição, em 2006, 
da antiga Comissão dos Direitos Humanos da ONU, subsidiá-
ria do Conselho Econômico e Social (Ecosoc), por um novo 
conselho, subordinado à Assembleia Geral. Algumas modi-
ficações, concernentes à composição rotativa de seus mem-
bros, ou à maior frequência de sessões, são, em princípio, 
positivas. O maior avanço simbólico se encontra no chama-
do Universal Periodic Review (UPR), ou, em português, meca-
nismo de Revisão Periódica Universal, exame da situação 
dos direitos humanos em todos os 191 Estados-membros da 
ONU pelos 34 integrantes do novo Conselho de Direitos 
Humanos. Inegavelmente útil para tornar o monitoramen-
to internacional menos seletivo, obrigando todos os gover-
nos a apresentar relatórios sobre a situação respectiva, a 
UPR tem sido questionada pela maneira como ocorre: as 
recomendações somente podem ser incluídas no relatório 
do Conselho se aceitas pelo Estado examinado, com indi-
cação de cada país que as formulou. Soam, assim, mais 

14 Os dois mais recentes, em vigor, são a convenção sobre direitos de trabalha-
dores migrantes e suas famílias e a convenção sobre os direitos das pessoas com 
deficiências. 
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bilaterais e resultantes de um “acordo de cavalheiros” do 
que como recomendações coletivas. Malgrado os defeitos, 
a UPR é um avanço. Acaba, porém, diluída na massa avas-
saladora de mecanismos existentes, muito parecidos entre 
si nos métodos e substância do trabalho, pouco conhecidos 
até dos especialistas na matéria.

Contrariamente à expectativa ativista, tal como ocorre 
com tudo o que é multiplicado ad nauseam, as normas, 
recomendações e controles internacionais para os direitos 
humanos falham agora também pela multiplicação infinita. 
Sofrem do mesmo mal da informação na internet: a profusão 
as torna inassimiláveis. Assim como nenhum Estado é capaz 
de atender à quantidade de normas, recomendações e pedi-
dos de informação ininterruptamente recebidos, nenhum 
delegado governamental ou ONG tem condições de tomar 
conhecimento consciente de tudo o que tem sido adotado.

aspectos da confusão conceitual
Neste século mal-iniciado em todos os sentidos, os direitos 
humanos, quando não interpretados logo como estorvos, ou 
empecilhos à ação policial para proteção da cidadania acos-
sada, são associados a noções que, independentemente da 
legitimidade respectiva, pouco têm a ver com a Declaração 
de 1948: intangibilidade das culturas; “direitos de religiões” e 
direitos coletivos de minorias. Os direitos culturais, até recen-
temente, eram, como todos os demais, claramente indivi-
duais – ainda que, no caso dos direitos econômicos, as nego-
ciações pertinentes fossem coletivas – e decorriam do artigo 
27, parágrafo 1o, da Declaração Universal, nos seguintes ter-
mos: “Toda pessoa tem o direito de participar livremente da 
vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar 
livremente do processo científico e de seus benefícios”.

Além dessas três manifestações previstas como direitos 
culturais, o que a Declaração acrescentava, no artigo 29, 
parágrafo 1o, eram deveres da pessoa para com a comunida-

12022-LuaNova86-02_af4a.indd   66 7/20/12   11:48 AM



67

Lua Nova, São Paulo, 86: 51-88, 2012

José Augusto Lindgren Alves

de, na qual “o livre e pleno desenvolvimento de sua perso-
nalidade é possível”. 

Hoje, em evidente inversão de sentido, os direitos cul-
turais se apresentam muito mais como “direitos das culturas”, 
das comunidades de qualquer tipo acima dos indivíduos, 
e, o que é pior, acima dos demais direitos estabelecidos na 
Declaração. Esses novos “direitos culturais”, não incluídos 
na Declaração Universal dos Direitos Humanos, envolve-
riam direitos patrimoniais de grupos étnicos (os primeiros 
fixados foram dos povos indígenas15) e decorrem de duas 
novidades “pós-modernas”: a divisão das sociedades, não 
por classes, mas em categorias estanques (sobretudo de 
etnia e gênero), e a asserção do “direito à diferença” como 
substituto da velha igualdade iluminista. Do geral ao parti-
cular, com as distorções que essa operação exige, a expres-
são “direitos humanos” tem sido lembrada até em defesa do 
“direito da mulher de usar burca” (como causa para a rejei-
ção militante à proibição francesa, que, por sinal, é também 
turca, catalã e síria); contra caricaturas de Maomé, encara-
das como manifestação de “islamofobia” (quando se sabe 
que a maioria das caricaturas desse gênero, no Ocidente, 
são de figuras cristãs); para arrebatar a tocha dos maratonis-
tas a caminho de Pequim para as Olimpíadas de 2008 (que 
se defenda o Tibé e se critique o regime chinês é compre-
ensível, mas o que têm os maratonistas individuais, quase 
agredidos, com isso?). 

Deixando as culturas de lado, a ideia dos direitos humanos 
é usada igualmente em apoio ao casamento homossexual; 
contra e a favor do aborto; em iniciativas educacionais para 
coibir provocações nas escolas contra alunos “diferentes” (o 
hoje chamado bullying); contra e a favor da construção de 
mesquitas nos Estados Unidos e na Europa; em defesa do 

15 Na Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas, adotada pela Assembleia 
Geral da ONU em 24 de janeiro de 2007.
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alegado direito de um pastor do Texas de queimar provo-
cativamente exemplares do Corão, em nome da liberdade 
de expressão e da liberdade religiosa16. Sem falar de mani-
festações supostamente motivadas pelo direito à igualdade 
universalista, nas quais as reivindicações se diluem pelo 
aspecto carnavalesco17, ou de inconsistências pseudopurita-
nas, como a preocupação com a pedofilia, capaz de perse-
guir uma professora que “estupra” aluno de 16 ou 17 anos, 
mas não faz nada contra a hipererotização das crianças pelo 
show business. 

A essas novas associações de ideias heterodoxas – que, 
volto a dizer, podem provir de reivindicações legítimas, mas 
não decorrem de necessidades universais – acrescem, natu-
ralmente, também, lembranças “ortodoxas”, como as tor-
turas de prisioneiros em Abu Ghraib (Iraque) e Baghram 
(Afeganistão); a situação aberrante de Guantánamo; a 
prática criminosa do terror em muitos lugares; o bombar-
deio de civis por forças militares; as penalidades cruéis 
em sociedades que aplicam a sharia; a fome e a violência 
enfrentadas pela população de Darfur; o muro para barrar 
mexicanos nos Estados Unidos; a persistente prisão de dis-
sidentes como criminosos; a criminalização dos imigran-
tes indocumentados no Arizona e na Itália; os africanos 
que se afogam ao tentarem alcançar a Europa; os milhões 
de crianças que morrem de desnutrição, as meninas que 
se prostituem sem alternativa de vida; o bilhão e meio  
de miseráveis do mundo.

16 Ouvi, na televisão, essa justificativa, do próprio Presidente Obama, para a inação. 
17 Somente a custo se soube que a parada gay do Rio de Janeiro, em novembro 
de 2010, tinha por tema a aprovação de projeto de lei, de 2006 (PL 122/06), que 
equipararia os crimes homofóbicos àqueles motivados pelo racismo, cuja justifica-
ção pela ótica dos diretos humanos ficaria duplamente patente logo em seguida: 
na agressão policial contra jovem egresso da parada e no espancamento, em São 
Paulo, no mesmo dia, de transeunte da Avenida Paulista por cinco jovens de classe 
média, inclusive quatro adolescentes. Mais convincente do que qualquer parada 
– não apenas em defesa dos homossexuais, mas “contra a violência”, “pela paz” e 
outras causas – é o trabalho de conscientização feito por ativistas da igualdade. 
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Com a corrente extrapolação da titularidade dos direi-
tos fundamentais de todos para o relativismo inerente à 
especificidade dos “direitos das culturas”, muitas violações 
são hoje consideradas não violações em comunidades espe-
cíficas, recebendo de teóricos e militantes “de esquerda” 
justificações surpreendentes (casos, por exemplo, da impo-
sição do niqab, “véu” ocultador, por integristas às mulheres 
muçulmanas; do casamento arranjado de crianças entre os 
cidadãos romanis e dentro de grupos de origem imigrante; 
das execuções extrajudiciais como pena não arbitrária; do 
infanticídio entre indígenas etc.). Tendo por pano de fun-
do as torturas e abusos sob outros nomes praticados “legal-
mente” nos Estados que mais criticam violações alheias, as 
condenações internacionais em órgãos multilaterais apare-
cem ainda mais seletivas. Acrescentem-se a tudo isso as cam-
panhas de repressão concentradas na obtenção de denún-
cias, as ações profiláticas que nem sequer contemplam o 
cerne dos problemas, a inversão que transforma as vítimas 
de injustiças sociais em algozes18, e não causará surpresa a 
perda de força moral da expressão “direitos humanos”. 

Desprovidos do sentido universal com que foram pro-
clamados pela Declaração de 1948 e aplicados de maneira 
distorcida, esses direitos parecem hoje, malgrado a atu-
ação honrosíssima de abnegados mais sérios, uma mani-
festação “politicamente correta” de conformismo mer-
cadológico, disfarçado por postulações fragmentadoras. 
Estas exigem tratamento sintomático, mas acobertam as 
causas verdadeiras das violações denunciadas, num sistema 
econômico-cultural globalizado crescentemente voltado 

18 Penso aqui, por exemplo, em recente matéria sobre crianças catadoras de suru-
ru no Nordeste brasileiro, dando a entender que os pais, moradores de palafitas 
em mangues, seriam exploradores “por escolha” desse trabalho infantil. O mesmo 
se dá com os pais de crianças que fazem tapetes em casa, no Paquistão, Bangladesh 
e outros países asiáticos, mas sintomaticamente não com os roma da Europa que 
põem os filhos para mendigar, conforme sua “tradição cultural”.
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para a satisfação de super ricos em contexto de crimes, cor-
rupção e desemprego. Enquanto isso, o fundamentalismo 
religioso, a xenofobia contra imigrantes pobres, o populis-
mo fascistoide legitimado em eleições democráticas fortale-
cem-se a olhos vistos.

É pertinente a observação de Alain Badiou de que: 

O debate de opiniões ocorre hoje entre duas orientações 
desastrosas: de um lado, o unanimismo mercantil e 
a comercialização universal; de outro, a crispação 
identitária, que constitui contra essa mundialização uma 
barreira reacionária, e, pior, totalmente ineficaz (Badiou, 
2010, p.27). 

Foi nesse contexto de confusão, impopularidade e des-
crédito dos direitos humanos, ao mesmo tempo em que 
a autoproclamada “esquerda progressista” distorce e uti-
liza seu conceito para a defesa de grupos particulares em 
substituição à luta política pelo avanço social universalista, 
que os franceses, historicamente criativos na conceituação 
dos direitos da cidadania, cunharam a expressão droit-de- 
-l´hommisme, sem equivalente em português19. 

“direitos-do-homismo” ou jus humanismo 
Sei que a ideia de descrédito dos direitos humanos pode soar 
muito forte para quem, como eu, acredita neles. Não é pre-
ciso, entretanto, dispor de sentidos aguçados para perceber 
a atual condescendência de liberais, o desdém de nacionalis-
tas e socialistas, a irritação de administradores pragmáticos, 
para não falar da revolta da esquerda revolucionária teórica, 

19 A tradução literal seria “direitos do homismo”, que não corresponde à expressão 
“direitos humanos”. Apenas em francês, malgrado as reivindicações feministas, os 
direitos humanos continuam a ser chamados “direitos do homem” (conforme a 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução de 1789), daí 
“direitos do homismo”. 
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que agora vem renascendo, quando se referem aos direitos 
incorporados ao discurso pós-moderno. Enquanto a direita 
os encara como uma inconveniência a atrapalhar a perfor-
mance, a esquerda anticapitalista atual vê a opção dos “pro-
gressistas pós-modernos” – um evidente oximoro – pela ideia 
dos direitos, em particular pelos “direitos das etnias”, como 
mais uma manipulação do capitalismo. Daí a emergência 
desse “monstro linguístico (senão ideológico) que é o droit-
-de-l’hommisme e seu correlato droit-de-l’hommiste”, no dizer de 
François L’Yvonnet (L’Yvonnet, 2009, p.207). 

Segundo L’Yvonnet, professor francês de filosofia, a 
expressão remonta aos anos 1990 e é atribuída à direita, 
inclusive a Jean-Marie Le Pen, mas tem sido usada também 
pela esquerda, para criticar, por exemplo, a ação da Otan 
no Kossovo e outras manifestações do chamado “direito de 
ingerência”( L’Yvonnet, 2009, p.208)20. O sentido é quase 
sempre negativo, como o de todos os termos com “ismos”, 
antes que o uso os consagre. Na melhor das hipóteses,  
o “jus-humanismo” – invenção vernacular minha que adap-
to da expressão “jusnaturalismo” para traduzir com mais 
dignidade esse neologismo, empregado como rótulo – é 
comparado ao “ecologismo”, como uma das “novas narrati-
vas” que inspiram os militantes antiglobalistas ou altermun-
dialistas, desde Seattle em 1999, em campanhas e manifesta-
ções de rua pela moralização da política e pela reforma do 
capitalismo vigente (Vega e Bonnet, 2009)21. 

É evidente que não concordo com a ideia de inconveni-
ência dos direitos humanos, nem com a definição positiva, 
mas questionável, dos direitos humanos e do jus-humanismo 
como uma das “novas narrativas”. Por mais que entenda a 
importância primária e inadiável das preocupações com o 
meio ambiente, que conformam o comportamento geral 

20 Ver também o texto já citado na epígrafe, Debray (2009, p.123).
21 O neologismo é aí empregado com conotação positiva.
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dos militantes ambientalistas, assim como as outras motiva-
ções dos manifestantes de rua, não vejo o tema global dos 
direitos humanos como uma “narrativa”. Estou seguro, tam-
bém, de que, ao contrário do que pensam os economistas 
e empresários neoliberais ainda dominantes, o respeito e a 
proteção aos direitos humanos, conquanto exigindo inves-
timento no presente, tendem a garantir até mesmo melhor 
performance corporativa no médio prazo.

Os direitos humanos são direitos, reconhecidos interna-
cionalmente na Declaração de 1948 e universalizados pelo 
consenso da Declaração de Viena, de 1993. Nunca foram 
uma “narrativa” ou “metanarrativa” no sentido ideológico 
que os pós-estruturalistas, começando por Jean-François 
Lyotard (1979), davam ao termo. Representavam, na men-
te dos negociadores da Declaração Universal, um mínimo 
denominador comum a ser observado por todos os Estados. 
Os meios para sua observância nunca coube àqueles nego-
ciadores decidir. Por isso mesmo é que foram adotados e 
reiterados, desde 1948. Embora considerados elementos 
comprobatórios do verdadeiro progresso social, os direi-
tos em geral não são, nem poderiam ser, pela própria 
natureza, instrumentos suficientes para a obtenção do 
desenvolvimento, nem explicação doutrinária e orienta-
ção totalizante para o alcance da igualdade efetiva.

Endossando ou não o neologismo depreciativo fran-
cês, a verdade é que, na cabeça e na atuação de muitos 
ativistas, militantes não governamentais “de esquerda” e 
governos de diversos matizes, os direitos humanos têm 
sido utilizados como política principal, senão única. Como 
se a obtenção do reconhecimento formal de uma postu-
lação, geral ou comunitária, no rol dos direitos humanos 
resolvesse a questão. Com isso, o conceito vai sendo dema-
siadamente alargado, constantemente esgarçado, perden-
do o sentido libertário e universalista, juntamente com a 
força moral e semântica. 
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afirmações sem sentido, questionamentos deslocados
Diante do exposto, chega a ser surpreendente observar 
que o conceito de direitos inerentes à pessoa humana 
continue sendo encarado como realmente universal por 
todos os Estados integrantes do sistema internacional exis-
tente. Por mais que tenha sido abalada pelo particularismo 
de alguns “tigres” asiáticos, teorizado por líderes como Lee 
Kuan Yew, de Cingapura, e Mahathir bin Mohamad, da 
Malásia, nos anos de 1990, a universalidade da ideia dos 
direitos humanos em si é questionada hoje somente por 
acadêmicos, em especial do Ocidente, e teólogos funda-
mentalistas de diversas religiões. Sem contar os extremistas 
de qualquer credo que, com total desprezo pelos direitos, 
vivem para as diferenças, matando e morrendo por elas. 

Apesar das críticas que autoridades e teóricos fazem aos 
“valores do Ocidente”, à democracia liberal, ao consumis-
mo e à globalização em geral, nenhuma liderança política 
expressiva hoje em dia, em qualquer quadrante, acusa os 
direitos humanos de serem “ocidentais”. Os líderes religio-
sos de todas as crenças procuram, ao contrário, apontar nos 
ensinamentos de sua própria doutrina, senão os fundamen-
tos do conceito, as contribuições respectivas à afirmação 
desses direitos. Os Estados criticados por violações defendem-
-se, naturalmente. Quando não ocidentais, acusam a tenta-
tiva de transposição de modelos, criticando o liberalismo 
individualista do Ocidente, rotulando as pressões externas 
como violações do princípio da não intervenção em assun-
tos domésticos (em evidente contradição com a Declara-
ção da Conferência de Viena), qualificando, no caso de 
teocracias islâmicas, de “islamofobia” as campanhas contra 
penas cruéis previstas na sharia. Mas a oposição é tópica, 
não conceitual. Todos repetem, à sua maneira, o discurso 
dos direitos. 

Pelo que me tem sido dado testemunhar há nove anos, 
no Cerd, países asiáticos, como o Iêmen ou a Indonésia, ili-
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berais como a China e Belarus, com regimes socialistas revo-
lucionários como o Vietnã e Cuba e até teocracias integristas 
como o Irã e a Arábia Saudita, se não aderiram a todos os 
instrumentos do direito internacional dos direitos humanos, 
pelo menos ratificaram alguns. Na qualidade de Estados-par-
tes dessas convenções, cumprem com disciplina a obrigação 
de fornecer relatórios sobre a situação nacional na matéria 
ao órgão de supervisão respectivo e se submetem à arguição 
dos peritos. Rebatem críticas, tentam justificar suas posições, 
mas nunca indicaram – pelo menos no diálogo com o Cerd – 
rejeição cultural ao conceito universalista dos direitos huma-
nos22. Da mesma forma, atualmente, apresentam relatórios 
periódicos a seus pares integrantes do Conselho de Direitos 
Humanos da ONU dentro do mecanismo de UPR. 

Torna-se, pois, contraditória e anacrônica a massa de dis-
cussões acadêmicas, seminários e ensaios teóricos que con-
tinuam a abordar a “ocidentalidade” dos direitos humanos. 
Que a origem do conceito está na história do Ocidente nin-
guém jamais duvidou. Insistir, contudo, ainda hoje, em ques-
tionar os direitos humanos postulados pela ONU como um 
valor exclusivo do Ocidente, intransponível para outras áreas, 
ou afirmar que eles não têm viabilidade em culturas distintas, 
isto sim é assumir um ocidentalismo eurocêntrico pouco con-
dizente com atitudes de esquerda. Ela evidencia um desconhe-
cimento ideológico dos fatos, ignorando os clamores das víti-
mas e desconsiderando a possibilidade de atendê-los. Além de 
corresponder aos argumentos particularistas de que se valem 
regimes arbitrários e culturas opressivas para justificar práticas 
abusivas, tal insistência num alegado “exclusivismo” ocidental 
não deixa de ostentar o mesmo tipo de arrogância etnocêntri-
ca que os pensadores pós-modernos tanto criticam no univer-
salismo iluminista. 

22 Quem questiona o universalismo – que sempre defendo no Cerd – em favor de 
uma “concepção mais atual dos direitos humanos” [sic] é o perito britânico, não 
nosso colega chinês, nem os demais afro-asiáticos. 

12022-LuaNova86-02_af4a.indd   74 7/20/12   11:48 AM



75

Lua Nova, São Paulo, 86: 51-88, 2012

José Augusto Lindgren Alves

direitos culturais ou direitos das culturas?
Para que se possam contemplar saídas para a situação de 
descrédito, é essencial definir a referência básica para o 
entendimento que se tem dos direitos humanos. Ela só 
pode ser, por todos os motivos, a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, proclamada pela ONU em 1948.

Tais como estabelecidos na Declaração fundadora, 
esses direitos considerados imprescindíveis à sobrevivên-
cia de todos os seres humanos, como o próprio nome do 
documento indica, tem como característica essencial sua 
universalidade. A forma de implementação varia, mas não 
variam os direitos. Até mesmo o direito à propriedade, lon-
gamente posto em questão pela esquerda, teve seu endosso 
posterior garantido pela interpretação, feita pelos Estados 
do antigo bloco comunista, de que ele se referia também à 
propriedade em comum. Quanto aos direitos econômicos 
e sociais, doutrinariamente objetados pelos Estados Uni-
dos, já não recebem oposição de ninguém. Eles também 
são direitos individuais, que os Estados devem prover de 
forma direta ou indireta.

O que permanece, por definição, fora do conjunto de 
direitos universais são os “direitos das culturas”. Nunca defi-
nidos claramente, eles podem ser reconhecidos, mas são 
direitos específicos, não universais. Não se enquadram na 
categoria dos “direitos humanos” definidos há mais de ses-
senta anos. Jack Donnelly já advertia, no final dos anos de 
1980, de um ponto de vista liberal: “A ideia de direitos huma-
nos coletivos representa, na melhor das hipóteses, um desvio 
conceptual confuso. Os grupos, inclusive as nações, podem 
ter e têm uma variedade de direitos. Mas eles não são direitos 
humanos” (Donnelly, 1989, p.145). 

Menos taxativo, mas claramente em dúvida quanto aos 
direitos coletivos, de “terceira ou quarta geração”, o socia-
lista liberal Norberto Bobbio não hesitava em declarar que 
a titularidade dos direitos humanos permanecia com os 
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indivíduos, cidadãos de um Estado ou “cidadãos do mun-
do” (Bobbio, 1992, p.30). Ele poderia facilmente, creio eu, 
subscrever a opinião de Donnelly de que “a maneira de pro-
teger a identidade cultural é proteger os direitos civis, polí-
ticos e culturais já estabelecidos” (Donnelly, 1989, p.159), 
acrescentando à lista os direitos econômicos e sociais, que a 
esquerda, por definição, não pode desprezar23. 

Não quero com isso dizer que os direitos coletivos não 
sejam direitos. O próprio direito internacional clássico tem 
por titulares os Estados, entidades políticas coletivas. Tal 
como ocorrido com o direito dos indígenas a suas terras 
ancestrais, reconhecidos até em nossa Constituição, há 
outros direitos coletivos que têm sido reconhecidos em 
instâncias e regiões diversas, como os direitos das minorias 
nacionais na Europa. Embora não definido juridicamente 
como um direito coletivo, os afrodescendentes brasileiros 
reivindicaram e conseguiram que a história das lutas de 
seus ancestrais contra a escravidão, assim como a contribui-
ção dos mesmos e dos indígenas para formação da cultura 
nacional, fossem ensinadas nas escolas. Acho simplesmen-
te que, não podendo ser enquadrados na categoria univer-
sal dos direitos humanos, os direitos coletivos de grupos, 
etnias e segmentos populacionais determinados devem ser 
tratados de forma apropriada em foros de foco específi-
co – como, aliás, já vem ocorrendo no Brasil, separando-se 
a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
(Seppir) e a Fundação Nacional do Índio (Funai) da Secre-
taria de Direitos Humanos (SEDH). Na própria ONU há 
foros e mecanismo específicos para tratar dos direitos de 

23 Conforme já explicitei alhures, o reconhecimento consensual do direito ao 
desenvolvimento como “um direito universal e inalienável e parte integrante 
dos direitos humanos” ocorreu na Conferência de Viena de 1993, com sua ti-
tularidade garantida para “a pessoa humana” (Lindgren Alves, 2001, p.13-116). 
Foi com esse viés, digamos, “individualista”, que os liberais de centro-direita 
aceitaram o conceito. 
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povos indígenas: o Fórum Permanente para Questões Indí-
genas, o Grupo de Peritos Independentes Sobre os Direitos 
dos Povos Indígenas e até um relator temático, monitor da 
situação de tais direitos em todo o mundo. Não existe, por-
tanto, justificativa para se levar assuntos como projetos de 
construção de barragens e outros empreendimentos que 
envolvam terras indígenas, ou os muito particularizados 
direitos de minorias nacionais para o Conselho de Direi-
tos Humanos, nem, muito menos, para os órgãos de trata-
dos (human rights treaty bodies). Estes últimos, criados pelas 
convenções internacionais vigentes de direitos humanos 
(contra a discriminação racial, sobre os direitos da mulher, 
contra tortura etc.), têm suas funções e competências esta-
belecidas juridicamente, e elas nada têm a ver com direitos 
de titularidade comunitária particularizada. 

Sei que, nas condições presentes, é difícil defender a 
observância estrita da competência de cada órgão de direi-
tos humanos, sobretudo na ONU. A esquerda culturalista 
do Ocidente, que se apresenta como arauto do progressis-
mo contemporâneo, tem sido a principal propulsora dos 
direitos grupais no conjunto dos direitos humanos. É ela 
que leva, pela voz de centros acadêmicos variados, ativistas e 
ONGs, tudo o que considera “violações de direitos de mino-
rias” a qualquer instância onde localize uma brecha24. Infe-
lizmente para os verdadeiros direitos humanos, universais 
por definição, quase ninguém, fora da direita, quer situar-
-se em posições logo taxadas de preconceituosas, optando 
negligentemente por calar diante de absurdos25. É evidente 

24 No caso de Cerd, de que participo há nove anos, a brecha que encontraram, em 
vez do envio previsto de comunicações (artigo 14 da Convenção Sobre a Elimina-
ção de Todas as Formas de Discriminação Racial), foi o chamado “procedimento 
de alerta e ação urgente”, mais frouxamente definido porque criado pelo próprio 
comitê. Sobre o assunto, ver Lindgren Alves (2010).
25 Eu próprio, que fui o proponente da primeira decisão na ONU sobre uma con-
ferência mundial atualizada contra o racismo – na Subcomissão de Prevenção da 
Discriminação e Proteção das Minorias, em 1995 –, concretizada na Conferência de 
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que não cabe à ONU exigir que todos os Estados garantam 
cadeiras especiais nos respectivos parlamentos para repre-
sentantes de cada minoria. Não cabe a treaty bodies de direi-
tos humanos, como o Cerd, o Comitê Sobre os Direitos da 
Criança ou comitê que monitora o Pacto Internacional de 
Direitos Civis e Políticos, impor como obrigação, por exem-
plo, o ensino público de cada idioma minoritário, ou o ensi-
no de todas as matérias na língua materna de cada estu-
dante, a países sem recursos para assegurar sequer o ensino 
da língua oficial. Não é universalmente obrigatória a oferta 
de tratamento diferenciado, exclusivamente feminino, nos 
serviços de saúde pública para o atendimento a mulheres 
muçulmanas. Não constitui, necessariamente, discrimina-
ção racial a interdição de acampamentos romanis em sítios 
não autorizados. Nada têm a ver com discriminação racial 
os projetos econômicos dos Estados que envolvam reservas 
indígenas, desde que eles levem em consideração as neces-
sidades fundamentais das tribos afetadas.

Tampouco quero dizer que os direitos humanos 
devam restringir-se aos “de primeira geração”, civis e polí-
ticos. Os direitos econômicos e sociais são inquestiona-
velmente direitos humanos universais e inerentes a toda 
pessoa humana. Acredito que, em alguns casos, como o 
do Brasil recente, pós-ditadura, a luta pelos direitos eco-
nômicos e sociais e a busca de seu atendimento em condi-

Durban, já fui alertado, pelo colega britânico, no Cerd, do risco de ser visto como 
racista. A advertência me foi feita porque tenho assinalado a distorção de sentido 
causada pela aceitação de quaisquer queixas de violações de terras indígenas den-
tro de mecanismo estabelecido desde a década de 1990 para examinar situações, 
como as da Bósnia e de Ruanda, indicadoras de provável genocídio. Tenho agido 
assim, por convicção pessoal, desde que notei essa tendência, muito antes de sur-
girem alhures problemas com a construção de usinas no Brasil. Cheguei a propor 
a esse comitê uma reforma que recolocaria o “procedimento de urgência e alerta” 
na rota original, em troca da constituição de um grupo de trabalho específico para 
as questões de terras indígenas – prova cabal de que não pretendia descuidar dos 
interesses comunitários legítimos dos povos autóctones em qualquer país. O efeito 
tem sido nulo. As resistências, inexplicadas. Aparentemente, pretende-se chamar 
de genocídio qualquer ação ou projeto que afete minorias. 
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ções democráticas vêm ocorrendo de forma política ade-
quada, por meio de reivindicações concretas e adoção de 
programas variados, contemplando ou não ações afirma-
tivas, sem necessariamente recorrer ao discurso dos direi-
tos humanos. Desgastado pelos motivos antes apontados, 
tal discurso, nessas esferas, no âmbito nacional, tenderia 
a ser expletivo. Afinal, se tais direitos humanos “de segun-
da geração” já são reconhecidos como tais, o que falta são 
políticas ou circunstâncias reais para sua realização. São 
elas que precisam ser apresentadas nos relatórios previstos 
pelo Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais, sendo direitos culturais aqueles referidos no 
artigo 15 desse instrumento, não direitos pós-modernos, 
específicos de grupos e culturas.

saídas possíveis
Nada disso deve ser causa para o abandono do discurso 
dos direitos econômicos e sociais com objetivos distri-
butivos no âmbito internacional dos direitos humanos, 
onde temos tido, por sinal, algum êxito referencial para 
a quebra de patentes de remédios, na asserção do direito 
universal à saúde. Não precisamos, pois, nem aqui nem lá 
fora, cair no droit-de-l’hommisme: o abandono da verdadeira 
política pela opção jus humanista, meramente discursiva. 
Nem, muito menos, desejamos subtrair força e validade 
à luta pelos direitos igualitários de todos, inclusive dos 
grupos discriminados e minorias perseguidas. Nociva é 
apenas a obsessão cultural, religiosa ou étnica, a que se 
associa postura particularista, logo relativista, contrária ao 
universalismo dos direitos humanos. Esse universalismo, 
conforme explicado acima, desde a Declaração de 1948 
e a fortiori com o passar do tempo, não se confunde com 
eurocentrismo ou ocidentalismo. 

Quanto aos direitos civis e políticos, a situação é dife-
rente. O sistema internacional de proteção existente, aí 
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incluído o ativismo das ONGs de direitos humanos, foi 
montado para combater ditaduras. Nunca esteve prepara-
do para lidar com desafios democráticos – como a legiti-
mação do arbítrio pelo voto popular, hoje frequente em 
todos os continentes –, muito menos com situações que 
envolvem graves ameaças à democracia – como o extre-
mismo religioso, o fundamentalismo, o desmantelamento 
da seguridade social e o fortalecimento extraordinário da 
criminalidade comum. 

Diante desses fenômenos, cuja expansão planetária 
é evidente, muito terá que ser repensado. Ainda assim, é 
possível notar que, por uma conjunção de fatores, entre os 
quais a figura de Barack Obama como presidente dos Esta-
dos Unidos, no lugar de George W. Bush, alguns instrumen-
tos clássicos da luta pelos direitos humanos parecem, de 
repente, haver recomeçado a funcionar. Os resultados são, 
naturalmente, duvidosos, mas os indícios de uma retoma-
da da luta pelos direitos civis, na segunda metade de 2010, 
existem: a campanha contra a execução da iraniana Sakhi-
né Ashtiani (que, sem ela, já teria sido “lapidada”, como as 
mulheres anônimas regularmente executadas por adultério 
no Afeganistão, Arábia Saudita etc.), a premiação do dissi-
dente chinês Liu Xiaobo com o Nobel da Paz (com poucas 
ausências de representantes de Estados à cerimônia respec-
tiva em Oslo), a expulsão de prisioneiros políticos de Cuba 
para a Espanha em julho; a ação de celebridades e hackers 
da internet contra a prisão do fundador da WikiLeaks, o 
australiano Julian Assange (em Londres, a pedido da Sué-
cia, por motivo inconvincente), em dezembro. 

 No rol dos acontecimentos recentes que podem per-
mitir uma revalorização dos direitos humanos no Brasil 
devem ser incluídos dois fatos significativos: a eleição pre-
sidencial de uma mulher que foi torturada quando prisio-
neira política e a retomada do Complexo do Alemão, no 
Rio de Janeiro, pelas forças do Estado brasileiro. Sobre o 
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primeiro não cabe agora tecer considerações. A entrevista 
da presidente eleita ao Washington Post (Weymouth, 2010) é 
suficiente. Com relação ao segundo, vale a pena elaborar26.

cinema e realidade
Sem pretender imitar Zizek, com suas elucubrações políti-
cas instigantes a partir do cinema, refiro-me aqui a um fil-
me. Em outubro de 2010, como que preparando a operação 
no Complexo do Alemão, lançou-se no Brasil, com enor-
me êxito de bilheteria, a película nacional Tropa de elite 2. 
Seu início mostra um congresso de direitos humanos, cujo 
orador apresenta cifras, taxas e tendências impressionan-
tes sobre mortes e violações praticadas no combate a trafi-
cantes, em condenação exclusiva à violência da polícia. O 
filme evolui de maneira terrível numa linha que, no final, 
resgata o militante de direitos humanos, já deputado esta-
dual, juntamente com o herói, Nascimento, comandante 
enganado dos “caveiras”, resistente à corrupção da “milí-
cia”, dos políticos, do “sistema”, da democracia em geral. 
Por mais desencantada que seja a conclusão, a mensagem 
intrínseca é positiva para os direitos humanos: são eles que 
inspiram, na origem, a apuração dos horrores. O problema 
da mensagem final antissistêmica é que, dada a experiência 
de um público assolado pela violência criminal, o que tende 
a ficar marcado sobre os direitos humanos é o começo, a 
atitude dos “intelectuais” que “só pensam nos direitos dos 
bandidos”. Não é essa a lição aprendida do cinema norte-
-americano, em que justiceiros brutais são endeusados, nem 
a sensação que se tem da atuação da polícia nos Estados 

26 O presente texto foi redigido em dezembro de 2010 e acredito que permanece 
válido. Ressalto aqui, em janeiro de 2012, momento em que faço esta revisão, 
que tudo o que digo sobre a operação no chamado Morro ou Complexo do 
Alemão, no Rio de Janeiro, em 2010, é igualmente aplicável a operações seme-
lhantes posteriores, como a invasão e ocupação da Rocinha, em 2011 – por sinal, 
ainda mais tranquila.
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Unidos, também frequentemente violenta além do necessá-
rio, e nem por isso vista a priori com desconfiança27. 

Muito em função das denúncias de ONGs e órgãos de 
direitos humanos sobre abusos cometidos em ações ante-
riores, a operação policial fluminense, com apoio federal 
civil e militar, em novembro de 2010, envolvendo as Forças 
Armadas, transcorreu com pouca violência e um número 
reconhecidamente mínimo de “danos colaterais”. Confor-
me observado por Hélio de la Peña, humorista do “impie-
doso” Casseta & Planeta, que conhece a área de perto:

Se houvesse um plebiscito, seria aprovada uma chacina 
no ato da fuga dos bandidos. Rolou até uma piadinha no 
twitter: “meu controle tá com defeito, tô apertando ‘ok’, 
mas o helicóptero não atira...”. Queríamos uma polícia 
agindo como estávamos habituados, fora da lei, aplicando 
a pena de morte para alívio geral. O comando não ouviu 
o clamor das ruas e foi aplaudido. Pela primeira vez a 
população ficou ao lado da polícia. [...] Não acredito que a 
corrupção policial acabou e que agora estamos no paraíso. 
Mas somos testemunhas oculares de uma seriedade inédita, 
que nos dá esperança de que os estado pode realmente 
tomar as rédeas desta situação (Peña, 2010).

A reconquista de um vasto território urbano domina-
do por traficantes de drogas é passo essencial para permitir 
a presença do Estado, não como violador, mas como defen-
sor necessário e insubstituível de direitos. O fato de haver 
ocorrido em clima de guerra não tem nada de especial: 

27 Não creio necessário citar exemplos de Hollywood. Lembro, sim, que quando 
assisti ao primeiro Tropa de elite, residindo no exterior, pensei que a resistência da 
esquerda ao filme fosse pela implicação de militantes no uso de drogas, logo no 
estímulo ao crime. Depois vi que o filme, chamado de “fascista”, era rejeitado pela 
aparente aceitação da tortura em interrogatórios, que eu tampouco posso aprovar. 
Verifiquei, contudo, que a rejeição era somente brasileira. No exterior ninguém 
notava a violência policial como excessiva.
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assim atuam todas as forças legais no mundo em situações 
similares28. Além disso, segundo consta, a ocupação poli-
cial e militar tem sido seguida de iniciativas na área social, 
que todos consideravam necessárias. Acredito que as ONGs 
sociais já estejam atuando na região, assim como outras 
estarão registrando casos de excessos, que inevitavelmen-
te ocorrem em ações de tal envergadura. Não seriam, porém, 
oportunas manifestações por parte das ONGs e militantes 
de direitos humanos sobre a pertinência do conjunto da 
operação? Elas, pelo menos, demonstrariam solidariedade 
com a população brasileira, da qual, segundo o Ipea, 90% 
têm medo de ser assassinados e/ou assaltados à mão arma-
da (Ipea, 2010, p.4).

Não sei com precisão como têm atuado as ONGs e 
demais militantes dos direitos civis na área interna. Vejo, 
contudo, na área externa, que as posturas, viciadas pelo 
hábito, pecam pelo irrealismo e pela invariável parcialida-
de contra o Estado, esquecendo que a Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos põe no mesmo nível os direitos 
à vida, à liberdade e à segurança das pessoas. Esta, como já 
explicitado acima, quando legítima, constitui o primeiro 
fundamento do Estado. 

Se, quando se escreveu a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, a preocupação dos redatores era voltada 
contra os abusos de regimes arbitrários, nas condições cor-
rentes no Brasil, no México, na Colômbia, em áreas locali-
zadas nas cidades dos Estados Unidos, da maioria dos países 
democráticos, a grande ameaça à segurança dos indiví-
duos não é governamental. Ao contrário, é criminal, difu-
sa, frequentemente oriunda de partes do território onde 
o Estado não consegue fazer-se presente. As ligações entre 
policiais e outros agentes governamentais com o crime orga-
nizado são fatos lamentáveis, que escapam à vontade dos 

28 Ver ações internas da “Guerra ao Terror” nos Estados Unidos e Europa.

12022-LuaNova86-02_af4a.indd   83 7/20/12   11:48 AM



84

Lua Nova, São Paulo, 86: 51-88, 2012

É preciso salvar os direitos humanos!

regimes democráticos. Cabe ao Estado, como primeiro res-
ponsável pela situação dos direitos humanos exercer, quando 
necessário, seu “monopólio da violência legítima”, no dizer 
weberiano, para combater o crime e as ligações espúrias. Sem 
o controle estatal de áreas anômicas, como as intricadas fave-
las em que traficantes se escondem, os próprios criminosos 
se atribuem as funções de reguladores e executores da justiça 
à sua maneira nas comunidades. O Estado que simplesmente 
se esquiva nada pode fazer para a defesa e a promoção social 
de seus habitantes, nem para proteger corretamente a cida-
dania em geral. Tampouco pode atuar contra os negócios ilí-
citos de seus agentes corruptos. 

Por medo do terrorismo, menos provável na Europa 
e nos Estados Unidos do que os assaltos brasileiros à mão 
armada ou as balas extraviadas de quadrilhas em disputas, 
os europeus e americanos já escolheram o panopticon das 
câmeras de vídeo com vigilantes policiais ou privados para 
sua segurança e proteção. No Brasil, as maiores empresas, 
edifícios relativamente imponentes e condomínios de luxo 
recorrem a esses mesmos instrumentos com medo da crimi-
nalidade comum. Os riscos são onipresentes, mas as vítimas 
mais atingidas são os cidadãos ordinários, em suas casas e 
nas ruas. As comunidades faveladas, com Unidades de Polí-
cia Pacificadora (UPPs) ou ocupação militar, preferem a 
presença armada do Estado à regulação de suas vidas, saídas 
e rotinas por traficantes e milícias.

* * *

É preciso salvar os direitos humanos do descrédito em que 
se encontram em todo o mundo. Para isso é necessário 
que a esquerda militante tenha coragem de dissociar-se de 
posições partidárias ou meramente principistas, tal como, 
pela “força das coisas”, abdicou da revolução. Talvez, no 
caso brasileiro, o primeiro passo consista em apoiar e orien-
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tar corretamente a polícia, criticando somente os excessos 
comprovados, não a iniciativa das operações. Ajudará, tam-
bém, se a esquerda assumir, no Brasil e lá fora, a universali-
dade dos direitos fundamentais para a vida humana. As cul-
turas, que, por sinal, tampouco podem violar direitos huma-
nos, são úteis para a autoafirmação identitária dos grupos 
e devem ser respeitadas pela contribuição que aportam à 
variedade humana. É assim que entendo as ações brasilei-
ras recentes em defesa das diversas manifestações da cultura 
nacional. Quanto ao culturalismo obsessivo, que essencializa 
e separa em segmentos étnicos a humanidade e os Estados, 
hoje já se sabe que não serve como anteparo à globalização 
sem amarras, além de induzir à proliferação de conflitos. 

Para dar tais passos requeridos, a esquerda não precisa 
abandonar a militância pelos direitos humanos, nem pelos 
direitos coletivos, desde que não abdique da política abran-
gente, das reivindicações e ações condizentes com objetivos 
sociais mais amplos. Necessita, sim, avaliar melhor até que 
ponto faz sentido insistir em cobranças contraproducentes 
e postulações inspiradas por modismos antiestatais doutri-
nários, deslocados e crescentemente anacrônicos. 

