
i 

 

REVISTA SOCIOLOGIA JURÍDICA 
www.sociologiajuridica.net 

 
ISSN: 1809-2721 

 
 

Números 20/21 – Janeiro/Dezembro 2015 
 
 

CONSELHO EDITORIAL 
 
EDITOR 
Roberto Barbato Jr  
 
EDITORES ADJUNTOS 
Elizabete David Novaes  
Guilherme Camargo Massaú  
Luiz Antônio Bogo Chies 
 
MEMBROS DO CONSELHO EDITORIAL 
 
Ana Lucia Sabadell 
André Gobbi 
Antônio Ozaí da Silva  
Bruno Rodrigues  
Bruno Rotta Almeida  
Cesar Augusto Ribeiro Nunes  
Cláudio do Prado Amaral  
Daiane Mardegan 
Edna Del Pomo Araújo  
Ester Kosovski  
João Paulo Dias  
José Eduardo Azevedo  
Júlia Pinto Ferreira Porto  
Lígia Mori Madeira  
Neemias Moretti Prudente  
Paulo Henrique Miotto Donadeli  
Pedro Scuro Neto 
Ricardo Jacobsen Gloeckner  
Rodolfo Viana Pereira  
Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo  
Rogério Antônio Picoli  
Thiago Ribeiro Rafagnin  
Vinício C. Martinez  
 

 
 
 

http://www.sociologiajuridica.net/


ii 

 

REVISTA SOCIOLOGIA JURÍDICA 
www.sociologiajuridica.net 

 
ISSN: 1809-2721 

 
 

Números 20/21 – Janeiro/Dezembro 2015 
 
 

SUMÁRIO 
 

A trajetória das leis antirracismo no brasil: avanços, retrocessos e usos - Fabiano 

Dias Monteiro ____________________________________________________________________________ 1 

 

O poder como pressuposto: a teoria política pensanda com Nietzsche e Foucault - 

Fernando dos Santos Modelli ________________________________________________________ 26 
 

Um olhar constitucional sobre o acesso à justiça: por um entendimento do 

Programa Justiça Comunitária - Júlia Pinto Ferreira Porto _______________________ 45 
 

A ressocialização de homens autores de violência contra mulheres: uma análise do 

“Anexo da Violência Doméstica e Familiar” do fórum de Ribeirão Preto - Larissa 

Brito de Souza e Elizabete David Novaes __________________________________________ 67 

 

Justiça De Transição E Educação: A Essencialidade Do Direito À Educação Como 

Fundamento Da Reconstrução Social - Cesar Augusto Nunes _____________________ 93 
 

Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos (Resenha) - Renan 

Abdouni Bon Meihy __________________________________________________________________ 109 
 

 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Números 20/21 – Janeiro/Dezembro 2015 

www.sociologiajuridica.net 
 

1 

 

A TRAJETÓRIA DAS LEIS ANTIRRACISMO NO BRASIL: AVANÇOS, 
RETROCESSOS E USOS.  
  
The trajectory of anti-racism laws in Brazil: progress, setbacks and uses.  
 
Fabiano Dias Monteiro - Professor Adjunto do Departamento de Geografia e 
Políticas Públicas da Universidade Federal Fluminense.  
 
E-mail: fdmrio@gmail.com 
 
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar as vicissitudes da 
criminalização dos atos de discriminação e preconceito racial no Brasil, a partir da 
legislação erigida ao longo do século XX. Como material empírico utilizo os dados 
referentes ao Disque Racismo. O Disque Racismo foi, no período recortado pela 
pesquisa, um projeto idealizado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do 
Rio de Janeiro, numa tentativa de desenvolvimento de uma relação maior de 
parceria entre esta instância do poder público e a sociedade civil.  
 
ABSTRACT: This article aims to analyse the changes of the criminalisation of acts 
of racism and prejudice in Brazil, from the legislation erected over the 20th 
century. As empirical material I use the data concerning the Dial Racism. Dial 
Racism was, during my researchthe main activity one of the Citizenship Reference 
Centers that belong to a program brought into being by the State of Rio de Janeiro 
Secretariat for Public Security in an attempt to develop greater cooperation 
between this secretariat and civil society.  
 
PALAVRAS-CHAVE: racismo; Disque Racismo; legislação antirracismo; legislação 
 
KEYWORDS: racism; Dial Racism; anti-discriminatory legislation; legislation 
 
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Leis antirracismo no Brasil: contexto sócio-histórico; 
3. A Legislação antirracismo em sua essência; 4. Disque Racismo-RJ: estrutura e 
funcionamento; 5. Dinâmicas do ato discriminatório: a reafirmação da 
desigualdade; 6. Conclusão; 7. Bibliografia. 
  

1. Introdução 

Sábado, 12 de agosto de 2017. Na cidade de Charlottesville, estado da 

Virgínia (EUA), um motorista atropela uma manifestante e fere gravemente outros 

tantos. A trama dos fatos remete a um evento onde integrantes de um grupo 

alinhado à defesa de teses da chamada "supremacia branca" levaram às ruas sua 

indignação contra a remoção de uma estátua do ícone confederado, Gal. Robert E. 

Lee, aproveitando para marcar posição contra segmentos minoritários.  