Os direitos de todos os seres humanos, em qualquer 
circunstância, devem ser vistos como aquilo que são, des-
de 1948: um mínimo denominador comum para todos 
os Estados – e culturas –, que os devem respeitar e fazer 
valer em favor de todas as pessoas. Aos direitos estabele-
cidos na Declaração Universal não é necessário acrescen-
tar nenhum direito específico de validade exclusiva para 
grupos particularizados, nem “direitos das etnias”, que tanto 
podem fortalecer a identidade como esmagar o indivíduo. 
Essencial não é manter intocáveis as culturas, as línguas, 
as religiões, as diferenças, mas sim buscar os meios para 
o Estado aplicar os direitos da Declaração Universal da 
melhor maneira possível, à luz de cada situação, em favor 
de seus habitantes. 
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Com sua natureza cogente e valor referencial abrangen-
te, os direitos humanos não são e não podem representar 
objetivos em si. Constituem, sim, instrumentos internacio-
nais de conformação normativa, insuficientes, mas úteis, à 
disposição, em primeiro lugar, da cidadania para a obtenção 
do avanço social com justiça. Os principais responsáveis por 
sua garantia são e devem ser os Estados, pois é dentro dos 
territórios respectivos que eles se realizam e ocorrem viola-
ções. Nas democracias, o trabalho de ONGs e ativistas pre-
cisa ocorrer junto ao Estado, ou contra ele, quando forem 
necessárias correções. As Nações Unidas têm importância, 
sim, monitorando, criticando, ajudando quando podem, 
alertando para o que há de errado e de certo nacional e 
internacionalmente na matéria. As ONGs atuantes na ONU 
têm todo o direito de apresentar denúncias. Mas tanto as 
ONGs, como a ONU e os delegados governamentais preci-
sam estar atentos para aquilo que pretendem, conscientes 
da competência dos órgãos a que se devem dirigir e das for-
mas que devem dar a suas postulações. Uma palavra de estí-
mulo às ações positivas será sempre valiosa.

Os direitos humanos podem ter saído de moda, se os 
compararmos na insignificância relativa de agora com a 
importância que tinham alguns anos atrás. Mas são, certa-
mente, ainda, armas e escudos ético-jurídicos de natureza 
universal, contra o arbítrio e as iniquidades no mundo, nas 
lutas pela liberdade e pela igualdade de todos. 

José augusto lindgren alves
é embaixador do Brasil em Sarajevo e membro do Comitê 
para a Eliminação da Discriminação Racial (Cerd) da ONU.
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o dIreIto à terra como um dIreIto humano: a 

luta pela reforma agrárIa e o moVImento de 

dIreItos humanos no brasIl

Rossana Rocha Reis

O objetivo deste texto é analisar, por meio da história recen-
te dos movimentos sociais que lutam pela reforma agrária 
no Brasil, a construção do direito à terra como um direito 
humano. A partir dos anos 1970, a interação de movimen-
tos camponeses, da Igreja Católica progressista e da rede 
transnacional de direitos humanos confluiu na produção 
da ideia da posse da terra como um direito humano, que 
marcou não apenas a luta pela terra no Brasil, como tam-
bém influenciou a forma como o próprio movimento de 
direitos humanos foi construído no país e na maneira como 
ele se inseriu nessa rede transnacional de ativistas. 

O texto está dividido em quatro partes. Na primeira, há 
um breve histórico da luta pela terra no Brasil, com alguns 
parâmetros para se compreender a situação fundiária do 
país em meados dos anos 1960. Na segunda parte, tratare-
mos do desenvolvimento da Igreja Católica progressista no 
Brasil dos anos 1970. Discutiremos alguns aspectos rele-
vantes das ideias que sustentaram esse grupo, destacando 
a importância do documento Gaudium et spes, do Concílio 
Vaticano II, e da teologia da libertação na formação das 
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Comunidades Ecleciais de base (CEBs) e de organizações 
como a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e do Conselho 
Indigenista Missionário (Cimi), que terão um papel central 
no desenrolar da luta pela terra no país. Na terceira parte, 
trataremos da inserção da luta por justiça agrária no con-
texto internacional – a partir da busca de seus movimentos 
sociais por interlocução e apoio em ONGs transnacionais 
e instituições internacionais –, e de como esse processo de 
internacionalização se reflete sobre o desenvolvimento des-
sa luta dentro do Brasil, via aproximação entre a causa dos 
direitos humanos e da reforma agrária, culminando na ela-
boração da ideia do direito à terra como um direito huma-
no. Finalmente, na quarta parte, argumentamos que essa 
elaboração, bem como a centralidade que ela adquire no 
movimento de direitos humanos no Brasil, é exemplar de 
um processo mais amplo de questionamento da fronteira 
estabelecida entre direitos sociais, econômicos e culturais, 
de um lado, e direitos civis e políticos, de outro. Fronteira 
esta que foi sendo transformada, através da prática do regi-
me internacional de direitos humanos ao longo das décadas, 
em uma hierarquia que privilegia direitos civis e políticos. 

O desenvolvimento do movimento de luta pela terra no 
Brasil evidencia a complexidade da relação entre o regime 
de direitos humanos, as diversas visões de mundo e concep-
ções de justiça que orientam os atores políticos e sociais que 
mobilizam o discurso acerca desses direitos.

a questão da terra no brasil 
A história do Brasil está povoada de conflitos e revoltas 
populares relacionados com a distribuição de terra. A Guer-
ra de Canudos (1896-1897) no Nordeste, a Guerra do Con-
testado (1912-1916) no Sul, a Guerra do Formoso (1950-
1960), no Centro-Oeste são alguns dos mais importantes 
episódios dessa história. De especial relevância nessa nar-
rativa é a organização das Ligas Camponesas, movimento 
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surgido em meados da década de 1950, da luta de arrenda-
tários pelo acesso à terra no interior de Pernambuco (Mar-
tins, 1981). O crescimento das Ligas (só no Nordeste, elas 
tinham em torno de 70 mil associados) e a politização de 
seu discurso – que passou a incluir temas como a reforma 
agrária, o desenvolvimento e a questão regional –, foram 
considerados por muitos analistas como um dos detonado-
res do movimento que levou ao golpe militar no Brasil em 
1964. Antes desse golpe, não apenas as Ligas, mas também 
o Partido Comunista (PC) e a Igreja Católica conservado-
ra atuavam como agentes de mobilização social no campo, 
promovendo a sindicalização; o PC buscando aliados para a 
revolução proletária, a Igreja, diminuir a influência do PC 
sobre os pobres. Ainda em 1963, respondendo à pressão 
que vinha do campo, o governo federal vai permitir a for-
mação de sindicatos rurais e da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura (Contag). 

Não por acaso, portanto, depois do golpe, a questão 
agrária vai ser um dos primeiros objetos da intervenção do 
novo governo. Com a ascensão do regime militar, o movi-
mento das Ligas é desarticulado e seus principais líderes são 
presos, exilados ou assassinados. A Contag vai ficar sob inter-
venção até 1968. O marco legal da política fundiária do novo 
regime, o Estatuto da Terra (Lei n. 4.504) promulgado ainda 
em 1964, reconhecia o direito de propriedade daqueles que 
demonstrassem a posse da terra, os direitos daqueles que a 
arrendavam e também daqueles que trabalhavam em terra 
alheia. Além disso, sancionava a ideia de “função social da 
propriedade”, que serviria de critério para desapropriações 
de terras visando a reforma agrária no país. O texto era, sob 
vários aspectos, bastante avançado; na prática, não funcionou 
muito bem. Poucas desapropriações foram realizadas pelo 
governo. A força política dos fazendeiros, somada à impor-
tância da agricultura na estratégia de desenvolvimento bra-
sileira, conduziu a ação do governo para a modernização da 
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produção rural. Esta, além da diminuição do uso de mão de 
obra em praticamente todas as regiões do país – gerando um 
contingente significativo de trabalhadores rurais sem-terra, 
ou, ainda que com terra, sem recursos para garantir condi-
ções mínimas de subsistência –, produziu uma concentração 
de terras ainda maior. 

As oportunidades de articulação e de reivindicação 
dos direitos de trabalhadores rurais, posseiros, arrendá-
tarios e outras modalidades, eram mínimas no contexto 
do Estado autoritário. Como observou o professor José de 
Souza Martins:

Apesar das variações da política governamental em torno 
do tema da questão agrária, ao longo destes dezoito anos 
de governo militar, esse ponto doutrinário permanece 
intocado: a despolitização da questão fundiária e a exclusão 
política do campesinato das decisões sobre seus próprios 
interesses, que redundam basicamente em restrições severas 
à cidadania dos trabalhadores do campo. Além, é claro, do 
banimento da atividade política do campo, sobretudo a dos 
grupos populares e de oposição que assumem como corretas 
as lutas camponesas (Martins, 1982).

Ao lado do Estatuto da Terra, o governo também imple-
mentou uma política de colonização do Norte do país1, 
visando atrair famílias do Sul e do Nordeste para habitar 
regiões consideradas despovoadas pelo governo. A ideia era 
diminuir a tensão social e a demanda por reforma agrária 
nas regiões de origem e ao mesmo tempo realizar o objeti-
vo estratégico de proteger a fronteira norte do país, dentro 
da perspectiva da doutrina de segurança nacional do gover-

1 Como o Programa de Integração Nacional (PIN), de 1970, o Programa de Redis-
tribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste (Proterra), 
de 1971 e o Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia (Pola-
mazônia), de 1974. 
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no militar. A política de “terras sem homens para homens 
sem-terra” foi levada a cabo sem assistência técnica e econô-
mica para as famílias de migrantes e dentro de um contexto 
de insegurança jurídica acentuada. Além desses migrantes, 
as políticas de colonização também atraíram para a região 
uma série de empreendedores, grandes grupos empresa-
riais, nacionais e estrangeiros, todos interessados nas inú-
meras vantagens oferecidas aos investimentos feitos na 
região. A descoberta de importantes reservas de minérios, 
a construção de estradas e obras de infraestrutura também 
funcionaram como um polo de atração de população e de 
empresas, ao mesmo tempo em que geravam dentro do país 
o deslocamento de um significativo contingente. 

Um dos problemas mais evidentes da ação governa-
mental era justamente o fato de que as áreas destinadas à 
colonização não eram despovoadas. Nelas havia famílias 
estabelecidas há anos e também diversas comunidades indí-
genas, muitas das quais ainda isoladas do contato com os 
brancos. Ambos os grupos tinham direito à propriedade da 
terra de acordo com o Estatuto de 1964. O estranhamento 
entre os estabelecidos e os recém-chegados, a ausência de 
clareza sobre a posse da terra, a atuação de grileiros, a fal-
ta de infraestrutura das regiões, a ideologia de segurança 
nacional, a discriminação contra os índios associados a uma 
tradição política onde a posse da terra e o poder político 
estão profundamente inter-relacionados, criaram uma situ-
ação em que as divergências sobre a posse da terra passaram 
a ser cada vez mais resolvidas através do uso da violência, 
não apenas por parte de particulares, com a anuência do 
poder público, mas muitas vezes através da articulação deste 
com grandes proprietários e até mesmo de ações diretas do 
Estado contra camponeses. 

Nesse contexto, a atuação da Igreja Católica, em sua 
versão mais progressista, teve um papel fundamental na 
rearticulação dos movimentos de luta por “justiça” no cam-
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po, atuando junto a grupos de índios, posseiros, migrantes, 
trabalhadores sem-terra e atingidos por barragens.

a teologia da libertação
Desde meados do século XX, a Igreja Católica esteve dire-
tamente envolvida no processo de formação de sindicatos 
rurais, em grande medida buscando conter a difusão do 
comunismo ateu entre a população, especialmente entre 
operários e camponeses. A percepção da necessidade de 
oferecer uma alternativa à questão social no Brasil também 
esteve na origem da formação da Ação Católica Especializa-
da (ACE), que iria desempenhar um papel importante de 
sensibilização da Igreja para os problemas sociais ao atrair 
jovens, ao organizar ações específicas para operários e 
outros grupos marginalizados no país. Por outro lado, nesse 
período também se organiza um dos movimentos conserva-
dores mais importantes da Igreja Católica no Brasil, a Tra-
dição, Família e Propriedade (TFP), que posteriormente vai 
organizar a “Marcha com Deus pela família e pela liberda-
de”, considerada um grande impulso para o golpe de Esta-
do de 1964, que conduziu os militares ao poder. Em suma, 
“Não há que esquecer que os conflitos sociais, que atraves-
sam a sociedade, também dividem a Igreja e aí refratam 
seu espectro ideológico. Esta é uma instituição inserida na 
vida social e sujeita às pressões de interesses contraditórios” 
(Souza, 2004, p.81).

Ao longo da ditadura militar, vários membros da Igreja 
envolvidos de alguma maneira com ações políticas e sociais 
foram perseguidos. Alguns foram torturados, outros assas-
sinados. Naquele contexto altamente repressivo, onde a 
maior parte da sociedade civil foi desarticulada, a Igreja, 
como instituição, tornou-se no Brasil uma das principais 
vozes de protesto contra o regime e seus métodos. Ainda 
que a divisão entre conservadores e progressistas tenha 
resistido dentro dela, e continue sendo importante nos dias 
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de hoje, vários bispos tornaram-se figuras importantes da 
luta pelos direitos humanos; a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) divulgou uma série de documen-
tos denunciando a existência da tortura no país e exigindo 
o seu fim. Ao mesmo tempo, em diversos pontos do país, as 
diversas dioceses, CEBs, pastorais e a própria CNBB passa-
ram a se dedicar ao problema da terra, atuando na articu-
lação de movimentos de defesa dos direitos dos indígenas, 
dos atingidos por barragens, dos trabalhadores rurais, dos 
migrantes, exigindo “justiça no campo”. Considerando-se a 
atuação primordialmente conservadora da Igreja até meados 
da década de 1950, esta foi uma mudança considerável, que 
marcou profundamente o movimento de direitos humanos e 
a luta pela terra no Brasil e contribuiu para a formulação da 
ideia de acesso à terra como um direito humano.

Para entender a mudança na atuação da Igreja Católica 
brasileira é preciso entender o processo de transformação 
desta como um todo e da América Latina em particular. Um 
ponto de inflexão importante nesse processo foi o Concílio 
Vaticano II e o desenvolvimento, na América Latina em par-
ticular, da teologia da libertação. Três aspectos são especial-
mente relevantes aqui: 1. a concepção de direitos humanos 
que é formulada e defendida pela Igreja, no documento 
Gaudium et spes, “a Igreja no mundo atual”; 2. a relação da 
doutrina da Igreja com as ciências sociais e a sugestão de 
que a teologia pode se beneficiar desse diálogo e 3. a for-
mulação da “opção preferencial pelos pobres” nos encon-
tros regionais de Medellin e Puebla, influenciados pelo 
desenvolvimento da teologia da libertação.

Gaudium et spes é um documento importante porque 
explicita a leitura oficial, pela Igreja Católica, das trans-
formações do mundo contemporâneo e porque busca 
estabelecer os parâmetros éticos para atuação da Igreja 
e dos cristãos em relação a problemas tão diversos como 
o crescimento do ateísmo, a preservação da família, a 
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corrida armamentista e o desenvolvimento econômi-
co. De acordo com o documento, as mudanças no mun-
do provocaram uma transformação na forma como os 
homens enxergam a si mesmos e a sua história. Desde o 
plano mais íntimo até o plano social, como o da relação 
entre as nações, as escolhas se tornaram mais complexas 
e mais do que nunca existe uma “consciência mais aguda 
das desigualdades existentes no mundo”. Os oprimidos de 
todo mundo, os povos recém-descolonizados, as mulhe-
res, os operários e os camponeses passam a exigir cada vez 
mais a participação nos bens da sociedade. Nesse contex-
to, o documento aponta para uma atuação da Igreja e dos 
cristãos no mundo que não esteja voltada unicamente para 
o campo da “vida eterna”, mas para a realização do que 
é apontado no documento como a lição fundamental de 
Jesus Cristo: a dignidade humana.

Na concepção expressa pelo documento, a dignidade 
humana, decorrente da imagem e semelhança do homem 
em relação a Deus, só pode ser vivida coletivamente, den-
tro da família e de um ordenamento político adequa-
do. Evocando a linguagem tradicional dos documentos 
internacionais de direitos humanos (“direitos humanos 
universais e indivisíveis”, “direitos humanos fundamen-
tais”), o documento apresenta uma lista de tudo aquilo 
que considera necessário para que os homens gozem de 
“uma vida verdadeiramente humana”, como 

alimento, vestuário, casa, direito de escolher livremente o 
estado de vida e de constituir família, direito à educação, ao 
trabalho, à boa fama, ao respeito, à conveniente informação, 
direito de agir segundo as normas da própria consciência, 
direito à proteção da sua vida e à justa liberdade mesmo em 
matéria religiosa. 

Dentro da mesma lógica, define como 
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infames as seguintes coisas: tudo quanto se opõe à vida, 
como seja toda a espécie de homicídio, genocídio, 
aborto, eutanásia e suicídio voluntário; tudo o que viola 
a integridade da pessoa humana, como as mutilações, os 
tormentos corporais e mentais e as tentativas para violentar 
as próprias consciências; tudo quanto ofende a dignidade 
da pessoa humana, como as condições de vida infra-
humanas, as prisões arbitrárias, as deportações, a escravidão, 
a prostituição, o comércio de mulheres e jovens; e também 
as condições degradantes de trabalho; em que os operários 
são tratados como meros instrumentos de lucro e não como 
pessoas livres e responsáveis.

O compromisso da Igreja com os direitos humanos é 
apresentado de maneira enfática, sem negar no entanto, a 
subordinação do homem ao divino: 

a Igreja, em virtude do Evangelho que lhe foi confiado, 
proclama os direitos do homem e reconhece e tem em 
grande apreço o dinamismo do nosso tempo, que por 
toda a parte promove tais direitos. Este movimento, 
porém, deve ser penetrado pelo espírito do Evangelho, e 
defendido de qualquer espécie de falsa autonomia. Pois 
estamos sujeitos à tentação de julgar que os nossos direitos 
pessoais só são plenamente assegurados quando nos 
libertamos de toda a norma da lei divina. Enquanto que, 
por este caminho, a dignidade da pessoa humana, em vez 
de se salvar, perde-se.

A interdependência tanto entre o indivíduo e a socie-
dade quanto entre os povos do mundo expressa na ideia da 
dignidade que só pode ser atingida coletivamente, faz 
com que o documento condene a persistência e o apro-
fundamento das desigualdades tanto no plano doméstico 
como no plano internacional. É a partir desse parâmetro 
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que a Igreja se posiciona diante de temas tão variados 
como o desenvolvimento, a corrida armamentista e o 
direito de propriedade. Sobre a propriedade, nos diz  
o documento:

Sejam quais forem as formas de propriedade, conforme 
as legítimas instituições dos povos e segundo as diferentes 
e mutáveis circunstâncias, deve-se sempre atender a este 
destino universal dos bens. Por esta razão, quem usa 
desses bens, não deve considerar as coisas exteriores que 
legitimamente possui só como próprias, mas também como 
comuns, no sentido de que possam beneficiar não só a si 
mas também aos outros.

Mais do que isso, a Igreja afirma o direito de ter bens o 
suficiente para si e sua família, e que “aquele que se encon-
tra em extrema necessidade, tem direito de tomar, dos bens 
dos outros, o que necessita”. Finalmente, o documento se 
manifesta especificamente sobre a questão rural: 

Em bastantes regiões economicamente pouco desenvolvidas, 
existem grandes e até vastíssimas propriedades rústicas, 
fracamente cultivadas ou até deixadas totalmente incultas 
com intentos lucrativos, enquanto a maior parte do povo 
não tem terras ou apenas possui pequenos campos e, por 
outro lado, o aumento da produção agrícola apresenta 
um evidente carácter de urgência. Não raro, os que são 
contratados a trabalhar pelos proprietários ou exploram, 
em regime de arrendamento, uma parte das propriedades, 
apenas recebem um salário ou um rendimento indigno 
de um homem, carecem de habitação decente e são 
explorados pelos intermediários. Desprovidos de qualquer 
segurança, vivem num tal regime de dependência pessoal 
que perdem quase por completo a capacidade de iniciativa 
e responsabilidade e lhes está vedada toda e qualquer 
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promoção cultural ou participação na vida social e política. 
Impõem-se, portanto, reformas necessárias, segundo os 
vários casos: para aumentar os rendimentos, corrigir as 
condições de trabalho, reforçar a segurança do emprego, 
estimular a iniciativa e, mesmo, para distribuir terras não 
suficientemente cultivadas àqueles que as possam tornar 
produtivas. Neste último caso, devem assegurar-se os bens e 
meios necessários, sobretudo de educação e possibilidades 
duma adequada organização cooperativa. Sempre, porém, 
que o bem comum exigir a expropriação, a compensação 
deve ser equitativamente calculada, tendo em conta todas 
as circunstâncias.

Essa visão de direitos humanos com base na interde-
pendência entre indivíduo e sociedade, que enfatiza a 
dimensão coletiva dos direitos, vai ser muito importante 
para entender a atuação da Igreja no campo, no Brasil. 
No contexto brasileiro, dentro da perspectiva da teologia 
da libertação (da qual falaremos em seguida), a dimensão 
coletiva dos direitos humanos vai ser ainda mais acentu-
ada. Um texto de 1984 de Frei Betto e Waldemar Rossi é 
bastante elucidativo da diferença de perspectiva entre a 
teologia latino-americana e a europeia, e ajuda a entender 
um pouco a particularidade da forma assumida pela luta 
em prol dos direitos humanos, em grande parte dos movi-
mentos sociais no Brasil:

Toda teologia é uma reflexão sobre os problemas da vida 
à luz da fé, tem necessidade de uma mediação das ciências 
para articular o seu discurso. E a teologia liberal, na Europa, 
se desenvolveu, principalmente depois da II Guerra, em 
torno da questão da pessoa humana. Após duas grandes 
guerras e o fenômeno do nazismo e do fascismo, surgiu a 
grande pergunta: “Afinal qual é o valor da vida e da pessoa 
humana?” [...]
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Na América Latina, não se coloca a questão da “pessoa 
humana”. Na América Latina se coloca o problema 
da “não pessoa”: há trezentos milhões de latino-
americanos que vivem em condições sub-humanas. 
Então, não basta a filosofia para assessorar a teologia. 
São necessárias as ciências sociais que expliquem por 
que a grande maioria da população desse continente 
vive em condições sub-humanas.
Essa é uma grande diferença: a teologia da libertação não é 
só mediatizada pela filosofia, mas sobretudo pelas ciências 
sociais que nos ajudam a entender os mecanismos que 
geram tantas injustiças (Betto; Rossi, 1984).

O papel das ciências sociais ao qual Frei Betto e Rossi 
fazem referência aqui também merece atenção no Gadium 
et spe, mas talvez esteja colocado de forma mais clara na 
Carta Apostólica de Paulo VI, Octagesima Adveniens de 14 de 
maio de 1971, na qual essa relação é tratada de forma ainda 
mais direta:

Obviamente, cada uma das disciplinas científicas não 
poderá captar, na sua particularidade, senão um aspecto 
parcial, mas verdadeiro, do homem; a totalidade e o 
sentido, porém, escapam-lhe. Entretanto, dentro de tais 
limites, as ciências humanas garantem uma função positiva 
que a Igreja de bom grado reconhece. Elas podem mesmo 
alargar as perspectivas da liberdade humana, abrindo-lhe 
um campo mais vasto, que os condicionamentos até agora 
notados não lhe deixariam sequer prever. Elas poderiam 
ajudar também a moral social cristã, a qual verá o seu campo 
limitar-se sempre que se trata de propor alguns modelos 
sociais como melhores; ao passo que a sua posição crítica 
e de transcendência sairá reforçada, ao mostrar o caráter 
relativo dos comportamentos e dos valores que determinada 
sociedade apresentava como definitivos e inerentes à 
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própria natureza do homem (OA 40) (apud Wanderley, 
2006, p.2-3).

Na América Latina, no Brasil em particular, a ideia de 
que a Igreja deveria se preocupar com questões como desi-
gualdade, dignidade humana, justiça social e que ela pode-
ria se beneficiar das análises “científicas” da sociedade, vai 
encontrar terreno fértil em um corpo de religiosos já envol-
vidos em ações políticas e sociais. Tendo por base essa expe-
riência e influenciados pelas novas diretrizes de Roma, uma 
série de teólogos vai propor a ideia de que, na América Lati-
na, a Igreja tem uma reparação histórica a realizar para com 
os povos que, ao longo da sua história, ela ajudou a dominar.

Em linhas gerais, a teologia da libertação pretendia 
uma interpretação da Bíblia a partir da realidade dos paí-
ses pobres da América Latina. Para entender essa realida-
de, pregava a utilização de fontes heterodoxas, como o 
marxismo e a teoria da dependência. Começa a discutir a 
ideia de que a justiça neste mundo era um dos objetivos da 
vinda de Jesus, de modo que a função da Igreja não seria 
apenas trabalhar para a salvação das almas, mas para a justi-
ça de Deus na Terra. Para isso, era preciso estar ao lado dos 
oprimidos, dos pobres, e auxiliá-los na tarefa de sua liber-
tação, por meio do apoio às organizações camponesas, de  
trabalhadores, de jovens, de migrantes e da promoção 
de sua conscientização.

O encontro de bispos latino-americanos de Medellin em 
1968 e o de Puebla em 1978 vão ajudar a difundir a ideia de 
que a Igreja deveria adotar um compromisso com os pobres 
e marginalizados, denunciar as estruturas de exploração no 
plano doméstico e internacional, promover a libertação dos 
homens e a criação de um novo indivíduo, conscientizado. 
Mesmo dentro das estruturas da Igreja, as desigualdades e 
hierarquias passam a ser questionadas e se propõe uma valo-
rização dos leigos e das mulheres dentro dela.

12022-LuaNova86-02_af4a.indd   101 7/20/12   11:48 AM



102

Lua Nova, São Paulo, 86: 89-122, 2012

O direito à terra como um direito humano

Na prática, isso vai desencadear um conjunto de mudan-
ças nessa instituição, tanto no plano horizontal quanto no 
vertical, que contribuem para o envolvimento da Igreja com 
problemas sociais. No plano horizontal, a proliferação de 
CEBs, pequenos grupos (no geral não mais que dez famí-
lias) para discussão e “tomada de consciência” por meio 
do estudo da Bíblia e da realidade social (a influência do 
método pedagógico de Paulo Freire na concepção do pro-
cesso de “conscientização” é bastante evidente). No plano 
vertical, padres e bispos assumem um compromisso público 
com temas como direitos humanos e reforma agrária. Em 
documento de 1977 da CNBB, “Exigências cristãs de uma 
ordem política”, os bispos do Brasil defendem a atuação da 
Igreja no espaço público:

Ela não concorda com os que dizem que o papel da Igreja é 
ficar rezando e que não deve se meter em política, porque 
não é coisa dela. Onde existe coisa errada, na ordem moral, 
comete-se pecado. E onde se comete o pecado, a Igreja deve 
lutar, combater e corrigir os que erram. Ainda mais quando 
esses pecados prejudicam a muitos. A ordem econômica e a 
ordem política estão sujeitas à moral. Além do mais, a Igreja 
somos todos nós e nós pertencemos à organização política 
(CNBB, 1977).

As novas diretrizes da Igreja Católica e a teologia da 
libertação encontram um terreno fértil no Brasil, onde as 
condições de vida estavam se tornando cada vez mais difíceis 
para os trabalhadores e onde a ação sindical e política eram 
altamente reprimidas. A Igreja passa a organizar os índios 
afetados pela ofensiva dos empresários brasileiros e estran-
geiros e do Estado, que, por sua vez, facilita a ocupação e 
exploração de terras indígenas. Em muitos casos, esse pro-
cesso não só levou e ainda leva ao crescimento da violência 
direta contra os índios, mas também ao crescimento da mor-
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tandade entre grupos indígenas por conta do contato com o 
branco. Diversas CEBs, dioceses e grupos são formados para 
articular as demandas dos trabalhadores rurais e denunciar 
a violência e o abandono dos quais eles são vítimas.

A base desses movimentos sociais era bastante diversifi-
cada. No Nordeste do país, os bispos e as dioceses foram par-
ticularmente atuantes na denúncia dos efeitos das prolon-
gadas secas (sobre os trabalhadores rurais, sobre o pequeno 
proprietário, sobre o arrendatário) e da relação disso com a 
crescente emigração na região. No Norte, a base mais ativa 
do movimento eram os posseiros e os indígenas. No Sul, 
os trabalhadores sem-terra expulsos pela modernização da 
agricultura e também aqueles atingidos por barragens para 
construção de hidrelétricas (a mais famosa foi a Usina de 
Itaipu, na fronteira com o Paraguai). Aos poucos, também 
os assalariados rurais, boias-frias e, finalmente, as vítimas 
de trabalho escravo, que começam a se tornar bastante 
comuns, sobretudo, mas não exclusivamente, na zona de 
fronteira agrícola. Todos esses grupos se reuniram sob ter-
mos como “oprimidos” ou “pequenos”.

Em princípio, essas associações tinham como objetivos: 
1. levar o conhecimento das leis existentes até os trabalhado-
res rurais, como atestam as inúmeras cartilhas sobre o Esta-
tuto da terra e afins; 2. promover a sindicalização e 3. pro-
mover, sobretudo, a luta pela reforma agrária, inicialmente 
dentro dos limites da legislação em vigor, mas com críticas 
cada vez mais abertas ao capitalismo, à dependência e à pro-
priedade privada. Em 1972, é fundado o Cimi. Em 1973, 
dezoito bispos da região Nordeste assinam o documento 
“Eu ouvi os clamores do meu povo”, no qual afirmam que: 
“As estruturas econômica e social em vigor no Brasil são edi-
ficadas sobre a opressão e a injustiça, que provem de uma 
situação de capitalismo dependente dos grandes centros 
internacionais de Poder”. Em 1975 é fundada, por iniciativa 
do bispo do Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga, a CPT, de 

12022-LuaNova86-02_af4a.indd   103 7/20/12   11:48 AM



104

Lua Nova, São Paulo, 86: 89-122, 2012

O direito à terra como um direito humano

composição ecumênica e com base forte na Amazônia. Não 
apenas a Igreja Católica, mas também a Igreja Luterana vai 
lançar um manifesto a favor da reforma agrária em 1981, 
“Terra de Deus, terra para todos”.

Em um primeiro momento, os objetivos expressos pelos 
diversos grupos possuem certa complementariedade tensa 
que revela os limites e as contradições existentes dentro do 
próprio movimento. Eles são complementares na medida 
em que são parte de uma demanda mais ampla por “justiça 
no campo”. Tensa porque enquanto o primeiro e segundo 
objetivos se situavam mais claramente dentro dos marcos 
legais estabelecidos pelo próprio regime, a busca pela refor-
ma agrária acaba levando a uma demanda por transforma-
ções mais radicais. Assim, texto da pastoral social do Cea-
rá em 1979, “O que todo trabalhador deve saber sobre a 
terra”, afirmava que “Ora, a pessoa que, entre nós, mais 
necessita conhecer as nossas leis é a que trabalha na roça. 
As nossas leis, neste particular, contêm princípios mui-
to acertados. A sua observância traria muita paz social e 
maior bem-estar para uma classe que ainda evoluiu pou-
co”. Naquele mesmo ano, Dom Hélder Câmara defen-
de em publicação da CNBB, uma reforma agrária total, 
completa e imediata. “Total, quer dizer, no Brasil todo, 
em todas as regiões do Brasil. Completa, quer dizer, que 
abarque a maioria dos trabalhadores rurais. Imediata, quer 
dizer, que venha logo, já agora, e com tempo marcado para 
terminar”(CNBB-NE, 1979).

Perpassam os diversos textos produzidos pelas CPTs a 
ideia de que a concentração exacerbada de terra produz 
distorções na aplicação dos princípios da justiça. Nesse sen-
tido, a reforma agrária não seria uma demanda pela trans-
formação radical da sociedade, mas uma condição neces-
sária para que o sistema legal funcionasse. À medida que 
cresce a percepção de que o sistema legal não funciona, 
aumenta a demanda pela reforma. Mas essa demanda, ora 
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justificada como uma forma de fazer com que o “direito” 
funcione, ora como parte de uma visão mais radical de jus-
tiça social, na qual a “propriedade privada absoluta” é vista 
como um entrave para a realização da justiça. Assim, tam-
bém em fevereiro de 1980, em documento da CNBB intitu-
lado “A Igreja e os problemas da terra” busca-se explicitar 
essa tensão e justificar o posicionamento da Igreja. No pará-
grafo 73, ela afirma: “embora respeitando sempre a justa 
autonomia das ciências jurídicas e do direito positivo, consi-
dera de seu dever pastoral a missão de proclamar as exigên-
cias fundamentais de justiça”.

Essas “exigências fundamentais de justiça” são o pon-
to-chave para entender a dimensão criativa da atuação da 
Igreja junto aos trabalhadores rurais e indígenas no Brasil. 
A atuação social da Igreja durante todo esse período, foi 
colocada em questão pelo Estado brasileiro, pelos fazendei-
ros e setores políticos identificado com eles, pelos setores 
conservadores da Igreja, por outros grupos de esquerda e, 
em alguma medida, pelos próprios protagonistas das ações 
sociais. À medida que a influência das análises sociais e 
sobretudo do marxismo, tornava-se mais forte e o movi-
mento tornava-se mais radical, a necessidade de se estabe-
lecer uma conexão fortalecida entre a dimensão pastoral e 
a dimensão reivindicatória da ação da Igreja se evidencia e 
se reflete no esforço de criar subsídios teológicos para luta 
pela terra no Brasil. No casos dos indígenas, a situação era 
ainda mais complexa, pois à medida que difundia a ideia 
de que a posse da terra está ligada à preservação da cultura 
e do modo de vida indígena, muita dúvida surgiu em rela-
ção ao papel evangelizador da Igreja e como ele poderia ser 
compatibilizado com a luta pela preservação da integridade 
das culturas indígenas, da qual a terra fazia parte.

A perspectiva da terra como um direito coletivo fun-
damentada em uma determinada interpretação teológica 
surge da interlocução entre a Igreja Católica, os trabalha-
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dores rurais, os posseiros e os indígenas. A ideia fundamen-
tal era de que Deus criou a Terra e a entregou ao homem, 
para que dela ele pudesse tirar o seu sustento. Em “A luta 
pela terra na Bíblia”, documento da CPT em 1981, desde 
o livro do Gênesis ao do Novo Testamento, são buscadas 
histórias que corroborem a luta dos trabalhadores rurais. 
Assim podemos ler:

Na Bíblia a gente aprende, entre outras coisas, – que o 
primeiro sinal da benção de Deus é a terra. A terra é a primeira 
promessa que Deus fez a Abraão (Gen, 12, Iss). Deus 
promete a terra, porque toda a terra pertence a Deus (cf. 
Ex. 19,5). E a entrada na terra prometida foi vista pelo 
povo como um primeiro sinal da libertação e da aliança de 
Deus (cf. Deut.1,8; 6 Iss). [...]; – “Quem ajuda e apoia as 
lutas do povo de Deus, recebe a bênção de Deus.; – Quem 
oprime o povo recebe a maldição de Deus”. – “A terra, para 
os homens da Bíblia, era o lugar e razão da fé e confiança 
na presença de Deus, e de esperança na posse da terra 
definitiva do Reino”.

Prossegue o texto:

Dai é que podemos compreender que todo o conjunto de 
leis do antigo testamento é uma espécie de código de justiça 
agrária. Parte sempre da realidade da terra, e gira em torno 
da vida de um povo que tem a posse e o uso da terra como 
ponto de partida de sua fé em Deus, e de sua existência 
como povo.

A partir da ideia-base de que a “terra é dom de Deus” 
desenvolveu-se a proposta de reforma agrária da Igre-
ja Católica em uma direção mais radical do que aquela 
expressa originalmente. Se a legislação internacional, e 
também a brasileira, reconhecem o direito à terra quando 
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ele está ligado à preservação de uma cultura específica, 
como no caso dos povos indígenas, a perspectiva avança-
da aqui vai caminhar no sentido de defender a “posse da 
terra para os que nela trabalham”, o que não necessaria-
mente significa a reivindicação da propriedade individual 
da terra para o trabalhador rural. Na verdade, no bojo dos 
movimentos sociais nascidos na década de 1970, surgem 
reivindicações variadas sobre a posse da terra que incluem 
não apenas a propriedade individual, mas também a cria-
ção de reservas indígenas e de reservas extrativistas, o 
reconhecimento dos quilombos e, mais recentemente, 
os projetos de desen volvimento sustentável; nesses casos, 
a propriedade da terra continua a ser do governo, mas o 
usufruto da terra é dos trabalhadores rurais.

Setores da Igreja Católica progressista estiveram presen-
tes e influenciaram a criação dos recentes e maiores movi-
mentos sociais de demanda por reforma agrária no Brasil. 
O Movimento dos Sem-Terra (MST) nasce em 1984 no 
Paraná, com o apoio da CPT e, entre suas principais lide-
ranças, encontram-se quatro ex-seminaristas.

No Acre, a Igreja também vai ser um parceiro impor-
tante na organização do movimento dos seringalistas, lide-
rado por Chico Mendes, que irá promover a criação de 
sindicatos e do Partidos dos Trabalhadores (PT) na região. 
No decorrer da atuação desse movimento, vai ocorrer uma 
aproximação com os movimentos ambientalistas, com base 
na ideia da valorização das populações que vivem da flores-
ta, mas não destroem sua riqueza e diversidade. Desse gru-
po surgirá a proposta das reservas extrativistas como:

uma alternativa entre o latifúndio improdutivo e a 
colonização oficial ou privada. Eles garantem ao seringueiro 
o direito de viver nas suas colocações, extraindo da mata 
suas riquezas sem destrui-la. O seringueiro não está 
interessado pelo título da terra, não quer a demarcação da 
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floresta em lotes, como exige o INCRA. Ele quer o usufruto 
da floresta, enquanto o título das reservas extrativista 
pertence à União. [...] As reservas extrativistas não podem, 
no entanto, ser apresentadas como a única solução para a 
Amazônia. Elas correspondem melhor a algumas regiões 
do Acre, Rondônia, Amazonas e Amapá. Elas não suportam 
uma população densa: uma família de seringueiro precisa 
de 300 hectares para viver do extrativismo (CPT, 1989, p.21).

No Sul do país, a Igreja Católica e a Luterana vão par-
ticipar ativamente na organização do Movimento dos Atin-
gidos por Barragens (MAB), ajudando o grupo de pessoas 
deslocadas pela construção da hidrelétrica de Itaipu e, pos-
teriormente, Machadinho e Ita, a reivindicarem seus direi-
tos. Do grupo faziam parte não apenas posseiros e pequenos 
proprietários rurais, mas também indígenas. No Norte, a 
usina de Tucuriú e, no Nordeste, Sobradinho e Itaparica. O 
movimento vai se unificar no final dos anos 1980 e passar a 
reivindicar mudanças na gestão da energia e das águas no 
país, com argumentação bastante semelhante à dos grupos 
que lutam pela terra, enfatizando o caráter coletivo dos bens 
em questão e culminado na ideia da água como um direito 
humano. A estrutura de organização do MAB é muito seme-
lhante àquela da “Igreja popular” da década de 1970, como 
os grupos de base e a estratégia de conscientização. O movi-
mento mantém laços com CPT e Cimi.

A formação desses diversos movimentos tem dois pon-
tos em comum que vão confluir para a formulação da ideia 
de terra como um direito humano: o primeiro deles, do 
qual já falamos bastante, é a concepção de terra e da rela-
ção entre esta e as comunidades. A partir da crítica à pro-
priedade privada, ao capitalismo e à dependência, é formu-
lada uma concepção de terra entre os movimentos sociais 
baseada na ideia de sua apropriação coletiva. O segundo, ao 
qual vamos nos dedicar a partir deste momento, diz respei-
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to à inserção desses movimentos na rede transnacional de 
direitos humanos. O ativismo no campo, a crescente orga-
nização desses grupos e a reivindicação de transformações 
levaram ao recrudescimento da violência no campo contra 
trabalhadores rurais e religiosos, o que confluiu com a luta 
que vinha sendo desenvolvida contra os abusos da ditadura 
militar no Brasil e contribuiu para um engajamento cada vez 
mais explícito da CNBB na defesa dos direitos humanos. 

a luta pela terra e a questão dos direitos humanos
A conexão que foi sendo construída, a partir da atuação 
da Igreja, entre o Estado autoritário e a violência cometida 
contra os camponeses no Brasil e a caracterização dos con-
flitos rurais utilizando a linguagem de direitos humanos 
permitiram aos diversos grupos, como o Cimi e o CPT, furar 
o bloqueio construído pelo Estado e construir uma base de 
apoio não apenas através do contato com ONGs transnacio-
nais ligadas à Igreja Católica, como também junto a organi-
zações de direitos humanos locais e transnacionais. A aten-
ção dessas últimas já estava em grande parte voltada para a 
América Latina entre os anos 1970 e 1980, mas até então 
ela era dirigida primordialmente ao problema das persegui-
ções políticas dos regimes autoritários. O ativismo da Igre-
ja, sobretudo no Norte e Nordeste, deu impulso à criação 
de diversas associações de proteção aos direitos humanos, a 
partir da constatação dos altos níveis de violência e impuni-
dade presentes nos conflitos rurais no Brasil. Entre meados 
dos anos 1970 e início dos anos 1980, os boletins divulgados 
pelo CPT e Cimi, e por dioceses espalhadas pelo Brasil eram 
muitas vezes a única fonte de informação sobre a violência 
no campo em diversas partes do território. Além disso, ao 
longo dos anos 1980, Cimi e CPT se esforçaram para atrair 
a atenção de grupos transnacionais como a Anistia Interna-
cional e a Human Rights Watch, além de levar os casos de 
violência no campo à discussão na Comissão Interamerica-
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na de Direitos Humanos (CIDH) e nos fóruns da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU). 

Os diversos documentos produzidos pelos grupos de 
atuação, assim como pela CNBB, denunciavam casos 
específicos e buscavam estabelecer uma conexão entre a 
doutrina de segurança nacional, característica de todos os 
governos autoritários na América Latina, e a violência no 
campo. Por outro lado, o estreitamento dos laços interna-
cionais desses grupos assim como a presença de religiosos 
estrangeiros em várias regiões de conflito eram aponta-
dos pelo governo brasileiro como evidências do caráter 
subversivo da ação da Igreja. 

Um conflito que exemplifica bem esse embate acon-
teceu em Alagamar, na Paraíba, entre o final dos anos 
1970 e início dos anos 1980. O governador e o secretário 
de segurança acusavam religiosos estrangeiros de esta-
rem envolvidos em atividades de subversão na área. Em 
4 de janeiro, em entrevista ao jornal Borborema, afirmava 
o secretário: “Estamos dispensando o serviço dos cleros 
importados, formados nas escolas do marxismo-leninismo 
dos conventos da Europa, porque eles é que estão indu-
zindo o camponês a tomar uma atitude hostil, ilegal, e 
revolucionária em Alagamar”. Em 5 de janeiro, no jornal 
O Norte: “não entendo mais a ação da Igreja de hoje, que 
deveria preparar e orientar almas para o reino do Céu, 
enquanto estão fazendo agitação social nas regiões agrí-
colas em disputa”. A resposta do bispo da Paraíba, no 
jornal A União, em 8 de janeiro, dava indicações do que 
seria dali para frente uma parte importante das justificati-
vas das atividades da Igreja junto aos trabalhadores rurais: 
“quem impede esta livre circulação ou reuniões está vio-
lando os direitos humanos. Como nós, ao mesmo tempo, 
defendemos os direitos humanos e somos pela não violên-
cia, continuaremos tranquilamente dando assistência ao 
povo de Alagamar”.
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O governo brasileiro vai sistematicamente procurar dis-
sociar a “Igreja verdadeira” da “Igreja comunista” e buscar 
apoio no Vaticano. No entanto, a atuação da Igreja Católica 
brasileira recebe o aval do Vaticano em diversas ocasiões. 
Em 1980, o papa João Paulo II, na homilia da missa profe-
rida em Recife por ocasião de uma visita ao Brasil aborda o 
tema da seguinte maneira:

Uma reflexão séria e serena sobre o homem e a convivência 
humana em sociedade, iluminada e robustecida pela palavra 
de Deus e pelo ensinamento da Igreja desde as suas origens 
nos diz que a terra é dom de Deus, dom que Ele faz a todos os 
seres humanos, homens e mulheres que Ele quer reunidos em 
uma só família e relacionados uns com os outros em espírito 
fraterno. Não é lícito, portanto, porque não é segundo o 
desígnio de Deus, gerir este dom de modo tal que os seus 
benefícios aproveitem só a alguns poucos, ficando os outros, 
a imensa maioria, excluídos. Mais grave ainda o desequilíbrio, 
e mais gritante a injustiça a ele inerente quando esta imensa 
maioria se vê condenada por isso mesmo a uma situação de 
carência, de pobreza e de marginalização.

A posição do papa João Paulo II em seus pronunciamen-
tos sobre a questão da terra diferem consideravelmente da 
posição expressa em determinados documentos da CNBB, 
que tendem a ser mais duros na condenação da estrutura 
capitalista de produção. Sucessivos governos brasileiros, 
desde Tancredo Neves até Fernando Henrique Cardoso, 
vão procurar explorar essas diferenças e conseguir uma 
condenação do Vaticano ao intenso ativismo social de gru-
pos como a CPT. Embora o Vaticano tenha sido bastante 
crítico à teologia da libertação, em diferentes ocasiões o 
papa João Paulo II se manifestou a favor da reforma agrá-
ria e solidariedade com os trabalhadores rurais brasileiros 
(Comparato, 2003).
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Em relação à rede transnacional de direitos huma-
nos, a política oficial do governo durante a ditadura foi a 
de condenar a ação desses grupos como uma interferên-
cia na soberania nacional e a de destacar a ação desenvol-
vimentista do governo como promotora de direitos eco-
nômicos e sociais. A intransigência do governo brasileiro 
também se refletiu no rompimento de acordos militares 
com os Estados Unidos em 1977, quando o governo Car-
ter passou a pressionar o governo em função da sua res-
ponsabilidade pelas violações de direitos humanos. De 
um modo geral, no entanto, o Estado brasileiro foi mais 
bem-sucedido que seus vizinhos do Cone Sul em manter-
-se distante do escrutínio das organizações internacio-
nais, como a Comissão de Direitos Humanos da ONU e a 
CIDH, talvez em função do peso estratégico do Brasil na 
luta contra o comunismo nas Américas.

Essa situação começa a mudar em 1985, justamente em 
função de um caso envolvendo a posse da terra e a atuação 
da Igreja: o caso do índios ianomâmis, estabelecidos entre 
o estado do Amazonas e o então território de Roraima, fez 
com que, pela primeira vez desde 1975, o Brasil fosse citado 
em um relatório anual da CIDH. 

Os ianomâmis viviam em relativo isolamento até a 
década de 1970, quando seu território passou a ser espa-
ço de construção de estradas, mineração, criação de gado 
e projetos de colonização levados a cabo por empresas, 
governo federal e estadual, atraindo agricultores e garim-
peiros. Em 1979, a recém-criada Comissão pela Criação 
do Parque Yanomami (CCPY) conseguiu o apoio do presi-
dente da Funai para um projeto de demarcação das terras 
ianomâmis. No entanto, pouco tempo depois o presidente 
da Funai foi demitido e uma denúncia contra o Brasil foi 
apresentada ao CIDH em 1979. A decisão final do órgão 
sobre o assunto veio somente em 1985, dois meses antes da  
posse do primeiro presidente civil brasileiro após vinte anos 
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de ditadura, reconhecendo que houve, no caso em questão, 
violações dos direitos à vida, à liberdade, à segurança pesso-
al, ao direito de mobilidade e à residência e à saúde, resul-
tados da ação ou omissão do governo brasileiro. O órgão, 
no entanto, não produziu uma condenação, ressaltando os 
esforços feitos por parte do governo brasileiro para reme-
diar a situação e recomendando, entre outras coisas, que o 
governo agilizasse a demarcação das terras indígenas, de 
acordo com suas próprias leis (Davis, 1989).

Nesse caso, a ação da Igreja e a articulação de uma 
rede transnacional de apoio às suas reivindicações de ter-
ra contribuíram para alimentar a discussão sobre a rela-
ção entre posse da terra e direitos humanos e para dar 
visibilidade à violação de direitos humanos dos indígenas 
no Brasil. Entre os peticionários são apresentados Tim 
Coulter, diretor da Indian Law Resource Center; Edward 
J. Léman, diretor-executivo da American Anthropological 
Association; Barbara Bentley, diretora da Survival Interna-
tional; Shelton H. Davis, diretor da Anthropology Resour-
ce Center e Groge Krumbhaar, presidente da North-Ame-
rican Survival International. A articulação internacional 
da campanha pelos direitos dos ianomâmis deu ensejo, 
internamente, à reedição das teorias conspiratórias sobre 
a tentativa de internacionalização da Amazônia a par-
tir da infiltração de missionários e ativistas. Esse debate 
revelou-se central na elaboração dos direitos indígenas na 
Assembleia Constituinte de 1988, opondo, de um lado, 
organizações de defesa dos direitos indígenas, entre elas 
a Igreja Católica, e, de outro, os militares, a burocracia 
da Funai, as elites estaduais e as indústrias de mineração. 
O Cimi, em particular, foi objeto de uma campanha do 
jornal O Estado de São Paulo em 1987, que o denunciou 
como o centro de uma conspiração internacional contra 
o Brasil, que levou até mesmo a instalação de uma CPI na 
Câmara dos Deputados (Davis, 1989).

12022-LuaNova86-02_af4a.indd   113 7/20/12   11:48 AM



114

Lua Nova, São Paulo, 86: 89-122, 2012

O direito à terra como um direito humano

Mesmo com o parecer do CIDH parcialmente favorável 
ao Brasil, a pressão internacional continuou bastante forte. 
Entre o final da década de 1980 e início da década de 1990, 
o jornal The New York Times publicou uma série de repor-
tagens sobre a situação dos ianomâmis no Brasil, bastante 
críticas em relação à posição do governo brasileiro. A reper-
cussão do caso ianomâmi marcou uma mudança de posição 
do governo brasileiro em relação ao criticismo dos grupos 
transnacionais de direitos humanos e meio ambiente. Em 
uma viagem pela Europa ainda antes de tomar posse, o 
presidente eleito Fernando Collor reconheceu as falhas do 
Estado em relação aos ianomâmis e se comprometeu com 
a demarcação das áreas. De fato, o território ianomâmi foi 
demarcado em 1991, mas a proteção do Estado continua 
sendo falha e episódios de agressão aos índios continuam a 
acontecer e alimentar as críticas internacionais. 

O episódio dos ianomâmis demonstra a força das 
“campanhas internacionais” e também os seus limites. De 
fato, há uma solução para alguns dos principais proble-
mas desse grupo, sobretudo a demarcação de suas terras, 
assim como uma maior sensibilização da opinião pública 
para a questão indígena de um modo geral. No entanto, 
o efeito-demonstração tem alcance limitado e vários gru-
pos indígenas continuam aguardando a demarcação de 
suas terras, enquanto a opinião pública aos poucos perdeu 
interesse pelo assunto.

O fim da ditadura militar e a recuperação de direi-
tos civis e políticos no plano nacional tiveram poucos 
reflexos na diminuição da violência e da impunidade no 
campo. A expectativa de realização de uma reforma agrária 
ampla no bojo do processo de mudança de regime foi frus-
trada. De fato, o crescimento da violência, os indícios de 
participação ou omissão do Estado e a impunidade continu-
aram atraindo a atenção de grupos transnacionais na área 
de direitos humanos. Em 1986, instigada pelas denúncias 

12022-LuaNova86-02_af4a.indd   114 7/20/12   11:48 AM



115

Lua Nova, São Paulo, 86: 89-122, 2012

Rossana Rocha Reis

recebidas, a Anistia Internacional mandou uma delegação 
para o Pará, Maranhão e Goiás. Em 1987, repetiu a visita 
ao Pará, e em 1988 dedicou um relatório especial à vio-
lência no campo no Brasil, “Authorized violence in rural 
areas”. Nele, a organização evita se manifestar sobre o pro-
blema da distribuição de terras no país e se concentra no 
problema das execuções extrajudiciais, além de apontar 
uma série de falhas recorrentes nos processos da justiça bra-
sileira – como intimidação para registro de queixas, erros 
nas investigações policiais, lacunas e atrasos injustificáveis 
nos processos judiciários e falta de assistência dos governos 
estaduais e federais – revelando o que a instituição percebe 
como um padrão de negligência, que não apenas fomen-
ta a manutenção da violência, como sugere um papel ati-
vo do Estado nesse processo. A Anistia aponta como causas 
estruturais do problema: a violência policial no Brasil (que já 
havia sido denunciada em relatório de 1972 sobre torturas 
no país), a complexidade da legislação territorial brasilei-
ra e a estrutura das polícias. O relatório destaca o contato 
da comissão da Anistia Internacional com autoridades do 
governo federal. Na ocasião, as autoridades brasileiras acei-
taram parte das críticas presentes no relatório e responsabili-
zaram a estrutura federativa, os baixos salários dos policiais e 
a relação entre oligarquias locais e o judiciário pela situação. 
No entanto, não consideraram a intervenção federal como 
uma alternativa válida, avaliando que ela poderia colocar em 
risco a descentralização administrativa almejada dentro do 
processo de redemocratização do Estado brasileiro:

Quando a delegação sugeriu para o oficial que o governo 
brasileiro poderia autorizar a polícia federal a investigar 
esses crimes, particularmente tendo em vista que os 
homicídios ocorriam no contexto de um programa federal 
de desenvolvimento econômico, a resposta quase sempre 
invariável foi a de que o governo tentava por meios 
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informais educar a opinião pública e que preferiam usar 
instrumentos administrativos a medidas propriamente legais 
(Anistia Internacional, 1988, p.68).

Em relação aos índios, caso em que a responsabilidade 
federal é mais evidente, a crítica não foi tão bem-aceita. O 
ministro do Interior considerou os episódios de violência e 
invasão de terras como casos isolados, e ainda, afirmou que 
os índios estavam sendo incitados à violência por antropó-
logos e missionários. 

Além das ONGs transnacionais de direitos humanos, 
desde 1986, a violência rural compõe também parte substan-
tiva dos relatórios do Congresso dos Estados Unidos sobre a 
situação dos direitos humanos no Brasil. Desde 1987, esses 
relatórios citam os números sobre violência e trabalho escra-
vo fornecidos pela CPT. 

No plano regional, não por acaso, a primeira citação do 
Brasil em um relatório da CIDH em muitos anos aconteceu 
em 1997, também em função de uma denúncia recebida em 
1994, apresentado pela CPT, Centro por la Justicia y el Dere-
cho Internacional (Cejil) e Human Rights Watch, que rela-
ciona assassinatos, ameaças, sequestros e outras violações de 
direitos humanos no contexto de conflitos rurais em Xin-
guara e Rio Maria, no Sul do Pará, incluindo a formação de 
um esquadrão da morte e de uma lista de pessoas marcadas 
para morrer, entre elas padres e religiosos. 

É importante lembrar que a aceitação de denúncias pela 
CIDH está condicionada à ineficácia e/ou à inexistência de 
mecanismos domésticos para resolver as violações. Como 
evidências dessa condição, os peticionários apresentaram o 
fato de que entre 1980 e a data da denúncia, 190 trabalhadores 
rurais foram assassinados no Sul do Pará, e desses 190 casos,

[nos quais] as investigações foram iniciadas, poucas 
foram concluídas, e somente após atrasos prolongados. 
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[...]. Esclarece-se que apenas em dois casos houve o 
veredito de culpabilidade, e mesmo assim, nenhuma 
das duas pessoas consideradas culpadas cumpriu as 
penas na prisão. Os autores intelectuais nunca foram 
considerados culpados, apesar de reiteradas queixas 
acerca do envolvimento e dos indícios de que eles eram 
os responsáveis [pelos crimes]. 

Em 1995, uma delegação da CIDH esteve na região e 
colheu depoimentos de autoridades públicas, líderes rurais 
e ativistas de direitos humanos na região de Xinguara e Rio 
Maria, comprovando a existência de grupos organizados, a 
conivência do Estado e a situação de terror em que vivia 
a população. Nesse mesmo relatório, o Brasil é conside-
rado responsável pelo assassinato e pela não investigação 
e não punição dos culpados pela morte do líder sindical 
João Canuto de Oliveira, em 1985, também em Rio Maria, 
no Pará. Desde que ele foi assassinado, dois dos seus filhos 
foram mortos, outro foi gravemente ferido e os dois presi-
dentes seguintes do sindicatos de trabalhadores rurais de 
Rio Maria foram assassinados. 

Entre 1997 e 2009, do total de 42 denúncias conside-
radas admissíveis de acordo com os relatórios anuais da 
CIDH, dezesseis estavam diretamente relacionadas à questão 
da terra e à violência no campo: assassinatos de líderes sin-
dicais rurais, assassinatos em evacuação de terras, grampos 
nos telefones de lideranças rurais, grilagem, invasão de terras 
indígenas, desrespeito a terras quilombolas e uma referente 
à guerrilha do Araguaia. Nas decisões de mérito publicadas 
ao longo desse período, assim como no acordo amigável refe-
rente a denúncias de trabalho escravo, o órgão reconheceu a 
responsabilidade do Estado brasileiro nas violações, reco-
mendou ao Brasil investimentos na investigação, punição 
e indenização das vítimas e suas famílias, além de ressaltar 
a importância da busca de mecanismos pacíficos de solu-
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ção para o problema de terra e de medidas visando maior 
eficiência na atuação das forças policiais e do Judiciário. 

No campo das relações transnacionais, a situação dos 
indígenas e a preocupação com a Amazônia trouxeram 
para os movimentos e grupos ligados à luta pela terra no 
Brasil um leque de alianças mais amplo, em particular com 
o movimento ambientalista internacional. De um lado, 
isso foi bastante positivo, pois tornou mais conhecidas as 
violações de direitos humanos na região da Amazônia. 
De outro lado, essa relação não está livre de tensões, sen-
do que muitos grupos ambientalistas são pouco sensíveis 
à questão dos direitos dos diversos grupos humanos que 
habitam a Amazônia.

Sem sombra de dúvida, a atuação da rede transnacio-
nal de direitos humanos e dos ambientalistas contribuiu 
para sustentar o movimento de luta pela reforma agrária 
dentro do Brasil, ainda que mais estudos sejam necessários 
para verificar os seus efeitos práticos sobre o nível de viola-
ções de direitos humanos. Também é importante destacar 
que a postura do Brasil em relação à rede transnacional de 
direitos humanos e à atuação de organismos internacionais 
mudou muito com a redemocratização, sobretudo durante 
os governos de Fernando Henrique Cardoso e Lula. Hou-
ve uma abertura para relatores especiais e visitas da CIDH, 
o reconhecimento da gravidade de violações em muitos 
aspectos e iniciativas políticas importantes em setores como 
o combate ao trabalho escravo. No entanto, a estrutura 
federal de organização política no Brasil que confere aos 
estados controle sobre a polícia e a forma de instituciona-
lização do Poder Judiciário dentro de um contexto onde 
as elites locais são fortemente atreladas aos interesses dos 
grandes proprietários contribuem para que a impunidade e 
a não repressão do uso da violência continuem. Além disso, 
os ruralistas são bastante organizados no Poder Legislativo 
brasileiro, o que impede que algumas medidas que pode-
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riam ajudar ao combate de graves violações de direitos 
humanos no campo sejam adotadas. 

De qualquer modo, os próprios ativistas consideram 
que os únicos poucos casos que receberam atenção do 
Estado brasileiro foram justamente aqueles que mais reper-
cutiram internacionalmente, dentre eles o assassinato de 
Chico Mendes, o massacre de Eldorado dos Carajás e o 
assassinato da irmã Dorothy Stang. A expectativa é de que 
esses casos tenham um efeito-demonstração sobre a ação 
do governo brasileiro em relação ao problema. 

o direito à terra como um direito humano
À medida que cresceu a percepção da importância 
da rede transnacional de apoio, composta tanto dos 
grupos de direitos humanos quanto dos grupos ambien-
talistas, a demanda pela terra foi assumindo cada vez mais 
a forma da demanda por um direito humano. O regime 
internacional, na sua dimensão formal e informal, reco-
nhece a ligação entre tribos e povos e terras através da 
cultura e reivindica a posse da terra como condição de 
sobrevivência não apenas física, mas também cultural de 
grupos indígenas. No Brasil, essa interpretação também é 
utilizada pelos remanescentes de quilombos para reivin-
dicar a posse da terra; reivindicação esta que foi reconhe-
cida pela legislação brasileira. No entanto, a concepção 
nascida dos movimentos sociais brasileiros e de grupos 
como a CPT é mais ampla do que esta e pretende o reco-
nhecimento da posse da terra como um direito humano. 
Em outras palavras, podemos afirmar que a articulação 
internacional e transnacional desses grupos os envolve 
não apenas como agentes passivos, que recebem o apoio 
de organizações intergovernamentais e transnacionais, 
mas também como participantes ativos na disputa global 
pelo sentido dos direitos humanos, a partir da experiên-
cia da luta pela terra no Brasil.
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Em 2007, no relatório da Ceris sobre a situação dos 
direitos humanos no Brasil, Antonio Canuto e Leandro 
Gorsdorf defendem a ideia da terra como um direito huma-
no, “a partir da leitura e análise de outros direitos e princí-
pios garantidos em convenções ou tratados internacionais 
e/ou em Constituições Nacionais, como o direito à vida 
e à dignidade da pessoa humana, ao território, à alimen-
tação e à moradia” (Canuto e Gorsdorf, 2007, p.167). Na 
argumentação dos autores a necessidade de se reconhecer 
um direito humano à terra se baseia: 1. na relação entre a 
posse da terra e o gozo de outros direitos humanos, como 
o direito à alimentação e à moradia; 2. na crítica a uma 
cultura da proteção da propriedade com base no direito 
que coloca as necessidades individuais acima das coleti-
vas (a legislação internacional dentro dessa perspectiva se 
constrói sobre uma base “liberal, individualista e abstra-
ta, reforçando o caráter absoluto da propriedade”); 3. em 
uma ideia de território 

que amplia a relação entre sujeito e terra, calcada 
meramente em razão das necessidades vitais, mas resgata 
o elo histórico entre as subjetividades coletivas, como 
indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais 
(seringueiros, pescadores, quebradeiras de coco, 
faxinaleneses, geraizeiros) com acesso à terra, que implica 
no acesso à história, à religião, às crenças e ao meio 
ambiente. A relação não é tão somente da terra em si 
mesma, mas do que ela representa para esse povo (Canuto; 
Gorsdorf, 2007, p.170) 

E 4. na relação que se estabelece no Brasil entre con-
centração fundiária e violência no campo.

Ao mesmo tempo, articula-se uma rede transnacional 
de camponeses e trabalhadores rurais, da qual os grupos 
brasileiros participam ativamente, para pressionar por 
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mudanças no regime de direitos humanos e na política dos 
Estados. Provavelmente o mais conhecido desses movimen-
tos seja a Via Campesina, fundada em 1993 na Bélgica, do 
qual fazem partes trabalhadores e pequenos produtores 
rurais de diversos continentes, de países ricos e pobres. Aos 
poucos, a questão da posse da terra vai entrando na agenda 
de organismos internacionais, vinculada a temas mais tradi-
cionais como o combate a fome. Em 2004, a Via Campesina 
fez uma petição para a Comissão de direitos humanos da 
ONU para o desenvolvimento de uma carta de direitos cam-
ponês. Em 10 de março de 2006, 350 ONGs se reuniram na 
conferência da Food and Agriculture Organization (FAO) 
sobre reforma agrária e desenvolvimento rural e reconhece-
ram formalmente o papel essencial dessa reforma na erradi-
cação da fome e da pobreza.

A história da formulação da terra como um direito 
humano é muito rica, pois se parte de uma interpretação 
marxista da realidade e de uma visão religiosa da relação 
entre homem e terra e, a partir da experiência dos movi-
mentos sociais na demanda por terras e das alianças forja-
das com redes transnacionais e organizações internacio-
nais, se constrói não só a demanda por um novo direito 
humano, mas também por uma reinterpretação dos direi-
tos humanos como um todo, tendo por base uma crítica 
do individualismo.

rossana rocha reis 
é pesquisadora do Cedec e professora do departamento de 
ciência política e do IRI da USP.
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Este artigo apresenta tematizações sobre direitos humanos 
por uma organização sediada em João Pessoa, na Paraíba, 
a Fundação Margarida Maria Alves (FMMA). Como outras 
organizações de defesa de direitos humanos, a FMMA está 
engajada na defesa de direitos coletivos, assim como na difu-
são de uma “cultura de direitos humanos”, o que faz princi-
palmente por meio de cursos de educação jurídica popular1.

Na pesquisa em questão, fizemos uso do conceito de 
frames2 e master frames para compreender os significados 
de direitos humanos difundidos no Brasil. O objetivo des-
te artigo é apresentar como a organização estudada se liga 

1 Esses cursos constituem estratégia de mobilização e formação para o ativismo em 
direitos humanos de diversas organizações, em sua maioria não governamentais. 
Esse tipo de iniciativa é comumente encontrado em diversos países da América 
Latina, assim como da Ásia e da África (Rojas, 1988; Schuler e Kadirgamar-Rajasin-
gham, 1992; Cladem, 1991).
2 Optamos por não traduzir frame, pois não encontramos equivalente satisfatório 
em português para as múltiplas significações que o termo possui. No entanto, há 
trabalhos que utilizam o termo “marco” como tradução para frame e “análise de 
enquadramento” para frame analisys, muito comum em trabalhos na área da co-
municação, conhecido também como news framing ou news making (Porto, 2002; 
Bonelli, 2005)
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a esse master frame e quais os temas que escolhe entre os 
diversos considerados nos direitos humanos. Como pode-
remos constatar, esses temas são coerentes com a trajetó-
ria da organização, que nasce como um Centro de Defe-
sa de Direitos Humanos (CDDH) ligado à Igreja Católica 
para se tornar uma organização autônoma em meados da 
década de 1990. Defendemos que, embora sofra influên-
cia dos debates internacionais, o master frame de direitos 
humanos ganha colorações próprias nos diversos países e 
localidades onde se desenvolve. 

O artigo está assim organizado: na primeira parte, 
apresentamos os conceitos de frame e master frame, para, 
a seguir, discutirmos a ideia de direitos humanos como 
master frame no Brasil; na segunda parte, examinaremos 
a atuação e o frame da FMMA, em especial o desenvolvi-
mento dos cursos de educação jurídica popular. Por fim, 
a terceira parte trata dos principais temas que privilegia 
em suas atividades, a partir da análise de boletins infor-
mativos que publica regularmente, relacionando-os com 
o frame da organização. 

o conceito de frame e master frame 
O artigo clássico que desenvolve o conceito de frame de ação 
coletiva foi escrito por Snow et al. (1986) visando suprir, 
segundo sua perspectiva, lacuna na compreensão das moti-
vações da participação e obtenção de apoio aos movimen-
tos sociais. Tomando emprestado o conceito de Goffman 
(1974), os autores definiram frame como “schemata de inter-
pretação”, que permite aos indivíduos 

localizar, perceber, identificar e rotular ocorrências no 
espaço de suas vidas e no mundo em geral. [...] funcionam 
para organizar experiências e guiar ações, sejam individuais 
ou coletivas. Assim conceitualizado, segue-se que o 
alinhamento de frame é uma condição necessária para a 
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participação nos movimentos, seja qual for a natureza ou 
intensidade (Snow et al., 1986, p.464).

Frames são, nessa definição, enquadramentos interpre-
tativos formulados tanto por indivíduos como por organi-
zações ou grupos, isto é, elaborados coletivamente. Os pro-
cessos de alinhamento de frame descritos são fundamentais 
para promover a mobilização, o engajamento em atividades 
dos movimentos, por meio de “conexões” entre os frames 
individuais e os das organizações dos movimentos. Dito de 
outra maneira, os frames servem para simplificar e conden-
sar o “mundo lá fora”, pontuando e codificando objetos, 
situações, eventos, experiências e sequências de ações, em 
um ambiente passado ou presente (Snow; Benford, 1992, 
p.136-7). Também servem para fazer diagnósticos (iden-
tificação do problema) e prognósticos (resolução do pro-
blema). Na concepção de Goffman, cada um de nós pode 
conceber um frame próprio de interpretação da realidade. 
Porém, nos frames de ação coletiva, são as interpretações 
constituídas coletivamente o foco da investigação.

Os autores identificaram dois processos de transforma-
ção que também são pertinentes ao recrutamento e parti-
cipação dos movimentos: as de domínio específico3 e as de 
frames interpretativos globais ou master frames.

Snow et al. (1986) apontam os possíveis processos de 
transformação para frames interpretativos globais, na qual 
o escopo da mudança é ampliado na medida em que uma 
nova estrutura primária ganha ascendência sobre outras e 
vem a funcionar como um master frame. Envolve, essencial-

3 As transformações de domínio específico referem-se a “mudanças autocontidas”, 
mas substanciais na maneira como um domínio particular da vida pode passar a 
ser visto como problemático ou que necessita correção. Um caso concreto foi o 
movimento Mothers Against Drunk Driving [Mães Contra a Direção Embriagada]. 
Nesse caso, o que antes era o infortúnio da perda de um filho foi redefinido como 
injustiça devido à pouca severidade das penalidades para a direção embriagada.
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mente, um tipo de conversão completa representada por 
uma mudança de “sentido de fundamento último”. A trans-
formação de domínio específico, antes agrupada e inter-
pretada, agora é rearranjada e tem novos significados, de 
acordo com um novo master frame (Snow et al., 1986, p.473). 
Um caso exemplar citado pelos autores é o movimento 
pacifista, no qual praticamente todos os domínios da vida, 
das relações interpessoais aos temas globais, foram reelabo-
rados em termos congruentes com o master frame pacifista. 
Enquanto os frames correspondem a elaborações de uma só 
organização ou duas, ou mesmo de um setor de movimen-
tos sociais, os master frames abrangem um número maior de 
organizações e movimentos.

O processo de elaboração de um master frame pode ser 
entendido por meio das relações entre este e os ciclos de 
protesto4 (Snow; Benford, 1992). Os autores argumentam 
a importância desses ciclos para a emergência, sustentação 
e declínio dos master frames. Por outro lado, consideram 
cruciais os papéis desempenhados pelos processos de ela-
boração dos frames (framing) e as redes de significado para 
a emergência desses ciclos (Snow; Benford, 1992, p.151-2).

A vantagem da utilização de master frame é a considera-
ção dos processos dinâmicos de formulação de significados, 
aspecto já presente no conceito de frame. A noção de frames 
implica considerar que os movimentos não são meramente 
portadores de ideias e significados preexistentes, mas estão 
ativamente engajados na sua produção e manutenção. Esse 
trabalho produtivo pode envolver a amplificação e extensão 
de significados existentes, a transformação de antigos sig-
nificados e a geração de novos. O conceito de master frame 
também considera os movimentos funcionando, em parte, 
como agentes significadores profundamente enredados 

4 Ciclos de protesto são caracterizados pela emergência de novas tecnologias 
de protesto, que se difundem de um ponto de origem para outras áreas e seto-
res do protesto social (Tarrow apud Snow et. al., 1986, p.477).
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na mídia, nos governos locais e no Estado, o que tem sido 
denominado “políticas da significação” (Hall apud Snow; 
Benford, 1992, p.136). Para os autores, os frames correspon-
dem a elaborações de uma só organização ou duas, ou mes-
mo de um setor de movimentos sociais, enquanto os master 
frames abrangem um número maior de organizações. 

Uma das críticas a essa abordagem é que os frames de 
ação coletiva seriam apenas outro nome para ideologia, ou, 
pelo menos, têm sido utilizados dessa forma por alguns pes-
quisadores (Oliver; Johnston, 2000), em especial quando 
utilizada a noção de master frames. Snow e Benford admitem 
que a noção de ideologia possua relações com os frames e 
master frames, fornecendo frequentemente elementos para 
sua elaboração. Porém, acreditam que ideologia tem sido 
utilizada de maneira mais descritiva do que analítica e de 
forma estática mais do que dinâmica (Snow; Benford, 1992, 
p.135). A vantagem da utilização de master frame, nesses 
casos, seria a consideração dos processos dinâmicos de for-
mulação de significados. Os fatores ideacionais, até então, 
eram tomados como constantes (não sujeitos a renegocia-
ções e disputas em torno de significações) e ubíquos (não 
sujeitos a contínuas reformulações) (Snow; Benford, 1992, 
p.135-6). Isso significava também ignorar a extensão à qual 
os movimentos estariam engajados no “trabalho significa-
dor” [meaning work]. 

Oliver e Johnston (2000), no entanto, acreditam que 
a noção de ideologia tem sido gradualmente substituída 
pela de frames/master frames, e de maneira imprópria. Isso 
se deve, em boa parcela, ao uso pejorativo derivado do sen-
tido de falsa consciência dado pelo pensamento marxista 
ao conceito de ideologia. A solução proposta por eles é a 
de manter os dois conceitos, diferenciá-los e adequadamen-
te aplicá-los. Na concepção dos autores, ideologia guarda 
aspectos mais estáveis no tempo e relação com o pensamen-
to científico e suas regras de validação. Os frames e master fra-
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mes guardariam seu aspecto operativo, buscando elementos 
na ideologia, assim como em sistemas de crença, nas reli-
giões e questões do cotidiano. Um exemplo adotado pelos 
autores é o trabalho de Luker (apud Oliver; Johnston, 2000, 
p.38-9) sobre os movimentos pró e antiaborto nos Estados 
Unidos. Ambos reformulam seus nomes, para “pró-vida” 
(antiaborto) e pró-escolha (pró-aborto). Nessa reformu-
lação, adotam o master frame dos direitos civis, porém, de 
um lado reivindica-se o direito à vida do feto, e, de outro, o 
direito das mulheres sobre o próprio corpo. Para Oliver e 
Johnston, nesse caso fica clara a utilidade da distinção entre 
ideologia e master frames: o mesmo master frame de direitos 
civis foi igualmente mobilizado por movimentos com ideo-
logias opostas (2000, p.39).

Outra crítica é justamente ao uso “estático” do concei-
to, que está contido no próprio termo, uma vez que frame 
também significa “fotograma”, isto é, cada um dos quadros 
dos filmes realizados em película. Para Steinberg (1998), 
muitos estudos têm utilizado o conceito com fins mera-
mente descritivos, o que pouco faz avançar o conhecimento 
sobre os movimentos sociais. Steinberg defende a utilização 
de perspectiva bakhtiniana dos estudos sobre discurso para 
acentuar o caráter conflitivo, contextual e dinâmico dos fra-
mes. Porém, parece haver aí um limite dado pelo próprio 
conceito: por mais que se analisem os framing, inevitavel-
mente a descrição destes “congela” o processo em um dado 
momento. A defesa do uso desses conceitos feita por Snow 
e Benford – autores referência dessa abordagem – geral-
mente ocorre no sentido de afirmar que os estudos de fra-
mes de ação coletiva são muito mais sobre os framing, isto é, 
sobre o trabalho significador, do que sobre o conteúdo dos 
frames em um dado momento. 

A noção de ressonância também se mostra fundamental 
para a abordagem dos frames. Pode ser compreendida como 
o grau em que um frame potencialmente pode obter apoio 
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ou ser interpretado como efetivo. A análise deste depende 
de fatores como consistência entre crenças, reivindicações e 
ações; credibilidade empírica dos frames, ou seja, a capacida-
de destes serem verificados, o que depende, por sua vez, da 
credibilidade de seus articuladores e da importância dos 
alvos da mobilização (Snow; Benford, 2000, p.619-22). Isso 
porque as conexões possíveis entre os ativistas e os frames 
dependem de estruturas preexistentes de significação.

Na perspectiva desse artigo, a consideração de ele-
mentos culturais, locais, regionais ou nacionais tem lugar 
na abordagem, explicando aspectos importantes de como 
determinados frames obtêm ressonância e outros não. 

Direitos Humanos como master frame
De acordo com os conceitos de frame e master frame expostos 
acima, defenderemos que os direitos humanos constituí-
ram-se em um master frame, em vigor entre as organizações 
de defesa de direitos humanos no Brasil. Da mesma forma, 
esse master frame se difunde, por meio dos organismos e 
organizações internacionais, ganhando colorações locais5. 

A noção de direitos humanos como universal vem sen-
do elaborada desde o final da Segunda Guerra Mundial, 
tendo como marco inicial a Declaração de 19486. Porém, a 
ideia de universalidade desse rol de direitos não é pacifica-
mente aceita, encontrando impasses e obstáculos de nature-
za cultural, cuja principal acusação é a sua matriz ocidental 
e eurocêntrica, o que o tornaria um sistema imposto pelas 

5 Não ignoramos que a ideia de um master frame de direitos humanos tem ori-
gem nos esforços dos organismos internacionais (notadamente, os da ONU) de 
generalizar e universalizar essas ideias. Porém, não é possível ignorar como, em 
contextos nacionais, regionais e/ou locais, elas são reapropriadas e ganham colo-
rações próprias, de acordo com interesses, culturas e contextos particulares. Por 
isso, trataremos aqui da ideia de um master frame de direitos humanos no Brasil 
sem, no entanto, desconsiderar suas fontes externas de elaboração.
6 Reis (2011), a propósito, explora como a tradição latino-americana de direitos 
humanos elabora essa noção em nível internacional, assim como da própria Decla-
ração de 1948.
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nações mais fortes e ricas às demais. Não vai longe o tempo 
em que os direitos humanos foram identificados como par-
te integrante de uma política da Guerra Fria (Santos, 1997), 
e, portanto, vistos com desconfiança entre os que tinham 
um posicionamento político mais à esquerda. O fato é que 
a defesa dos direitos humanos tem se tornado uma platafor-
ma quase incontestável no embate político, mesmo que 
forças conservadoras7 tentem lhe pespegar a denominação 
de “defesa de bandidos”8. No entanto, apesar de resistên-
cias por se tratar de uma elaboração claramente ocidental, 
originada nos EUA e Europa, um master frame de direitos 
humanos vem sendo difundido e utilizado por diversos seg-
mentos dos movimentos sociais, que vêm se alinhando às 
suas orientações principais.

No caso do master frame de direitos humanos no Brasil, 
pode-se encontrar, pelo menos, dois ciclos principais que 
lhe dão origem. O primeiro é aquele que ocorre durante a 
organização da resistência ao regime autoritário no Brasil, 
na qual a defesa é a dos direitos civis mais básicos, seja do 
direito à vida, à liberdade de expressão e ao de ir e vir, em 
face das prisões políticas e desaparecimentos praticados nes-
sa época. Posteriormente, já no período democrático, temos 
a intensa mobilização de organizações não governamentais 
desde meados dos anos de 1980, com grandes movimentos 
como o Diretas Já e o de participação na Constituinte. Essas 

7 Apesar de haver um senso comum que circula tais ideias e alguns representantes 
que se arrogam seus defensores, é difícil defender a existência de um contraframe 
elaborado por movimentos rivais, como fica evidente em outros casos, como nas 
disputas entre sem-terras e ruralistas, ou entre feministas e Igreja Católica (sobre 
o direito ao aborto).
8 Na Paraíba, como em todo o Brasil, a proteção dos direitos humanos esteve as-
sociada à “defesa de bandidos”, noção que advinha do tratamento distorcido dado 
à defesa que se fazia daqueles que, ao lutar contra o regime militar na clandes-
tinidade, acabavam presos, torturados e mortos. Como se sabe, esse argumento 
foi posteriormente estendido para defender o fim da tortura como método de 
investigação policial. Assim, definir a proteção dos direitos humanos como uma 
defesa dos direitos de diversos segmentos, com ênfase nos segmentos mais desfa-
vorecidos, não deixa de ser uma forma de combater seus detratores.
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lutas acabam por serem codificadas sob a égide dos direi-
tos humanos quando da mobilização para as Conferências 
Internacionais de Direitos Humanos9 da década de 1990 da 
ONU, constituindo o segundo ciclo. Esse processo intensi-
ficou o intercâmbio e a mobilização internacional das orga-
nizações não governamentais já iniciados na década ante-
rior. A participação nessas conferências unifica plataformas 
e provoca alianças internacionais em torno de questões de 
direitos humanos. Tendo herdado um certo segmento de 
ativistas da resistência ao regime militar, a defesa de direi-
tos humanos também se amplia com a explosão do número 
de ONGs ocorrida na primeira metade da década de 1990, 
fenômeno este resultado da redução do Estado na área 
social e da consequente delegação da execução de políticas 
sociais para organizações não governamentais.

Como dissemos, a movimentação internacional acon-
tece logo após a conclusão do processo constituinte, em 
1988. Novos direitos, novas leis e necessidade de regula-
mentação da nova Constituição dão impulso a movimen-
tos por direitos – inclusive à organização de operadores 
públicos do direito –10, que talvez pudéssemos chamar de 
frame de justiça11. 

No caso das organizações em defesa de direitos huma-
nos brasileiras, podemos ver uma forte influência da Igre-

9 As conferências mundiais são uma estratégia da ONU e suas agências desde a 
fundação desta, mas as diversas conferências da década de 1990 ficaram conhe-
cidas pela organização paralela de entidades não governamentais dos diversos 
países participantes. Os seus documentos finais são amplamente invocados como 
parâmetros em direitos humanos por governos e movimentos sociais. Entre essas 
conferências, temos a Eco 92 (Rio de Janeiro), Direitos Humanos (Viena, 1993), 
População e Desenvolvimento (1994), Mulher (1995), entre outras. Mais tarde, já 
no início da década seguinte, ocorreu a Conferência Mundial Contra o Racismo 
(Durban, 2001).
10 Podemos citar como exemplo disso a Associação de Juízes pela Democracia 
(AJD) e o Movimento do Ministério Público Democrático (MPD), ambos criados 
em 1991.
11 Essa ideia me foi sugerida por Angela Alonso, por ocasião de sua participação na 
minha banca de doutorado.
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ja Católica progressista. Se tomarmos como exemplo o 
Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH), que 
congrega diversas organizações do gênero, veremos entre 
seus financiadores grandes agências internacionais de 
orientação religiosa (sejam católicas, cristãs ou ecumêni-
cas), que influenciam sobremaneira esse master frame12 no 
Brasil. Entre as agências, mesmo as de orientação leiga, 
podemos encontrar, de maneira geral, a defesa dos direi-
tos dos “pobres”, também entendidos como “povo” ou 
“excluídos”, e a consequente defesa e estímulo à organi-
zação de grupos e segmentos “populares”. Essa perspectiva 
é muito próxima daquela das correntes progressistas da 
Igreja Católica, influenciadas pela Teologia da Liberta-
ção, que interpreta a pobreza como injusta, resultado das 
ações humanas e não um desígnio divino. Os segmentos 
progressistas dessa igreja foram responsáveis pela criação 
dos CDDHs, no período da ditadura militar – muitos até 
hoje ativos –, contando com advogados que defendiam e 
prestavam consultoria jurídica a movimentos e grupos em 
casos de violação de direitos.

É interessante observar que a escolha das agências 
financiadoras não pode ser atribuída mecanicamente à 
disponibilidade de financiamento ou possibilidade de 
acesso a recursos, mas em especial à afinidade entre estas 
e as linhas de atuação de ONGs. As escolhas e os proje-
tos das ONGs de defesa dos direitos humanos são influen-
ciados por essa origem dentro dos organismos da Igreja 
Católica progressista e pelo apoio, direto ou indireto, que 
recebem destes ainda hoje. Nesse sentido, pode-se afirmar 
que há um alinhamento de frame entre as agências finan-
ciadoras e suas organizações, como o exemplo da FMMA 
pode corroborar.

12 Para uma análise pormenorizada das missões e valores de agência financiadoras 
do MNDH e da FMMA, ver Ricoldi (2011).
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a fundação margarida maria alves e os Juristas 
populares
A FMMA é uma organização não governamental que foi ins-
tituída juridicamente como fundação em 1994, quando a 
arquidiocese da Paraíba resolveu conceder autonomia ao 
seu antigo CDDH. Este fora criado pela arquidiocese em 
1976 para dar assessoria jurídica aos camponeses em con-
flitos de terra (Mitidiero, 2008, p.303). Era um dos organis-
mos da arquidiocese criados (entre Comunidades Eclesiais 
de Base e Pastorais) durante o episcopado de Dom José 
Maria Pires (conhecido também como “Dom Pelé”), religio-
so de cepa progressista. Pires permaneceu longo período à 
frente da arquidiocese da Paraíba (1965-1995) e sua gestão 
progressista ainda teve mais uma breve sobrevida com seu 
sucessor, Marcelo Carvalheira (1995-2004). Porém, com a 
iminente mudança de orientação da arquidiocese13 diante 
da aproximação do fim do episcopado de Carvalheira, o 
CDDH é transformado em fundação14.