Manifestantes "contra-supremacistas" reagiram, dando vazão a um 

confronto aberto. O conflito entre os grupos culminou na morte de uma ativista 
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pró-grupos minoritários, a assistente jurídica Heather Heyer de 32 anos, 

atropelada pelo supremacista James Alex Jr., um jovem de 20 anos.  

Apesar da tendência de alguns analistas em enxergar o crescimento da 

"direita radical" nos EUA como um fenômeno da "Era Trump", a verdade é que o 

embate em Charlottesville parece indicar um dos desafios da contemporaneidade: 

a adequação (ou gestão) das diferenças.  

Como sinalizou Verena Stolcke1, em uma análise feita em meio aos 

movimentos de consolidação da União Europeia, o entusiamo com o fim das 

barreiras econômicas dividia espaço, na ocasião, com um enorme receio em 

relação às imposições da convivência com os “não-europeus”.  

Ao passo que as fronteiras internas do Velho Continente se flexibilizavam, 

as fronteiras externas se enrijeciam, apontando a autora para a emergência de uma 

onda de "xenofibilia", cujos traços mais evidentes vieram a se apresentar já no 

século XXI, através da radicalização de setores conservadores em diversos países. 

Vide, por exemplo, as investidas contra os grupos de origem islâmica 

empreendidas sob o argumento do contra-terrorismo; vide o drama dos 

refugiados, encurralados, muitas vezes, entre as nações que os rejeitam e uma 

terra natal onde não podem mais viver - não raro, por conta de conflitos étnicos 

que desafiam as tentativas de coesão nacional.  

No artigo "Sobre as artimanhas da razão imperialista", Pierre Bourdieu e L. 

Wacquant2 sugerem que a ideologia norte-americana que toma o jogo social mais 

pelas diferenças do que pelas desigualdades de classe - visão essa muito ajustada 

ao ideário de minimização do Estado, ao estilo Reagan e Thatcher - espraia-se com 

vigor por outros países.  

Segundo os autores, os think tanks conservadores, defensores do ideário do 

"menos Estado" têm sido recebidos vezes com resignação, vezes com estridente 

entusiamo em várias regiões do globo. Neste cenário da política internacional, as 

contradições da ordem capitalista, como a perda de direitos da classe trabalhadora, 

o crescimento do desemprego e da miséria e a agressão ao meio ambiente, 

terminam sendo eclipsadas por discussões como: o papel da meritocracia na 

ordem competitiva; os "vícios" do assistencialismo e, finalmente, a dimensão 

política do componente étnico-racial incutida nesses temas. Em outros termos, 

seria como se um trabalhador estadunidense mas próximo do discurso 

conservador se preocupasse menos com as metas de crescimento da economia ou 

com as regras previdência, que com os supostos prejuízos incutidos na 

concorrência dos trabalhadores mexicanos, permanecendo mantendo "muito 

atento" às políticas de imigração.         

                                                           
1 STOLCKE, Verena. Cultura Europeia: uma nova retórica de exclusão? RBCS, ano 08, n.22, 1993, p. 
20-31. 
2 BOURDIEU, Pierre, WACQUANT, Loic. Sobre as artimanhas da razão imperialista. Revista de 

Estudo Afro-Asiáticos. ano 24, n.1, 2012, p.15-33.      
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No Brasil, os arranjos da política - aqui compreendida como tríade formada 

por partidos, movimentos sociais e administração pública - parecem se afinar, cada 

vez mais, pelo mesmo diapasão. Em meio aos avanços e retrocessos políticos e 

econômicos vivenciados na redemocratização, faz-se notar a efervescência do 

debate sobre as "políticas de reconhecimento"3.  

Esse é um campo político abrangente, há de se notar. Atine à luta de 

populações tradicionais pela terra (como indígenas e quilombolas), à união civil 

entre pessoas do mesmo sexo, às ações afirmativas para o ingresso de negros no 

ensino superior, etc.  

Ao lado dessa agenda - um tanto mais robusta na transição do século 

passado para o atual - ganham visibilidade os casos explícitos de intolerância e 

torna-se cada vez mais evidente a disputa entre os diferentes pelo espaço público.  

Ataques contra homossexuais, insultos raciais contra celebridades negras 

na internet4 e a recente onda de destruição de terreiros de religiões afro no Rio de 

Janeiro5 são apenas alguns exemplos de atos que vêm exigindo proatividade não só 

dos agentes de ordem pública, mas, sobretudo, do judiciário.   

A inserção da "gestão das diferenças" na agenda das políticas públicas de 

defesa dos direitos humanos (lato sensu) ou dos grupos vulneráveis (stricto sensu) 

reabre a discussão sobre a necessidade da produção de leis e controles que coíbam 

os casos de intolerância em suas mais diversas faces (racismo, intolerância 

religiosa, sexismo, homofobia, xenofobia e afins).      

Neste artigo trataremos mais especificamente das leis que visam coibir os 

crimes de racismo e preconceito racial no Brasil e das alterações sofridas por ela, 

em mais de meio século de existência, tendo como pano de fundo as dinâmicas 

político-discursivas que, em tese, delimitam o raio de aplicabilidade dessa mesma 

legislação.  

 
2. Leis antirracismo no Brasil: contexto sócio-histórico  

O (ou um dos) "mito(s) de origem" das leis antirracismo no Brasil remete à 

passagem da cantora e bailarina negra norte-americana Katherine Dunham pelo 

Brasil. Em turnê, a Sra. Dunham teria sido impedida de se hospedar em um hotel 

em São Paulo, pelo simples fato de ser uma "pessoa de cor". Como sinaliza a 

antropóloga Yvonne Maggie6, não tardou para que o fato ganhasse repercussão 

nacional, levando um dos maiores nomes das ciências sociais do país, Gilberto 

Freyre, a proferir, em julho de 1950, um discurso contra o preconceito racial na 

tribuna da Câmara. Cerca de um ano depois, a indignação nacional, sintetizada no 

                                                           
3 IGREJA, Rebecca. O Estado brasileiro e as ações afirmativas. Revista Advir, ano 01, no 19, Set, 2005, 
p. 50. 
4 Ver Jornal O Globo, 01/11/2015.  
5 Ver Jornal O Dia, 08/09/2017.  
6 MAGGIE, Yvonne. Pela Igualdade. Revista Estudos Feministas, ano 03, n. 16, setembro-dezembro, 
2008, p. 897.  
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inflamado discurso do sociólogo pernambucano se transformava em lei, através 

das mãos do deputado mineiro Afonso Arinos de Melo Franco, que redigiu a lei 

1.390, cujo o artigo primeiro assim versava: 

 
Constitui contravenção penal, punida nos têrmos desta Lei, a 
recusa, por parte de estabelecimento comercial ou de ensino 
de qualquer natureza, de hospedar, servir, atender ou 
receber cliente, comprador ou aluno, por preconceito de 
raça ou de côr7. 

 

Mas antes de seguir perscrutando a trajetória das leis é preciso voltarmos a 

Freyre. O nome do sociólogo pernambucano está marcadamente ligado a uma 

guinada nas ciências sociais brasileiras em relação à presença e inserção social do 

negro.  

Na transição do século XIX para o século XX, vicejavam, no Brasil, (e no 

mundo) teorias raciais pseudocientíficas que, suportadas por tradições distintas8 - 

biologia, psiquiatria, antropologia física entre outras  - colocavam em dúvida o 

futuro civilizatório do país, diante da sua configuração racial. 

Classificado como elemento moral e intelectualmente inferior, o negro 

representa para expoentes dos estudos sociais e comportamentais da época, como 

Nina Rodrigues e João Batista de Lacerda, uma espécie de "empecilho ao futuro".    

A obra de Gilberto Freyre - e "Casa Grande e Senzala" persiste como 

referência desse argumento - se opõe a esses argumentos. O autor enxerga no 

negro um elemento central na constituição da cultura nacional, amalgamando-se 

com o branco português e com os autóctones num produto, por assim, dizer sui 

generis. 

Essa convergência de opostos é explicada. Freyre, alinhado - como sugere o 

historiador do pensamento social brasileiro J. C. Reis9 - à tradição dos entusiastas 

da colonização portuguesa, fundada por Von Martius e Varnhagen, aposta na 

plasticidade cultural lusitana para identificar no Brasil uma singularidade: a 

possibilidade de fazer da afetividade (sendo a mestiçagem seu maior símbolo) uma 

alavanca que permitia uma projeção para além dos conflitos impostos pelos 

embates de poder sentados nos processos de acumulação - fossem os embates do 

capitalismo mercantilista, fossem os embates da fase industrial, que ganhava 

feições mais definidas na sociedade brasileira nos anos 1930 (mesma década da 

publicação de "Casa Grande e Senzala").  

O investimento teórico nessa relação biunívoca entre a plasticidade das 

relações interpessoais e a brutalidade das relações estruturais, ganha força na obra 

                                                           
7 D.O.U. de 10 de julho de 1951.  
8 SCHWARCZ, Lilian Moritz. O Espetáculo das Raças: Cientistas, instituições e a questão racial 
brasileira (1870-1930). São Paulo: Cia. Das Letras, 1993, p.287.  
9 REIS, José Carlos. As Identidades do Brasil (Vol.1.): de Varnhagen a FHC. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2007, p.280.   
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de outros autores que vão se dedicar a temas como pessoalismo, assimilação, 

familismo e sincretismo, como Sérgio Buarque de Holanda, René Ribeiro, Nestor 

Duarte e Arthur Ramos.  

Essa perspectiva sociológica, como bem sublinha Marcos Chor Maio10, 

diante da projeção internacional dos autores anteriormente mencionados, ganha a 

aura de "verdade científica" e “referencial de nacionalidade”, elevando o Brasil ao 

status de "laboratório de civilização". Um caso singular de acomodação de tensões 

raciais em um mundo traumatizado pelas mazelas do nazismo.  

Ainda segundo Chor Maio, essa imagem de "paraíso social/racial" teria feito 

do Brasil o país escolhido para uma agenda de pesquisas sobre relações raciais, a 

partir da expectativa de que o caso brasileiro de abrandamento das tensões raciais 

pudesse se constituir em instrumento de compreensão de casos críticos no pós-

Guerra, como os EUA e a África do Sul. Nascia, então, o Projeto Unesco, no início da 

década de 1950, que teve como orientação inicial a arregimentação do mainstream 

das ciências sociais brasileiras (Florestan Fernandes, Costa Pinto, Thales Azevedo, 

René Ribeiro e outros) e a colaboração de nomes estrangeiros que ajudaram a 

impulsionar os estudos sociológicos (do negro e de outros temas) na Universidade 

de São Paulo, como Alfred Métraux, Donald Pierson  e Roger Bastide como 

referências. 