O passado de serviço pastoral da FMMA, no entanto, 
deixou vestígios; o seu conselho curador é composto por um 
representante do arcebispo; um representante do colégio 
de consultores da arquidiocese da Paraíba; três represen-
tantes das Pastorais da arquidiocese; cinco representantes 
de entidades civis comprometidas com a defesa de direitos 
humanos e três representantes da equipe técnica-adminis-
trativa da fundação. Esses últimos, no entanto, têm direito 
à voz, mas não a voto. Isso não significa, na prática, que a 
arquidiocese dirija e controle de perto todas as atividades 
da FMMA. O conselho curador reúne-se de três em três 
meses, com um quórum flutuante. Além do mais, discutem 

13 A partir de 2004, assume o arcebispo Dom Aldo Pagotto, de linha conservadora, 
contrário às ações progressistas do episcopado anterior.
14 A ideia de criar uma fundação (e não uma associação, ou organização não go-
vernamental) se deu em razão da possibilidade dessa configuração jurídica poder 
mover ações civis públicas, em favor de direitos coletivos.
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questões de natureza mais ampla, além de superintender 
e supervisionar o trabalho cotidiano. Também acumulam 
outras funções importantes, embora de mais rara frequên-
cia, como a de assinar convênios e aprovar planos de ação 
anuais (FMMA, 2008). 

O nome da FMMA foi homenagem à presidenta do Sin-
dicato dos Trabalhadores Rurais da cidade de Alagoa Gran-
de, na Paraíba, assassinada em 1983, que remete às suas 
origens de defesa dos trabalhadores rurais. Porém, a atua-
ção da fundação desde sua criação é de base urbana, aten-
dendo “comunidades” e intermediando suas demandas nos 
espaços de formulação de políticas públicas, com o Estado 
ou o Poder Judiciário, para reivindicar direitos.

A Igreja Católica, sentindo-se ameaçada pelos efeitos da 
sociedade moderna, vistos como negativos, tais como a “racio-
nalidade das instituições e o desapego às relações de tipo pri-
mário, especialmente as referidas à família e à religião”, pre-
ocupa-se em preservar “comunidades” (Doimo, 1995, p.91). 
Ocupando uma lacuna proporcionada pela ausência do Esta-
do nessas “comunidades”, geralmente definidas como locali-
dades pobres e desprovidas de infraestrutura, a Igreja procu-
ra preencher esse espaço tornando-se o liame entre família e 
vizinhança, ao mesmo tempo que dá voz às suas demandas, 
proporcionando condições para que estas sejam elaboradas. 

Atuando nessa mesma perspectiva, no seu início, a 
FMMA funciona, sobretudo, como um “balcão de direi-
tos”, com muitos advogados e até um defensor público à 
disposição para atender a população. Porém, o trabalho 
interminável e o atendimento de inúmeros casos de pouca 
complexidade, às vezes de resolução administrativa (como 
requisição de aposentadoria ou queixas de consumo) fez 
a FMMA optar por um trabalho educativo (“Socializando 
o Direito”), constituído de palestras para a população (em 
especial, comunidades pobres). A parte advocatícia irá se 
restringir a casos de direitos coletivos. Assim, reformula-se 
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o projeto inicial, e com a assessoria de duas organizações 
que já trabalhavam há alguns anos com educação jurídica 
popular, Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais 
no Estado da Bahia (AATR)15 e a Themis16, a FMMA cria o 
curso de juristas populares em 1999. 

Com o passar dos anos, o curso cada vez mais incorpora 
novas técnicas e metodologias, buscando facilitar a apreen-
são dos conteúdos tratados, entre eles dinâmicas de grupo, 
peças teatrais e apostilas. Em 2005, a FMMA decide não acei-
tar mais inscrições de pessoas com curso superior concluído 
(graduandos eram permitidos, porém, a prioridade era dada 
a quem tivesse menos escolaridade), numa mudança que pre-
tende dar um caráter mais “popular” ao curso.

O curso de juristas, um dos principais projetos da 
FMMA, teve apoio de agências internacionais católicas, 
todas centradas no combate à pobreza. No seu primeiro 
ano, o curso de juristas populares teve apoio financeiro da 
fundação alemã Cordaid17. Em 2004, tem projeto institucio-
nal trienal apoiado tanto pela Cordaid como pela Catholic 
Agency For Overseas Development (Cafod)18. Na sua déci-
ma edição, em 2009, o curso ofereceu 30 vagas. A seleção é 
baseada na participação em movimentos sociais “desde que 
o grupo esteja organizado, tenha reuniões regulares e uma 
coordenação constituída, mas não é necessário ter CNPJ” 
(FMMA, 2006). É preciso apresentar pelo menos dois candi-

15 A AATR empreende cursos de formação em educação jurídica popular desde o 
início da década de 1990, também com experiência em conflitos de terra e mais 
ligada às questões agrárias. O curso “Juristas leigos” compreende a formação de 
homens e mulheres.
16 A Themis é uma organização não governamental feminista, sediada em Porto 
Alegre, que realiza capacitação legal a mulheres (o curso “Promotoras legais po-
pulares”) desde meados da década de 1990, num formato disseminado via Comitê 
Latino-Americano de Defesa da Mulher (Cladem), uma organização feminista in-
ternacional, voltada para a educação em direitos para mulheres.
17 A Cordaid é uma organização que resulta da fusão, em 1999, de três organiza-
ções católicas holandesas, Memisa, Mensen in Nood e Bilance, todas fundadas no 
início do século XX. 
18 A Cafod é a agência católica oficial da Inglaterra e País de Gales, fundada em 1960.
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datos às vagas por organização. As aulas são ministradas aos 
fins de semana, uma ou duas vezes ao mês. O perfil do juris-
ta popular compreende estar apto, após a formação, “a fazer 
os principais encaminhamentos no meio jurídico, mesmo 
não podendo atuar como advogado, além de orientar os 
cidadãos aos órgãos competentes para resolverem seus pro-
blemas judiciais e extrajudiciais” (FMMA, 2006). A FMMA 
estima que, nestes mais de dez anos de curso, tenham sido 
formados cerca de 180 juristas populares. 

Durante o terceiro curso de juristas leigos (realizado 
em 2002), surge a ideia de uma rede de juristas, a partir 
de uma demanda dos cursistas dessa turma, que indagavam 
sobre os outros que haviam se formado em anos anterio-
res, o que eles faziam, e se não atuavam coletivamente. Em 
resposta a essa demanda, a FMMA passa a promover encon-
tros entre os cursistas daquele ano e dos anteriores, e a rede 
surge desse processo, entendido como mais uma forma de 
atuação e fortalecimento do trabalho. 

Atualmente, a Rede de Juristas Populares possui 
quatro núcleos em três cidades da grande João Pessoa: 
um na capital, dois em Santa Rita (Tibiri e Forte Velho) 
e um em Bayeux. A Rede conta com financiamento da 
Misereor19, acordado inicialmente por três anos (2007-
2009) e renovado até o final de 2012 (FMMA, 2011). Isso 
significou ter um técnico da FMMA designado somente 
para acompanhar suas atividades, organizando, facilitan-
do a comunicação, documentando as reuniões, trazendo 
informações e sugerindo ações e estratégias além de dar 
apoio para as atividades que os núcleos desejam realizar. 
As reuniões e atividades, porém, eram planejadas e rea-
lizadas pelas reuniões mensais nos núcleos de juristas, os 
quais participam sem qualquer remuneração. 

19 A Misereor é uma agência da Igreja Católica alemã, fundada em 1958. Seu nome 
tem origem na frase latina: Misereor super turbam (Estou com pena do povo).
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O frame de direitos humanos da Fundação Margarida Alves 
Para a delimitação do frame da FMMA utilizaremos como 
fonte, principalmente, um boletim informativo que a 
organização publica desde 2002, que nasce com o nome 
de Intergrupos, passando a se chamar Falando DHireito em 
2004. O Intergrupos durou quatro edições e foi realizado 
pela FMMA em parceria com diversos grupos20, desde 
associações comunitárias até fóruns para discutir questões 
mais amplas. Fica claro, no entanto, que a responsabili-
dade maior pelo informativo tanto em termos editoriais, 
como de recursos humanos e financeiros para realizá-lo é 
da FMMA. Os grupos associados, em geral, incluem aque-
les que são “acompanhados” pela FMMA, quer dizer, os 
grupos aos quais a FMMA prestava assessoria, em especial 
porque tem representantes entre os juristas que fizeram 
ou faziam o curso à época. 

O Intergrupos se ocupou de noticiar a participação da 
FMMA em diversos fóruns, como o Fórum de Reforma Urba-
na (Ferurb), o Fórum de Controle Externo do Judiciário 
(Focoej) e a Articulação Estadual de Políticas Públicas, 
todos eles espaços da sociedade civil nos quais se discutiam 
políticas para os diversos temas tratados. Em particular, 
esses fóruns faziam denúncias e articulavam pressões sobre 
determinados problemas. Esse primeiro momento do infor-
mativo da FMMA reflete a nova orientação da organização, 
atuando como uma organização autônoma leiga. Assim, 
a FMMA passa a prestar assessoria a grupos e a participar 
de fóruns, optando por concentrar-se em casos coletivos. A 
partir de então, ela entende que os casos individuais pode-
riam ser em grande parte resolvidos com a capacitação jurí-

20 Comunidade Operária do Bairro das Indústrias, Associação Comunitária do 
Jardim da Mônica, Movimento de Promoção da Mulher, Comitê de Cidadania, 
Grupo Flor Mulher, Fórum de Reforma Urbana, Articulação Estadual de Políticas 
Públicas, Centro de Direitos Humanos Dom Oscar Romero, Movimento Cidada-
nia e Segurança.
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dica de lideranças já envolvidas com associações ou grupos 
mais ou menos organizados. 

A missão da FMMA é definida em seu estatuto como 
“fortalecer e difundir uma cultura de respeito aos direi-
tos humanos, na perspectiva dos movimentos populares e 
da justiça social” (FMMA, 2008a, p.1). O documento ainda 
destaca entre os movimentos e grupos que procura asses-
sorar, os de defesa da mulher, da criança, dos adolescen-
tes e do meio ambiente. As maneiras como a FMMA se 
compromete a perseguir seus objetivos incluem educação 
e capacitação, fortalecimento da participação e organiza-
ção, denúncias de violação, uso de instrumentos jurídicos 
(FMMA, 2008a, p.1-2).

O tema dos direitos humanos é tratado de forma ampla 
e abrangente. No segundo número do boletim Intergrupos, 
o editorial assinado pela técnica da FMMA Cândida Maga-
lhães, que critica a política de privatizações e o “desmonte 
do Estado”, apontado como “descompromisso do Estado 
com as Políticas Públicas”, procura distinguir os direitos 
humanos de “defesa de criminosos”.

Direitos humanos não é isso [defesa de criminosos]. 
direitos humanos tratam de um conjunto de direitos, 
como: trabalho, saúde, educação, moradia, alimentação, 
justiça social, igualdade de oportunidades especialmente, 
o combate às desigualdades de gênero, classe social, raça, 
etnia e geração. 
Somente projetos coletivos de organização e lutas podem 
romper com a brutalidade da vida de injustiças sociais 
presentes na cena brasileira.
A atuação de sujeitos plurais envolve necessidades e 
aspirações de mulheres e homens, que retomam sonhos, 
esperanças e alimentam a luta por uma sociedade mais justa 
e coletivamente trabalham na construção da democracia e 
conquista da cidadania plena e ativa (Magalhães, 2002).
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Essa perspectiva de defesa de direitos humanos, portan-
to, também tem alvos preferenciais: determinados segmentos 
que estariam em desvantagem em relação aos sistemas eco-
nômico e político. 

Outro artigo, escrito por Mário Ypiranga Neto21 e 
reproduzido no boletim da FMMA (já havia sido publicado 
na página da internet Portal Amazônia), enfatiza essa forma 
de entendimento da defesa dos direitos humanos no frame 
interpretativo da FMMA:

Engana-se quem pensa que os direitos humanos regem 
as relações entre iguais. O Direito dos direitos humanos 
opera na proteção dos mais desvalidos, na defesa dos 
ostensivamente mais fracos, dos excluídos desses direitos 
mais elementares, dos famintos e dos iletrados do Brasil.
A miséria e a fome são questões humanitárias tão 
importantes quanto o combate à tortura policial e negar 
os primeiros parece-me tão grave quanto desconsiderar o 
último [...] (Ypiranga Neto, 2009).

Defender direitos humanos significa atuar política e juri-
dicamente em face do domínio do aparato do Estado pelas 
elites econômicas. Não se trata, no entanto, de abandonar 
as vias institucionais, mas de tomá-las e democratizá-las. 

A noção de direitos humanos contida no frame da 
FMMA, porém, não corresponde exatamente às atividades 
que abraça. Sempre se definindo como “entidade de direi-
tos humanos”, a sua atuação esteve mais ligada à defesa da 
reforma urbana, direito à cidade, questões de usucapião, 
sempre no campo dos direitos coletivos e ligados às necessi-
dades dos grupos assessorados, como veremos a seguir. 

21 Promotor de justiça e escritor, ele não pertence ao quadro da FMMA, mas a re-
produção do artigo reflete, indubitavelmente, a concordância com seu conteúdo.
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temas, injustiças e estratégias
Na análise das notícias sobre a atuação da FMMA, pudemos 
distinguir quatro grandes temas: controle social; reforma 
urbana e direito à moradia e à terra; meio ambiente; gêne-
ro/mulher. 

Essa análise contou com quatro níveis internos de abran-
gência: 1. tratou da elaboração de políticas e leis, assim como 
a intervenção direta em políticas, que inclui a participação 
em espaços de consulta e deliberação coletiva a respeito de 
políticas públicas, visando atingir toda a sociedade ou vários 
segmentos desta; 2. tratou de ações que visam assessorar 
ou intervir em problemas coletivos de grupos específicos 
(geralmente comunidades ou bairros, em especial por meio 
de intervenções jurídicas ou projetos); 3. tratou da assesso-
ria à organização de pequenos grupos, como acompanha-
mento a atividades de organização (elaboração e registro de 
estatutos e assembleias), ou pequenas assessorias por meio 
de seus representantes, como participação e incentivos para 
eventos; 4. tratou de denúncias ou acompanhamentos de 
casos de violação de direitos humanos exemplares, circuns-
critos no tempo e no espaço.

A chave da separação desses níveis baseia-se num gra-
diente macro-micro, assim como, de certa forma, coletivo-
-individual, ou seja, ações que visam atingir a sociedade 
como um todo, passando por aquelas voltadas para comu-
nidades e grupos, para grupos e associações, até casos de 
denúncias de violação que podem ter como vítima apenas 
um indivíduo22. Como se poderá constatar, as ações de cada 
nível não se distribuem equitativamente para cada tema, 
mas relacionam-se ao tema e tipo de direito a ser defendi-
do. Foram selecionadas 94 matérias publicadas nos boletins 

22 No caso do nível 4, incluímos também denúncias e casos circunscritos no tempo 
e espaço, mesmo que atinjam um coletivo, desde que seja uma denúncia e não 
faça parte dos grupos assessorados pela FMMA.
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da FMMA em 21 boletins, entre 2002 e 2010. Há uma lacu-
na entre 2006 e 2008, devido à indisponibilidade destes na 
página eletrônica da FMMA. As notícias foram assim classi-
ficadas: 33 (35%) em controle social; 24 (26%) em reforma 
urbana e direito à terra; 17 (18%) em meio ambiente e 20 
(21%) em gênero/mulher.

Controle Social
O primeiro tema é aquele que possui maior concentração 
de atividades de nível 1. Esse tema, de definição mais abran-
gente, apesar da referência bastante difusa, é também alta-
mente recorrente. Ao comentar o nepotismo no Judiciário, 
assunto em voga à época na Paraíba, a técnica da FMMA 
Verônica Rodrigues defende o controle social:

Assim, compreender o funcionamento dos órgãos públicos, 
discutir e acompanhar o orçamento, onde estão previstos 
os recursos e como serão gastos e a efetiva implementação 
do dinheiro arrecadado, exigir atendimento dos setores 
públicos, não pode ser coisa para técnico, mas para todos 
os cidadãos e cidadãs, que se assim não fazem, perdem 
força de reivindicação, por não conseguirem exercer o 
efetivo controle social. Os canais de participação já estão 
implantados. Precisamos agora efetivar seu funcionamento, 
através de um processo educativo amplo para o exercício da 
cidadania relativo a desmistificar o tecnicismo que sempre 
quer provar que os gestores entendem mais as nossas 
necessidades que nós mesmos (Rodrigues, 2005, p.2).

A atuação da FMMA está estreitamente ligada ao mun-
do jurídico, e em boa parte dos casos, isso se traduzirá em 
ações e advocacy por vias jurídicas, seja impetrando ações, 
seja defendendo uma ampliação do acesso à justiça, a refor-
ma e controle externo do Judiciário. As ações dessa funda-
ção abrangem a realização de seminários, participação em 
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fóruns e conferências, entre os quais os já citados fóruns 
permanentes Articulação Estadual de Políticas Públicas, 
Ferurb e Focoej, além das Conferências de Direitos Huma-
nos e Conferências das Cidades – em níveis municipal, esta-
dual e federal –, entre outros eventos. 

No que classificamos como nível 2 de ações, há proje-
tos como o “Espaço Legal”, financiado pela Brazil Founda-
tion, “destinados à sensibilização, capacitação e estímulo à 
participação política e jurídica para promover a regulariza-
ção fundiária de 186 famílias das duas localidades de For-
te Velho, em Santa Rita, e Mussumagro, em João Pessoa”. 
(FFMA, 2004b). Também estimula a participação dos juris-
tas em diversos canais como o processo de orçamento parti-
cipativo e conselhos municipais. 

Em relação à assessoria a pequenos grupos, não houve 
casos no nível 3. 

No nível 4, encontramos o acompanhamento de 
casos impunes que se arrastam a longo prazo, como o 
assassinato de Margarida Maria Alves. Há também casos como 
a cobrança de providências sobre a utilização de ruas como 
estacionamento privativo ao redor de prédios do Poder 
Judiciário, caso denunciado ao Focoej.

Reforma Urbana e Direito à Moradia e Terra
O tema do direito à terra está presente desde a criação da 
FMMA como CDDH e é uma das suas mais importantes linhas 
de atuação e intervenção. Embora haja diversidade entre os 
três temas que enunciamos, entendemos que são temas que 
se aproximam e podem ser entendidos como desenvolvimen-
tos ao direito à terra. A reforma urbana relaciona-se com o 
direito à moradia (não é só necessário conquistá-la, é preci-
so dotar de infraestrutura o novo bairro, o que nem sempre 
ocorre). O direito à terra associa-se claramente aos dois pri-
meiros temas, pois discute a permanência e sobrevivência de 
habitantes de áreas rurais há muito instalados nessas terras, 
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tematizando de forma semelhante a desigualdade entre ricos 
e pobres no que tange à propriedade. 

Nesses temas, as atividade tem maior ocorrência nos 
níveis 1 e 2, isto é, tanto na elaboração de políticas e par-
ticipação em fóruns, como na intervenção para resolução 
de situações específicas. Esse trecho de artigo de técnica da 
FMMA expõe sua definição:

Reforma urbana pode parecer algo técnico, 
incompreensível ou mais um discurso propositalmente 
elaborado para que a maioria da população não entenda 
e, assim, não possa acessar o seu direito. Diferentemente 
disso, reforma urbana diz respeito à vida das pessoas e 
trata da desigualdade de moradia, saneamento básico, 
acesso daqueles direitos que todos nós gostaríamos de ter, 
mas não sabemos onde buscar. [...] Para isso, precisamos 
ver a cidade como extensão de nossas casas, para podermos 
desenvolver trabalhos de valorização de nossas ruas, bairros, 
com sua cultura, mas também para nos envolvermos nas 
lutas mais coletivas que cobram participação da sociedade 
nas decisões importantes para a cidade. Precisamos criar 
espaços públicos de participação e de cobrança (Rodrigues, 
2004, p.2).

As atividades de nível 1 são, na sua maioria, a participa-
ção no já citado Ferurb. As ações relacionam-se à política 
habitacional de João Pessoa, alvo de denúncias na gestão 
de Cícero Lucena (1997-2004), quando da implantação do 
Programa “É Pra Morar”. Via Ferurb, a fundação fez incur-
sões ao Ministério Público, solicitando providências sobre 
a má-qualidade das habitações as quais, segundo pareceres 
técnicos, corriam risco de desabamento (FMMA, 2004a). 
Acompanhou também o desenvolvimento da política habi-
tacional no mandato de Ricardo Coutinho, sucessor de 
Lucena, assim como dos prefeitos de Bayeux (Jota Júnior) 
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e Santa Rita (Marcos Odilon Ribeiro Coutinho). Também 
militou na campanha pela elaboração/revisão de Planos 
Diretores em cidades paraibanas, e assessorou municípios 
nesse sentido. 

Em um nível mais interventivo, mas ainda orientado 
para comunidades, a FMMA procurou contribuir com ques-
tões habitacionais e fundiárias. Ainda que sua atuação seja 
urbana, em várias ocasiões interveio em problemas enfren-
tados por comunidades em áreas rurais, comuns na região 
metropolitana de João Pessoa. 

Um exemplo é a assessoria e apoio à Associação de 
Moradores de Forte Velho, distrito de Santa Rita, que a 
FMMA acompanha desde 2003: naquele ano, o conflito já 
somava nove anos de disputa judicial (e que perdura até os 
dias de hoje). As famílias da comunidade ocupavam uma 
área de 450 hectares e viviam sob ameaça, além de terem 
sofrido com o envenenamento de lavouras e o incêndio 
de moradias. A ocupação derivava de situação generaliza-
da em diversas áreas do Nordeste, o “morador de condi-
ção”, lavrador que pedia permissão para morar e produzir 
em determinada grande propriedade; para pagar o aluguel 
da terra, deveria realizar o “cambão” (dias de trabalho na 
lavoura do proprietário), relação de conotação servil a que 
os moradores deveriam se sujeitar. Com o avanço da indús-
tria sucroalcooleira e a morte dos antigos proprietários 
com os quais o acordo havia sido feito, muitos morado-
res de condição foram expulsos e, quando se recusavam 
a sair, eram ameaçados e agredidos (Mitidiero, 2008). A 
luta pela eliminação do cambão foi um dos principais moti-
vos para organização das ligas camponesas na Paraíba23. 

23 As ligas camponesas da Paraíba reivindicavam principalmente o direito de 
plantar nas terras em que moravam, e que o pagamento do trabalho da lavoura 
do proprietário fosse feito em dinheiro (os moradores, por sua vez, pagariam 
também o aluguel da terra em dinheiro), atenuando a dependência do proprie-
tário da terra. Em Pernambuco, elas reivindicavam principalmente a extensão 
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Ainda na década de 1980, moradores da comunidade de 
Forte Velho pagavam cambão ao proprietário das terras. 
Com a morte deste, os herdeiros vendiam as terras, inclusi-
ve as com moradores, que ficaram a mercê dos novos pro-
prietários, enfrentando ameaças, redução do terreno (pos-
sibilitando apenas a moradia, e não mais a cultura agrícola 
de subsistência), o que motivou a organização dos morado-
res para a garantia de permanência24. Além do caso de For-
te Velho, a FMMA move ação de regularização em área de 
usucapião urbano, no bairro Mussumagro, João Pessoa. 

Ao lado dessas intervenções, a FMMA procura, em 
um terceiro nível, acompanhar a formação e formalização 
de associações de moradores para que possam continuar 
reivindicando melhorias para as comunidades. Uma via 
importante de intervenção nesse tema passa pela organi-
zação comunitária: 

A falta de regularização fundiária também piora os 
outros problemas enfrentados pela população, como a 
inexistência de rede coletora de esgoto, escola ou creche e 
as dificuldades de funcionamento do Programa de Saúde da 
Família. [...] Verônica [técnica da FMMA à época] explica 
que o projeto prevê o envolvimento da comunidade em todo 
o processo da regularização, através de oficinas e reuniões 
realizadas por técnicos da Fundação. “Esta é uma das partes 
mais importantes do trabalho, fazer com que o processo seja 
bastante participativo”, garante (FMMA, 2008b, p.4).

Nesse trecho, a noção de “controle social” se traduz 
em termos mais técnicos na aposta no fortalecimento da 

das leis trabalhistas aos trabalhadores das usinas. Souza (1996) relata a relação 
autoritária e violenta dos principais latifundiários da região da Várzea do Paraí-
ba na época das ligas.
24 Mitidiero (2008) narra com pormenores os conflitos da Fazenda Tambauzinho, 
comunidade vizinha a Forte Velho.
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organização “do povo”, da sua participação organizada nos 
canais institucionais, por meio dos quais poderá fazer valer 
seus direitos. No caso da reforma urbana, assim como direi-
to à moradia e terra, temos o direito coletivo por excelên-
cia, sempre reivindicado por um grupo.

Meio Ambiente
Apesar de ter sido a que teve menor número de notícias na 
classificação por temas, a defesa do meio ambiente é cada 
vez mais recorrente nas ações da FMMA. Isso se deve, em 
grande medida, pela eleição do meio ambiente como tema 
principal de atuação da rede de juristas. Classificamos em 
nível 1 as ações que abrangessem os quatro núcleos de juris-
tas e sua atuação nas políticas públicas, como incursões feitas 
à Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
(Sudema)25 e ao Instituto Nacional de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Um dos casos que se tornam objeto de intervenção da 
Rede de Juristas Populares é a salinização das cacimbas26, 
denunciada pela Associação de Moradores de Forte Velho 
como resultado da carcinicultura, a criação de camarões em 
viveiros. Realizou-se ato público, no qual representantes de 
várias instituições estiveram presentes, desde a Sudema e 
o Ibama, representantes da FMMA e da ONG Associação 
Paraibana dos Amigos da Natureza (Apan). 

Nos níveis 2 e 3, temos a maioria dos esforços envida-
dos para a preservação da Mata do Xem-xem, localizada em 
Bayeux. Desde audiências públicas (nível 1), composição 
do conselho gestor da mata e mobilização da população 
local promovidas pelos juristas e assessorada pela FMMA 
(nível 2), até plantio de mudas de espécies nativas em cla-

25 Órgão ambiental do governo da Paraíba.
26 As cacimbas são poços, feitos por meio de escavação, onde a água do solo se 
acumula. Muito comum no Nordeste, era a fonte de água potável da população de 
Forte Velho, que atualmente possui água encanada.
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reiras identificadas previamente pelos juristas, piqueniques 
ecológicos e caminhadas de limpeza da mata (nível 3). Em 
Tibiri (Santa Rita), são promovidas caminhadas denomina-
das “Via Sacra do Meio Ambiente”, que reúne alunos de 
escolas públicas e privadas (nível 2). Essa “Via Sacra” é parte 
importante da também anual “Semana do Meio Ambiente”, 
promovida pelos juristas da localidade, que realizam ofici-
nas nas escolas (nível 3). Já pela sua denominação, pode-se 
notar a marca deixada por religiosos da Igreja Católica pro-
gressista, frequentemente citados por juristas quando rela-
tam mobilizações realizadas em seus bairros/comunidades. 
Em nível 4, encontramos apenas uma denúncia contra “a 
impunidade relacionada ao rompimento da Barragem de 
Camará” em Alagoa Grande, na qual seu rompimento havia 
levado a cinco mortes e milhares de desabrigados. 

A importância atribuída ao tema meio ambiente e sua 
escolha como linha principal de atuação da Rede de Juris-
tas Populares não deixam de refletir diversos aspectos valo-
rativos em circulação ali. Tanto em sentido macrocultural, 
como a valorização da natureza, da terra e da imagem do 
sertanejo/nativo, como, da perspectiva da FMMA, no valor 
político dos direitos coletivos. Estes, além de estarem asso-
ciados com o direito à terra/moradia, e, portanto, com o 
direito à cidade de uma forma mais ampla, associam-se tam-
bém à qualidade de vida urbana, isto é, à coleta de lixo, 
ao saneamento básico e ao abastecimento de água tratada 
– serviços que ainda eram prestados, nas regiões periféricas 
da Grande João Pessoa, com muita deficiência. Esses pro-
blemas foram aglutinados sob o tema do meio ambiente, 
aliados à defesa da natureza de forma, digamos, mais direta, 
como o combate ao desmatamento. A temática de defesa 
do meio ambiente também encontra, na região metropoli-
tana de João Pessoa, um tecido urbano permeado de matas 
e modos de vida próximos aos característicos do rural, con-
forme enfatiza Maia (2000). 
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Gênero/Mulher
Gênero como tema, na classificação aqui proposta, irá 
incluir toda e qualquer referência à igualdade/desigual-
dade entre os sexos, a problematização de questões ligadas 
à condição feminina (violência doméstica, dupla jornada, 
participação na política etc.) e quaisquer referências à dis-
cussão sobre sexualidade. Apesar de ser um tema minoritá-
rio, a referência a gênero é bastante frequente. Ocorre que, 
diferentemente dos demais temas, gênero não se traduz, de 
forma significativa, em ações da FMMA.

Assim temos, em um primeiro nível, apenas a participa-
ção da FMMA na Rede de Mulheres da Paraíba por meio da 
atuação de uma das técnicas (notadamente militante feminis-
ta). Esta se traduz em ação pontual, no início da publicação 
do seu boletim. Vez por outra, são noticiados eventos relati-
vos à Rede, como a comemoração do Dia da Mulher Latino-
-Americana, ou a participação na Conferência Nacional de 
Mulheres, porém, sem uma participação direta da FMMA.

Não encontramos nenhuma ação que possa ser clas-
sificada como de nível 2. Já no terceiro nível, podemos 
encontrar notícias sobre as atividades desenvolvidas pelo 
Flor Mulher27, grupo próximo à FMMA. Desde o início, essa 
organização foi acompanhada pela FMMA na sua constitui-
ção, principais atividades, até a conquista da sede própria, 
uma casa “doada por uma missionária que acompanha o 
grupo há vários anos” (FMMA, 2005). 

Num quarto nível, que inclui denúncias e acompanha-
mento de casos de violação, o volume de informação é o 
maior entre todos quatro níveis, com pelo menos três casos 
importantes, de numerosas inserções no informativo. O pri-
meiro deles foi um caso de acusação de atos libidinosos con-

27 Flor Mulher é uma organização que surge a partir de formações de grupos de mu-
lheres para discussão de problemas de saúde mental, que foram iniciados por mis-
sionárias da ordem católica de linha progressista Maryknoll (originária dos EUA). 
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tra uma menor praticados pelo juiz José Edvaldo Albuquer-
que de Lima no exercício de suas funções, já que ele perten-
cia ao Juizado da Infância e Juventude da cidade de Bayeux.  
O Conselho Tutelar da cidade o teria denunciado e sofri-
do ameaças. O caso foi classificado no tema de gênero por 
se tratar de uma violência contra uma adolescente, embo-
ra o caso tenha sido tratado muito mais do ponto de vista 
do abuso de autoridade e da ameaça aos membros do con-
selho tutelar de Bayeux. 

Os dois casos restantes são violações contra mulheres, 
que ficaram conhecidos como Caso Márcia Barbosa e Caso 
Rosângela. A estudante Márcia Barbosa foi assassinada em 
1998, e todos os indícios apontavam para o então deputado 
estadual paraibano Aércio Pereira de Lima. A morte causou 
comoção e mobilizou diversas entidades de direitos huma-
nos do estado e do Ministério Público, o que ocasionou 
mudanças nas regras de imunidade parlamentar em crimes 
comuns (Emenda Constitucional n. 135, de 2001). Além 
da FMMA, se envolveram no caso a Gabinete de Assessoria 
Jurídica às Organizações Populares (Gajop), de Recife e 
Centre for Justice and International Law (Cejil), organiza-
ção internacional com escritório no Rio de Janeiro. O caso 
foi considerado emblemático e estava sendo acompanha-
do pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.

E, por fim, o terceiro caso noticiado foi o de Rosângela 
Silva Santana, de 38 anos, ocorrido em 2006. Rosângela se 
separara do marido, o cabo da PM Júlio Galdino Santana 
Filho, em razão de constantes agressões. Porém, depois de 
dois anos de separação, resolveu dar nova chance ao relacio-
namento. Após alguns meses, o marido voltou a agredi-la, o 
que culminou em um episódio extremamente violento, em 
que Rosângela foi amarrada, ameaçada com arma de fogo 
e teve suas roupas rasgadas. Rosângela foi capturada nua, 
tentando fugir. Apesar de ter sido vítima da violência do ex-
-marido, ela foi presa sob acusação de tentativa de homicí-
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dio. Na delegacia, para onde foi levada por colegas do ex-
-marido, Rosângela permaneceu nua durante várias horas. 
Ficou três dias presa, até a concessão de habeas corpus. A 
defesa de Rosângela foi acompanhada pela FMMA, entre 
outras organizações de mulheres.

Muitas notícias classificadas como “gênero” não pude-
ram, no entanto, ser incluídas em nenhum dos quatro níveis. 
São matérias meramente informativas, no sentido de que não 
noticiavam atividades da FMMA, mas de outras organizações 
(como atividades da União Brasileira de Mulheres ou da Rede 
de Mulheres da Paraíba), ou mesmo, da realização de encon-
tros e conferências (por exemplo, a Conferência Nacional de 
Políticas para as Mulheres). Também havia quase nenhuma 
referência à sexualidade, apenas notícias de formações no 
assunto ministradas por outras organizações.

Assim, no que tange às questões de gênero no interior 
do frame da FMMA, pode-se afirmar que estas se consubs-
tanciam na referência aos problemas das mulheres, em 
especial, às pobres. Há dificuldade em elaborar as ques-
tões de gênero, originárias dos movimentos feministas, 
em termos coletivos. A temática, apesar de amplamente 
referenciada em notícias dos boletins, não consegue ser 
incorporada facilmente ao frame da FMMA. De perspectiva 
coletivista e que se centra em questões como desigualdade e 
pobreza, este encontra dificuldade em conectar-se ao frame 
feminista. Ainda que haja pontos de contato, a temática de 
gênero toma a pobreza e a desigualdade como agravantes 
de uma condição que, não sendo de classe nem econômica, 
é elaborada em termos de diferenças sexuais. Desse modo, 
embora não seja um tema amplamente trabalhado em ter-
mos de sua atuação, serve para sublinhar, por contraste, os 
principais aspectos do seu frame, alinhado com um master 
frame de direitos humanos.

* * *

12022-LuaNova86-02_af4a.indd   150 7/20/12   11:48 AM



151

Lua Nova, São Paulo, 86: 123-154, 2012

Arlene Martinez Ricoldi

O artigo procurou, a partir da análise sobre a formulação 
do frame da FMMA, uma organização de longo percurso na 
defesa de direitos humanos no estado da Paraíba, iluminar 
pontos de formação do master frame de direitos humanos no 
Brasil. Desde sua criação como CDDH, na década de 1970, 
a organização passou por diversas fases. Nasce como defen-
sora dos direitos dos camponeses em conflitos fundiários, 
com o intuito de promover assistência jurídica, numa via 
legalista de luta pela terra, durante a ditadura militar.

Com origem na Igreja Católica, a FMMA não rom-
pe com as redes de relações estabelecidas, pois tem seus 
principais projetos financiados por agências católicas 
internacionais, alinhando-se às suas concepções de assis-
tência ao “povo”, que se superpõe ao de “pobres”. Muitas 
vezes, ao se referir a essas camadas, utiliza uma concep-
ção homogeneizante dos “pobres”, objetos da injustiça 
dos “ricos/poderosos”. Ainda que esteja alinhada às orien-
tações de suas financiadoras, deve-se observar que, para 
além disso, financiadores e financiados compartilham 
objetivos e entendimentos comuns sobre o que significa 
defender os direitos humanos, e esse alinhamento se deve, 
certamente, ao compartilhamento de valores religiosos 
de mesma origem, ou seja, a cristã. Examinar a questão 
sob essa perspectiva permite compreender melhor essas 
relações, em vez de tomar como dado que as organizações 
financiadas distorcem seus objetivos em busca de finan-
ciamentos, assim como também é simplista afirmar que as 
agências impõem uma agenda. 

Por outro lado, o master frame também sofre, internamen-
te, processos de framing amplamente influenciados pela Igre-
ja Católica: sabe-se que sob a ditadura, os segmentos progres-
sistas dessa igreja foram apoios importantes da resistência ao 
regime. O antecessor da FMMA corresponde a um daqueles 
equipamentos criados pela Igreja Católica para responder ao 
vácuo do Estado e ao seu fechamento às demandas da socie-
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dade. Esses organismos até hoje permanecem na ativa, adap-
tados aos novos tempos de democracia.

Por fim, a atuação da FMMA mostra ainda a perspecti-
va fortemente coletivista, calcada no auxílio a “comunida-
des”, regiões de bairros pobres que possuem laços primários, 
familiares e de vizinhança fortes. O auxílio ao “povo pobre” 
se dá por meio da intermediação entre essas comunidades 
e os espaços de mediação de políticas públicas, “dando voz” 
às suas demandas. Essa perspectiva, porém, enxerga certos 
problemas como “mais coletivos” do que outros: a luta por 
terra ou moradia, que garante o estabelecimento da famí-
lia, e por extensão, da comunidade, é privilegiada nesse fra-
me. Porém, outras questões, como as relacionadas a gênero, 
entram com dificuldade nessa elaboração, pois, por vezes, 
supõem romper com um ideário de preservação da família 
tradicional, base dos laços comunitários. Isto é, com base na 
análise apresentada, podemos lançar a hipótese de obstácu-
los cognitivos (verdadeiras “cegueiras”) a certas questões. 
Assim, um master frame amplo e genérico de direitos huma-
nos ganha colorações próprias em determinados contex-
tos, em razão não somente de interesses das organizações, 
mas de ressonância de valores entre aqueles que se propõem 
a defender certas causas. Porém, pode-se afirmar como uma 
característica central do master frame de direitos humanos no 
Brasil, o privilégio da defesa dos direitos coletivos.

arlene martinez ricoldi 
é doutora em sociologia pela USP e pesquisadora da Funda-
ção Carlos Chagas. 
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desafIos e perspectIVas para Integrar 

dIreItos humanos e democracIa*

Raphael Neves

Quando acompanhei ao vivo a votação sobre a constitucio-
nalidade da Lei da Anistia no Supremo Tribunal Federal 
em 2010, fiquei com a sensação não só de que as razões 
que cada magistrado dava para validar a lei eram incorretas, 
como a de que acabariam, como de fato ocorreu, gerando 
uma decisão injusta. Mais do que isso, tive a impressão de 
que nossa corte constitucional não havia sido capaz de reco-
nhecer os direitos mais básicos que estavam ali em jogo. Em 
que medida um acordo político “bilateral” de reconcilia-
ção pode ou não ser válido? A quais critérios ele deve estar 
subordinado e que tipo de princípio ele não deve violar? 
No fim das contas, o problema fundamental sobre a relação 
entre direitos humanos e poder político foi resolvido pela 
neutralização dos primeiros em favor do resultado gerado 
pelo segundo.

* Este trabalho contou com financiamento da Capes/Fulbright. Agradeço à Ingrid 
Cyfer pelas críticas e pelo apoio, fundamental como sempre. Parte deste texto foi 
apresentado na V Reunião do Grupo de Estudos sobre Internacionalização do 
Direito e Justiça de Transição (Idejust), na UFPR, em outubro de 2011.
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Muito se fala hoje em direitos humanos, quase os equi-
parando a uma lista de direitos que todos possuímos pela 
nossa simples condição de pessoa. Uma abordagem comum 
do tema é relacionar vários instrumentos normativos – leis, 
tratados, normas constitucionais, decisões – e atribuir-lhes 
um caráter especial, elevando-os ao patamar de direitos 
humanos. É um trabalho quase de “certificação”, ou seja, de 
reconhecer o que conta ou não como direito humano. Outra 
abordagem, especialmente no que se refere ao tema das anis-
tias e comissões de verdade, é a de um estudo comparado de 
diferentes experiências e arranjos institucionais. A partir des-
ses casos, o especialista induz algumas “regras” ou “conselhos 
práticos” que podem servir em outros contextos. A aborda-
gem que este artigo pretende fazer é de outro tipo. Pretendo 
partir de uma teoria normativa dos direitos humanos e, com 
ela, avaliar certas decisões e arranjos institucionais.

Os direitos humanos não podem ser entendidos desvin-
culados do exercício do poder político. De um lado, eles 
determinam o modo como esse poder deve ser exercido, 
acabando com a distinção entre senhores e servos, cidadãos 
de primeira e segunda classe e assim por diante. De outro, 
esses mesmos direitos são institucionalizados, interpretados 
e ampliados em função do próprio exercício democrático 
do poder de cidadãos livres e iguais. A formulação que apre-
sento na primeira seção do texto tenta combinar ambos os 
aspectos, levando em conta o “direito básico à justificação”, 
elaborado por Rainer Forst. Procuro mostrar como a teoria 
de Forst vincula os direitos humanos ao exercício demo-
crático do poder. Além disso, mostro como essa teoria está 
intimamente ligada à teoria da responsabilização de Klaus 
Günther. Os dois mantêm um programa conjunto de 
pesquisa (Forst; Günther, 2011) que busca desenvolver 
certas premissas de uma teoria discursiva da democracia 
ainda pouco explorada, mas que pode lançar alguma luz 
sobre os dilemas enfrentados nas transições políticas.
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Em seguida, faço uma reconstrução da posição da Cor-
te Interamericana de Direitos Humanos (CtIDH) a partir 
de sua jurisprudência a respeito do “direito à verdade”, que 
culminou na condenação do Brasil em novembro de 2010 
no Caso da Guerrilha do Araguaia. Por fim, retomo a dis-
cussão teórica levando em conta um caso bem-sucedido de 
justiça restaurativa, a Comissão de Verdade e Reconciliação 
da África do Sul. Com isso, concluo com algumas conside-
rações sobre a Comissão Nacional da Verdade a ser implan-
tada no Brasil. Procuro apontar as potencialidades dessa 
iniciativa e como, respeitados certos critérios, ela pode 
constituir uma forma legítima de responsabilização pelos 
atos criminosos cometidos durante a ditadura militar.

direito básico à justificação e imputação de 
responsabilidade: integrando o exercício democrático de 
poder dos cidadãos
A ideia de um “direito básico à justificação” implica que 
nenhuma ordem social ou política é legítima se não puder 
ser adequadamente justificada para os que lhe são subordi-
nados. Segundo Rainer Forst, direitos humanos são “direitos 
contra estruturas sociais e políticas injustificadas de domi-
nação” (2010, p.718). Nesse sentido, demandas por direitos 
humanos podem ser entendidas como reivindicações por jus-
tificação de estruturas percebidas como injustas.