O Projeto Unesco, principalmente através das pesquisas empreendidas por 

Bastide e Florestan Fernandes, em São Paulo, e Costa Pinto11, na capital, revelou, 

contudo, um cenário que não coincidia, exatamente, com a noção vigente de 

acomodação de tensões. A relação entre brancos e negros, nas maiores metrópoles 

do país, revelava um Brasil de desigualdades sociais/raciais em diversos campos 

da vida social (acesso ao trabalho, moradia, escolaridade, etc.) e onde as práticas 

discriminatórias faziam, sim, parte do repertório comportamental.  

Nesse contexto, a Lei Afonso Arinos pode ser lida não apenas como um 

"bloqueio" para a disseminação do racismo (como pode sugerir a imagem de um 

Gilberto Freyre discursando na Tribuna da Câmara), mas, sobretudo, como uma 

ferramenta de garantia de direitos para uma parcela da população que se via, 

naquele momento histórico, em um processo de embate por melhores condições 

de vida em uma sociedade em mudança, onde as praticas de racismo se 

manifestavam desde sempre.    

 
3. A Legislação antirracismo em sua essência  

 

Qualquer um que venha a esmiuçar a Lei 1390/51 (Lei Afonso Arinos), em 

seus nove artigos, ficará tentado a concordar que sua produção está realmente 

                                                           
10 CHOR MAIO, Marcos. O Projeto Unesco e agenda das ciências sociais no Brasil dos anos 40-50. 
RBCS, ano 14, n. 41, outubro/novembro, 1999, p. 141-58.  
11 COSTA PINTO, Luiz Aguiar. O Negro no Rio de Janeiro: relações de raça numa sociedade em 
mudança. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1998, p. 308.  
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ligada ao episódio vivido por Katherine Dunham em São Paulo ou a algum episódio 

de similar natureza.  

Se pudéssemos resumir a lei em uma frase não seria, certamente, um 

equívoco dizer que trata-se de uma lei que visa contribuir para a democratização 

do espaço público para grupos estigmatizados.  

Obviamente - tomando de empréstimo um termo usual do campo das 

politicas públicas - os "beneficiários" imediatos de tal legislação são os  homens e 

mulheres negros do Brasil. Contudo, vale lembrar, que tal estatuto trata do 

"preconceito de cor e raça", podendo se estender a outros grupos, como judeus, 

ciganos, indígenas, etc. 

O texto da lei consiste numa série enumerativa de situações em que se 

estima a possibilidade de constrangimento perante a presença de elementos 

desses grupos, sendo, evidentemente, seu foco direcionado à população negra. O 

artigo segundo, por exemplo, faz menção aos serviços de hospedagem, 

determinando que:  

 
Art 2º Recusar alguém hospedagem em hotel, pensão, 
estalagem ou estabelecimento da mesma finalidade, por 
preconceito de raça ou de côr. Pena: prisão simples de três 
meses a um ano e multa de Cr$5.000,00 (cinco mil cruzeiros) 
a Cr$20.000,00 (vinte mil cruzeiros). 

Dos serviços de hospedagem a lei se desdobra em diversos outros cenários, 

coibindo a negação de acesso por motivo de preconceito em clubes, escolas, no 

funcionalismo público, etc. Donde temos:  

 
Art 3º Recusar a venda de mercadorias e em lojas de 
qualquer gênero, ou atender clientes em restaurantes, bares, 
confeitarias e locais semelhantes, abertos ao público, onde se 
sirvam alimentos, bebidas, refrigerantes e guloseimas, por 
preconceito de raça ou de côr. Pena: prisão simples de 
quinze dias a três meses ou multa de Cr$500,00 (quinhentos 
cruzeiros) a Cr$5.000,00 (cinco mil cruzeiros).  
 
Art 4º Recusar entrada em estabelecimento público, de 
diversões ou esporte, bem como em salões de barbearias ou 
cabeleireiros por preconceito de raça ou de côr. Pena: prisão 
simples de quinze dias três meses ou multa de Cr$500,00 
(quinhentos cruzeiros) a Cr$5.000,00 (cinco mil cruzeiros).  
 
Art 5º Recusar inscrição de aluno em estabelecimentos de 
ensino de qualquer curso ou grau, por preconceito de raça ou 
de côr. Pena: prisão simples de três meses a um ano ou multa 
de Cr$500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$5.000,00 (cinco 
mil cruzeiros).  
 

http://www.sociologiajuridica.net/
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Parágrafo único. Se se tratar de estabelecimento oficial de 
ensino, a pena será a perda do cargo para o agente, desde que 
apurada em inquérito regular.  
 
Art 6º Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo do 
funcionalismo público ou ao serviço em qualquer ramo das 
fôrças armadas, por preconceito de raça ou de côr. Pena: 
perda do cargo, depois de apurada a responsabilidade em 
inquérito regular, para o funcionário dirigente de repartição 
de que dependa a inscrição no concurso de habilitação dos 
candidatos.  
 