Essa abordagem não se origina nem de uma doutrina 
moral abrangente, nem de uma teoria que se restringe ape-
nas ao campo político. Ao contrário, é um procedimento 
recíproco e geral de justificação de direitos humanos e nor-
mas de justiça internacional dentro de certos contextos. 
Como Forst aponta, essa teoria é uma construção moral e 
política da qual os princípios não são uma lista de direitos 
humanos (como no caso do construtivismo moral), ou de 
normas específicas, atreladas ao contexto de uma estrutu-
ra social (caso de um construtivismo político) (Forst, 1999, 
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p.46). O construtivismo moral só pode gerar uma lista de 
direitos, mas é preciso ir além. Com o construtivismo polí-
tico, esses direitos podem ser concretamente justificados, 
interpretados, institucionalizados e realizados em contextos 
sociais, ou seja, dentro de uma ordem política legalmente 
constituída (Forst, 1999, p.48).

A construção moral dos direitos humanos exige que 
a justificação siga os critérios de reciprocidade e gene-
ralidade. Reciprocidade significa que ninguém pode rei-
vindicar algo negado a outros (reciprocidade de conte-
údo) e, ao mesmo tempo, ninguém pode simplesmente 
defender suas próprias perspectivas, valores, interesses, 
assim por diante, sem apresentar uma justificação mútua 
(reciprocidade de razões). A generalidade, por sua 
vez, significa que as razões apresentadas na justificação 
devem ser compartilhadas por todas as pessoas afetadas, 
dado seus interesses e reivindicações reciprocamente 
legítimos (Forst, 2010, p.719-20). Em outras palavras, tais 
direitos são normas morais com a pretensão de serem 
mútua e universalmente obrigatórias.

O passo seguinte é uma construção política que tem 
o “construtivismo moral como centro”, à medida que não 
há interpretação e institucionalização legítimas de direitos 
humanos que violem esse núcleo. Ambos os elementos – 
moral e político – são complementares. Forst argumenta 
que direitos morais são “direcionados à autoridade polí-
tica e legal e têm de ser assegurados em uma forma legal-
mente obrigatória” (2010, p.736). Uma “estrutura básica 
de justificação”, diz Forst, é uma estrutura política e legal 
que permite aos cidadãos deliberar e decidir sobre institui-
ções sociais que são válidas para eles e oferece a interpre-
tação e a realização de seus direitos.

Esse duplo dimensionamento que Forst dá à constru-
ção dos direitos humanos ajuda a entender a relação dos 
imperativos morais com a institucionalização e a interpreta-
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ção contextualizada de tais direitos. Em determinada passa-
gem, ele afirma:

É tarefa do Estado assegurar os direitos humanos e proteger 
os cidadãos de violações por atores privados, tais como 
grandes empresas, por exemplo. A omissão, seja porque 
o Estado decide não agir, ainda que tenha condições 
para isso, ou porque está muito debilitado, constitui 
proteção insuficiente dos direitos humanos, mesmo que 
tal violação não seja o trabalho do Estado, mas de outros 
agentes. Portanto, o Estado é o principal endereçado das 
reivindicações para proteger direitos, mesmo que não seja o 
único agente que possa violá-los (Forst, 2010, p.738).

Ou seja, o Estado é sempre chamado a agir de alguma 
forma. Não existe uma suposição de que seja possível asse-
gurar direitos humanos sem algum tipo de institucionali-
zação que passe pelos mecanismos conhecidos do Estado 
(direito, cortes, checks and balances etc.).

Entendo que é possível argumentar que o direito bási-
co à justificação de Forst vai além da conhecida distinção 
entre liberdades positiva e negativa. Em relação a esta, o 
direito básico à justificação também circunscreve um limite 
para a autoridade, à medida que exclui uma ação ou norma 
que não possa ser justificada. Em relação àquela, ele precisa 
ser constituído pelos próprios cidadãos para determinar o 
conteúdo de tais direitos por meio da participação em pro-
cessos de justificação pública de razões. As reivindicações 
por direitos humanos opõem-se fortemente a qualquer tipo 
de regra autoritária e, nesse sentido, podem ser dirigidas 
contra o Estado. Todavia, essas lutas podem também buscar 
a realização de tais direitos no Estado.

Durante transições políticas, a resistência a um regi-
me autoritário é, às vezes, sucedida por uma fase de muita 
instabilidade. Os que antes combatiam os mecanismos de 
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repressão estatal agora têm de levar em conta um difícil 
jogo para manter a recém-instaurada democracia. Foi exata-
mente isso que estava em questão quando o general Augus-
to Pinochet afirmou, durante a restauração da democracia 
chilena, que se alguém tocasse em algum de seus homens, o 
Estado de direito estaria acabado. Ou quando o presidente 
Raúl Alfonsín enfrentou uma série de insurgências militares 
poucos meses após sua posse, em 1983, ao tentar revogar 
uma lei de anistia aprovada ainda durante a ditadura argen-
tina. Anistias concedidas em tais situações podem ser ilegíti-
mas (pelas razões que mostrarei em seguida), mas também 
podem, dependendo de como são implementadas, fazer par-
te da construção política dos direitos humanos.

Enquanto o núcleo moral dos direitos humanos con-
tém o que “não se poderia negar com razões recíproca e 
genericamente válidas” (Forst, 2010, p.735), talvez seja pos-
sível incluir na construção política de tais direitos a pre-
tensão a certa estabilidade política e social, que é condição 
para sua institucionalização e realização. A “estabilidade 
social torna-se moralmente relevante”, afirmam Amy Gut-
mann e Dennis Thompson, “quando é parte do que a justi-
ça (ou algum outro bem moral) exige no momento presen-
te (porque a justiça demanda o fim ou a prevenção de uma 
guerra civil socialmente devastadora), ou porque a estabili-
dade social é necessária para promover a justiça no futuro, 
ou porque a estabilidade social sustenta algum outro bem 
moral equivalente” (2000, p.23).

E quando o Estado falha em prover esses mecanismos 
de justificação? Haveria um “plano B”? A quem os cida-
dãos devem recorrer? Vou deixar de lado a questão mais 
espinhosa sobre até que ponto devemos tolerar o que John 
Rawls (2001) chamou de “povos decentes”, ou seja, socie-
dades não democráticas, mas que respeitam alguns direitos 
fundamentais. Minha preocupação aqui é com os casos de 
sociedades que passam pelo processo de transição polí-
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tica rumo à democracia, porém falham, em decorrência 
de uma anistia “pacificadora”, em imputar responsabilidade 
aos perpetradores de crimes contra os direitos humanos 
e aos que se beneficiaram com o regime de exceção. Em 
outras palavras, quando um Estado falha em atribuir res-
ponsabilidade por graves violações de direitos humanos, em 
decorrência dos riscos que isso traz à sua estabilidade, com 
quais outros mecanismos os cidadãos podem contar?

É comum que discursos sobre direitos humanos acom-
panhem reivindicações para punir os responsáveis pela 
violação desses direitos. Nesse sentido, há considerável 
ampliação de instrumentos nacionais e internacionais 
para combater e prevenir crimes de genocídio, crimes de 
guerra e aqueles contra a humanidade, além da criação 
de tribunais internacionais temporários (como os ins-
taurados para julgar os crimes da antiga Iugoslávia e de 
Ruanda) e permanentes, como a CtIDH, a Corte Euro-
peia de Direitos Humanos (CtEDH) e o Tribunal Penal 
Internacional. Desde Nuremberg, os direitos humanos ini-
ciaram uma simbiose com o “dever de processar e punir” 
(the duty to prosecute and punish), como aponta Diana Oren-
tlicher (1991) em um ensaio seminal sobre essa mudança. 
Mas qual relação podem ter os direitos humanos, de um 
lado, e a expansão do direito penal internacional, de outro? 
Em outros termos, pode haver alguma ligação entre a efe-
tivação dos direitos humanos e uma espécie de “responsa-
bilização” de caráter universalista? A resposta é, acredito, 
afirmativa. Porém, é preciso compreender corretamente o 
que leva essa expansão dos mecanismos de atribuição de 
responsabilidade para além dos limites do Estado.

Talvez se pensarmos na ideia mencionada anterior-
mente de uma “estrutura básica de justificação”, que serve 
para determinar quais direitos e deveres os cidadãos terão, 
possamos integrar direitos humanos e responsabilização 
em um quadro mais amplo de uma teoria democrática. 

12022-LuaNova86-02_af4a.indd   161 7/20/12   11:48 AM



Uma Comissão da Verdade no Brasil?

162

Lua Nova, São Paulo, 86: 155-185, 2012

Atribuir responsabilidade a alguém envolve um esquema 
geral que, de acordo com Klaus Günther (2002), pode ser 
entendido como uma atribuição de ações, omissões ou suas 
consequên cias a alguém. Isso ocorre especialmente quan-
do essas ações são avaliadas negativamente por uma norma. 
Nesse caso, atribuir responsabilidade significa atribuir a vio-
lação da norma às ações, omissões ou suas consequências a 
uma determinada pessoa (Günther, 2002, p.108).

A quem é atribuída alguma responsabilidade deve ser 
dada a oportunidade de apresentar suas justificativas, tais 
como uma contrarrazão para violar a norma (“a norma 
vai contra minha religião”). Ou justificar que ele ou ela não 
poderia reconhecer a expectativa violada (“cometi um erro”) 
ou que havia contramotivos mais fortes e aceitáveis para des-
cumprir a norma (“caso de força maior”). Em todos esses 
casos, o responsável é reconhecido como membro da comu-
nidade política, capaz não só de apresentar justificativas para 
suas ações, omissões ou consequências que delas decorram, 
mas também de ser, junto com os demais cidadãos, autor e 
sujeito das expectativas dessa comunidade:

Se agi de acordo com meus contramotivos, então serei 
questionado por minhas razões e eu terei de responder a 
essas questões para os outros membros que legitimamente 
compartilham a expectativa. Ser responsável significa que 
minhas ações serão julgadas da perspectiva da expectativa 
compartilhada pelos outros membros da comunidade – 
bem como por mim mesmo, que aceitei a proposição como 
válida e a obrigação ilocucionária inerente a essa aceitação 
(Günther, 1998, p.243).

Ao explicar a responsabilização como resultado de 
quebra de expectativas e como uma tarefa de apresentação 
de justificativas perante os demais, Günther nos revela a 
dimensão política e intersubjetiva desse processo.
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A ampliação dos direitos de cidadania já foi entendida 
como gradual inclusão de conteúdos em matéria de direitos 
civis, políticos e sociais, como bem assinalou T. H. Marshall. A 
partir das teorias de Forst e Günther, porém, gostaria de suge-
rir que há, hoje, uma ampliação em termos de “estruturas de 
justificação”. O surgimento de cortes de âmbito internacional 
e da aplicação do princípio de jurisdição universal1 por cor-
tes nacionais mostra que, violadas certas expectativas (com-
partilhadas em uma comunidade muito mais ampla que a 
comunidade dos cidadãos de um Estado-nação)2, há inúme-
ras formas de se buscar a justificação por parte dos violadores.

Porém, por mais importante que seja o papel dessas 
cortes, não se pode pensar que a responsabilização limita-
-se à esfera legal. A responsabilização legal, dentre outras 
formas, é a que corresponde ao mais alto grau de raciona-
lização. Nela, toda a atribuição deve ser individualizada, os 
fatos comprovados por meio de provas e justificativas apre-
sentadas por quem quer que a responsabilidade venha a 
ser atribuída. Tais condições são a base do processo penal 
e correspondem ao princípio geral que busca garantir um 
direito à ampla defesa.

Além da responsabilização legal, há outras formas de 
atribuição menos formais, que podem ser obra de espe-

1 Princípio de direito internacional segundo o qual qualquer Estado pode pro-
cessar crimes específicos independentemente de onde eles ocorreram ou mesmo 
quando o Estado não tem nenhuma ligação com a vítima ou autor do crime. Foi 
com base nesse princípio, por exemplo, que um juiz espanhol pôde expedir um 
mandado de prisão para que a justiça britânica detivesse o ex-ditador chileno Au-
gusto Pinochet, em 1998.
2 Um argumento que não é possível desenvolver aqui é o de que pode haver uma 
espécie de caráter “cosmopolita” nos mecanismos de responsabilização criados 
pelo princípio de jurisdição universal e do Tribunal Penal Internacional. O direito 
internacional acostumou-se com a explicação de que certos crimes são tão horrí-
veis que seus perpetradores são considerados hostis humani generis, ou “inimigos da 
humanidade”. Prefiro entender a ampliação dos mecanismos de responsabilização 
que mencionei acima como uma resposta às expectativas da comunidade de “ci-
dadãos do mundo” em relação a certos crimes, para os quais a tarefa de atribuir 
responsabilidade interessa a qualquer jurisdição.
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cialistas, como historiadores. Pode haver também, lembra 
Günther, formas irracionais de atribuição de responsabilida-
de. Nesses casos, generalizações tais como “culpa coletiva”, 
teorias da conspiração ou a busca de um “bode expiatório” 
são tentativas de se fazer com que a responsabilidade recaia 
sobre alguém ou algum grupo. A atribuição irracional de 
uma “culpa” histórica está na raiz, por exemplo, do conflito 
recente na antiga Iugoslávia (Günther, 2001, p.7).

Existe, portanto, uma espécie de continuum que vai da 
atribuição mais irracional, que não possui (nem busca aten-
der) os requisitos mais elementares da atribuição dos fatos 
a determinados agentes, até a responsabilização individua-
lizada de caráter penal. O problema da atribuição irracio-
nal é que ela impõe a responsabilidade e todas as suas con-
sequências sem permitir ao responsável ou responsáveis a 
justificação de suas ações ou omissões. Nesse sentido, ela é 
incompatível com o direito básico à justificação.

O argumento que procuro desenvolver aqui é o de 
que a responsabilização penal não é a única forma possí-
vel, ou nem sempre a mais desejável, de atribuição racio-
nal. O tipo de responsabilização para cada caso deve ser 
definido conforme a vontade da comunidade de cidadãos. 
Assim como na construção política dos direitos humanos, 
a responsabilização não apenas protege os cidadãos, mas é 
o exercício de sua própria autonomia. Quando um acordo 
político determina a criação de uma Comissão da Verdade 
e Reconciliação nos moldes, por exemplo, do que ocorreu 
na África do Sul, em 1995, estamos diante da construção 
política de um mecanismo de responsabilização diferen-
te da atribuição legal, mas ainda assim válido. O papel da 
anistia, naquela situação, foi o de suspender a responsa-
bilidade criminal. Esses casos, nas palavras de Günther, 
podem servir como “a solução mais pacificadora quando 
ambas as partes atravessaram um ciclo crescente de vin-
gança e retaliação, quando já se exauriram a si mesmas e 
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ao inimigo, e quando os ‘ganhos’ e as ‘perdas’ compen-
sam-se mutuamente” (2001, p.7).

Além de cumprir as exigências de um direito básico à 
justificação, uma Comissão da Verdade pode ajudar, como 
de fato tem ocorrido em muitos casos, a garantir a esta-
bilidade de regimes democráticos recém-criados. A avalia-
ção do que deve ser priorizado (estabilidade, responsabi-
lização de todos os perpetradores ou apenas dos “peixes 
grandes” e assim por diante) cabe aos cidadãos envolvidos, 
desde que não haja uma responsabilização irracional ou 
responsabilização nenhuma. As exigências de reciproci-
dade e generalidade da construção moral dos direitos 
humanos não permitem que se conceda uma anistia total 
(blanket amnesty), porque isso fere a noção de dignidade 
implícita no direito básico à justificação: “uma pessoa deve 
ser respeitada como alguém digno de receber as razões adequa-
das para ações ou normas que a afetam de um modo relevante” 
(Forst 2010, p.734, grifos meus). 

Na seção seguinte, procuro mostrar como a CtIDH tem 
costurado, em suas decisões, um entendimento muito res-
tritivo da responsabilização no âmbito internacional. De 
certo tempo para cá, essa corte passou a considerar que um 
Estado viola o Pacto de San José da Costa Rica sempre que 
não atribui responsabilidade penal e pune os perpetradores de 
crimes contra os direitos humanos.

direito à verdade ou obrigação de processar e punir?
Nos últimos vinte anos, o “direito à verdade” passou a inte-
grar diversos instrumentos internacionais de proteção aos 
direitos humanos. A extensão e o conteúdo desse direito 
podem variar dependendo do instrumento ou da interpre-
tação das cortes. Em geral, ele se aplica tanto aos indivídu-
os, que têm o direito de saber a verdade sobre as causas e 
razões de seu sofrimento, quanto à sociedade, que tem o 
direito de saber a verdade sobre eventos ocorridos no pas-
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sado. O direito à verdade não era explicitamente definido 
nos tratados internacionais, com exceção de uma referência 
que aparece já na Carta Africana dos Direitos Humanos e 
dos Povos, de 1981. O artigo 9.1 estabelece que “[t]odo o 
indivíduo deve ter o direito de receber informação”3.

Outra exceção mais recente é a “Convenção Internacio-
nal para a Proteção de todas as Pessoas contra o Desapare-
cimento Forçado”, de 2006, que afirma no seu preâmbulo 
o direito de toda a vítima de “conhecer a verdade sobre as 
circunstâncias de um desaparecimento forçado e o destino 
da pessoa desaparecida, bem como o direito à liberdade de 
buscar, receber e difundir informação com este fim”. Além 
disso, o artigo 24.2 determina que “a vítima tem o direito de 
saber a verdade sobre as circunstâncias do desaparecimen-
to forçado, o andamento e os resultados da investigação e 
o destino da pessoa desaparecida. O Estado-parte tomará 
medidas apropriadas a esse respeito”4.

O direito à verdade também foi delineado nos “Princí-
pios Básicos e Diretrizes sobre o Direito à Reparação para 
Vítimas de Violação dos Direitos Humanos Internacionais e 
do Direito Humanitário” adotados pela Assembleia Geral da 
ONU em 2005. O princípio 22(b) indica que a satisfação das 
vítimas inclui a “verificação dos fatos e total divulgação públi-
ca da verdade”. Mais adiante, o princípio 24 declara:

As vítimas e seus representantes devem ter o direito de 
buscar e obter informações sobre as causas que levaram à 
sua vitimização e sobre as causas e condições que dizem 
respeito às graves violações do direito internacional dos 

3 Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, de 27 de junho de 1981, Or-
ganization of African Unity, Doc. CAB/LEG/67/3 (em vigor desde 21 de outubro 
de 1986).
4 Resolução da Assembleia Geral A/RES/61/177, adotada em 20 de dezembro de 
2006, em vigor desde 23 de dezembro de 2010. Versão em português disponível na 
página eletrônica da Procuradoria Geral da República.
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direitos humanos e sérias violações do direito humanitário 
internacional e descobrir a verdade sobre essas violações5.

Disso se conclui que o direito à verdade é visto como 
um elemento fundamental para a reparação das vítimas de 
graves violações de direitos humanos e de direito humanitá-
rio, ambos na perspectiva do direito internacional.

Em 2009, o Conselho de Direitos Humanos da ONU 
adotou uma resolução sobre o direito à verdade encorajan-
do os Estados a tomar algumas medidas a fim de facilitar os 
esforços das vítimas e de seus familiares de conhecer a ver-
dade sobre graves violações de direitos humanos. Mais do 
que isso, expressamente fez referência à opinião pública 
e, portanto, à sociedade em geral, como detentora de um 
direito à verdade. De acordo com a resolução, “a opinião 
pública e as pessoas têm o direito ao acesso à informa-
ção mais completa possível sobre as ações e processos de 
decisão de seus governos, dentro do marco do sistema 
jurídico interno de cada Estado”6.

A CtIDH tem aplicado reiteradamente o direito à ver-
dade em suas decisões, por meio de sua interpretação da 
Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH)7, 
ainda que o texto da convenção não faça alusão explícita a 
esse direito. O direito à verdade, como conceito dos direi-
tos humanos, deriva basicamente de dois tipos de proteção 
previstos pelo direito internacional:

(i) O fracasso do Estado em revelar o destino de pessoas sob 
sua custódia constitui tratamento desumano dos familiares e 
é uma violação contínua das proteções aplicáveis contra tal 

5 Resolução da Assembleia Geral A/RES/60/147, de 16 de dezembro de 2005.
6 Resolução do Conselho de Direitos Humanos A/HRC/RES/12/12, de 12 de 
outubro de 2009.
7 Convenção Americana de Direitos Humanos, “Pacto de San José da Costa Rica”, 
assinado em 22 de novembro de 1969 (em vigor desde 18 de julho de 1978).
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tratamento. (ii) O fracasso do Estado em adequadamente 
investigar e julgar crimes cometidos contra uma pessoa sob 
sua custódia constitui uma violação do direito da família de 
acesso à justiça (Groome, 2011, p.177).

Para ambos os casos, a CtIDH vem buscando dar um 
tratamento sistemático por meio de decisões envolvendo 
graves violações de direitos humanos em Estados latino-
-americanos cujas respostas a tais crimes não têm sido satis-
fatórias à luz da CADH.

No que diz respeito à incapacidade de o Estado reve-
lar o que aconteceu com alguém sob sua custódia, a CtIDH 
tem entendido que isso constitui uma violação da integri-
dade dos familiares da vítima por causar-lhes sofrimento 
psíquico e moral, algo previsto pelo artigo 5o em dois de 
seus incisos8, combinados com a obrigação de respeitar os 
direitos previstos na convenção, conforme o artigo 1.19. A 
violação dos direitos dos familiares foi reconhecida pela pri-
meira vez no Caso Blake vs. Guatemala, no qual a CtIDH 
julgou o pedido da família de Nicholas Blake, um jornalista 
desaparecido, para obrigar o governo da Guatemala a inves-
tigar seu paradeiro. Segundo o parágrafo 114 da sentença,

a violação da integridade psíquica e moral dos familiares 
é uma consequência direta de seu desaparecimento 
forçado. As circunstâncias de tal desaparecimento 

8 O artigo 5.1 da CADH dispõe que: “Toda pessoa tem o direito de que se respeite 
sua integridade física, psíquica e moral”. Já o artigo 5.2, determina o seguinte: 
“Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos 
ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o respeito 
devido à dignidade inerente ao ser humano”.
9 O artigo 1.1 da CADH estabelece que: “Os Estados-parte nesta Convenção com-
prometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu 
livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discri-
minação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas 
ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, 
nascimento ou qualquer outra condição social”.
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geraram sofrimento e angústia, além de um sentimento de 
insegurança, frustração e impotência ante a abstenção das 
autoridades públicas de investigar os fatos (CtIDH, 1998)10.

Com exceção do juiz Alejandro Montiel-Argüello11, a 
CtIDH entendeu que o sofrimento continuado da família 
derivava diretamente do desaparecimento de Blake e do 
fracasso do Estado em investigar o ocorrido e que tal omis-
são constitui uma violação da CADH. Essa justificativa foi 
adotada também em vários outros casos12.

O segundo elemento que garante às vítimas o direi-
to à verdade é a obrigação internacional dos Estados de 
prover acesso efetivo à justiça e fazer com que as vítimas 
ou seus familiares sejam ouvidos por um magistrado. No 
Caso Blake, a CtIDH reconheceu esse direito no artigo 8.1 
da CADH.13 Como afirma o parágrafo 88 da sentença, a 

10 Além disso, a CtIDH declarou que a incineração dos restos mortais de Nicholas 
Blake por ordem de um integrante do Exército atentava contra os valores morais 
da sociedade guatemalteca em relação ao respeito aos mortos, aumentando ainda 
mais o sofrimento dos familiares. 
11 Lê-se nos parágrafos 10 e 11 do voto dissidente do juiz Montiel-Argüello (CtIDH, 
1998): “Na verdade, toda a violação de um direito produz danos morais e mate-
riais que devem ser avaliados na fase de reparações. Não se trata, portanto, de uma 
violação de um direito, mas de uma consequência da violação”.
12 Ver, por exemplo, os parágrafos 159 a 166 de CtIDH (2000); os 140 a 146 de 
CtIDH (2005a); o 163 de CtIDH (2006a); os 127 a 130 de CtIDH (2006b); os 155 
a 163 de CtIDH (2006c); o 53 de CtIDH, (2006d); os 95 a 104 e o 192 de CtIDH 
(2006e); os 81 a 98 de CtIDH (2006f); os 113 e 114 de CtIDH (2009a) e o 209 
de CtIDH (2010a). Como lembra Groome (2011, p.179), esse entendimento tam-
bém vale para a CtEDH. No Caso Chipre vs. Turquia (CtEDH, 2001), essa corte 
entendeu que a omissão da Turquia em investigar o destino de pessoas sob sua 
custódia durante operações militares no norte do Chipre em 1974 viola o artigo 3o 
da Convenção Europeia de Direitos Humanos (CEDH) em relação aos familiares 
das vítimas: “Ninguém pode ser submetido a torturas, nem a penas ou tratamentos 
desumanos ou degradantes”.
13 O artigo 8.1 da CADH determina que: “Toda pessoa tem direito a ser ouvida, 
com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribu-
nal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, 
na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se 
determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de 
qualquer outra natureza”.
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negação do acesso à justiça no caso decorre da violação do 
“direito a um recurso efetivo, de obstrução e atraso do pro-
cesso criminal correspondente” (CtIDH, 1998, grifos meus). A 
CtIDH assinalou, ainda, que já haviam transcorrido mais de 
10 anos da morte de Blake e que o caso ainda estava pen-
dente perante a jurisdição interna.

Ainda na decisão do Caso Blake, no parágrafo 96, a CtI-
DH assumiu explicitamente que se tratava de uma interpre-
tação ampliada da CADH:

Este Tribunal considera que o artigo 8.1 da Convenção 
deve ser interpretado de forma ampla para que tal interpretação 
se apóie tanto no texto literal dessa norma como em seu espírito, 
e deve ser avaliado de acordo com o artigo 29, alínea (c) 
da Convenção, segundo o qual nenhuma disposição dela 
pode ser interpretada com a exclusão de outros direitos 
e garantias inerentes ao ser humano ou que decorram da 
forma democrática representativa de governo (CtIDH, 1998, 
grifos meus).

Ao fazer isso, a CtIDH reconheceu, como afirma o 
parágrafo seguinte da sentença, o direito dos familiares 
à “investigação efetiva por parte das autoridades” e, mais 
do que isso, que essa investigação deveria se dar por meio 
da jurisdição criminal com a “imposição das sanções perti-
nentes” e “indenização dos danos e prejuízos dos familia-
res” (CtIDH, 1998).

Como a família de Nicholas Blake não chegou a 
promover nenhuma ação judicial, a CtIDH considerou 
que a Guatemala não havia violado o “direito a um efe-
tivo recurso judicial”, previsto no artigo 25 da CADH14. 

14 O artigo 25.1 da CADH estabelece que: “Toda pessoa tem direito a um recurso 
simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribu-
nais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamen-
tais reconhecidos pela constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo 
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Porém, em diversos outros casos, a CtIDH reconheceu 
a violação desse direito15. Um Estado, de acordo com 
essa corte, viola o direito à proteção judicial consagrado 
pela CADH se não investigar, julgar e punir os responsá-
veis pelas violações de direitos humanos.

O caso Blake e tantos outros mostram como, da pers-
pectiva da CtIDH, o direito à verdade é parte do direito de 
acesso à justiça. No julgamento de “Blanco-Romero et al. vs. 
Venezuela”, a CtIDH declarou que a Venezuela havia sido 
incapaz de julgar o caso de três homens desaparecidos em 
1999, o que constituía violação do direito à verdade, como 
afirma no parágrafo 62 da sentença:

A Corte não considera que o direito à verdade seja um 
direito autônomo consagrado nos artigos 8, 13, 25 e 1.1 
da Convenção, como alegado pelos representantes e não 
endossa o reconhecimento de responsabilidade do Estado 
nesse ponto. O direito à verdade encontra-se subsumido 
no direito da vítima ou seus familiares de obter dos órgãos 
competentes do Estado o esclarecimento dos fatos que 
constituem violações e das responsabilidades correspondentes 
por meio de investigação e julgamento (CtIDH, 2005b).

Ao incluir o direito à verdade em um campo mais 
amplo do direito ao acesso à justiça, a CtIDH exige não 

quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício 
de suas funções oficiais”.
15 Ver, por exemplo, dos casos citados na nota 12: os parágrafos 262 a 264 de CtI-
DH (2006c); os parágrafos 195 e 230 de CtIDH (2000); os 195 a 241 de CtIDH 
(2005a); os 169 a 212 de CtIDH (2006a); os 139 a 169 de CtIDH (2006b); o 53 
de CtIDH (2006d); os 111 a 133 de CtIDH (2006e); os 81 a 98 de CtIDH (2006f). 
Além desses, também vale citar: o parágrafo 253 de CtIDH (1999) e CtIDH (2001). 
De modo análogo, a CtEDH no Caso Chipre vs. Turquia concluiu que a Turquia, 
ao não prover as vítimas com remédio judicial adequado, havia violado o artigo 13 
da CEDH: “Qualquer pessoa cujos direitos e liberdades reconhecidos na presente 
Convenção tiverem sido violados tem direito a recurso perante uma instância na-
cional, mesmo quando a violação tiver sido cometida por pessoas que atuem no 
exercício das suas funções oficiais” (Groome, 2011, p.182).
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apenas que os Estados investiguem as graves violações de 
direitos humanos, mas também que sejam tomadas medidas 
punitivas. Em outras palavras, a essa corte reconhece que 
“as famílias das vítimas não apenas têm o direito de saber 
a verdade, mas também o direito de saber que a justiça foi 
feita” (Groome, 2011, p.184)16.

Ao referir-se pela primeira vez, explicitamente, ao direito 
à verdade no Caso Bámaca-Velásquez vs. Guatemala, a CtIDH 
reconheceu, no parágrafo 197 da sentença, a dimensão indi-
vidual deste direito, vinculado à CADH, como “direito das 
famílias das vítimas de saber o que aconteceu com seus entes 
queridos, permitindo uma forma de reparação”. Mais do que 
isso, a Corte também afirmou que “o direito à verdade tem 
um caráter coletivo, que implica o direito da sociedade de 
‘ter acesso à informação essencial para o desenvolvimento 
dos sistemas democráticos’” (CtIDH, 2000).

Porém, como fica claro no voto do juiz Sergio García 
Ramírez, ainda que se reconheça “uma exigência legí-
tima da sociedade em saber o que ocorreu, genérica ou 
especificamente em certo período da história coletiva”, 
principalmente durante regimes autoritários nos quais 
“não funcionaram de forma adequada ou suficiente os 
canais de conhecimento, informação e reação característi-
cos da democracia”, a aplicabilidade do direito à verdade 
só encontra força na CtIDH a partir de sua dimensão indi-
vidual, como ele afirma no parágrafo 20 do voto:

Na decisão da Corte, à qual se associa este voto, o 
Tribunal aderiu à vertente individual do direito, que está 

16 Argumento semelhante pode ser encontrado também no parágrafo 86 de CtIDH 
(1999) (na época, ao se referir ao “direito à verdade”, essa corte estabeleceu a obri-
gação do Peru de investigar as violações de direitos humanos, com base na formula-
ção de “um direito não existente na Convenção Americana ainda que possa corres-
ponder a um conceito, todavia, em desenvolvimento doutrinal e jurisprudencial”); 
o 48 de CtIDH (2001); o 219 de CtIDH (2006a) e o 206 de CtIDH (2010a).
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estritamente vinculado à Convenção a título de direito 
humano. Desse modo, neste caso, esse direito está contido 
ou subsumido em outro, que também é matéria desta 
sentença: o direito correspondente à investigação das 
violações e ao julgamento dos responsáveis. Assim, a vítima 
– ou seus herdeiros – tem direito a que as investigações 
realizadas ou por realizar levem a conhecer o que 
“verdadeiramente” ocorreu. É disso que se segue o direito 
individual à verdade, que encontra respaldo na Convenção 
e, a partir dela, o reconhecimento dado pela Corte por 
meio de sua sentença (CtIDH, 2000)17.

A CtIDH, portanto, admite a existência de um interes-
se da sociedade no conhecimento dos fatos e na responsa-
bilização dos agentes que cometeram violações de direitos 
humanos. Porém, devido aos imperativos da própria CADH, 
os titulares do “direito à verdade” só podem ser, por meio 
de ações penais, os indivíduos – vítimas ou familiares.

Essa interpretação leva a CtIDH a ter uma visão mui-
to crítica a respeito de outras formas de responsabilização, 
incluídas aí as comissões da verdade. No Caso Almonacid 
Arellano et al. vs. Chile, a CtIDH entendeu que “a ‘verda-
de histórica’ contida nos informes das Comissões não pode 
substituir a obrigação do Estado de alcançar a verdade atra-
vés de processos judiciais”. Nesse caso, no parágrafo 150 da 
sentença, a CtIDH chegou a citar o relatório da Comissão 
Nacional de Verdade e Reconciliação criada pelo presiden-
te chileno Patricio Aylwin em 1990, segundo o qual “um ele-
mento indispensável para obter a reconciliação nacional e 
evitar assim a repetição dos fatos ocorridos seria o exercício 
completo, por parte do Estado, de suas faculdades puni-

17 Em alguns casos, porém, a Corte faz referência também a medidas de caráter co-
letivo, como ocorreu na sentença de “La Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala” 
(CtIDH, 2009b) na qual essa corte determinou a construção de um monumento e 
realização de cerimônias públicas.
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tivas”, o que envolve “a aplicação das sanções previstas na 
legislação penal” (CtIDH, 2006g)18.

É diante desse panorama que deve ser entendida a 
recente decisão da CtIDH no Caso Gomes Lund et al. 
(“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil. Na decisão, a CtIDH 
reconheceu a importância da criação de uma comissão da 
verdade, mas reafirmou, no parágrafo 297, conforme vinha 
fazendo, que esse esforço não é suficiente:

Quanto à criação de uma Comissão da Verdade, a Corte 
considera que se trata de um mecanismo importante, entre 
outros aspectos, para cumprir a obrigação do Estado de 
garantir o direito de conhecer a verdade sobre o ocorrido. 
Com efeito, o estabelecimento de uma Comissão da 
Verdade, dependendo do objeto, do procedimento, da 
estrutura e da finalidade de seu mandato, pode 
contribuir para a construção e preservação da memória 
histórica, o esclarecimento de fatos e a determinação de 
responsabilidades institucionais, sociais e políticas em 
determinados períodos históricos de uma sociedade. Por 
isso, o Tribunal valora a iniciativa de criação da Comissão 
Nacional da Verdade e exorta o Estado a implementá-
la, em conformidade com critérios de independência, 
idoneidade e transparência na seleção de seus membros, 
assim como a dotá-la de recursos e atribuições que lhe 
possibilitem cumprir eficazmente com seu mandato. 
A Corte julga pertinente, no entanto, destacar que as 
atividades e informações que, eventualmente, recolha 
essa Comissão, não substituem a obrigação do Estado de 
estabelecer a verdade e assegurar a determinação judicial de 
responsabilidades individuais, através dos processos judiciais 
penais (CtIDH, 2010b).

18 O mesmo argumento aparece também, por exemplo, no parágrafo 128 de CtI-
DH (2007); no parágrafo 180 de (2009a) e no 232 de CtIDH (2009b).
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Apenas a jurisdição ordinária (ou seja, um tribunal 
não militar) e a investigação penal dos fatos para a atribuição 
da responsabilidade criminal e aplicação de sanções ser-
vem para satisfazer as determinações da CtIDH19.

Nesta seção, busquei apontar, na jurisprudência da CtI-
DH, que existe um “direito à verdade” individual e coletivo 
subsumido em alguns dispositivos da CADH. Em primeiro 
lugar, no direito dos familiares das vítimas de não terem seu 
sofrimento agravado pela deliberada falta de informações 
sobre seus entes queridos. Em segundo lugar, no direito de 
vítimas e familiares serem ouvidos em juízo e terem acesso à 
justiça criminal a fim de processar e punir os violadores de 
direitos humanos. A seguir, parto de um caso empírico, a 
Comissão de Verdade e Reconciliação da África do Sul, que 
cumpre as exigências normativas de uma teoria discursiva 
dos direitos humanos integrada com uma noção de respon-
sabilização. Por fim, isso serve para mostrar que há um défi-
cit democrático no entendimento da CtIDH.

a imputação de responsabilidade e  
as comissões de verdade
O trabalho de uma comissão da verdade, como o nome 
sugere, é o de “buscar os fatos” (fact finding). Porém, con-
forme afirma Priscilla Hayner, sua importância é “reconhe-
cer a verdade mais do que buscar a verdade” (1994, p.607). 
Em outras palavras, sua função é apontar quais fatos (e a 
responsabilidade a eles imputada) devem ser reconhecidos 
pelo Estado. Para os que sofreram graves violações dos seus 
direitos, a comissão cria as condições de “remover a possi-
bilidade da negação continuada” (Hayner, 2010, p.21) por 
parte dos perpetradores.

Hayner, que possivelmente realizou o estudo compara-
do mais abrangente de comissões de verdade ao redor do 

19 A esse respeito ver o parágrafo 325.9 de CtIDH (2010b).
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mundo, retira as características principais dessas experiên-
cias. Uma comissão da verdade, diz ela,

(1) está focada no passado e não em eventos presentes; (2) 
investiga um padrão de eventos que aconteceram em um 
certo período de tempo; (3) compromete-se diretamente 
e amplamente com a população afetada, reunindo 
informações sobre suas experiências; (4) é um órgão 
temporário, com o objetivo de produzir um relatório final; 
e (5) está oficialmente autorizada ou possui poderes do 
Estado investigado (Hayner, 2010, p.11-2).

Além disso, não existem julgamentos no sentido criminal, 
mesmo quando se conhecem as identidades e as atrocidades 
cometidas por violadores de direitos humanos. Por isso, não 
podem sentenciar indivíduos e declará-los culpados ou ino-
centes por tais violações. Mas então, cabe a pergunta: em que 
medida o trabalho de uma comissão da verdade é válido? E, 
principalmente, é possível gerar uma responsabilização satis-
fatória, mesmo quando não existe persecução penal?

Há dois importantes argumentos em favor da jurisdição 
penal e contra as comissões de verdade, lembra Ronald Slye 
(2000). O primeiro baseia-se na suposição de que a partici-
pação do acusado no tribunal contribui para sua reabilitação 
e reintegração social ao incluí-lo em um processo delibera-
tivo. Também permite a ele explicar e mesmo justificar suas 
ações e oferecer uma perspectiva importante sobre a verda-
de e o contexto de eventos passados. O segundo argumen-
to é o que supõe que julgamentos produzem informação 
qualitativamente melhor, graças às regras processuais e às 
provas que dele surgem.

Apesar desses argumentos, uma das lições importantes 
do processo de transição da África do Sul é a de que julga-
mentos formais não são os únicos fóruns nos quais esses obje-
tivos podem ser alcançados (Slye, 2000, p.173). Nas audiên-
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cias da Comissão de Verdade e Reconciliação, houve conside-
rável participação dos “acusados”, que reivindicavam anistia. 
Enquanto a dinâmica do julgamento faz com que o acusado 
aja passivamente, procurando levantar dúvidas sobre a acu-
sação a fim de escapar da responsabilização, no processo de 
anistia sul-africano, os acusados iniciavam o processo com o 
objetivo de obter o perdão. Por isso, grande parte das infor-
mações vinha dos próprios perpetradores dos crimes20.

A afirmação segundo a qual as ações apuradas por meio 
do processo penal condizem mais com a realidade graças 
às regras processuais, precisa levar em conta o propósito do 
julgamento. A fim de que não se puna uma pessoa inocente, 
um processo bem-estruturado e racionalizado é de funda-
mental importância. Para Slye, “o propósito desse processo 
bem estruturado é minimizar o perigo de produzir um falso 
positivo”, mas o custo “é a maior probabilidade de um fal-
so negativo”, ou seja, concluir que alguém não é responsá-
vel, perante o direito, pelas violações que de fato ocorreram 
(2000, p.174). O propósito das audiências na Comissão de 
Verdade e Reconciliação não era minimizar a probabilida-
de de punir alguém inocente, pois a desvinculação entre 
responsabilidade e sanção já garantia de antemão que não 
haveria a punição dos responsáveis21. O objetivo das audi-

20 Para mais detalhes sobre o caso sul-africano, ver a coletânea de Villa-Vincencio e 
Verwoerd (2000).
21 Apesar de excluir a possibilidade de encarceramento, assumir publicamente pe-
rante suas próprias vítimas os atos de barbárie cometidos pode ser, para muitos, 
uma punição. Um exemplo é o caso de Robert John McBride, membro do Mkhon-
to we Sizwe (MK), braço armado do Congresso Nacional Africano, que recebeu 
anistia após assumir a responsabilidade de um ataque a um restaurante em Dur-
ban que matou 3 e feriu 69 pessoas em 1986. McBride processou um jornal que 
publicou artigos que o chamavam de criminoso e questionavam sua nomeação 
como chefe de polícia, argumentando que havia sido anistiado e que isso havia 
“apagado” seu passado. A Suprema Corte de Apelações da África do Sul, no entan-
to, considerou que a anistia não impede que alguém que tenha cometido crimes 
no passado seja referido como “criminoso” no presente. Além da “punição” moral, 
pode-se pensar também em outro tipo de sanção, como a suspensão dos direitos 
políticos e do direito de associação, como sugere Pablo de Greiff (1996, p.104).
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ências era obter do requerente uma “revelação completa” 
(full disclosure) dos atos pelos quais a anistia estava sendo 
solicitada22.

O caso sul-africano é paradigmático porque mostra 
como é possível satisfazer o critério de legitimidade aqui 
referido nos níveis individual e coletivo. Mais do que isso, 
os sul-africanos foram capazes de atender às exigências de 
construção moral dos direitos humanos, pois a estrutura 
normativa que pautou sua transição política, incluindo aí 
a efetivação do “direito à verdade”, não pôde ser rejeita-
da com razões recíproca e genericamente válidas. Todos 
os envolvidos com violações de direitos humanos – o que 
incluiu diferentes grupos políticos, até mesmo o Congres-
so Nacional Africano, partido de Nelson Mandela – tive-
ram de apresentar seus motivos e razões. As justificativas 
para se buscar a verdade atendiam a interesses legítimos 
de reconciliação e paz para todos. As razões para se valer 
da Comissão de Verdade e Reconciliação (e não apenas do 
direito penal) buscaram enfatizar a necessidade de esta-
bilidade política e social e, principalmente, de não abrir 
mão da imputação das responsabilidades devidas. Todo o 
processo reforçou também a construção política dos direi-
tos humanos, uma vez que conseguiu dar-lhes conteúdo 
e incluir os discursos ético-políticos de autocompreensão 
dos cidadãos, permitindo a realização de ideais contextu-
alizados de justiça (em geral associados à ideia de justiça 
restaurativa e de ubuntu 23).

22 Além de fazer uma “revelação completa” das violações, o requerente deveria 
convencer a Comissão de que seus atos estavam “associados a um objetivo político” 
e que o ato pelo qual se estava solicitando anistia não fora cometido em benefício 
pessoal, por ódio, má-vontade ou maldade em relação à vítima, a esse respeito ver 
Lei de Promoção da Unidade Nacional e Reconciliação 34 de 1995, seção 20. Nes-
se sentido, em alguns casos, como o do assassinato de Steve Biko, onde o caráter 
político não foi comprovado e aos perpetradores foi negada anistia, os requeren-
tes acabaram submetidos à jurisdição criminal.
23 Ubuntu é uma palavra bantu que se refere a relações mútuas entre as pessoas e 
para as quais o perdão é muito importante. Nas palavras do Arcebispo Desmond 
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A Comissão sul-africana teve também o grande mérito 
de apurar a responsabilidade dos que se beneficiaram do 
regime do Apartheid. Enquanto o processo penal tem de 
se restringir necessariamente à responsabilização individual 
dos que cometeram graves violações de direitos humanos, 
a apuração da Comissão de Verdade e Reconciliação levou 
em conta, por exemplo, o papel de empresas e a sustenta-
ção econômica que deram ao regime. O relatório final da 
Comissão identificou três ordens de envolvimento econômico 
com o Apartheid (Nattrass, 1999). Os beneficiários de pri-
meira-ordem foram os que colaboraram diretamente com a 
segregação racial, como empresas agrícolas e de mineração. 
Em segundo lugar, vêm os fornecedores de bens e serviços 
usados para propósitos repressores, como a indústria bélica. 
Por fim, as empresas que investiram e lucraram na África 
do Sul durante o Apartheid. Ainda que não tenham par-
ticipação direta nas mortes, torturas e outros crimes, essas 
empresas formam, juntamente com outros agentes, a parte 
submersa do iceberg. A Comissão, por falta de poder legal e 
por contar com a cooperação de tais empresas para apurar 
a verdade dos fatos, não se preocupou em incriminar, mas 
apontar todos que de uma forma ou de outra fizeram parte 
do aparato de segregação e repressão.

Com isso, quero mostrar que, se de um lado as comis-
sões da verdade podem oferecer menos que os tribunais 
penais, de outro, elas oferecem mais, pois podem apontar as 
causas que estão por trás das violações de direitos humanos. 
É por isso que as reiteradas decisões da CtIDH, ao reduzirem 
o direito à verdade ao direito de acesso à justiça penal, são 
problemáticas. Da perspectiva da CtIDH, caso a transição sul-
-africana estivesse sob sua jurisdição, o processo de anistia 

Tutu, “ubuntu fala especificamente sobre o fato de que você não pode existir como 
um ser humano isolado. Fala sobre nossa interconexão. Você não pode ser huma-
no apenas por si só” (2000, p.31).
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e apuração da verdade não teria sido válido24. É evidente 
que nem todo acordo político pode ou deve ser sancionado 
pelos tribunais. Nisso reside justamente a importância dos 
direitos humanos. Um acordo que não respeite os limites 
básicos da justificação não pode ser reconhecido como legí-
timo. Ao mesmo tempo, as cortes devem respeitar o aspecto 
democrático dos direitos humanos. O exemplo da África do 
Sul mostra que a tarefa de definir as bases da responsabili-
zação cabe aos próprios cidadãos.

Em um texto sobre o “uso público da história”, Jürgen 
Habermas chama a atenção para o caráter complementar 
entre a justiça criminal e o trabalho dos historiadores na 
imputação de responsabilidade. A diferença entre eles é 
que um dos lados interessa-se pela possibilidade de censura 
das ações e o outro pela explicação dos seus motivos. Mas 
ambos têm uma dimensão política prévia:

É manifesto que depende não apenas dos fatos, mas 
também da nossa visão dos fatos, como decidimos nas 
questões de imputabilidade. A observação histórica 
retrospectiva também depende de uma pré-compreensão 

24 Não existe ainda um consenso sobre a obrigação de “processar e punir” cri-
mes contra a humanidade no direito internacional. Ainda que a CtIDH tenha 
consolidado essa visão mais recentemente, em um caso dos anos de 1980 essa 
corte considerou, no parágrafo 177 da sentença, que “em certas circunstâncias 
pode ser difícil a investigação de fatos que atentem contra os direitos da pessoa” 
(CtIDH, 1988). E antes, no parágrafo 134, mais surpreendente, que “a prote-
ção internacional dos direitos humanos não deve confundir-se com a justiça pe-
nal” (CtIDH, 1988). Também a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
(CIDH) no início da década de 1990 não fazia referência a um dever de punir 
todos os perpetradores. Ao contrário, apenas recomendou que o governo argen-
tino adotasse medidas para “esclarecer os fatos e identificar os responsáveis por 
violações de direitos humanos” e chegou a reconhecer “a exemplar medida ado-
tada pelo Estado argentino” de criar uma comissão da verdade no Caso Alicia 
Consuelo Herrera et al. vs. Argentina (CIDH, 1992). Há um volume crescente 
de estudos sobre a possibilidade de acomodar o modelo de justiça restaurativa, 
como o implementado na África do Sul, com o Estatuto de Roma e o Tribu-
nal Penal Internacional. Ver, por exemplo, o capítulo 6 do excelente Mallinder 
(2008) para um apanhado geral dessa bibliografia.
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com a qual abordamos o ocorrido, qual participação 
atribuímos às pessoas e qual às circunstâncias, onde 
traçamos as fronteiras entre liberdade e obrigação, 
culpa e inocência. A disponibilidade hermenêutica de 
reconhecer a verdadeira dimensão da responsabilidade e do 
conhecimento de causa varia com a nossa compreensão da 
liberdade – como nós avaliamos como pessoas responsáveis 
e quanto exigimos de nós mesmos como atores políticos. É 
essa pré-compreensão mesma que se encontra em discussão 
com as questões da autocompreensão ético-política. 
Como vemos divididas culpa e inocência na visão histórica 
retrospectiva, também reflete as normas com base nas quais 
estamos dispostos a nos respeitar reciprocamente como 
cidadãos desta República (Habermas, 2001, pp.48-9).

O compromisso de respeito mútuo, bem como o exercí-
cio de definição dos limites da responsabilização e de como 
ela é efetivada, cabem aos cidadãos. É possível que a respon-
sabilização se dê por meio da jurisdição penal, mas caso isso 
não ocorra, eles mesmos devem construir uma alternativa.

* * *

O caso brasileiro é problemático porque a Lei 6.683 de 1979 
foi promulgada durante o regime de exceção. Ainda que se 
possa dizer que “a anistia da lei de 1979 foi reafirmada, no 
texto da EC 26/85, pelo Poder Constituinte da Constituição 
de 1988”25, trata-se de uma anistia total. Nenhum poder 
político, nem mesmo um poder constituinte, pode exigir 
que os indivíduos abdiquem do direito à verdade em nome 
da estabilidade política e social. Impor uma anistia total, e 
também uma autoanistia, viola o núcleo moral dos direitos 

25 Supremo Tribunal Federal, ADPF n. 153, voto do relator, ministro Eros Grau, 
parágrafo 54.
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humanos, pois impede o acesso dos cidadãos a mecanismos 
de responsabilização e livra os governantes do dever de 
prestar contas de suas ações. Isso reduz os cidadãos a meros 
subordinados de uma ordem imposta.

Ainda que tivesse sido muito difícil ou mesmo impos-
sível processar criminalmente e punir perpetradores de 
crimes contra os direitos humanos dentro do contexto 
no qual a Lei de Anistia foi aprovada, algum tipo de res-
ponsabilização deveria ter ocorrido durante a transição. 
Faz parte da construção política dos direitos humanos 
levar em conta o problema da estabilidade, como já foi 
mencionado. Porém, tanto mais legítima é uma transição 
política, quanto mais ela conseguir equilibrar as dificul-
dades de consolidação da democracia sem comprometer 
a institucionalização dos direitos humanos. Ao analisar a 
lei trinta anos depois, o Supremo Tribunal Federal con-
tava com grande vantagem dada pelo lapso temporal, ou 
seja, a ausência de obstáculos políticos para o acerto de 
contas. Nesse sentido, a lei deveria ter sido anulada, com 
base no argumento moral acima descrito, e os impedi-
mentos legais à responsabilização removidos.

Com a criação da Comissão Nacional da Verdade, o 
Brasil terá a oportunidade de desfazer essa injustiça histó-
rica. Apesar das críticas de que suas atividades “não terão 
caráter jurisdicional ou persecutório”, como explícito no 
parágrafo 4o do artigo 4o de Brasil (2011), essa comissão terá 
por objetivo esclarecer os fatos e circunstâncias dos casos 
de graves de violações de direitos humanos, incluindo aí a 
identificação da autoria de tais crimes. Além disso, como 
afirma o inciso III do artigo 3o, compete à Comissão Nacio-
nal da Verdade: “identificar e tornar públicos as estruturas, 
os locais, as instituições e as circunstâncias relacionados à 
prática de violações de direitos humanos [...] suas eventuais 
ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade” (Bra-
sil, 2011, grifos meus). Ambos os esforços podem garantir a 
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plena efetivação do direito à verdade, quer em sua dimen-
são individual, quer em sua dimensão coletiva. Deve-se bus-
car identificar a autoria dos crimes responsabilizando, ain-
da que não criminalmente26, os perpetradores de tais viola-
ções. Finalmente, deve-se ainda, aproveitando-se justamente 
do tipo de responsabilização que uma comissão da verdade 
é capaz de gerar, alargar a atribuição de responsabilidade a 
fim de incluir os que apoiaram e se beneficiaram, direta ou 
indiretamente, da estrutura de um regime de exceção.
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a emergêncIa da responsabIlIdade crImInal 

IndIVIdual no sIstema InteramerIcano de 

dIreItos humanos*

Raquel da Cruz Lima

Este artigo tem como inspiração as pesquisas de Kathryn 
Sikkink sobre justiça de transição, em especial as con-
clusões reunidas no livro The Justice Cascade. Nesta obra, 
Sikkink reconstrói a emergência da norma relativa à res-
ponsabilidade criminal individual de agentes estatais 
que cometeram graves violações de direitos humanos e a 
maneira como essa norma se difundiu. De especial interes-
se para nosso trabalho é a premissa de Sikkink de que por 
muito tempo a responsabilidade criminal individual não 
era considerada, tanto pelas vítimas das violações quanto 
por ONGs, como uma medida aplicável a agentes estatais 
responsáveis por essas violações, em especial no contexto 
de transição de regimes autoritários para democráticos. 
Assim, a desnaturalização do recurso à persecução penal 
como uma medida que compõe o repertório de instru-
mentos do direito internacional dos direitos humanos, tal 

* Este artigo está ligado à dissertação de mestrado O direito penal dos direitos huma-
nos: paradoxos no discurso punitivo da Corte Interamericana de Direitos Huma-
nos, financiada pela Fapesp.
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qual encarado por Sikkink (2011), é base fundamental des-
te artigo1.

Partindo desse pressuposto, será mostrado como no 
Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH), em 
especial na jurisprudência contenciosa da Corte Interame-
ricana (CtIDH), vem se desenvolvendo a norma da respon-
sabilidade criminal individual, e também como a referên-
cia a esta deixou de se limitar a casos de transição demo-
crática – que são os tratados por Sikkink – para se expan-
dir para o tratamento de outros casos. Naturalmente, a 
exposição do desenvolvimento da norma da responsabili-
dade criminal individual não seguirá neste artigo o méto-
do de The Justice Cascade de acompanhar os diversos agen-
tes empreendedores da norma na sua difusão. Em função 
das proporções deste texto, nos restringiremos a observar 
como dentro da própria jurisprudência da CtIDH ocorre 
a incorporação e difusão da norma da responsabilidade 
criminal individual. Justifica-se o enfoque no desenvolvi-
mento dessa nova norma no âmbito do SIDH por conta 
da importância que os órgãos regionais de direitos humanos 
tiveram para o início de processos domésticos de persecu-
ção criminal nas Américas, com destaque para o pioneiro 
caso da Argentina2.

A organização deste artigo seguirá a seguinte estrutu-
ra: primeiramente serão expostos os principais argumentos 
que compõem o livro The Justice Cascade e que dialogam 

1 Não se quer com isso sugerir que a persecução criminal individual seja uma 
medida livre de polêmica, sobretudo nos casos de transição democrática. Ocorre 
que concordamos com Sikkink de que está em curso um processo de difusão desta 
norma a ponto de, hoje, entre diversos militantes de direitos humanos, ela ser 
pensada como uma bandeira natural.
2 Segundo Sikkink, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi a primei-
ra entidade a pautar na Argentina a necessidade de processos judiciais apurarem 
as violações de direitos humanos ocorridas. Naturalmente, os grupos argentinos 
de direitos humanos já desejavam a realização de alguma forma de justiça, mas 
a posição de uma organização internacional respeitada foi fundamental para a 
consideração de que sua demanda poderia ser concretizada (2011, p.66-7).
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mais diretamente com a jurisprudência da CtIDH; em segui-
da, abordaremos o tratamento do SIDH à norma de respon-
sabilidade criminal individual, considerando, inicialmente, 
os casos de leis de anistia em transições democráticas e, 
em seguida, a difusão dessa norma para casos de temáticas 
diversas; enquanto a última parte consiste na indicação de 
algumas críticas que podem surgir para a norma de respon-
sabilização criminal individual, na medida em que ela sofre 
modificações na jurisprudência da CtIDH.

cascata de justiça
Entre as preocupações centrais de Sikkink no livro está 
o impressionante crescimento dos processos de direitos 
humanos3, inseridos no contexto de crescente accountability 
na política mundial que ela e Ellen Lutz chamaram de cas-
cata de justiça (Lutz; Sikkink, 2001). Sikkink acredita que 
esta é uma tendência que não fora antecipada nem expli-
cada pela ciência política e que vem a romper a “ortodo-
xia reinante” sobre soberania estatal e imunidade de chefes 
de Estado. Aliás, esta incapacidade das teorias de relações 
internacionais explicarem a ruptura que a persecução cri-
minal de chefes de Estado representa é o que leva Sikkink a 
concluir que as principais ferramentas utilizadas pelos cien-
tistas políticos servem melhor à explicação da continuidade 
do que da mudança.

Mas o principal problema não seria o de desenvolver 
uma teoria de relações internacionais que explique satis-
fatoriamente mudanças, mas o de conseguir provar que 
existe uma mudança específica em curso: a emergência de 

3 Estes processos de direitos humanos são ações judiciais baseadas em três elemen-
tos: (i) as mais graves violações de direitos humanos não podem ser vistas como 
atos legítimos dos Estados, mas devem ser vistos como crimes cometidos por indi-
víduos; (ii) os indivíduos que cometem esses crimes devem ser processados; (iii) 
os acusados são sujeitos de direito e devem gozar das garantias do devido processo 
(Sikkink, 2011, p.12-3).
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uma nova norma nos processos de transição democrática 
estatuindo a responsabilidade criminal individual de agen-
tes estatais responsáveis por violações de direitos humanos. 
Com isso, não se pretende afirmar que todos os chefes de 
Estado que violem normas de direitos humanos serão man-
dados para a prisão, mas sim que existiria uma crescente 
força e legitimidade na norma sustentando que a conduta 
de agentes estatais violatória a direitos humanos deve ser 
apurada (Sikkink, 2011, p.11-2). Por acreditar que muitos 
dos céticos sobre os processos de direitos humanos não 
estão munidos de evidências empíricas suficientes para sus-
tentar suas posições, as duas primeiras partes de The Justice 
Cascade mostram as fontes e origens da responsabilidade 
criminal individual por violações de direitos humanos e 
também sugerem como essas novas ideias de accountability 
se difundiram.

Um dos grandes méritos do livro em relação a outros 
trabalhos que mostram o aparecimento da faceta criminal 
do direito internacional é que ele não se limita a identifi-
car esse processo como uma evolução linear do Tribunal de 
Nuremberg até a criação do Tribunal Penal Internacional, 
intermediados por tribunais penais ad hoc. Nele, essa genea-
logia dos tribunais internacionais é apenas uma das dimen-
sões do desenvolvimento da norma, que paralelamente viu 
a ocorrência de casos de persecuções criminais domésticas, 
notadamente os da Grécia, Portugal e Argentina.

É fundamental destacar que, para Sikkink, a emer-
gência e difusão dessa nova norma não foi um movimento 
espontâneo e que ocorreu de forma passiva, como que uma 
doença contagiosa, mas o resultado da ação de movimentos 
de direitos humanos, redes de advocacy, comunidades epis-
têmicas e redes transnacionais entre países com interesses 
comuns, que operaram dentro de uma estrutura favorável: 
a terceira onda de democracia e o fim da guerra fria (2011, 
p.19, 23). Como a negação da passividade na difusão da nor-
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ma já sugeriria, Sikkink dá grande destaque para o papel da 
agência humana e por isso narra, principalmente por meio 
de dados reunidos a partir de entrevistas, como indivíduos 
específicos ajudaram a conceber a estratégia de persecução 
criminal dos agentes estatais e depois difundiram suas expe-
riências para outros países e em redes transnacionais4. 

É pressuposto do livro que é adequado responsabili-
zar criminal e individualmente os agentes estatais por vio-
lações ocorridas no passado, até por razões subjetivas de 
justiça, como o instinto humano profundo de que alguns 
direitos não podem ser violados e que, ocorrendo viola-
ção, seus responsáveis devem ser punidos (Sikkink, 2011, 
p.255, 261). Todavia, na condição de uma cientista políti-
ca, ela acredita que o seu papel não seja o mesmo de um 
filósofo moral que se pergunta se é certo ou errado reali-
zar esses julgamentos, mas sim o de avaliar as consequên-
cias empíricas destes e se realmente promovem o respeito 
aos direitos humanos (Sikkink, 2011, p.229). Por isso, a ter-
ceira parte do livro tem como objetivo avaliar os impactos 
desses julgamentos e confrontar seus dados com algumas 
correntes da ciência política.

Sikkink admite que exista controvérsia sobre a correção 
de seu método para catalogar os dados relativos aos pro-
cessos de responsabilização e que é possível que não tenha 
conseguido identificar todos os fatores influentes no cená-
rio de análise. Mesmo assim, as seguintes conclusões, e que 
já apareciam em obras anteriores (Sikkink; Walling, 2010), 
são apresentadas como tendo sólido respaldo empírico: 
(i) não é possível afirmar que os julgamentos prejudicam 
a democracia; (ii) a escolha pela responsabilização crimi-
nal não é excludente nem precisa ser feita no momento 
da transição; (iii) comissões de verdade e julgamentos de 

4 O início de qualquer cascata normativa estaria no trabalho intenso de determina-
dos indivíduos na propositura e divulgação de novas ideias, as quais seriam compar-
tilhadas com outras pessoas e atingiriam novos cenários. (Sikkink, 2011, p.23).
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direitos humanos não são opções incompatíveis e (iv) não 
é possível afirmar que os processos criminais deteriorem a 
situação dos direitos humanos.

Estando expostos os principais pontos do livro The Jus-
tice Cascade, passaremos a avaliar a difusão da regra da res-
ponsabilidade criminal individual dentro do SIDH.

a emergência da norma de responsabilidade criminal 
individual no sistema Interamericano de direitos 
humanos

O Sistema Interamericano e o paradigma da 
responsabilidade estatal 
O SIDH é ligado à Organização dos Estados Americanos 
(OEA), hoje composto por dois órgãos: a Comissão Intera-
mericana de Direitos Humanos (CIDH) e a Corte Interame-
ricana de Direitos Humanos. Apesar de alguma preocupa-
ção com a temática dos direitos humanos já estar presente 
desde a criação da OEA, em 1948, como atesta a aprova-
ção a Declaração Americana de Deveres e Direitos do 
Homem, somente em 1959 que foi criada a CIDH, com a 
função de promover os direitos humanos nas Américas 
(Pasqualucci, 2003).

O documento que confere o atual desenho institucional 
do SIDH é a Convenção Americana sobre Direitos Huma-
nos (CADH), de 1969, considerada a mais ambiciosa das 
convenções existentes sobre o tema – muitas de suas garan-
tias são mais abrangentes do que as previstas na Convenção 
Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e Liber-
dades Fundamentais ou no Pacto Internacional de Direitos 
Civis e Políticos – e que, até por isso, desde sua elaboração, 
teve questionada a sua capacidade de ser plenamente res-
peitada por algum Estado (Hanashiro, 2001, p.32). Mais do 
que simplesmente arrolar direitos e garantias – como fizera 
a Declaração Americana de Deveres e Direitos do Homem 
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–, a CADH estabeleceu a obrigação de os Estados-partes res-
peitarem os direitos nela previstos5 e adotarem medidas de 
direito interno a fim de torná-los efetivos6. Como será dis-
cutido adiante, são essas duas previsões que ofereceram o 
substrato jurídico para as considerações da CtIDH sobre a 
responsabilidade criminal individual.

Para monitorar o cumprimento dessas obrigações, a 
CADH atribuiu competência a dois órgãos: à já existen-
te CIDH e à CtIDH. Com a criação desta última, o SIDH 
passou a contar com um órgão competente não só para 
interpretar a CADH e quaisquer outros tratados interna-
cionais de direitos humanos por meio de sua jurisdição 
consultiva7, mas também para decidir demandas individu-
ais referentes a violações de direitos previstos nessa con-
venção8. Assim, para aqueles Estados que a ratificassem e 
aceitassem a cláusula de jurisdição facultativa obrigatória9, 

5 “Artigo 1. Obrigação de respeitar os direitos. 1. Os Estados-partes nesta Convenção 
comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garan-
tir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem 
discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões 
políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição eco-
nômica, nascimento ou qualquer outra condição social”.
6 “Artigo 2.  Dever de adotar disposições de direito interno. Se o exercício dos direitos e 
liberdades mencionados no artigo 1 ainda não estiver garantido por disposições 
legislativas ou de outra natureza, os Estados-partes comprometem-se a adotar, de 
acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, 
as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar 
efetivos tais direitos e liberdades”.
7 Como consagrou a primeira opinião consultiva emitida pela CtIDH, a CADH a 
atribui competência para interpretar qualquer tratado relativo a direitos huma-
nos, ainda que não tenha sido celebrado no âmbito regional (CtIDH, 1982). Com 
isso, pode-se afirmar que a competência consultiva da CtIDH é a mais ampla entre 
os tribunais de direitos humanos. 
8 Com o desenvolvimento do SIDH, a CtIDH passou a ter competência contencio-
sa sobre dispositivos de outros tratados, como o artigo 7º. da Convenção de Belém 
do Pará e a alínea “a” do artigo 8º.(a) e o 13º. do Protocolo de San Salvador.
9 Os Estados que ratificaram a CADH são: Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Co-
lômbia, Costa Rica, Chile, Dominica, Equador, El Salvador, Granada, Guatemala, 
Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República 
Dominicana, Suriname, Trindade e Tobago, Uruguai e Venezuela. Contudo, em 
1998, Trindade e Tobago denunciou a CADH. De todos estes, apenas Granada e 
Jamaica não reconhecem a jurisdição da CtIDH.
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o SIDH passou a contar com um mecanismo de implemen-
tação de tratados de direitos humanos que até então só 
havia na Europa e que criava a possibilidade de se aplicar 
a CADH a casos individuais, estabelecendo obrigações jurí-
dicas vinculantes ao Estado.

Corroborando um argumento de Sikkink sobre como 
entender, na perspectiva do interesse dos atores, que os 
Estados tenham ratificado tratados de direitos humanos – 
gerando uma estrutura propícia para a cascata de justiça –, 
observa-se que a criação da CtIDH ocorreu por meio da 
ratificação de um tratado de direitos humanos por Estados 
não democráticos e que não tinham clareza quanto aos 
custos envolvidos nessa ação, sendo vítimas, portanto, de 
verdadeira autoarmadilha (Sikkink, 2011, p.239). Prova 
disso está no fato de a instalação da CtIDH ter ocorrido 
como que por acidente, quando o governo de Granada 
inadvertidamente depositou o 11o instrumento de ratifica-
ção, alheio ao fato de que, com isso, se estava instaurando 
o órgão (Hanashiro, 2001, p.43)10. 

O modelo de promoção de direitos humanos que cri-
ou o SIDH é aquele que busca responder ao choque dos 
eventos ligados à Segunda Guerra Mundial, atribuindo 
aos indivíduos direitos que criavam barreiras ao arbítrio 
dos agentes estatais até então protegidos pelo manto da 
soberania. A partir da redação da Declaração Universal de 
Direitos Humanos e dos demais tratados de direitos huma-
nos subsequentes, criou-se um modelo de responsabiliza-
ção em que o Estado como um todo respondia pelas viola-
ções de direitos humanos ocorridas e tinha a obrigação de 
remediá-las11. 

10 O início das atividades da CtIDH não era imediato quando da entrada em vigor 
da CADH, mas dependia da ratificação de no mínimo 11 Estados.
11 Nenhum dos primeiros core treaties do direito internacional dos direitos humanos 
fala diretamente em um dever de os Estados punirem criminalmente indivíduos 
que violem direitos humanos.
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O modelo de responsabilidade estatal consagrado 
depois da Segunda Guerra Mundial estabelece que a res-
ponsabilidade do Estado não depende nem implica na 
dos indivíduos (Nollkaemper, 2003, p.616). Bom exemplo 
desse modelo é o caso Selmouni vs. França julgado em 
1999 pela Corte Europeia de Direitos Humanos (CtEDH), 
em que se considerou a França responsável por tortura 
(entre outras violações), ainda que procedimentos crimi-
nais domésticos estivessem sendo utilizados para sancionar 
o policial diretamente responsável pela prática (CtEDH, 
1999). Para Sikkink, o modelo de responsabilidade esta-
tal difundido por todo o aparato de direitos humanos da 
ONU caminha lado a lado com a ideia de que agentes esta-
tais estão imunes de persecução por violações de direitos 
humanos (2011, p.14).

Entre as maneiras utilizadas pela CtIDH para ressaltar 
que a responsabilidade por violações de direitos humanos 
considera o Estado como um todo estão a recusa em aceitar 
a organização federativa como causa de descumprimento 
de obrigações internacionais e doutrinas como a da devida 
diligência, que justificam a responsabilidade estatal mesmo 
nos casos em que a violação de direitos humanos foi cometi-
da por particulares (Garcia Elorrio, 2011; Dulitzky, 2006). A 
desvinculação entre o modelo internacional de responsabili-
dade e a identificação e sanção dos indivíduos responsáveis 
pelo cometimento das violações apareceu nas considerações 
da CtIDH na primeira sentença de mérito prolatada, como 
se lê no parágrafo 134 desta:

a proteção internacional dos direitos humanos não deve ser 
confundida com justiça penal. Os Estados não se colocam 
perante a Corte como sujeitos de uma ação penal. O direito 
internacional dos direitos humanos não tem como desígnio 
impor penas às pessoas culpadas pelas violações, mas 
amparar as vítimas e oferecer a reparação dos danos que 
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lhes tenham sido causados pelos Estados responsáveis por 
tais ações (CtIDH, 1988).

Essa sentença mostra a autoafirmação da CtIDH de 
que o recebimento de casos individuais no âmbito regional 
não funcionaria como uma justiça penal e que o agente ao 
qual ela se dirige para estabelecer obrigações decorrentes 
do descumprimento das obrigações internacionais é, uni-
camente, o Estado. Contudo, como mostra Sikkink, há um 
novo modelo de responsabilidade por violações de direitos 
humanos em desenvolvimento. A maneira como esse mode-
lo aparece na CtIDH é o que será explorado as seguir.

Justiça e verdade: a proibição de anistias para violações de 
direitos humanos
Os primeiros anos de atividade do SIDH já organizado a 
partir da CADH coincidiram com o contexto de sistemá-
ticas e massivas violações de direitos humanos ligadas a 
terrorismo de Estado ou a violentos conflitos armados inter-
nos. Mesmo nos momentos em que os membros da CIDH 
não estavam ligados aos regimes militares12, a asfixia polí-
tica no interior dos Estados tornava até inadequada a sub-
missão de casos individuais à comissão, dado que os Estados 
não participavam de forma alguma da litigância, nem mes-
mo indicando provas para negar os fatos narrados. Aliado a 
esse fator, o caráter sistemático das violações cometidas e a 
necessidade de confrontá-las de forma mais coletiva também 
levaram a CIDH a adotar os informes como principal instru-
mento para a proteção dos direitos humanos. Na preparação 
de seus relatórios, a CIDH utilizava extensivamente visitas in 
loco que contribuíam para chamar atenção da opinião públi-
ca, aumentar a visibilidade das vítimas e expor o Estado no 

12 Já que por muito tempo a OEA foi considerada um “clube de cavalheiros antico-
munistas” (Sikkink, 2011, p.64).
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âmbito internacional, ainda que sem atribuir responsabilida-
de pelas violações ou sem poder exigir medidas de compen-
sação para as vítimas (González, 2010, p.106). 

Entre as décadas de 1980 e 1990, no período de tran-
sição pós-ditatorial, os órgãos do SIDH passaram a acom-
panhar e monitorar os processos políticos de tratamento 
do passado autoritário, mas ainda dando primazia para 
mecanismos que não confrontavam as práticas estatais dire-
tamente. Nesse sentido devem ser entendidas as primeiras 
opiniões consultivas do órgão, que protegeram a liberdade 
de imprensa (CtIDH, 1985, 1986), o habeas corpus (CtIDH, 
1987a) e as garantias judiciais (CtIDH, 1987b), levando ao 
desenvolvimento de uma doutrina básica sobre a relação 
entre direitos humanos, garantias processuais, Estado de 
direito e democracia13. 

O recebimento pela CtIDH de seus primeiros casos 
contenciosos coincidiu com o início do processo de rede-
mocratização da América Latina, no final dos anos de 1980. 
As primeiras alegações de violações à CADH com as quais 
a CtIDH se confrontou diziam respeito a crimes cometidos 
em um contexto ditatorial (principalmente desapareci-
mentos forçados e execuções extrajudiciais), em que muitas 
das violações estavam associadas à existência de um siste-
ma nacional de justiça devastado ou corrupto (Abramovi-
ch, 2009, p.9). Assim, no julgamento desses primeiros casos 
contenciosos que a julgou, ela relacionou a obrigação de 
os Estados garantirem o cumprimento do parágrafo 1o do 
artigo 1o da CADH à organização de um sistema de justiça 
efetivo, capaz de investigar e sancionar as violações de direi-

13 Deve-se observar que o predomínio da jurisdição consultiva em relação à con-
tenciosa nos primeiros anos de atividade da CtIDH foi motivo de preocupação 
para alguns acadêmicos, que viam nessa situação um possível de fragilização da 
CADH já que mesmo diante de inúmeros casos de graves violações os Estados não 
eram responsabilizados internacionalmente e não se garantia a eficácia do texto 
pactuado (Hanashiro, 2001, p.57). 
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tos humanos ocorridas em seu território. É o que aparece 
no trecho abaixo:

a segunda obrigação [em relação ao disposto no parágrafo 
1o do artigo 1o da CADH] dos Estados Partes é a de garantir 
o livre e pleno exercício dos direitos reconhecidos na 
Convenção a toda pessoa sob sua jurisdição. Esta obrigação 
implica o dever de os Estados Partes organizarem todo 
o aparato governamental e, em geral, todas as estruturas 
pelas quais se manifesta o exercício do poder público, de 
tal maneira que sejam capazes de assegurar juridicamente 
o livre e pleno exercício dos direitos humanos. Como 
consequencia desta obrigação, os Estados devem prevenir, 
investigar e sancionar toda violação dos direitos reconhecidos na 
Convenção e procurar, ademais, restaurar o direito violado e, 
se necessário, reparar os danos causados pela violação dos 
direitos humanos. (CtIDH, 1988, grifo nosso).

Assim, na interpretação do parágrafo 1o do artigo 1o, 
começava a ser desenvolvida a doutrina sobre o dever de os 
Estados investigarem e sancionarem os responsáveis por vio-
lações a direitos protegidos na CADH. Naquele momento 
de desenvolvimento jurisprudencial, o dever de investigar 
estava muito associado aos casos de desaparecimentos for-
çados14, em que era justamente a falta de investigação que 
levava à configuração da violação da CADH e da responsabi-
lidade internacional.

Casos como “Suarez Rosero” e “Niños de la Calle” vol-
taram a insistir na importância da obrigação de investigar 
e punir como medida de efetivação dos direitos previstos 
na CADH. Enquanto no Caso Saurez Rosaro se estabele-

14 Como nos três primeiros casos hondurenhos (CtIDH, 1988, 1989a, 1989b).  O de-
saparecimento forçado se caracteriza pela incerteza sobre o destino da pessoa, que 
por sua vez é causada exatamente pela ausência de investigação, ver o parágrafo 
34 de CtIDH (1989).
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ceu que, como medida de reparação, o Equador deveria 
“ordenar uma investigação para identificar e, eventual-
mente, sancionar as pessoas responsáveis pelas violações 
aos direitos humanos a que esta sentença fez referência” 
(CtIDH, 1997b), a sentença do Caso Niños de la Calle des-
tacou a relação entre a obrigação de punir e o direito a 
um recurso efetivo e à proteção judicial. Segundo a CtI-
DH, o artigo 25 da CADH15 foi violado pela Guatemala 
na medida em que as autoridades competentes deixaram 
de realizar diversas tarefas de investigação decisivas para 
identificar os responsáveis pelo assassinato dos meninos 
Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa 
Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval, Jovito Josué Juárez 
Cifuentes e Anstraum Aman Villagrán Morales na Cidade 
da Guatemala em um contexto de execuções extrajudiciais 
contra meninos em situação de rua perpetradas por agen-
tes de segurança16. Isso porque, conforme o parágrafo 226 
da mesma sentença,

a obrigação de investigar deve ser cumprida com seriedade 
e não como uma simples formalidade fadada de antemão 
a ser mal sucedida. Deve ter o sentido e ser assumida pelo 
Estado como um dever jurídico próprio e não como uma 
simples gestão de interesses particulares, dependente da 
iniciativa processual da vítima ou de seus familiares, ou do 
oferecimento privado de elementos probatórios, sem que a 

15 “Artigo 25.  Proteção judicial. 1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e 
rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais com-
petentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reco-
nhecidos pela constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando 
tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas 
funções oficiais. 2. Os Estados-parte comprometem-se: a) a assegurar que a auto-
ridade competente prevista pelo sistema legal do Estado decida sobre os direitos 
de toda pessoa que interpuser tal recurso; b) a desenvolver as possibilidades de 
recurso judicial e c) a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes, 
de toda decisão em que se tenha considerado procedente o recurso”. 
16 Ver parágrafos 199 e 200 de CtIDH (1999).
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autoridade pública efetivamente busque a verdade (CtIDH, 
1999, grifos nossos).

Além disso, tendo havido suspostos responsáveis pelos 
crimes que foram absolvidos judicialmente, a CtIDH passa 
a mostrar que também a impunidade é ofensiva aos direitos 
humanos, conforme lê-se no parágrafo 228:

É evidente que os responsáveis por tais fatos estão 
impunes, porque não foram identificados nem 
sancionados mediante atos judiciais que tenham sido 
executados. Esta única consideração é suficiente para concluir 
que o Estado violou o artigo 1.1 da Convenção, pois não 
puniu os autores dos delitos em questão. A este respeito, 
não cabe discutir se as pessoas acusadas nos processos 
internos deviam ou não ser absolvidas. O importante 
é que, independentemente de terem sido ou não elas 
as responsáveis pelos ilíticos, o Estado devia identificar 
e punir aquelas que realmente o fossem, e não o fez. 
(CtIDH, 1999, grifos nossos).

A preocupação com o combate à impunidade já apa-
recera em um caso anterior, “Paniagua Morales”, também 
contra a Guatemala, e que envolvia a prática de detenções 
arbitrárias, sequestros, torturas e assassinatos, o parágrafo 
173 da sentença de mérito afirma:

A Corte constata que na Guatemala existia e existe uma 
situação de impunidade relativa aos fatos do presente 
caso, entendendo-se como impunidade a falta conjunta de 
investigação, persecução, prisão, julgamento e condenação 
dos responsáveis pelas violações dos direitos protegidos pela 
Convenção Americana, pois o Estado tem a obrigação de 
combater tal situação por todos os meios legais disponíveis, 
já que a impunidade propicia a repetição crônica das violações 
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de direitos humanos e a total desproteção das vítimas e de seus 
familiares (CtIDH, 1998 grifos nossos). 

Esses casos julgados nos primeiros anos de funciona-
mento da CtIDH mostram que a responsabilidade criminal 
do indivíduo apareceu como uma obrigação estatal ligada à 
implementação doméstica da CADH e que, portanto, a sua 
ausência fundamentava a responsabilidade internacional 
do Estado. Além disso, a impunidade era vista como causa 
da repetição das violações de direitos humanos e também 
como uma barreira para o conhecimento da verdade, sobre-
tudo no caso de um crime que se define pela falta de aces-
so à informação: o desaparecimento forçado. Mas é preciso 
atentar que a falta de persecução criminal que a CtIDH cri-
tica nesses casos está ligada à leniência ou à fragilidade de 
sistemas de justiça, e não a obstáculos institucionais delibe-
radamente implementados para impedir a responsabiliza-
ção criminal individual nos casos de violações de direitos 
humanos por regimes autoritários.

Com a chegada dos anos de 1990 e o crescente papel 
do SIDH no monitoramento dos processos políticos nacio-
nais que lidavam com a superação de regimes autoritários, 
o dever de investigar e punir foi se tornando uma referên-
cia consolidada nos pronunciamentos da CtIDH, que não 
mais tinha como foco apenas as fragilidades aos sistemas 
nacionais de justiça, mas o próprio regime democrático. 

Naquele contexto, o Caso Barrios Altos vs. Peru (CtIDH, 
2001) tornou-se um paradigma porque afirmou a invalidade 
das leis de anistia que perdoassem graves violações de direi-
tos humanos. O nome desse caso é uma referência ao bair-
ro de Lima onde ocorreu, no dia 3 de novembro de 1991, a 
invasão de uma festa e o subsequente assassinato de quinze 
pessoas, que ainda deixou outras quatro gravemente feri-
das. Inserido na lógica de combate a “subversivos” que mar-
cava a forma de “estabilização da democracia” do Peru de 
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Fujimori, foi posteriormente identificado que esse massacre 
fazia parte de uma série de práticas estatais de extermínio 
conduzidas por membros do Exército peruano. Todavia, 
a aprovação de duas leis de anistia em 1995 (Leis 26.479 
e 26.492)17 impediram a responsabilização de membros 
do Exército, da polícia e de civis por violações de direitos 
humanos cometidas entre 1980 e 1995. 

No âmbito do SIDH, contudo, o Peru reconheceu sua 
responsabilidade internacional pelos fatos relacionados a 
esse caso18, e a CtIDH teve oportunidade de discorrer sobre 
a incompatibilidade de leis de anistia com o parágrafo 1o do 
artigo 1o, o artigo 2o 19, o artigo 8o 20 e o artigo 25 da CADH e 
firmar um forte precedente. No parágrafo 143 da sentença 
de mérito, ficou estabelecido que:

A Corte julga necessário enfatizar que, à luz das obrigações 
gerais consagradas nos artigos 1.1 e 2 da Convenção 
Americana, os Estados Partes têm o dever de tomar todo o 
tipo de medida para que ninguém seja privado da proteção 

17 Em julho de 1995, a Corte Superior de Justiça de Lima decidiu que essas duas 
leis de anistia não contrariavam a Constituição nem os tratados internacionais de 
direitos humanos e que, pelo princípio da separação de poderes, os juízes não 
poderiam condenar os envolvidos no massacre de Barrios Altos de aplicar uma lei 
adotada pelo Congresso.
18 Inicialmente, porém, o Peru adotou postura pouco cooperativa com a CtIDH, 
devolvendo o caso e negando a própria competência dessa corte para julgá-lo. 
Nesse sentido, houve até mesmo uma resolução legislativa do Congresso perua-
no retirando a Declaração de Reconhecimento da Cláusula Facultativa de Juris-
dição Obrigatória.
19 “Artigo 2.  Dever de adotar disposições de direito interno. Se o exercício dos direitos e 
liberdades mencionados no artigo 1 ainda não estiver garantido por disposições 
legislativas ou de outra natureza, os Estados Partes comprometem-se a adotar, de 
acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, 
as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar 
efetivos tais direitos e liberdades”.
20 “Artigo 8.  Garantias judiciais. 1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devi-
das garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, 
independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qual-
quer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos 
ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza”.
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judicial e do exercício do direito a um recurso simples 
e eficaz, nos termos dos artigos 8 e 25 da Convenção. É 
por isso que os Estados Partes da Convenção que adotem leis 
que tenham esse efeito, como são as leis de autoanistia, incorrem 
em violação dos artigos 8 e 25, em conformidade com os artigos 
1.1 e 2 da Convenção. As leis de autoanistia levam ao 
desamparo das vítimas e à perpetuação da impunidade e 
por isso são manifestamente incompatíveis com a letra e o 
espírito Convenção Americana. Esse tipo de lei impede a 
identificação dos indivíduos responsáveis por violações a 
direitos humanos, já que obstrui a investigação e o acesso à 
justiça e impede que as vítimas e seus familiares conheçam 
a verdade e recebam a reparação correspondente (CtIDH, 
2001, grifos nossos).

As considerações sobre a incompatibilidade da impuni-
dade com a proteção de direitos humanos não se limitou ao 
caso específico das leis de autoanistia, como pode se ver no 
trecho abaixo:

Esta Corte considera que são inadmissíveis as disposições de 
anistia, de prescrição e o estabelecimento de excludentes 
de responsabilidade que pretendam impedir a investigação 
e sanção dos responsáveis por graves violações de direitos 
humanos, como a tortura, as execuções sumárias, 
extrajudiciais ou arbitrárias e os desaparecimentos forçados, 
todas elas proibidas por contrariar direitos inderrogáveis 
reconhecidos pelo Direito Internacional dos Direitos 
Humanos (CtIDH, 2001 grifos nossos).