Art 7º Negar emprêgo ou trabalho a alguém em autarquia, 
sociedade de economia mista, emprêsa concessionária de 
serviço público ou emprêsa privada, por preconceito de raça 
ou de côr. Pena: prisão simples de três meses a um ano e 
multa de Cr$500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$5.000,00 
(cinco mil cruzeiros), no caso de emprêsa privada; perda do 
cargo para o responsável pela recusa, no caso de autarquia, 
sociedade de economia mista e emprêsa concessionária de 
serviço público.  
 
Art 8º Nos casos de reincidência, havidos em 
estabelecimentos particulares, poderá o juiz determinar a 
pena adicional de suspensão do funcionamento por prazo 
não superior a três meses. 
 
Art 9º Esta Lei entrará em vigor quinze dias após a sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário (...). 

 

Em síntese, podemos dizer que a Lei Afonso Arinos constituiu-se em um 

primeiro passo de uma longa caminhada na produção de leis destinadas a coibir o 

preconceito de cor no Brasil, o que não a exime de críticas, certamente.  

Como bem destaca Jorge da Silva12 o caráter enumerativo da lei 

representava uma fragilidade, pois ao especificar um pequeno conjunto de 

cenários sociais onde o ato de preconceito era coibido abria a possibilidade para 

que ele pudesse ser praticado sem sanções legais em outros tantos.  

Outro aspecto relevante é salientado por Jorge da Silva13, ao observar que a 

lei trazia os atos de discriminação para o campo das "contravenções penais", 

relegando-os, assim, a um enquadramento típico dos chamados "crimes de 

bagatela", tais como as infrações de trânsito e a prática do "jogo do bicho".  

                                                           
12 SILVA, Jorge da. A atribulada carreira da Lei Caó: aplicabilidade da legislação contra o racismo. 
In: Os Direitos do Negro. 20a edição. Rio de Janeiro: Coordenação Biblioteconômica da Secretaria 
Municipal de Administração, 2000, p. 193.    
13 Ibid. 
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Por fim, a lei cuida de situações explícitas de discriminação, resumindo-se, 

basicamente à proibição de acesso. Contribuições como a de Oracy Nogueira14 

indicam que no caso brasileiro, ao contrário do caso americano, a discriminação 

racial se apresenta assentada na aparência, ligada a traços fenotípicos (tom da 

pele, textura dos cabelos, espessura dos lábios, etc.). Essa classificação baseada na 

gradação crômica faria dos mais escuros as vítimas preferenciais da discriminação. 

Em uma sociedade altamente miscigenada como a brasileira, esse sistema 

permaneceria demasiadamente complexo, fazendo do próprio exercício de 

classificação racial um problema, pois, como diz o adágio popular, "as aparências 

enganam". Ofender abertamente um negro no Brasil pode significar estar 

ofendendo, indiretamente, o familiar de um indivíduo, aparentemente, não-negro, 

por exemplo.  

As imprecisões tenderiam a tornar a dinâmica discriminatória no Brasil um 

complexo jogo onde cada "caso é um caso" - havendo uma soma das informações 

fenotípicas às referências de outra natureza, como classe social, escolaridade, etc.  

No caso norte-americano, onde a identificação racial é baseada na origem (a 

lógica é que ter um ascendente negro faz de um indivíduo negro), a distinção seria 

mais objetiva e, por conseguinte, a sua tradução nos usos distintos do espaço 

público também. Em certa medida, todos nos familiarizamos com as imagens de 

segregação do sul dos Estados Unidos, vez por outra, reavivadas pelo cinema.  

Segundo a interpretação do antropólogo Roberto DaMatta15, a estrutura 

hierarquizada e desigual da sociedade brasileira teria dispensado o uso de 

barreiras institucionais. Essas barreiras estariam introjectadas subjetivamente, 

honrando a lógica de que cada grupo social (e cada pessoa) deve "saber seu lugar", 

cindindo, assim, privilegiados e subalternos. Em síntese, no Brasil, negros e 

brancos estão juntos, dispostos, porém, desigualmente num arranjo do tipo 

estamental que, normalmente, se traduz em assimetrias de riqueza e de prestígio. 

Tendo-se por premissa que esses “lugares sociais” são percebidos e aprendidos, 

não haveria a necessidade de explicitação constante das regras de distinção. O 

silêncio sobre os atributos raciais faz-se, então, uma etiqueta.     

Assim sendo, num país onde a prática do racismo se apresenta como uma 

espécie de tabu - é bem verdade que as pesquisas desenvolvidas por Fernando 

Henrique Cardoso na Região Sul apresentam um resultado parcialmente destoante 

- e onde as barreiras de acesso estariam profundamente sedimentadas nas mentes, 

dispensando o uso e a publicização de normas, uma lei voltada especificamente 

para atender situações de proibição explícita de acesso estaria fadada ao desuso.  