Observa-se, portanto, que essa leitura da CtIDH sobre 
os artigos 8o e 25 concluiu não apenas que a CADH invia-
biliza qualquer mecanismo que crie óbices ao dever de 
investigar e punir os responsáveis por graves violações de 
direitos humanos, como também que desses dois disposi-
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tivos decorreria um direito à verdade, na medida em que 
ambos são instrumentos para o estabelecimento judicial 
dos fatos e das circunstâncias ligadas à violação de um 
direito fundamental.

Constatado o caráter violatório das leis de anista frente 
à CADH, a CtIDH determinou que essas leis não possuíam 
efeitos jurídicos e, por esta razão, não poderiam constituir 
obstáculo para a investigação dos fatos do caso e a respon-
sabilização dos indivíduos (CtIDH, 2001). Assim, no âmbito 
das reparações, a CtIDH estabeleceu a obrigação de se efe-
tuar a investigação, publicizar seus resultados e sancionar 
responsáveis pelas violações de direitos humanos.

O Caso Barrios Altos é um marco na jurisprudência da 
CtIDH, constantemente citado pela enfática maneira como 
ele considera incompatível obstáculos que, embora legais, 
impeçam a responsabilização criminal de indivíduos que 
cometeram graves violações de direitos humanos (Aldana-
-Pindell, 2004, p.605-86; Binder, 2011, p.1203-30; Alessan-
dri, 2005; Basch, 2007, p.195-229).

Independentemente do contexto doméstico, ficou 
sugerido no Caso Barrios Altos que qualquer tipo de anis-
tia seria incompatível com os compromissos assumidos por 
meio da CADH e que, ao invés de polarizar justiça e ver-
dade, a CtIDH passaria a defender a justiça penal como o 
meio por excelência de promoção do conhecimento da ver-
dade. Apesar de o Caso Barrios Altos representar uma grande 
inovação no SIDH, sua principal novidade está na defesa 
da invalidade das leis de anistia perante as obrigações deri-
vadas da CADH. Anos antes, a CIDH já começara a apon-
tar a necessidade de se criminalizar os agentes responsáveis 
por violações de direitos humanos, como um mecanismo 
necessário para o ingresso na democracia. Paradigmática é 
a recomendação feita ao Chile, em 1974, de instaurar tribu-
nais domésticos para agentes estatais responsáveis por vio-
lações de direitos humanos, quando essa prática não tinha 
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acontecido sequer na Grécia, país que Sikkink identificou 
como pioneiro em uma das dimensões da cascata de jus-
tiça (2011, p.66). Mas até o Caso Barrios Altos, não existia 
um claro posicionamento do SIDH sobre as leis de anistia, 
já que a própria CIDH chegou a considerar que algumas 
anistias poderiam ser legítimas, como enunciou no informe 
anual de 1985-1986:

Uma questão difícil que as democracias recentes têm 
precisado confrontar é a da investigação de violações 
passadas de direitos humanos e a eventual sanção dos 
responsáveis por tais violações. A Comissão reconhece 
que este é um tema sensível e extremamente delicado, 
com o qual ela – assim como qualquer outro órgão 
internacional – pouco pode contribuir. Trata-se, portanto, 
de um assunto cuja resposta deve emanar dos próprios 
setores nacionais afetados e para o qual a urgência de 
reconciliação nacional e a pacificação social devem 
ser harmonizadas com as inevitáveis exigências de 
conhecimento da verdade e de justiça. 
Considera a Comissão, portanto, que somente as instituições 
democráticas apropriadas – geralmente o Parlamento – 
após discussão com a participação de todos os setores 
representativos, estão chamadas a determinar a procedência 
de uma anistia ou a sua extensão, sem que, por outro 
lado, possam ter validade jurídica as anistias decretadas 
previamente pelos próprios responsáveis pelas violações 
(CIDH, 1986, grifos nossos).

O Caso Barrios Altos e os casos subsequentes que lida-
vam com leis de anistia firmaram o entendimento de que 
responsabilidade criminal individual não é um tema reser-
vado à esfera doméstica: pelo contrário, deve se adequar 
aos parâmetros internacionais, ainda que a escolha nacio-
nal (anistia, por exemplo) seja divergente e tomada por 
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instâncias democráticas, como o Legislativo. Adicionalmen-
te, a opção pelo conhecimento da verdade em detrimento 
da persecução criminal também não seria compatível com 
a CADH, como ficou explícito no Caso Zembrando Vélez 
e outros vs. Equador21, em que a CtIDH afirmou que as 
comissões de verdade não constituem uma alternativa ao 
processo penal e que a verdade por elas estabelecida deve 
ser vista de forma complementar àquela que deriva das ins-
tâncias judiciais:

A Corte considera que o estabelecimento de uma 
comissão da verdade, conforme o objeto, procedimento, 
estrutura e finalidade de seu mandato, pode contruibuir 
para a construção e preservação da memória histórica, 
o esclarecimento dos fatos e a determinação de 
responsabilidades institucionais, sociais e políticas em 
determinados períodos históricos de uma sociedade. As 
verdades históricas que se alcançam por meio deste mecanismo não 
devem ser entendidas como um substituto para o dever do Estado de 
assegurar a determinação judicial de responsabilidades individuais 
ou estatais pelos meios jurisdicionais correspondentes, nem para 
a determinação de responsablidade internacional que compete a 
este Tribunal. Tratam-se de determinações da verdade que 
são complementares entre si, pois têm cada uma sentido 
e alcance próprios, assim como potencialidades e limites 
particulares, que dependem do contexto em que surgem e 
dos casos e circunstâncias concretas que analisem (CtIDH, 
2007a, grifos nossos).

A afirmação sobre a incompatibilidade de leis de anistia 
e os comprimissos assumidos no SIDH se seguiu por mui-
tos anos depois do Caso Barrios Altos e abrangeu anistias 

21 O Caso Baldeón García tem ponderações similares, ver o parágrafo 167 de CtI-
DH (2006a).
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adotadas por países que tiveram processos de transição 
democrática bastante diversos. No Caso Almonacid Arella-
no (CtIDH, 2006c), a corte defendeu ser indiferente o tipo 
de anistia adotada na passagem para a democracia já que 
haveria uma regra de jus cogens – inderrogável, exceto por 
outra norma de mesmo status – proibindo tortura, desapa-
recimentos, exceções extrajudiciais e outros graves crimes 
e, assim, obrigando permanentemente a punição dos indi-
víduos que os cometam (Binder, 2011, p.1211). A vedação 
da anistia foi ressaltada diretamente em casos tratando da 
Guatemala (CtIDH, 2003b, 2004a, 2004c, 2007b), El Sal-
vador (CtIDH, 2005a, 2011b), Suriname (2005b), Uruguai 
(CtIDH, 2011a) e Brasil (CtIDH, 2010d). Cabe destacar a 
sentença do Caso Gomes Lund, pois ele ilustra um posicio-
namento que corrobora a tese de Sikkink de que as deci-
sões relativas à justiça de transição não são escolhas binárias 
a serem tomadas imediamente no momento da transição 
(Sikkink; Walling, 2010). Tendo sido o Brasil o único país 
da América Latina que não adotou nenhum dos principais 
mecanismos de justiça de transição – comissões de verdade 
ou julgamentos criminais –, a sentença da CtIDH foi a pri-
meira grande vitória dos movimentos de direitos humanos 
que, depois de mais de 20 anos de regime democrático, bus-
cam levar a “cascata de justiça” até o Brasil.

Como ilustram os casos de Brasil e Uruguai aqui cita-
dos, a discussão sobre leis de anistia não se restringiu aos 
anos de funcionamento do SIDH na década de 1990 e 
começo dos anos 2000. Com o fortalecimento do SIDH, 
esses casos, porém, passaram a ser julgados paralelamente 
com novos tipos de demandas, que não tinham vínculos 
imediatos com a transição para a democracia. Para finali-
zar a avaliação sobre a difusão da norma da responsabilida-
de criminal individual no SIDH, passaremos agora a anali-
sar como o dever de persecução penal é trabalhado nesses 
demais casos. 

12022-LuaNova86-02_af4a.indd   207 7/20/12   11:48 AM



208

Lua Nova, São Paulo, 86: 187-219, 2012

A emergência da responsabilidade criminal individual no sistema interamericano de direitos humanos

A difusão da regra da responsabilidade criminal individual 
Comentando o processo de evolução do SIDH, Abramovi-
ch identifica um terceiro – e mais recente – momento da 
jurisprudência da CtIDH, ligado à inclusão de novos ato-
res litigantes e à diversificação de sua agenda temática. 
Após muitos dos países da região terem consolidado regi-
mes democráticos, melhorando sistemas eleitorais e res-
peitando a liberdade de imprensa, persistem sérias defici-
ências institucionais e graves níveis de desigualdade e 
exclusão social. Com isso, o SIDH começou a ser buscado 
para estabelecer princípios e parâmetros ligados a deman-
das por igualdade para grupos tradicionalmente margina-
lizados (Abramovich, 2009, p.10-2), de que é exemplo o 
conjunto de casos sobre o direito dos povos indígenas às 
suas terras tradicionais22.

Ao que parece, porém, a diversificação da agenda temá-
tica do SIDH não enfraqueceu a defesa da persecução cri-
minal individual como uma medida de direitos humanos, 
Pelo contrário. Depois do Caso Barrios Altos, a obrigação 
de os Estados tomarem todas as medidas necessárias para 
acabar com a impunidade foi constantemente reafirmada 
e a CtIDH identificou na garantia ao devido processo23 tam-
bém um direito da vítima nos procedimentos criminais. A 
concepção do devido processo criminal como um direito 
da vítima24 implicou a interpretação de que caberia ao Esta-
do assegurar a persecução penal e a punição dos indivíduos 
responsáveis pelas violações de direitos humanos como for-
ma de reparação (Basch, 2007, p.206).

Portanto, existe uma dupla faceta na afirmação da CtI-
DH de que a ausência do cumprimento do dever de inves-
tigar e punir graves violações de direitos humanos é incom-

22 Com destaque para os casos contra o Paraguai, ver CtIDH (2005c, 2006a, 2010a).
23 Previsto, sobretudo, nas garantias dos artigos 8 e 25 da CADH.
24 Quanto a isso também merece ser mencionado o Caso Castillo Paez (CtIDH, 
1997a) e Aldana-Pindell, (2004, p.626).
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patível com a CADH. Enquanto, por um lado, a impunida-
de seria violatória aos direitos humanos por revelar falta de 
universalidade e objetividade na aplicação da lei (Carvalho 
Ramos, 2006, p.24); por outro, o processo penal também 
promoveria o direito de acesso à justiça ao indivíduo que 
teve seus direitos violados. Deste modo, haveria no enten-
dimento da CtIDH um “novo papel da vítima no proces-
so penal: o de exigir a punição dos autores das violações 
de Direitos Humanos sem qualquer exigência de prova de 
interesse material ou indenização na esfera cível” (Carvalho 
Ramos, 2006, p.40).

No processo de difusão da regra da persecução crimi-
nal individual, o Caso Bulacio vs. Argentina (CtIDH, 2003a) 
é bastante relevante por ter fixado os diversos parâmetros 
que apareciam difusos em casos anteriores já citados aqui: a 
obrigação de punir todas as violações de direitos humanos 
– não apenas as graves e sistemáticas – a rejeição a qual-
quer instituto jurídico – não só aqueles citados no Caso Bar-
rios Altos – que sejam identificados como obstáculos para a 
punição e a prioridade aos direitos das vítimas se confronta-
dos com os direitos do réu (Basch, 2007, p.207).

O Caso Bulacio trata da detenção ilegal de uma criança, 
Walter Bulacio, que em função de diversos ferimentos cau-
sados por agressões policiais faleceu ainda detido. O proces-
so que levou à acusação de um agente de polícia, mas que 
não foi condenado em função da prescrição da ação penal 
(que já durava mais de 10 anos), ensejou a análise do res-
peito da Argentina aos artigos 8o e 25 da CADH. Foi nesse 
exercício interpretativo que a CtIDH expandiu a inafastabi-
lidade da apuração penal de qualquer violação de direitos 
humanos, como se lê nos parágrafos 116 e 117 da sentença 
do Caso Bulacio:

Este Tribunal esclareceu que são inadmissíveis as disposições 
de prescrição ou qualquer obstáculo de direito interno 
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mediante o qual se pretenda impedir a investigação e 
sanção dos responsáveis por violações de direitos humanos. 
A Corte considera que as obrigações gerais consagradas 
nos artigos 1.1 e 2 da Convenção Americana requerem dos 
Estados Partes a imediata adoção de providências de todo 
tipo para que ninguém seja subtraído do direito à proteção 
judicial, consagrada no artigo 25 da Convenção Americana. 
De acordo com as obrigações convencionais assumidas 
pelos Estados, nenhuma disposição ou instituto de direito interno, 
entre eles a prescrição, pode opor-se ao cumprimento das decisões 
da Corte relativas à investigação e sanção dos responsáveis pelas 
violações dos direitos humanos. De outra forma, os direitos 
consagrados na Convenção Americana estariam desprovidos 
de uma efetiva proteção (CtIDH, 2003a, grifos nossos) .

Para a CtIDH, o processo penal deve ser conduzido em 
consonância com essa intenção de satisfação dos direitos 
da vítima e, nesse sentido, recursos do réu que tenham o 
objetivo de estender demasiadamente a duração do proces-
so não podem ser tolerados pelos órgãos judiciais, os quais 
devem estar engajados em impedir que a apuração desses 
casos culmine em uma situação de impunidade.

Torna-se evidente a maneira como o olhar para a res-
ponsabilidade criminal “contaminou” todo o SIDH, nessas 
decisões que não estão tão preocupadas com a persecução 
criminal como uma necessidade para a consolidação da 
democracia, mas como um direito que não pode ser retira-
do da vítima em qualquer circunstância, ainda que prevista 
em lei (como a prescrição regular dos crimes). 

Representativos de como a CtIDH incorporou ao 
modelo de responsabilidade internacional a defesa da per-
secução criminal doméstica são os casos ligados a demandas 
por reconhecimento de grupos minoritários, como aqueles 
relativos a direitos das mulheres. Nos três principais casos 
do CtIDH sobre essa temática (CtIDH, 2009, 2010b, 2010c), 
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seguiu-se a interpretação da CIDH adotada no caso Maria 
da Penha (CIDH, 2001) e enfatizou-se a importância da 
persecução criminal dos agressores de mulheres como uma 
medida fundamental para assegurar os direitos deste grupo 
(Tramontana, 2011).

horizontes para a crítica da regra da persecução criminal 
individual no direito internacional dos direitos humanos
A retomada da jurisprudência feita no item acima bus-
cou indicar que a CtIDH tem consolidado em seu discur-
so a regra da responsabilidade criminal individual como 
uma das dimensões do direito internacional dos direitos 
humanos. Enquanto no primeiro caso analisado, Velásquez 
Rodríguez vs. Honduras, a CtIDH delineou as primeiras 
características do dever de investigar e punir violações de 
direitos humanos e não o interpretou como um direito da 
vítima25, as decisões seguintes passaram a incluir a realiza-
ção de processos penais como um elemento ligado à apu-
ração da responsabilidade estatal e também às medidas de 
reparação para as vítimas. 

Dessa forma, conforme a jurisprudência do SIDH se 
desenvolve, essa interpretação sobre o dever de investigar e 
punir tem se ampliado, fixando-o em, pelo menos, quatro 
eixos: (i) uma obrigação decorrente do parágrafo 1o do arti-
go 1o da CADH; (ii) uma medida que transforma o direito 
processual penal em um direito também da vítima de vio-
lações de direitos humanos; (iii) uma forma satisfação do 
direito à verdade; (iv) um instrumento de reparação e pre-
venção de novas violações da CADH.

Apesar de pesquisas quantitativas demonstrarem que 
as obrigações de fazer e, sobretudo, o dever de investi-
gar e punir, está entre as obrigações estabelecidas pela 

25 O que é confirmado pelo fato de a obrigação de investigar e punir não ter apa-
recido entre as medidas de reparação.
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CtIDH que menos gozam de efetividade (Basch, 2010), 
são os precedentes relativos às leis de anistia os que 
alcançaram maior repercussão entre os Estados-partes da 
OEA26. Analisando a jurisprudência de diversos tribunais 
nacionais da América Latina, Ezequiel Malarino concluiu 
que existe uma forte tendência de os parâmetros estabe-
lecidos pela CtIDH serem seguidos sobretudo nos seguin-
tes aspectos27: não admissão da prescrição; vedação de 
anistias, indultos e outros excludentes de responsabilida-
de; afastamento da coisa julgada; condenações por cri-
mes contra a humanidade conforme tipificado em direito 
costumeiro (Malarino, 2007, p.209-210). Nesse sentido, o 
autor ainda observa que nas decisões nacionais o con-
ceito mais invocado é o de “graves violações de direitos 
humanos” em lugar do de “crime contra a humanidade”, 
mostrando uma clara adoção do vocabulário da CtIDH 
(Malarino, 2007, p.213).

Com a referência a Malarino, não se quer sugerir que 
somente da CtIDH emergiu a nova regra dos julgamentos 
de direitos humanos, mas sim que a apropriação dessa nor-
ma pela CtIDH tem levado a uma revisão de seu significado 
e que, nessa perspectiva, a regra da responsabilidade crimi-
nal individual, assim transformada, está novamente sendo 
difundida por diversos atores relevantes na região.

Justamente porque para Sikkink as discussões relativas 
à cascata de justiça não são apenas picuinhas ou preciosis-
mos acadêmicos e, na verdade, têm sérias consequências 
para pessoas reais, para a democracia e para os direitos 
humanos (Sikkink, 2011, p.132), é interessante destacar 

26 Os impactos da interpretação da CtIDH sobre leis da anistia não se restringiram 
aos Estados que tiveram sua responsabilidade internacional estabelecida, por conta 
de um “spill-over effect” de casos como Barrios Altos (Binder, 2011, p.1222 et seq.).
27 Naturalmente o autor observa que a aplicação dos precedentes da CtIDH goza 
de graus diferentes dependendo do país analisado. Argentina, Colômbia, Peru e 
Chile são os exemplos mais emblemáticos dos Estados que seguem as prescrições 
da CtIDH.
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alguns aspectos que foram incorporados pela CtIDH à 
regra da responsabilidade criminal individual e que podem 
suscitar questionamentos sobre as consequências (suposta-
mente) positivas dessa cascata de justiça e que não foram 
identificadas pela autora. 

A forma como a CtIDH tem defendido a prioridade do 
direito das vítimas em relação aos réus nos processos crimi-
nais fez com que, no Caso dos Irmãos Gómez Paquiyauri, 
a CtIDH levantasse ressalvas sobre o benefício de progres-
são de regime carcerário para dois dos envolvidos com as 
mortes dos meninos, por conta do sentimento de impuni-
dade que poderia gerar (CtIDH, 2004b). Outro caso que 
chama atenção sobre os contornos que o dever de punir 
vem tomando é o das “Irmãs Serrano Cruz”, no qual a san-
ção aos funcionários públicos ou particulares que eventual-
mente dilatassem indevidamente as investigações criminais 
deveria ser aplicada “com o maior rigor” das normas inter-
nas (CtIDH, 2004d).

Casos como estes levam a questionar se o terceiro 
pilar que diferencia esses julgamentos de direitos huma-
nos dos julgamentos políticos realmente se sustenta: a 
questão do respeito aos direitos do acusado28. O que a 
jurisprudência do SIDH parece sugerir é que cada vez 
mais nenhum tipo de situação que leve a uma absolvição 
criminal em casos ligados a direitos protegidos na CADH 
serão aceitos, o que levanta dúvidas sobre a maneira 
como os direitos dos acusados de violações à integrida-
de pessoal29 poderão ser realmente sustentados. Como se 
viu no Caso Bulacio, a defesa da regra da responsabili-
dade criminal individual não está limitada aos casos de 
violações graves e sistemáticas, mas a qualquer ofensa a 
direitos enunciados na CADH.

28 Sobretudo em relação ao devido processo legal.
29 Protegida no artigo 5o da CADH.
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O amplo escopo da doutrina punitiva da CtIDH, que 
usa construções pouco delimitadas como a de crimes con-
tra a humanidade e crimes previstos de forma costumeira, 
pode levar à emergência de um novo direito criminal do 
inimigo, que usa como referência a figura do violador de 
direitos humanos para afastar garantias legais dos acusados 
(Basch, 2007, p.213).

Esse tipo de incompatibilidade das persecuções crimi-
nais com os direitos humanos não é apurável pela metodo-
logia ampla usada por Sikkink. O menoscabo que se opera 
ao direito do indivíduo condenado e que tem seus bene-
fícios carcerários restringidos dificilmente é qualificado 
como uma violação de direitos humanos em registros mais 
globais e de amplo enfoque temático sobre a situação dos 
direitos humanos em um país. Além disso, a abordagem 
consequencialista que ela privilegia ignora por completo 
o quanto a persecução criminal pode ser intrinsicamente 
incompatível com a proteção de direitos humanos quando 
a finalidade a que essa persecução almeja é o encarcera-
mento do indivíduo condenado. Alguns pesquisadores têm 
mostrado o quanto a sanção penal baseada na pena de pri-
são30 e, portanto, com objetivos eminentemente repressores 
e socialmente excludentes, não pode ser compatível com o 
discurso dos direitos humanos que almeja à emancipação 
do homem (Singer, 2003; Pires, 2004).

Na criminologia, muitas pesquisas também apontam 
para a dificuldade de vincular a sanção penal à garantia de 
não repetição. Desde os trabalhos de Rusche e Kirchheimer 
(1939), defende-se que não existe uma relação de causalida-
de entre o endurecimento da punição e o decréscimo das 
taxas de criminalidade. Destarte, argumentar que os direi-

30 Em diversas passagens do The Justice Cascade é possível depreender que para Si-
kkink punição criminal está ligada a pena de prisão, como logo no início do livro 
(Sikkink, 2011, p.13).
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tos humanos exigem normas penais31 em virtude do efeito 
dissuasório daquelas carece de fundamentação: a pena difi-
cilmente pode ser vista como um instrumento eficaz para a 
efetivação dos direitos humanos porque sua aptidão para 
prevenir a violação de bens jurídicos ainda não conseguiu 
ser provada (Vaughan, 2000, p.73).

Conclui-se que a própria maneira como a norma da 
responsabilidade criminal individual tem se difundido 
exige que, para a análise do seu emprego, seja incorpo-
rada a avaliação dos elementos que lhe são agregados 
conforme é endossada por novos atores. Nesse proces-
so que reconhece modificações a essa norma ela confor-
me se difunde, defendê-la não pode apenas se basear na 
refutação de antigas críticas, mas deve incorporar outros 
horizontes de problemas, como o do Estado policial, que 
comumente é mais abordado quando se fala do combate 
ao terrorismo32.
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Ariadna Estevez

Não gera controvérsia a ideia de que a América Latina – 
majoritariamente católica e ocidentalizada após quinhentos 
anos de colonização europeia e duzentos anos da Guerra de 
Independência de Espanha e Portugal – aceite pacificamen-
te um discurso secular e moderno como é o dos direitos 
humanos. Além disso, ao contrário dos teóricos africanos 
e asiáticos que reformularam-no promovendo o diálogo 
intercultural do tema com as preocupações dos mundos 
muçulmano e hindu acerca da comunidade e do sagrado, 
a academia latino-americana conservou a referência liberal 
do discurso desses direitos. Como consequência, a contri-
buição da América Latina ao discurso dos direitos humanos 
se limitou ao pensamento legal europeu e norte-americano, 
reeditando-o em grande medida.

A maior parte dos filósofos que tomaram os direitos 
humanos como objeto na América Latina concorda que a 
construção do discurso sobre o tema na região tem origem 
no século XVI com o pensamento escolástico novo-hispano, 
em particular dos missionários e teólogos espanhóis Frei 
Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria e Vasco de 
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Quiroga (Beuchot, 2000; 1993; 2005; Carozza, 2003; Torre 
Rangel, 1994). Depois de serem formulados, segundo essa 
visão, os direitos humanos se cristalizaram no constituciona-
lismo social-liberal que os define como direitos morais que 
se positivam para torná-los “judiciáveis”.

Este artigo questiona tal argumento e propõe que 
uma visão latino-americana de direitos humanos não 
pode ter um fundamento puramente filosófico ou jurídi-
co, porque ambos os sistemas foram impostos por aqui-
lo que Dussel denomina “colonialismo epistemológico”. 
Propõe-se, aqui, que uma conceitualização latino-ameri-
cana dos direitos humanos deva incorporar o pensamen-
to da ação social e das lutas sociais que se nutriram dele. 
Essas sim, em contraste com o humanismo e com o direi-
to positivo, são referências fundamentalmente latino-
-americanas. Com base em teóricos contemporâneos de 
direitos humanos da África e da Ásia, assim como no tra-
balho de E. Dussel, propõe-se, ainda, as noções de genea-
logia e intertextualidade como rota crítica para chegar a 
essa conceitualização.

O artigo parte da justificativa para um conceito lati-
no-americano e sociopolítico de direitos humanos. Em 
seguida serão discutidas as ideias de genealogia e inter-
textualidade e suas funções para resgatar os legados inte-
lectuais e sociais da região. A discussão se encerra com 
uma proposta de conceitualização de direitos humanos 
a partir da sociologia política e com base na experiência 
latino-americana.

Justificando uma conceitualização sociopolítica  
dos direitos humanos baseada na experiência  
latino-americana
É quase lugar comum dizer que a concepção atual de direi-
tos humanos provém do pensamento europeu, que os defi-
niu como garantias inerentes ao ser humano em virtude 
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da simples posse da razão ou a moral que esta lhe confere. 
Essas garantias têm como base os direitos naturais à vida, à 
liberdade e à propriedade formulados por John Locke no 
século XVII e que se traduziram, no decorrer dos anos, em 
garantias de segurança jurídica e liberdades para a partici-
pação política. A corrente relativista do estudo dos direitos 
humanos – fundamentalmente antropológica – levantou a 
questão segundo a qual tais direitos se pretendem univer-
sais quando, na realidade, estão relacionados a uma visão 
de mundo específica, a ocidental, representada, por sua 
vez, pelo pensamento liberal1. 

Mesmo os filósofos latino-americanos que buscam 
identificar a contribuição da América Latina ao pensa-
mento de direitos humanos tendem a situá-la em uma 
tradição mais afim à Europa. Fazem-no, ainda, não ape-
nas em termos conceituais, como também de agenda 
política. Beuchot (2000; 1993) e Carozza (2003) reme-
tem essa contribuição ao século XVI, com o pensamento 
de Horacio de Quiroga, Frei Bartolomé de las Casas e 
Francisco de Vitoria e a sua defesa dos direitos dos povos 
indígenas. Enquanto De las Casas e Vitoria se basea-
vam em ideias aristotélicas e cristãs da pessoa humana 
para defender a dignidade e liberdade indígenas, De 
Quiroga demandava o bem-estar social desses grupos e 
propunha políticas de saúde e educativas para proteger-
-lhes a dignidade (Beuchot, 2000)2. 

E. Dussel (2007) assegura que as obras de De las Casas, 
Quiroga e Vitoria deveriam ser consideradas como os pri-
mórdios do pensamento não eurocêntrico sobre a Amé-

1 Discussões sobre as posturas relativistas podem ser encontradas em Wilson 
(1997) e An-Na’im (1995). Para a discussão sobre a visão moderna e a contempo-
rânea de direitos humanos, ver Baxi (2002).
2 Para interessantes discussões sobre os pensadores novohispanos, ver Beuchot 
(2000) e Ibargüengoitia (1994). Para a adoção do liberalismo no pensamento me-
xicano, ver Reyes Heroles (1978) e Hale (2005).
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rica Latina, pois mesmo que esses teólogos fossem espa-
nhóis e que seus recursos teóricos proviessem da Europa 
(o humanismo escolástico), suas questões ético-filosóficas 
versavam sobre qual direito teriam os europeus de domi-
nar, ocupar e administrar as culturas “descobertas”. Esse 
questionamento, diz Dussel, perdeu-se na filosofia dos 
anos que se seguiram, em função da disseminação de par-
ticularidades europeias como universais, por meio da dou-
trina filosófica de autores daquele continente. Embora, do 
ponto de vista da história das ideias, esse argumento faça 
sentido, em termos de projeto político dos direitos huma-
nos, ele traduz mais o projeto de direitos do Iluminismo 
do que o do segundo pós-guerra, que vigora nos dias de 
hoje (Dussel, 2006). 

Por essa mesma razão, não compartilho da proposta 
de Beuchot de fundamentar os direitos humanos simulta-
neamente a partir da natureza universal e da particulari-
dade latino-americana. Beuchot considera ser necessário 
fundamentar filosoficamente os direitos humanos a partir 
da América Latina. Propõe, de forma muito semelhante à 
explicação filosófico-legal europeia (fundamento na moral 
ou na natureza humana), a concepção de direitos humanos 
fundamentada em uma natureza humana racional, prove-
dora dos argumentos morais para legitimar as necessidades 
que levam ao reconhecimento daqueles direitos (Beuchot, 
2000). No que diz respeito à particularidade latino-ameri-
cana, ela se definiria, segundo Beuchot, na complementa-
ridade da ideia de natureza universal com o estritamente 
particular. O particular, nesse caso, é a realidade de siste-
mática violação dos direitos humanos e de discriminação 
em que vivem os povos indígenas (Beuchot, 2000)3. Na 
proposta de Beuchot, uma suposta dignidade humana uni-

3 Ver a interessante discussão de Beuchot sobre diversos argumentos a favor de 
uma fundamentação filosófica dos direitos humanos a partir da América Latina, 
incluindo a sua, em Beuchot (2005).
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versal é essencial, e esta remete inevitavelmente ao libe-
ralismo europeu e à fundamentação jurídica dos direitos 
humanos que pouco tem a ver com uma região onde a 
mudança social não se faz por meio das Cortes, mas sim de 
movimentos sociais não violentos.

O pensamento novo-hispano e a proposta de Beuchot 
não correspondem à realidade latino-americana, na 
me dida em que estão mais relacionados com a filosofia 
e a prática jurídicas do liberalismo europeu do que com 
a experiência de construção de direitos humanos da Amé-
rica Latina. Daí a relevância de construir uma noção genui-
namente latino-americana de direitos humanos, baseada 
nas lutas sociais do continente e em sua interação com a 
reflexão sobre e a partir delas e de seu contexto. O teórico 
legal e social indígena Upendra Baxi (2002) e o filósofo da 
libertação argentino-mexicano Enrique Dussel (2007) vêm 
empreendendo esforços nesse sentido. Segundo Baxi, as 
ideias essencialistas de direitos humanos que atribuem sua 
autoria aos pensadores liberais europeus, fazendo supor 
que os direitos humanos são “um presente do Ocidente 
para o resto”, ignoram as tradições de pensamento não 
ocidentais que antecipam e reforçam a ideia contempo-
rânea de direitos humanos. Isso resulta da tendência de 
apreender a evolução do pensamento e da prática de 
direitos humanos como um contínuo, quando na realida-
de a noção liberal de direitos naturais foi objeto de críticas 
e resistência por parte de movimentos sociais a partir da 
instauração do sistema universal de direitos humanos no 
segundo pós-guerra (com a criação das Nações Unidas e a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos).

Por isso Baxi distingue entre a emergência dos “direitos 
humanos modernos” e os “direitos humanos contemporâ-
neos”. A concepção moderna de direitos humanos, euro-
cêntrica, foi construída sobre o direito à propriedade, o 
que excluía o pobre e o colonizado, e estava baseada em 
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três pressupostos que sistematicamente negavam a diversi-
dade de sujeitos de direitos humanos. O primeiro deles é 
a pretensa existência de uma natureza humana universal 
que deriva da posse da razão. Diversas correntes de pensa-
mento questionam essa ideia. O feminismo, por exemplo, 
argumentou que a suposta universalidade humana está 
baseada em uma ideia de indivíduo universal que nega a 
diversidade cultural e de gênero por referir-se, em última 
instância, a um homem com características muito específicas: 
branco, jovem, com propriedades e europeu (Butler, 2004, 
2006; Hunt, 2007; Miskolci, 2010). Ficam excluídos mulhe-
res, gays, crianças, idosos (as), não europeus e as minorias 
raciais e étnicas. 

O segundo pressuposto é o da própria ideia de “indiví-
duo”, uma vez que leva toda a teorização sobre os direitos 
humanos a basear-se no metodológico, que considera o 
indivíduo como a única fonte de explicação dos fenôme-
nos sociais, e no ontológico, que estabelece que só exis-
tem interesses e desejos individuais (Gray, 1995). Ambas as 
considerações foram criticadas, mas certamente levaram 
ao subdesenvolvimento dos direitos humanos vinculados 
à dimensão coletiva da vida humana, como os direitos 
econômicos, sociais e culturais, que se referem a questões 
tais como a pobreza e a discriminação de grupos étnicos 
(Woodiwiss, 2002).

O terceiro pressuposto da concepção moderna de 
direitos humanos é o da separação natural entre o públi-
co e o privado, que coloca a casa e o mercado fora do 
âmbito da influência estatal e, consequentemente, des-
considera os problemas de direitos humanos que se dão 
nesses lugares. Entretanto, a demanda do movimento 
feminista para fazer dos direitos das mulheres direitos 
humanos levou ao reconhecimento da violência sexual 
e de gênero, mesmo ocorridas em âmbito privado, como 
violações aos direitos humanos. Também a crescente 
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impugnação de atividades de empresas transnacionais 
gerou a formulação de diversos instrumentos que esta-
belecem a responsabilidade corporativa. Apesar dessas 
reações, o pressuposto da divisão representou prejuízo a 
essa abordagem.

Em contraste com essas limitações dos direitos huma-
nos “modernos”, a versão “contemporânea” possui três 
características que levam ao reconhecimento da diversida-
de dos povos do mundo: a resistência e oposição àqueles 
pressupostos; a denúncia das violações aos direitos huma-
nos que decorrem deles; a crescente inclusão de sujeitos 
de direitos humanos e negociação entre organizações 
civis e governos nas Nações Unidas para o reconhecimen-
to dos direitos das mulheres, dos migrantes, dos povos 
indígenas, dos gays e lésbicas, dos refugiados, das crianças 
etc. (Baxi, 2002, p.24-41). Essas tendências políticas inclu-
sivas desafiaram e superaram muito da proposição liberal 
dos direitos humanos e por isso não se pode dizer que 
existe um contínuo no pensamento de direitos humanos. 
A versão contemporânea é fundamentalmente diferente 
da moderna.

Mais do que isso, Baxi afirma que, no caso contempo-
râneo, os direitos humanos se convertem em uma “prática 
subversiva”, que ele define da seguinte forma:

 Através de inúmeras lutas e movimentos por todo o 
mundo, os ‘direitos humanos’ se converteram em um 
mecanismo de prática política transformadora que 
desorienta, desestabiliza, e às vezes até ajuda a destruir 
concentrações de poder político, social, econômico e 
tecnológico profundamente injustas (Baxi, 2002, p.10).

Os exemplos de Baxi de direitos humanos como prá-
ticas subversivas são os movimentos pela descolonização, 
a ecologia e os direitos das mulheres. Outros exemplos 
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poderiam ser as lutas por direitos sociais, democráticos e 
coletivos na América nos últimos trinta anos, tais como o 
movimento pela terra no Brasil, pela democracia no Cone 
Sul, e pelos direitos dos povos indígenas no Equador e Méxi-
co, e dos Pachamama (Terra Mãe) na Bolívia.

Assim como Baxi, em sua reflexão sobre a filosofia na 
América Latina, Dussel afirma que os pensadores latino-ame-
ricanos devem iniciar uma “descolonização epistemológica” 
que reconstrua conceitos e teorias sobre direitos humanos 
de forma independente em relação ao pensamento europeu. 
Dussel rechaça o pós-modernismo como via para alcançar 
essa meta e em seu lugar propõe um processo epistemoló-
gico “transmoderno”, que inclua o pensamento europeu 
moderno, mas sem limitar-se a ele. Dussel acredita que é 
necessário considerar a “filosofia mundial” – contrariamen-
te à “universal” que, na realidade, é europeia – chegando 
a noções diversas de conceitos monopolizados pelas epis-
temologias eurocêntricas (Dussel, 2006, 2007). Uma dessas 
noções é a de direitos humanos. De fato, deve-se considerar 
o individualismo dos direitos humanos como uma “difama-
ção liberal” (Dussel, 2007).

A partir de uma perspectiva latino-americana, assegura 
Dussel, uma epistemologia descolonizada e transmoderna 
capaz de reconstruir uma variedade de conceitos, incluindo 
os direitos humanos, teria que resultar da realidade social 
da região, mais especificamente das lições que oferecem 
suas revoluções mais importantes: os movimentos popu-
listas de Perón na Argentina e Cárdenas no México (anos 
de 1950); a revolução socialista de Cuba (anos de 1960); 
a revolução democrática e pelos direitos humanos no Chi-
le (na década de 1970); a revolução Sandinista na América 
Central (anos de 1980); o movimento zapatista pelos direi-
tos indígenas e pela democracia no México (anos de 1990); 
e as revoluções bolivarianas encabeçadas por Hugo Chávez 
na Venezuela e Evo Morales na Bolívia (anos 2000). “Com 
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a realidade social da região, estamos na vanguarda da filo-
sofia”, assegura Dussel, um dos maiores expoentes da ética 
(ou filosofia) da libertação (Dussel, 2007)4.

À luz das ideias de Baxi e Dussel e de seu chamado a 
estabelecer uma conceitualização contemporânea e des-
colonizada de direitos humanos, a proposta de construção 
de uma noção de direitos humanos genuinamente latino-
-americana apresenta maior compatibilidade com a noção 
contemporânea de direitos humanos do que com a moder-
na e demanda desligá-la do legalismo europeu, que busca 
fundamentação na filosofia liberal. Essa fundamentação 
não reflete com justiça a tradição da América Latina de 
luta social que alimenta o pensamento latino-americano em 
geral. Sem negar a contribuição do pensamento novo-hispa-
no e liberal latino-americano ao jusnaturalismo e ao positi-
vismo da região, não há dúvidas de que essa é, sobretudo, 
uma contribuição à versão moderna de direitos humanos, 
expressa em um constitucionalismo excludente. Como se vê 
nas argumentações de Baxi e Dussel, uma noção especifica-
mente latino-americana de direitos humanos não deve sus-
tentar-se na assimilação do pensamento europeu e sim ser 
produto da síntese da prática social e do pensamento com 
o qual ela se retroalimenta e a partir do qual se constrói, 
incluindo, por fim, tradições de pensamento poucas vezes 
vinculadas aos direitos humanos, como o estruturalismo e a 
teologia da libertação.

Propõe-se, assim, uma conceitualização latino-america-
na dos direitos humanos situando as contribuições da sua 
realidade ao pensamento de direitos humanos mundial.

4 A teologia e a filosofia da libertação se encontram fundamentadas na ideia de 
libertar o pobre da opressão. A diferença entre ambas é a de que enquanto a teo-
logia da libertação se ocupa do estudo teórico da relação de Deus com a realidade, 
a filosofia da libertação tem como enfoque a ética. Por isso em seus trabalhos mais 
recentes Dussel fala de ética da libertação, ao invés de filosofia da libertação. A 
preocupação fundamental dessa ética é a raiz material em vez de moral ou metafí-
sica da mesma. Ver Dussel (2006). 
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as lutas sociais e o pensamento latino-americano no 
discurso dos direitos humanos: dois exemplos a resgatar
Existem duas correntes de pensamento que não pode-
riam ser mais contraditórias mas, ao mesmo tempo, mais 
emblemáticas da retroalimentação entre o pensamento 
e a ação na construção do discurso de direitos humanos: 
a teologia da libertação e a transição para a democracia. 
Em primeiro lugar, poder-se-ia falar em termos mais gerais 
da contribuição da filosofia da libertação, mas, rigorosa-
mente, foi a prática pastoral da teologia da libertação a 
que se tornou central para a construção de uma ideia de 
direitos humanos baseada na libertação. Em sua origem, a 
teologia da libertação não era um marco de pensamento 
naturalmente ligado aos direitos humanos, já que estava 
inspirada no estruturalismo latino-americano e na sua crí-
tica ao desenvolvimento. Em 1968, o padre Gustavo Guti-
érrez apresentou as bases de uma nova teologia que com-
binava teoria e prática em benefício das massas oprimidas 
do continente. Esta teologia, segundo ele, teria seu locus 
nos pobres com a finalidade de liberá-los da opressão, a 
mesma que deveria ser analisada com as ferramentas das 
ciências sociais, particularmente a análise marxista da luta 
de classes. Essas ideias foram desenvolvidas mais detalha-
damente por outros teólogos da região, como José Miguel 
Bonino e Hugo Assmann (Berryman, 1987; Sigmund, 
1990). Esses teólogos rechaçavam as ideias de democracia 
e direitos humanos porque as vinculavam com a política 
intervencionista dos Estados Unidos por meio da Aliança 
para o Progresso5. 

5 Para uma discussão de como os teólogos da libertação rechaçavam as ideias de de-
mocracia e direitos humanos nos anos de 1970, ver Sigmund (1990, p.52-78). Nesse 
capítulo, Sigmund oferece uma caracterização dos representantes mais importantes 
das ideias marxistas na teologia da libertação, como Gustavo Gutiérrez, Juan Luis 
Segundo, José Miguez Bonino, Hugo Assmann e Enrique Dussel. Ver também: Ber-
ryman (1987), Aguayo Quezada e Parra Rosales (1997) e Grugel (2002).
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A grande exceção a esse rechaço aos direitos huma-
nos foi José Comblin, que compartilhava as ideias de seus 
colegas de que a Igreja deveria concentrar os seus esfor-
ços em criticar o desenvolvimento econômico, mas assi-
nalava que, na prática, dada a generalização da doutrina 
de segurança nacional no sul do continente, os direitos 
humanos eram centrais para uma nova abordagem pas-
toral baseada na libertação. Comblin dizia que diante 
da violência das ditaduras militares no Brasil, Paraguai, 
Uruguai, Argentina, Bolívia e Chile, era necessário que 
as Igrejas desses países produzissem declarações públicas 
em defesa dos direitos humanos, especialmente no Chile 
e no Brasil (Comblin, 1979), onde os teólogos da liberta-
ção tiveram um grande êxito com as Comunidades Ecle-
siais de Base (CEBs). Como a repressão se generalizara 
na América do Sul e Central e a Igreja tivera um papel 
fundamental na organização social de base, por meio das 
mencionadas CEBs, as ideias de Comblin começaram a 
fazer sentido. De fato, os praticantes da teologia da liber-
tação usavam o discurso dos direitos humanos pragma-
ticamente, para buscar os desaparecidos e defender os 
torturados e presos arbitrariamente pelos governos de 
segurança nacional. 