A legislação racial só volta a sofrer alterações no contexto da elaboração da 

Constituição de 1988. A Comissão Especial de Estudos Constitucionais, que 

                                                           
14 NOGUEIRA, Oracy. Preconceito racial de marca e preconceito racial de origem. In: Anais do XXI 
Congresso Internacional de Americanistas, São Paulo, 1954.  
15 DAMATTA, Roberto. Carnavais, Malandros e Heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. 
Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1990, p.287.  
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organizaria a arquitetura jurídica na nova Carta Magna, reunida em setembro de 

1985, coincidentemente, é também presidida por Afonso Arinos. Esse novo 

ambiente político parece dar fôlego aos legisladores para ampliar o raio de ação da 

lei. Já em dezembro do mesmo ano, o também jurista Senador Nelson Carneiro, 

notoriamente comprometido com a questão do divórcio no Brasil, propõe a 

alteração do texto original da lei 1390/51 pela lei 7437/85, que incluía o 

preconceito motivado por "sexo" e "estado civil" no rol das contravenções penais, 

tendo como objetivo coibir o preconceito contra mulheres desquitadas e 

divorciadas. 

A Carta de 1988, por seu turno, estabelece, em seus "Princípios 

Fundamentais", o compromisso do Estado em promover bem-estar de todos a 

despeito da "origem, raça, sexo, cor e idade": 

 
Título I 
Dos Princípios Fundamentais   
............................................................................................. 
 
Art.3º Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil:  
............................................................................................. 
 
Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.    

                  

E determina entre as Garantias Fundamentais: 

 
Título II  
 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais   
 
Capítulo I   
 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos   
  
Art.5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes:   
............................................................................................. 
 
XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos 
direitos e liberdades fundamentais;  
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XLII – a prática do racismo cosntitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei 
(...) (Grifos meus) 

 

Chama a atenção que a lei evocada no momento de promulgação da 

Constituição era a 7.437/85, que, contraditoriamente, tratava o preconceito racial 

como mera contravenção penal.  

Esse descompasso entre uma determinação constitucional contundente e 

uma legislação específica reconhecidamente branda só é corrigido no ano seguinte 

à promulgação da Carta de 1988. Em janeiro de 1989, o deputado federal baiano, 

eleito pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) do Rio de Janeiro, Carlos 

Alberto de Oliveira (Caó, como ficou mais conhecido no campo da militância negra) 

propõe nova redação à lei antirracismo.  

A Lei 7.716/89 ou Lei Caó (em homenagem ao seu autor), apesar de 

ratificar o crime de racismo como delito inafiançável e imprescritível, 

estabelecendo inclusive o tempo de reclusão, apresentava redação muito próxima 

à lei Afonso Arinos, tratando, novamente, de situações de proibição de acesso 

basicamente. Como bem destaca Silva16, diante das dificuldades apresentadas pelo 

caráter velado do racismo no Brasil, a lei, novamente, imputava às vítimas o ônus 

de terem de provar a intenção inequívoca dos acusados em negar o direito ao 

acesso a  um indivíduo por conta de seus atributos raciais. Temos: 
 

Lei 7716 de 05 de janeiro de 1989 
 
Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Serão punidos, na forma desta lei, os crimes 
resultantes de preconceito de raça ou de cor (...) 
 
Art. 3º Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente 
habilitado, a qualquer cargo da Administração Direta ou 
Indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos 
(...) 
 
Art. 4º Negar emprego em empresa privada (...) 
 
Art. 5º Recusar ou impedir acesso a estabelecimento 
comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou 
comprador (...) 

                                                           
16 Op. cit. 
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Art. 6º Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de 
aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de 
qualquer grau (...) 
 
Parágrafo único. Se o crime for praticado contra menor de 18 
(dezoito) anos a pena é agravada de 1/3 (um terço). 
 
Art.7º Impedir ou recusar hospedagem em hotel, pensão ou 
estalagem, ou qualquer estabelecimento similar (...) 
 
Art.8º Impedir o acesso ou recusar atendimento em 
restaurantes, bares, confeitarias, ou locais semelhantes 
abertos ao público (...) 
 
Art.9º Impedir o acesso ou recusar atendimento em 
estabelecimentos esportivos, casas de diversões, ou clubes 
sociais abertos ao público (...) 
 
Art.10º Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões 
de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem ou 
estabelecimentos com a mesma finalidade (...) 
 
Art.11 Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios 
públicos ou residenciais e elevadores ou escadas de acesso 
aos mesmos (...) 
 
Art.12 Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como 
aviões, navios, barcas, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro 
meio de transporte concedido (...) 
 
Art. 13 Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em 
qualquer ramo das forças armadas (...) 
 
Art. 14 Impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o 
casamento ou convivência familiar e social (...) 
 
Art. 16 Constitui efeito da condenação a perda de cargo ou 
função pública, para o servidor público, e a suspensão do 
funcionamento do estabelecimento particular por prazo não 
superior a 3 (três) meses.  
 
Art. 18 Os efeitos de que tratam os arts. 16 e 17 desta Lei não 
são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na 
sentença. 
 
Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
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Art. 21 Revogam-se as disposições em contrário 
 
JOSÉ SARNEY, Paulo Brossard  
 
D.O.U. de 06. 01.89 

 

Só com a promulgação da Lei 8.081/90 é possível enxergar um avanço 

significativo na instrumentalização das leis antirracismo. A lei amplia o espectro de 

abrangência da Lei Caó observando também os atos de preconceito por "religião", 

etnia e procedência nacional. Tal como observado por alas dos movimentos sociais 

pró-negro, essa lei favorecia aproximações políticas, pois incluía no mesmo front  

grupos que, até então, articulavam sua batalha contra o preconceito fora das 

trincheiras do judiciário - judeus, ciganos, muçulmanos, imigrantes, etc.  

Por outro lado, a lei se alinha a uma tendência do acess to justice moviment 

que ganha força no Brasil nos anos 1990, que são as ações de interesse coletivo. A 

lei 8081/90 altera  o art. 20 da Lei Caó, estabelecendo que seriam punidos os atos 

de preconceito "praticados pelos meios de comunicação de qualquer natureza". A 

mesma lei é ainda alterada pela lei 8882/94 que adiciona um parágrafo ao mesmo 

artigo 20 da Lei Caó, prevendo punição para a veiculação de símbolos nazistas.  

Assim, se ultrapassava a esfera personalíssima dos casos das proibições de 

acesso, onde só a vítima e seus representantes poderiam conduzir a ação penal, 

chegando à esfera coletiva, onde o Ministério Público ou representantes da 

sociedade civil organizada podiam agir  na defesa de grupos vitimados. 

Outra alteração de peso na trajetória das leis antirracismo foi a 

promulgação da Lei 9459/97, de autoria do então deputado federal gaúcho 

(Partido dos Trabalhadores) Paulo Paim. Esta lei (também conhecida pelo nome de 

seu autor) alterou o Código Penal (da década de 1940), criando uma clivagem no 

tratamento dos crimes contra a honra (Art. 140 do Código Penal), em particular no 

crime de injúria, que circunscreve, basicamente, os insultos verbais. Assim, os 

insultos como "negro sujo", "crioulo safado", "porco judeu" passaram a ser 

tipificados em um enquadramento legal específico.  

Mesmo que só depois de algum tempo, o conhecimento acumulado dos 

movimentos sociais negros e da academia viessem a confirmar a maior 

aplicabilidade da lei 9459, era possível predizer que a Lei Paim teria uma 

instrumentalização maior que a Lei Caó. É notável que, nas ruas brasileiras, nossos 

ouvidos estejam bem mais acostumados ao som dos insultos raciais - mesmo que 

muitas vezes sob uma "suavização" jocosa - do que nossos olhos estejam 

acostumados a ver placas do tipo white only.  

De qualquer modo, para compreender a aplicabilidade da lei Paim é preciso 

compreendermos alguns aspectos da dinâmica da discriminação em suas 

dimensões sociais, culturais e políticas. Dediquemo-nos, doravante, a tentar 

perceber as dinâmicas discriminatórias a partir de uma análise do serviço Disque 

Racismo do Rio de Janeiro.    
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4. Disque Racismo-RJ: estrutura e funcionamento  

O serviço Disque Racismo foi criado no ano de 2000 no âmbito da Secretaria 

de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro. Concebido a partir de uma 

parceria entre esta secretaria e o Ministério da Justiça, o serviço se apresentava 

como um desdobramento das políticas públicas de defesa dos direitos humanos 

preconizada pelo Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) de 1996.  

O florescimento de tal serviço no seio da Secretaria de Segurança pautou-se 

também por uma configuração muito específica na gestão desse órgão. Deu-se no 

momento da passagem do antropólogo Luiz Eduardo Soares pela Coordenadoria 

de Segurança, o que aproximou intelectuais e movimentos sociais da 

administração da segurança fluminense.  

Não tardou para que a presença de pesquisadores e ativistas se traduzisse 

em projetos que, talvez por um sentimento de oportunidade, terminaram por se 

estabelecer precocemente. Entre esses projetos estavam os Centros de Referência 

da Cidadania. Tais centros tinham a missão institucional de se potencializar como 

um espaço de mitigação de conflitos e aproximação das demandas da sociedade 

civil com canais os institucionais disponíveis - no sistema de justiça criminal - 

dentro de cinco temáticas: (1) discriminação racial; (2) combate à homofobia; (3) 

repressão de crimes ambientais; (4) combate à discriminação religiosa e (5) defesa 

dos direitos dos moradores de áreas especiais - leia-se favelas.   

O Disque Racismo constituiu-se no principal serviço do Centro de 

Referência Nazareth Cerqueira17 contra o Racismo e o Antissemitismo entre os 

anos de 2000 e 2007. Estruturado a partir de um atendimento interdisciplinar, o 

serviço contava com a participação de advogados, cientistas sociais, psicólogos e 

assistentes sociais. As denúncias eram encaminhadas através de uma hotline, e 

após uma triagem inicial, havia o atendimento presencial que poderia resultar ou 

não na abertura de um processo judicial contra os agressores.  

Em um curto período, o projeto esteve vinculado a três diferentes 

secretarias de governo: Segurança Pública (entre 2000 e 2004); Secretaria de 

Justiça (entre 2004 e 2006) e Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos 

(2007). Tais mudanças, contudo, não chegaram a representar transformações 

significativas na estrutura de atendimento do serviço desde sua inauguração. 

Apesar da vocação jurídica, o Disque Racismo com sua equipe multidisciplinar logo 

encontrou um terreno a desbravar no campo da conciliação/mediação. Isso graças 

a uma particularidade não prevista na implementação da política pública: a 

quantidade maciça de casos de discriminação ocorridos entre conhecidos.  