Dessa forma, as ideias de Comblin começaram a ter 
mais repercussão na elaboração de uma teologia da liber-
tação mais afinada com os direitos humanos. Leonardo 
e Clodovis Boff, Ignacio Ellacuría e Jon Sobrino, os dois 
últimos baseados na Universidade jesuíta Centroamerica-
na de El Salvador, propuseram os direitos humanos como 
os direitos dos pobres seguindo a máxima da teologia da 
libertação da “opção preferencial de Deus pelos pobres”. 
Essa ideia dos direitos dos pobres contrastava com o indi-
vidualismo promovido pela doutrina liberal de direitos 
humanos, pois promulgava os direitos da comunidade em 
vez dos direitos do indivíduo (Czerny, 1992). Essas ideias 
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tiveram grande relevância em toda a América Central e 
México, onde a repressão não era tão severa e o discur-
so ainda não havia se desenvolvido (Estévez López, 2007; 
Estévez, 2008)6.

A contribuição da teologia da libertação ao discurso 
dos direitos humanos tornou-se evidente no desenvolvi-
mento de uma grande tradição de defesa e promoção dos 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Desc) no con-
tinente, em especial em relação aos povos indígenas. A 
análise estrutural empreendida pela teologia da libertação 
transformou o incipiente discurso de direitos humanos da 
região em um que reivindicava a justiça social. Ao mesmo 
tempo, tal discurso incipiente transformava o pensamento 
estruturalista da região em um que defendia a liberdade 
individual frente ao poder estatal. Na prática, o movimen-
to de direitos humanos enfrentava a repressão estatal sem 
esquecer as causas estruturais dessa violência. Deste modo, 
os movimentos de direitos humanos do continente contri-
buíram para tipificar violações de direitos humanos, como 
o desaparecimento forçado, e a promover melhores instru-
mentos para a defesa dos Desc. 

Em segundo lugar, é evidente que a transformação do 
pensamento estruturalista da teologia da libertação não 
teria sido possível sem uma assimilação do discurso demo-
crático. Como mencionado anteriormente, a esquerda 
social rechaçava tal discurso porque o vinculava à política 
intervencionista dos Estados Unidos, mas também porque 
a democracia jamais havia trazido uma mudança substan-
cial para erradicar a injustiça social da região (Castañeda, 
1993). Contudo, em função dos golpes de Estado na Amé-
rica do Sul, a intelectualidade latino-americana começou a 

6 Para uma análise da situação de repressão no México em relação à América Cen-
tral e do Sul, ver Casanova (1989) e Malo; Centro de Direitos Humanos “Fray 
Francisco de Vitoria” (1989). 
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questionar seriamente a efetividade dos discursos revolu-
cionários do Marxismo-Leninismo (Lesgart, 2003; Roitman 
Rosenmann, 2005). 

A repressão brutal das guerrilhas e de líderes-traba-
lhadores pelas juntas militares foi atribuída ao projeto 
político-intelectual da esquerda de então, que propunha 
a revolução armada como método e o socialismo como 
meta. A ideia de fundo era de que o ideal da luta armada 
como via para a mudança política e econômica havia susci-
tado uma reação feroz na ultradireita e, assim, polarizado 
as posturas dos distintos atores políticos e sociais. Por isso 
era necessário mudar a dinâmica de pensamento e, conse-
quentemente, da ação política (Lesgart, 2003, p.30; Roit-
man Rosenmann, 2005). Dessa forma, os intelectuais do 
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (Clacso) 
analisaram as características dos regimes militares – que 
eles passaram a chamar de sistemas burocrático-autoritá-
rios para diferenciá-los do velho autoritarismo, definido 
pelo uso do corporativismo para prevenir a dissidência –, 
e decidiram elaborar alternativas intelectuais que, por 
um lado, levassem a uma mudança política para o fim da 
repressão e dos governos militares, mas que, por outro, 
evitassem movimentos de massa a favor da revolução (Les-
gart, 2003; Ruiz Contardo, 2004). A resposta foi a “demo-
cracia”, constituída sobre as bases do modelo liberal, que 
se define como regime no qual os governos são eleitos 
direta ou indiretamente em eleições periódicas e livres. 
Eleições se fazem com base em partidos políticos; determi-
nadas liberdades civis são garantidas para tornar efetivo o 
direito de eleger; a igualdade perante a lei é estabelecida; 
as minorias são protegidas; e o princípio de máxima liber-
dade é aceito (Macpherson, 1977, p.11). Assim construí-
da, a noção de democracia se prestava a duplo papel: de 
oposição ao autoritarismo e de defesa individual frente à 
brutal repressão pelas juntas militares. Desse modo, o esta-
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belecimento do império da lei fazia dos direitos humanos 
um objetivo estratégico (Lesgart, 2003, p.81)7.

Nesta construção pragmática organizaram-se movi-
mentos sociais que, temporariamente deslocados do 
foco das questões socioeconômicas, lançaram as bases da 
articulação dos movimentos de direitos humanos, com 
importantes consequências para a construção recente 
dos direitos coletivos e de uma democracia neles base-
ada. O movimento zapatista é um exemplo. Ainda que, 
inicialmente, os zapatistas não formulassem suas deman-
das em termos de direitos humanos, eles identificavam a 
falta de democracia como a raiz de seus problemas e dos 
problemas do país. Seu discurso, no entanto, foi se alte-
rando à medida que interagiam com as organizações de 
direitos humanos. 

Como o Exército Zapatista se beneficiara da ação de 
movimentos de direitos humanos desde seu surgimento, 
em 1994, (monitoramento do abuso militar na região do 
conflito e defesa dos zapatistas presos) até o momento em 
que se negociaram os direitos culturais dos povos indíge-
nas, em 1996 (a mesa de direitos e cultura indígenas nas 
Práticas de San Andrés Sacamch’en)8, a direção mudou o 
peso que dava aos direitos humanos. Seus comunicados e 
declarações, antes de 1996, se referiam à luta por democra-

7 Para discussões sobre os motivos por trás da teorização da transição à democra-
cia ver Lesgart (2003) e Roitman Rosenmann (2005). Sobre a abertura da teologia 
da libertação ao pensamento de direitos humanos, consultar Berryman (1987) e 
Sigmund (1990). O pensamento da teologia da libertação sobre direitos humanos, 
por exemplo, em Ellacuría (1990) e Comblin (1979).
8 Quando o Exército Zapatista de Libertação Nacional depôs as armas e o governo 
mexicano aceitou negociar com a guerrilha, acordou-se que se faria um diálogo 
para que os indígenas expressassem suas demandas culturais, sociais, econômicas 
e políticas e o governo as transformassem em uma lei de direitos indígenas. Par-
ticiparam do diálogo organizações da sociedade civil convidadas pelos zapatistas. 
O diálogo aconteceu em San Andrés Sacamch’em, Chiapas, e dividiu-se em seis 
mesas de debate, entre as quais a mencionada aqui, de direitos e cultura indígena. 
O acordo ali firmado ficou conhecido como “Os acordos de San Andrés” e o pro-
cesso como “Práticas de San Andrés”. 
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cia, liberdade e justiça e não traziam referência aos direi-
tos humanos. Contudo, em fevereiro de 1999, declararam 
que “Nossas principais demandas são o reconhecimento 
dos direitos dos Povos Indígenas e democracia, liberdade e 
justiça para todos os mexicanos” (Molina, 2000, p.96). Com 
isso, passaram a incluir os direitos humanos em sua agen-
da de mobilização, especialmente pelos direitos indígenas, 
e, dessa forma, transformaram sua luta em uma luta pelos 
direitos dos povos indígenas em todo o continente.

Esses são alguns exemplos de como o pensamento da 
ação e a prática deste pensamento na América Latina se 
vincularam ao discurso contemporâneo de direitos huma-
nos. Para entender como esse imbricamento pode se 
vincular a uma conceitualização dos direitos humanos é 
necessário resgatar não somente a história, como também 
a transformação de uma ideia tão fortemente vinculada à 
moral e às essências como o é a de direitos humanos. Por 
isso proponho conceitualizá-los usando ferramentas que 
ajudem a recuperar a contribuição da prática social ao 
pensamento latino-americano transmoderno. Mais espe-
cificamente, proponho conceitualizar os direitos huma-
nos usando uma metodologia discursiva pós-estruturalista 
que facilite a recuperação da história e a recriação de 
conceitos. Refiro-me especificamente à genealogia e à 
intertextualidade.

os elementos teórico-metodológicos em uma definição 
latino-americana de direitos humanos
Segundo a argumentação de Baxi sobre o discurso contem-
porâneo de direitos humanos, a metanarrativa liberal foi 
abandonada em favor de uma definição arraigada nas diver-
sas produções locais, que se retroalimentam de discursos e 
experiências próprias, como mencionamos nas duas primei-
ras partes deste artigo. A produção de uma noção historica-
mente particular dos direitos humanos implica vê-los de um 
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ponto de vista construtivista. Uma forma de fazê-lo é ado-
tando a visão pós-estruturalista do discurso, em particular, a 
genealogia e a intertextualidade9. 

Em primeiro lugar, em relação à genealogia, cabe men-
cionar que, no pós-estruturalismo, existe grande variedade 
de definições de discurso, desde o relativismo epistemológi-
co ou ontológico (o mundo material existe, mas só adquire 
significado a partir dos discursos que se usam para descrevê-
-lo), até os que assumem uma visão epistemológica relati-
vista, mas uma ontologia realista (o mundo material está 
necessariamente mediado e construído por discursos, mas 
existem estruturas e mecanismos subjacentes que criam os 
fenômenos sociais), como no caso de Michel Foucault, cuja 
definição de discurso é a que interessa aqui.

Em seus estudos iniciais – aqueles que analisavam a 
medicina e a psiquiatria – Foucault (1977) considerava os 
discursos como sistemas autônomos de regras que consti-
tuíam objetos, conceitos, sujeitos e estratégias, os quais 
definiam a produção de enunciados científicos. Depois, 
em seus trabalhos sobre sexualidade e sobre a história da 
prisão, Foucault (1988, 1985, 1998) se baseou em Nietzs-
che para desenvolver uma ideia mais complexa dos discur-
sos, segundo a qual eles se constituem como blocos táti-
cos operando no campo das relações de força. Em outras 
palavras, o discurso como um conjunto de enunciados que 

9 O pós-estruturalismo não é a única forma de levar a cabo uma análise constru-
tivista dos direitos humanos. O feminismo e o relativismo cultural antropológico 
são, também, úteis e ambos podem nutrir-se de ideias pós-estruturalistas, mas en-
fatizam agendas muito particulares, que podem ser camisas de força para uma 
análise mais política como a que se propõe aqui. O pós-estruturalismo oferece 
a possibilidade de ver os fenômenos sociais surgidos da linguagem com a filoso-
fia, as ciências e a própria descrição da sociedade, como construções linguísticas 
independentes e relacionadas ao que ocorre no campo social. Com uma análise 
pós-estruturalista se pode questionar o efeito de verdade que produz o essencialis-
mo de discursos emanados da filosofia moderna, como o direito e mais especifica-
mente os direitos humanos. Para uma análise feminista e outra antropológica ver, 
respectivamente Chinkin (1999) e An-Na’im (1995).
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utilizam diferentes forças para promover interesses e proje-
tos, enquanto estabelecem pontos de resistência para que 
surjam contraestratégias. Nessa visão, Foucault distinguia 
práticas discursivas e não discursivas – entre as últimas se 
encontram as instituições e a técnica (1988, 1998). Para pes-
quisar a formação de discursos e as relações de poder que 
informam a prática de um discurso determinado, o autor 
desenvolveu o método genealógico. Segundo esse méto-
do, rastreando a formação de sujeitos, objetos, conceitos e 
estratégias em contextos específicos, é possível identificar a 
forma pela qual o poder disputa os enunciados que consti-
tuem uma formação discursiva.

Com base no pensamento de Foucault, os direitos 
humanos podem ser vistos como uma formação discursiva 
cuja genealogia na região latino-americana (ou em cada um 
dos países da região) pode revelar não somente as relações 
de força que levaram ao surgimento de uma contraestraté-
gia de luta, como também a contribuição do pensamento 
latino-americano à formação de conceitos tais como “desa-
parecimento forçado” ou “direitos coletivos dos povos indí-
genas”. A genealogia do discurso dos direitos humanos no 
México, realizada em outra oportunidade, (Estévez López, 
2007; Estévez, 2008) levou a duas descobertas. A primeira, 
de que o discurso de direitos humanos, como institucionali-
zado atualmente, não é produto da prática legal, mas sim da 
luta da esquerda social para defender sindicalistas, estudan-
tes, camponeses e opositores políticos da repressão. Esses 
eram violentamente castigados por resistirem ao regime 
priísta que se negava a liberar a política da mesma forma 
que fazia com a economia, cuja reestruturação incremen-
tava os níveis de pobreza e abandono social. A segunda, de 
que nessa luta a referência não era o liberalismo político e 
social do século XIX e princípios do século XX, mas, sim, o 
discurso da transição para a democracia tal qual havia sido 
promovido pelos intelectuais da Clacso, e o discurso da teo-

12022-LuaNova86-02_af4a.indd   237 7/20/12   11:48 AM



238

Lua Nova, São Paulo, 86: 221-248, 2012

Por uma conceitualização sociopolítica dos direitos humanos a partir da experiência latino-americana

logia da libertação, segundo os teólogos baseados na Uni-
versidade Centro-americana. 

Em termos mais gerais, a genealogia do discurso de 
direitos humanos no México revela seu surgimento como 
uma contraestratégia sociopolítica frente à repressão. Na 
medida em que se converteu em um terreno no qual dife-
rentes forças disputavam o poder, institucionalizou-se e 
começou a se legalizar, mas também a incluir outros sujei-
tos como povos indígenas, ou outros objetos como o livre 
comércio e o desenvolvimento social (Estévez López, 2007; 
Estévez, 2008). Uma genealogia similar nos casos de Argen-
tina e Chile, por exemplo, seguramente revelaria a partici-
pação dos intelectuais no surgimento de termos tais como 
“desaparecimento forçado”, e evidenciaria o papel de desta-
que das mulheres na ampliação do discurso em função do 
papel ativo que desempenharam as Mães e as Avós da Plaza 
de Mayo na conceitualização da prática violadora do direi-
to à vida e da integridade física das pessoas, anteriormente 
não reconhecida.

Uma visão genealógica do discurso de direitos humanos 
como a aqui referida implica, ainda, pensá-lo como flexível, 
sem fundamentos naturais ou morais, pois em sua flexibi-
lidade se encontra a possibilidade de expansão a respeito 
dos sujeitos, objetos, conceitos e estratégias novas aos quais 
ele possa se abrir. Entendidos os direitos humanos de forma 
mais tradicional, no sentido restrito da definição moder-
na de que fala Baxi, esta flexibilidade é inviabilizada, pois 
limita a construção permanente do discurso. Isto acontece 
porque a visão moderna dos direitos humanos, fundamen-
talmente liberal, repousa em uma série de supostos fixos, 
expostos na primeira seção do artigo. 

O abandono desta visão fixa e fechada de direitos 
humanos e a adoção de outra que os define como uma 
formação discursiva (com objetos, sujeitos, conceitos e 
estratégias não definitivos e imutáveis, mas, em permanen-
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te construção, segundo os diferentes enfrentamentos de 
força e contraestratégias) permite entender a construção 
desses direitos segundo o contexto histórico e suas neces-
sidades sociais. Mas como construir o significado dos direi-
tos humanos renunciando a essencialismos e perceber seu 
surgimento por meio de uma análise genealógica? Isso se 
dá por uma construção via intertextualidade do discurso.

Baxi nos diz que os direitos humanos contemporâne-
os (ver a primeira parte deste artigo) são possíveis graças 
à intertextualidade de seus valores e instrumentos (Baxi, 
2006). A intertextualidade é um termo proveniente da crí-
tica literária, no entanto amplamente utilizado pelos expo-
entes dos Estudos Legais Críticos e se refere à inexistên-
cia de textos completamente novos ou autônomos. Estes 
se constroem na conjunção de textos passados e presen-
tes tendo como referência seus contextos sociais. Devem, 
assim, ser entendidos em seu próprio contexto social e 
histórico, mas também na incorporação de leituras e con-
textos atuais. 

Para Baxi, os valores e instrumentos de direitos humanos 
podem ser lidos como textos que se prestam a releituras e 
reinterpretações. A Declaração Universal de Direitos Huma-
nos (DUDH), por exemplo, se refere aos direitos naturais da 
filosofia da Ilustração, mas sua construção moderna e con-
temporânea deve ser entendida em relação às lições do holo-
causto. Da mesma forma, a DUDH nutre a Convenção para 
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 
a Mulher, elaborada na década de 1970, momento histórico 
importante para o movimento de mulheres. 

A forma precisa pela qual os sujeitos sociopolíticos uti-
lizam a intertextualidade dos direitos humanos pode ser 
entendida a partir do trabalho da africana Celestine Nyamu-
-Musembi, dentro do que ela chama de “uma perspectiva de 
direitos humanos orientada pelo ator”. Segundo ela, os instru-
mentos de direitos humanos se utilizam de construções histó-
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rica e geograficamente determinadas de direitos humanos, 
que geralmente expandem a gama dos próprios direitos e são 
posteriormente levados ao cenário internacional10. Nyamu-
-Musembi analisa como, em seu trabalho cotidiano, os inte-
lectuais e ativistas locais interpretam os debates mais impor-
tantes acerca dos direitos humanos – universalidade versus 
particularidade; individualismo versus coletividade; o status 
dos direitos econômicos, sociais e culturais e a prestação de 
contas dos agentes violadores de direitos humanos não esta-
tais – à luz da legislação internacional sobre o tema e de seus 
mecanis mos de defesa. Ela conclui que as interpretações dos 
indivíduos sobre os direitos ampliam o alcance de alguns 
deles porque, em suas atuações concretas, formulam questões 
e respostas antes mesmo que debates teóricos e filosóficos o 
façam. Nyamu-Musembi estabelece que “observar o significa-
do dos direitos a partir da perspectiva daqueles que os rei-
vindicam transforma os parâmetros normativos dos debates 
sobre direitos humanos, coloca em questão as categorias con-
ceituais estabelecidas e expande o conjunto de demandas que 
são validadas como direitos” (Nyamu-Musembi, 2002, p.1). 

Como se vê no trabalho de Baxi e Nyamu-Musembi, 
a intertextualidade dos direitos humanos a partir de uma 
“perspectiva de direitos humanos orientada pelo ator” é uti-
lizada fundamentalmente para a defesa de casos e para a 
construção de jurisprudência11. Com base na visão genealó-

10 O papel das organizações de direitos humanos na construção do discurso inter-
nacional pode ser acompanhado em estudos que examinam a influência desses 
grupos no processo legislativo internacional. Por exemplo: Risse, Ropp e Sikkink 
(1999) e Korey (1998).
11 No campo do direito existe um corpo extenso de literatura que aborda a natu-
reza da autoridade legal e como esta deve ser interpretada no momento de esta-
belecer jurisprudência. Alguns consideram que se deve abordar a lei de acordo 
com a intenção daqueles que a elaboraram, outros acreditam que a interpretação 
deve ser aquela que protege o sujeito defendido. Para a Escola de Estudos Legais 
Críticos, não existe uma resposta única para a questão. A arte de interpretar é um 
ato pragmático e pode se utilizar de quaisquer métodos que resultem apropriados 
para o caso, ver Balkin (2005) e Marmor (1997).
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gica do discurso dos direitos humanos na América Latina, 
especialmente a genealogia mexicana, é possível afirmar 
que a aplicação dessa mesma ideia à interpretação política – 
ao invés de legal – dos direitos humanos é de inquestionável 
pertinência em negociações com o Estado ou em cenários 
internacionais tais como as instituições da economia polí-
tica global – Banco Mundial ou Organização Mundial do 
Comércio. A legitimidade política do discurso dos direitos 
humanos é o que torna possível que os textos sobre o assunto 
– bem como instrumentos e valores – não percam a valida-
de, mesmo que sujeitos a negociação e não no contexto de 
um caso legal. Essa legitimidade permite que os textos legais 
de direitos humanos sejam interpretados politicamente no 
âmbito de uma proposta de política pública e econômica, 
para produzir determinados argumentos que levam o simbo-
lismo ético e a legitimidade dos direitos humanos sem ter 
que levar o assunto a um litígio legal. A legislação sobre o 
tema pode ser usada para nomear uma demanda legítima 
sem que necessariamente esteja estabelecida como um direi-
to positivo, na forma de jurisprudência. 

No terreno sociopolítico, esse potencial político foi uti-
lizado por ativistas mexicanos para se oporem às negocia-
ções sobre livre-comércio entre México e União Europeia e 
no âmbito da Área de Livre-comércio das Américas (Estévez, 
2008). Da mesma forma, os camponeses mexicanos formula-
ram o “direito de ser camponês” combinado ao uso de argu-
mentos relacionados aos dos direitos humanos existentes: o 
direito ao trabalho e o direito à cultura. Segundo este enuncia-
do, ser camponês é um emprego, mas também uma atividade 
vinculada à identidade cultural. Com a formulação do direito 
de ser camponês, os trabalhadores do campo mexi cano pas-
saram a negociações políticas com o Estado mexicano. Seria 
interessante também ver a forma através da qual os movimen-
tos indígenas latino-americanos contribuíram para a concei-
tualização dos direitos culturais e coletivos no interior de pro-
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cessos de intertextualidade como esse (Estévez, 2008). Essa 
conceitualização também foi utilizada pelo movimento social 
pelo direito à água em Cochabamba, na Bolívia. De fato, os 
ativistas deram grande contribuição à concepção do direito 
humano à água, o que pode ser observado nas semelhanças 
entre seu discurso e a Observación General 15, aprovada em 
2002 pelo Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Cultu-
rais da ONU, dois anos depois de terminada a assim chamada 
Guerra da Água na Bolívia (Argüello, 2012).

Por sua vez, a organização norte-americana Human 
Rights Information and Documentation Systems (Huri-
docs) apela simultaneamente a diversos artigos do Pacto 
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
para atribuir significado de direitos humanos a fenôme-
nos sociais diversos, não necessariamente reconhecidos 
como fontes de direitos humanos. Para constituir o roubo 
de conhecimento tradicional indígena como uma violação 
aos direitos humanos, Huridocs utiliza os artigos 1o, 15 e 
25 do Pacto, referentes à autodeterminação dos povos, à 
propriedade intelectual de inventores e artistas, e o direito 
aos recursos naturais dos povos indígenas, respectivamente 
(McChesney, 2005). No terreno teórico, McChesney propôs 
o reconhecimento de uma série de direitos de mobilidade, 
com base na ideia de Pecoud e De Gutchteneire (2007) de 
reinterpretar textualmente os artigos 13 e 14 da DUDH, 
que estabelecem o direito de toda pessoa a deixar seu país 
de origem e a ele regressar (direito de emigrar), e o Artigo 
14 que estabelece o direito de buscar asilo (direito de imi-
grar) (Estévez, 2012).

conceitualizando os direitos humanos a partir de uma 
perspectiva sociopolítica e latino-americana
As primeiras duas partes deste artigo exploraram elemen-
tos imprescindíveis para uma conceitualização de direitos 
humanos capaz de resgatar as mais importantes contribui-
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ções do continente latino-americano ao discurso interna-
cional de direitos humanos, a saber, as lutas sociais engen-
dradas no pensamento sobre a historização da região. O 
primeiro ponto é o de que uma visão dos direitos humanos 
como formação discursiva permite que, por meio de uma 
análise genealógica, se resgate, de um lado, as relações de 
força que levaram diversos assuntos a serem disputados no 
terreno do discurso de direitos humanos; e, de outro lado, a 
influência do pensamento propriamente latino-americano 
sobre essas estas lutas. 

O segundo é o de que efetivamente as lutas sociais 
influenciam a formação do discurso dos direitos humanos, 
graças ao processo de intertextualidade e à “perspectiva 
de direitos humanos orientada pelo ator”. Ambos, proces-
so e perspectiva, evidenciam como os textos e os valores 
dos direitos humanos podem ser interpretados e reinter-
pretados para formular novas demandas e como os atores 
sociais ampliam a gama de direitos, bem como seu alcan-
ce, a despeito dos debates conceituais e filosóficos preva-
lecentes no pensamento tradicional. Tudo isso, como já 
dito, não somente em processos judiciais, como também 
em lutas sociopolíticas.

Com essas duas bases, é possível ensaiar uma constru-
ção propriamente latino-americana de direitos humanos. A 
partir dessa perspectiva, os direitos humanos deveriam ser 
definidos como uma construção linguística político-legal 
(uma formação discursiva), cujos valores e instrumentos 
são intertextuais e podem ser reinterpretados pelas lutas 
sociais para articular suas demandas e construir novas peti-
ções de direitos humanos no âmbito legal, mas sobretudo 
no sociopolítico. Retomando Baxi, os direitos humanos 
são construções linguísticas políticas e legais que podem 
ser utilizadas pelas pessoas que sofrem exclusão e violência 
para atribuir significado à sua experiência. De acordo com 
as discussões sobre genealogia e intertextualidade, quando 
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os excluídos utilizam os direitos humanos para tais propó-
sitos, estes se convertem em um discurso que dá significado 
ao sofrimento humano e provê aqueles que os reclamam 
de ferramentas necessárias para se oporem às causas desse 
sofrimento (as desigualdades socioeconômicas e a discrimi-
nação) e as expressões da coerção utilizada para manter o 
status quo (violência e repressão).

No entanto, é preciso considerar o risco de que esta 
visão latino-americana dos direitos humanos seja acusada 
de, em seu afã de resgatar a contribuição sociopolítica do 
continente, subtrair o conteúdo ético que subjaz as defini-
ções essencialistas e morais. Sem uma base ética, os direitos 
humanos ficariam vulneráveis a usos de governos e pode-
rosos para seus próprios fins. Costas Douzinas responde a 
isso dizendo que, quando os direitos humanos não são usa-
dos para atribuir significado ao sofrimento e para empo-
derar as pessoas contra a opressão, já não são uma crítica 
da lei, mas sim uma legislação dos próprios desejos (Dou-
zinas, 2000). Por sua vez, Baxi diz que os direitos humanos 
constituem um discurso que impõe limites aos poderosos, 
sejam atores estatais ou privados, implicados nas violações 
(Baxi, 2002). 

No entanto, como demonstram as invasões bélicas em 
nome da democracia e dos direitos humanos, independen-
temente de sua definição teórica, o discurso é utilizado nas 
lutas de poder que o conformam. Por essa razão a solução 
desse problema não pode ser teórica, mas sim política. O 
discurso de direitos humanos é viável para as lutas sociais 
precisamente porque leva uma carga política “extra”, que 
pode ser utilizada pelos poderosos, mas também por povos 
em luta. No último caso, esse acréscimo se expressa de duas 
formas. Na primeira, a legislação de direitos humanos pro-
porciona um respaldo moral às demandas expressas nas 
lutas sociais porque os Estados firmaram o compromisso 
internacional de respeitá-los e promovê-los, sendo, então, 
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importante fonte de legitimidade (Schmitz; Sikkink, 2002; 
Falk, 2000; Brysk, 2005). Na segunda forma, as agendas 
dos movimentos sociais e suas mobilizações não somente 
se referem a uma série de ideias abstratas, como também 
a um projeto focado em combater o sofrimento das pesso-
as. A luta pelo respeito aos direitos humanos em qualquer 
conflito não é uma luta por uma qualificação metafísica das 
pessoas, mas pelas próprias pessoas, pelas condições que 
garantem a sua dignidade. Não é simplesmente acerca do 
respeito aos ideais de dignidade humana, igualdade e dever 
per se, mas sim do estabelecimento de condições que levem 
a uma situação em que esses ideais sejam de fato cumpri-
dos. As lutas pelos direitos humanos na América Latina são 
demonstrações disso.

* * *

Uma conceitualização latino-americana dos direitos huma-
nos não se pode ser feita a partir do direito porque a contri-
buição da América Latina ao discurso contemporâneo dos 
direitos humanos não se encontra na contribuição do pensa-
mento teológico-aristotélico e liberal ao constitucionalismo 
contemporâneo, mas sim nas lutas dos movimentos sociais 
por seus direitos humanos. Por isso, uma conceitualização 
propriamente latino-americana deve resgatar sua história 
social e intelectual. Com este fim, podemos utilizar uma 
perspectiva discursiva que reconheça as lutas de poder em 
sua genealogia, assim como sua construção e reconstrução 
permanentes. Dessa forma, os direitos humanos deixam de 
ser atribuições metafísicas ou morais fixas e se convertem 
em construções linguísticas, políticas e legais permanentes, 
que empoderam os povos em luta e conferem legitimidade 
política a seu sofrimento e demandas. Os estudos genea-
lógicos por país poderiam dar uma ideia mais precisa das 
lutas e correntes intelectuais mais influentes.
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Notas sobre o paradoxo dos direitos humaNos e as 
relações hemisféricas

SebaStião VelaSco e cRuz

resumo: Este artigo discute a tensão entre os dois elemen-
tos constitutivos do regime internacional de proteção aos 
direitos humanos: a afirmação de exigências normativas 
de caráter universal sobre os direitos subjetivos dos indi-
víduos e o ordenamento jurídico do Estado democrático, 
através do qual tais expectativas se traduzem em normas 
precisas, apoiadas em instituições capazes de zelar por sua 
efetividade. O artigo trata, portanto, do paradoxo entre 
o universalismo dos direitos humanos e o particularismo 
inerente ao Estado. Depois de discutir o tema no plano 
conceitual, o artigo examina a tensão em dois contextos 
históricos distintos: os Estados Unidos e a América Latina, 
extraindo daí algumas ilações a respeito das relações polí-
ticas no hemisfério. 

palavras-chave: Direitos humanos; Soberania; Estados Uni-
dos; América Latina; Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos.

Notes oN the paradox of humaN rights aNd the 
hemispheric relatioNs
abstract: This article discusses the tension between the two 
constituent elements of the international regime for the protection 
of human rights: the universal normative demands on subjective 
rights of individuals, and the legal order of the democratic state, 
through which such expectations are translated into definite rules, 
supported by institutions strong enough to ensure their effectiveness. 
The article aims, therefore, the paradox between the universalism 
of human rights and the inherent particularism of the state. After 
discussing the issue at the conceptual level, the article examines how 
this tension manifest itself in two distinct historical contexts, the 
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United States and Latin America, extracting from it  some lessons 
about political relations in the hemisphere.

Keywords: Human Rights; Sovereign; Unites States; Latin America; 
Inter-American Commission on Human Rights. 

é preciso salVar os direitos humaNos!

JoSé auguSto lindgRen alVeS

resumo: Os direitos humanos se encontram em fase de evi-
dente desprestígio. Os motivos do descrédito não são ape-
nas as violações que prosseguem, nem distorções decorren-
tes de valores não ocidentais. São também, e sobretudo, sua 
extensão conceitual exagerada, promovida pela esquerda 
culturalista pós-moderna, assim como a repetição inercial 
de ações e posturas, hoje anacrônicas, inerentes ao sistema 
de proteção internacional existente. Para recuperá-los em 
sentido construtivo é necessário voltar à Declaração Univer-
sal de 1948, atualizar o discurso originalmente construído 
contra ditaduras e readaptar o sistema à situação das demo-
cracias atuais ameaçadas.

palavras-chave: Direitos humanos; Universalismo; Particularis-
mo; Culturas; Direitos coletivos; Criminalidade.

it is NecessarY to rescue humaN rights!
abstract: Human rights are now in an evident lackluster phase. 
Causes of disbelief in them are not only their continuing violations, 
nor distortions that stem from non-Western values. First and 
foremost, they involve an exaggerated conceptual extension of 
those rights, promoted by the post-modern cultural Left, as well as 
the endless repetition of today anachronistic forms of action and 
positions inherent to the existing international protection system. 
In order to recuperate human rights on a constructive direction it is 
necessary to return to the Universal Declaration, of 1948, to update 
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a discourse that was originally built against dictatorships, and to 
re-adapt the whole system to the situation of present democracies 
under threat.

Keywords: Human rights; universalism; particularities; cultures; 
collective rights; criminality.

o direito à terra como um direito humaNo: a luta 
pela reforma agrária e o moVimeNto de direitos 
humaNos No brasil

RoSSana Rocha ReiS

resumo: O objetivo deste texto é analisar, por meio da histó-
ria recente dos movimentos sociais que lutam pela reforma 
agrária no Brasil, a construção do direito à terra como um 
direito humano. A partir dos anos de 1970, a interação de 
movimentos camponeses da Igreja Católica progressista e 
da rede transnacional de direitos humanos confluiu na pro-
dução dessa ideia da posse da terra como um direito huma-
no, que marcou não apenas a luta pela terra no Brasil, como 
também influenciou a forma como o próprio movimento 
de direitos humanos foi construído no país e na maneira 
como ele se inseriu nessa rede transnacional de ativistas. 

palavras-chave: Reforma agrária; Direitos humanos; Ativismo 
transnacional; Teologia da libertação

laNd as humaN right: the struggle for laNd reform 
aNd the humaN rights movemeNt iN brazil
abstract: This article seeks to analyze, within the recent history of 
social movements that struggle for agrarian reform in Brazil today, 
the build of the land rights as a human right. Since the 1970s, the 
interaction between peasant movements, the progressive church and 
the transnational network of human rights has converged into this 
idea that the land rights are a human right, which not only has 
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marked the character of the struggle for land in Brazil, but has also 
influenced the way in which the human rights movement has been 
constructed in the country and how it has taken its place within the 
transnational network of human rights activism.

Keywords: Agrarian Reform; Human Rights; Transnational 
Activism; Liberation Theology

temas em direitos humaNos de uma orgaNização da 
paraíba e o master frame de direitos humaNos

aRlene MaRtinez Ricoldi

resumo: Utilizando-se do conceito de frames, o artigo procura 
delimitar um master frame de direitos humanos entre orga-
nizações não governamentais brasileiras que orienta ações 
e ativismo destas. Analisa-se particularmente a atuação da 
Fundação Margarida Maria Alves, sediada em João Pessoa, 
na Paraíba, utilizando principalmente os boletins informa-
tivos editados pela organização. O exame de sua trajetória e 
frame ilumina aspectos da construção de um master frame de 
direitos humanos no Brasil.

palavras-chave: Direitos humanos; Fundação Maria Margarida 
Alves; Frame; Master frame.

humaN rights issues of aN orgaNizatioN iN paraÍba 
aNd the humaN rights’s master frame
abstract: Using the frames approach, the paper attempts to outline 
a human rights master frame in force among nongovernmental 
organizations in Brazil that guides its actions and activism. This 
article examines in particular the work of the Margarida Maria 
Alves Foundation, based in João Pessoa, Paraíba, using mainly the 
newsletters published by the organization. The examination of its 
trajectory and organizational frame illuminates aspects concerning 
building a human rights master frame in Brazil.
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Keywords: Human Rights; Maria Margarida Alves Foudation; 
frame; master frame.

uma comissão da Verdade No brasil? desafios  
e perspectiVas para iNtegrar direitos humaNos e 
democracia

RaPhael neVeS

resumo: Este artigo busca avaliar a criação da Comissão 
Nacional da Verdade no Brasil e o esforço desta para inte-
grar direitos humanos e meios democráticos de apurar vio-
lações passadas. Primeiramente, ele tenta estabelecer uma 
visão normativa de acordo com a qual a Lei de Anistia de 
1979 não é válida porque viola o que Rainer Forst chama 
de “direito básico à justificação”. Além disso, revê e critica à 
fundamentação normativa das decisões da Corte Interame-
ricana de Direitos Humanos, que recentemente condenou 
o Estado brasileiro. De acordo com a visão dessa corte, o 
único modo legítimo que um país tem de apurar violações 
de direitos humanos é via justiça criminal. Essa perspectiva, 
o artigo argumenta, é muito estreita e deve incluir também 
as comissões da verdade.

palavras-chave: Justiça de transição; Direitos humanos; Demo-
cracia; Direito penal internacional.

a truth commissioN iN brazil? challeNges aNd 
perspectives to iNtegrate humaN rights aNd 
democracY
abstract: This paper aims to evaluate the creation of the National 
Truth Commission in Brazil and its effort to integrate human 
rights and democratic means to account past violations. First, it 
tries to establish a normative view according to which the Amnesty 
Law enacted in 1979 is not valid because it violates what Rainer 
Forst calls a “basic right to justification”. In addition it reviews 
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and challenges the normative foundations of the decisions of 
the Inter-American Court of Human Rights, which recently 
condemned the Brazilian state. According to the Court’s view, 
the only legitimate way a country has to make violations of 
human rights accountable is by means of criminal justice. This 
perspective, the article argues, is too narrow and must include 
truth commissions as well.

Keywords: transitional justice; human rights; democracy; 
international criminal law.

a emergêNcia da respoNsabilidade crimiNal 
iNdiVidual No sistema iNteramericaNo de direitos 
humaNos

Raquel da cRuz liMa

resumo: Este artigo analisa a emergência e difusão da regra 
da responsabilidade criminal individual por violações de 
direitos humanos a partir da jurisprudência contenciosa da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tendo como 
referência as pesquisas de Kathryn Sikkink sobre justiça de 
transição, procura-se identificar a maneira como o Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos vem expandindo o 
sentido da responsabilidade criminal individual e também 
sugerir a incompatibilidade com a proteção dos direitos 
humanos que esse novo modelo pode ter.

palavras-chave: Dever de punir, Direitos humanos, Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, Responsabilidade 
criminal.

the emergeNce of iNdividual crimiNal accouNtabilitY 
iN the iNter-americaN humaN rights sYstem
abstract: This paper analyzes the emergence and diffusion of the 
norm of individual criminal accountability for human rights 
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violations from the perspective of the contentious jurisprudence of 
the Inter-American Human Rights Court. Taking as reference the 
research of Kathryn Sikkink on transitional justice, this paper seeks 
to identify how the Inter-American Human Rights System has been 
expanding the meaning of individual criminal accountability and 
also suggests the incompatibility with the protection of human rights 
that this new model may have.

Keywords: Duty to Punish, Human Rights, Inter-American Human 
Rights Court, Criminal Accountability

por uma coNceitualização sociopolítica dos direitos 
humaNos a partir da experiêNcia latiNo-americaNa 

aRiadna eSteVez

resumo: A conceitualização latino-americana de direitos 
humanos não deve ser definida apenas em termos jurídicos, 
mas deve, também, incorporar uma dimensão sociopolíti-
ca, uma vez que a maior contribuição da região ao discurso 
está em sua filosofia de ação e na prática de seus movimen-
tos sociais. Este artigo propõe uma conceitualização que 
resgate esse legado a partir de uma perspectiva discursiva, 
particularmente por meio das ideias de genealogia e inter-
textualidade.

palavras-chave: Direitos humanos; América Latina; Teoria; 
Sociologia política; Discurso. 

towards a sociopolitical coNceptualizatioN 
of humaN rights rooted iN the latiN americaN 
experieNce
abstract: A Latin American conceptualization of human rights 
would be sociopolitical rather than legal as the major contribution 
of the region to discourse has been its philosophy of action and the 
practice of social movements inspired by this philosophy. This article 
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proposes a way to conceptualize human rights that recovers the 
historical legacy of social struggles from a discursive perspective, 
relying in particular on ideas of genealogy and intertextuality.

Keywords: Human rights; Latin America; theory; political sociology; 
discourse.
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Normas para apreseNtação de artigos
Lua Nova aceita propostas de artigos, mas todas as colabo-
rações serão submetidas ao Conselho Editorial da revista, 
que as encaminhará a dois pareceristas externos. Ao Conse-
lho cabe a decisão final sobre a publicação, reservando-se o 
direito de sugerir ao autor modificações, com o objetivo de 
adequar o artigo às dimensões da revista ou ao seu padrão 
editorial. Salvo casos excepcionais, os originais não deverão 
ultrapassar 25 laudas (em espaço dois, de 2.100 caracteres).

O autor deverá enviar ainda um resumo analítico do 
artigo, em português e inglês, que não ultrapasse 10 linhas, 
com palavras-chave. O autor deverá encaminhar à reda-
ção da revista o artigo via ou correio eletrônico, ou cor-
reio impresso, acompanhado do arquivo em disquete com 
o mínimo de formatação, observando especialmente o 
padrão para apresentação de notas e bibliografia.

A publicação de um artigo é de inteira responsabilida-
de do autor, não exprimindo, portanto, o endosso do Con-
selho Editorial. Seguem abaixo exemplos de como se deve 
aplicar as normas bibliográficas:
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Capítulo de livro:
ROMANO, G. 1996. “Imagens da juventude na era moderna”. In: LEVI, 

G.; SCHIMIDT, J. (orgs.). História dos jovens 2. São Paulo: Companhia 
das Letras.

Artigo e/ou matéria de revista:
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Observações:
1. As referências bibliográficas não devem ser consideradas 

notas de rodapé. Assim, elas serão inseridas no final do 
artigo.

2. As fontes de citações ou remissões a obras devem ser 
feitas no corpo do texto, entre parênteses, colocando-
-se o(s) sobrenome(s) do(s) autor(es), data e página(s) 
onde se encontram as citações. Exemplos: (Romano, 
1996); (Gurgel, 1997, p. 17); (Vieira e Lopes, 1994). No 
caso de haver mais de uma obra do mesmo autor com 
a mesma data, pedimos identificá-las tanto na citação 
quanto na bibliografia com o acréscimo de letras em 
minúsculo. Exemplo: (Said, 2007a) ou (Said, 2007b, p. 
35) no caso de:
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das Letras.

_______. 2007b. Orientalismo. São Paulo: Companhia das Letras.

3. No rodapé, devem constar notas propriamente ditas e 
não referências bibliográficas.

O artigo deve ser encaminhado ao Cedec através do 
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