                                                           
17 Homenagem feita ao ex-Comandante Geral da Polícia Militar Carlos Magno Nazareth Cerqueira. 
Nazareth Cerqueira foi o primeiro Comandante Geral negro da Polícia Militar do Rio de Janeiro e se 
notabilizou por ser um homem de vanguarda, incentivador da abertura da polícia às contribuições 
do campo acadêmico e defensor de métodos preventivos na segurança pública.  
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A relação entre vítimas e agressores tinha um impacto direto na mecânica 

de atendimento do serviço bem como nas estratégias a serem empregadas.  

Em primeiro lugar é preciso destacar que a popularização da ideia da 

prática de racismo como um crime inafiançável e imprescritível afastava algumas 

vítimas. Ainda que essa dimensão da lei se restrinja na prática aos atos de 

proibição de acesso ou propagação de ideologia racista tal como preconizado pela 

Lei Caó, muitas vítimas achavam que o mesmo se aplicaria nos casos de injúria.  

O exame do registro do serviço revela que das 2124 ligações direcionadas 

ao Disque Racismo, no período recortado pela pesquisa, 1252 (58,9%) tratavam de 

denúncias propriamente ditas.  

Na massa de ligações constam os contatos de motivação genérica, como as 

parabenizações, as solicitações de palestras, pedidos de material de divulgação e, 

principalmente, situações onde o denunciante percebe-se discriminado mas sem a 

possibilidade de enquadramento na legislação vigente (quando não há como 

produzir provas dos xingamentos ou de um impedimento intencional de acesso em 

função da cor), ou ainda, situações onde há a possibilidade de enquadramento e 

ingresso no judiciário, mas a vítima enxerga essa saída como demasiadamente 

drástica em função do vínculo que mantinha com o agressor.  

Esse parece ser o caso retratado na Denúncia-Registro (DR) 462/2001, 

onde um navegador, branco, de 45 anos compareceu ao serviço em busca de ajuda 

para lidar com a mãe de sua namorada, que se posicionava abertamente contra o 

relacionamento da mesma com um homem claro. O denunciante encontrava-se 

numa espécie de “cilada”, pois, apesar de vir sendo vítima de ultrajes verbais como 

“branco azedo” e “branco safado”, afirmava não estar disposto a abrir um processo 

contra aquela que poderia vir a ser sua futura sogra. 

Caso similar foi vivenciado pelo Sr. Emanuel (DR1088/2001), chamado de 

“macaco”, “neguinho” e “mico preto” pela mãe de sua namorada. O Sr. Torres 

(DR1815/2004) foi chamado de “crioulo”, “macaco” e “vagabundo” por familiares 

de sua esposa. A DR1845/2004 trazia o caso da Sra. Barbara, que ligou para relatar 

que a própria mãe vinha chamando seu marido de “macaco” e “vagabundo”. 

Nestas situações, apesar da ligação remetida ao Disque Racismo, não raro, 

era observável que a vítima buscasse mais uma orientação de como arrefecer as 

tensões, do que sinalizasse o claro desejo de mover um processo judicial contra os 

agressores.  

Em resumo, temos os seguintes números relacionados à tipificação dos 

contatos quanto à legislação a ser utilizada no Quadro 118.    
                                                           
18 As denúncias têm como “marco zero” o mês de junho por ser a data de inauguração do serviço 
de atendimento. Não fazem parte composição do quadro as ligações atinentes à solicitação de 
informações e pedidos de palestras, os pedidos de material de propaganda institucional do serviço 
(normalmente solicitado por movimentos sociais e outros serviços públicos de atendimento), os 
trotes e as comunicações que não se enquadravam em nenhuma dos dispositivos legais tratados no 
artigo, como os casos de Constrangimento Ilegal, previsto no art. 146 do Código Penal brasileiro. 
Embora o serviço tenha funcionado até o ano de 2007 com essa estrutura de atendimento, os 
registros lançados na base de dados são referentes ao período coberto pelo Quadro 01.   
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Quadro 01 

No quadro anterior, pode-se observar que as ligações atinentes às injúrias 

discriminatórias – ultrajes verbais – predominam sobre os casos de intolerância – 

onde o agressor afirma a inferioridade de um grupo e a repulsa à convivência 

social com o mesmo – aqui tipificados na Constituição (CF) de 1988; sobre os casos 

de preconceito veiculados na imprensa (Lei 8081) e sobre os casos relacionados à 

proibição ou negação de acesso no espaço público (Lei Caó).  

Há de se observar, outrossim, que o número de situações relacionadas a 

conflitos entre conhecidos é significativo (mais de 1/5 do total de ligações), 

conforme sinalizado anteriormente.  

Em consonância a este fato, a pesquisa de campo realizada junto aos 

operadores do Disque Racismo demonstrou que, em muitas situações, a vítima 

tinha a intenção mais de “advertir” seu agressor, sobre a conduta adotada, que, 

propriamente, submetê-lo ao jugo da lei. A abertura de um processo judicial por 

racismo, poderia, neste sentido, representar a ruptura definitiva de um laço social 

há muito construído, cuja destruição representaria também uma perda para o 

agredido.  

Cabe perscrutar, por fim, as dinâmicas dos atos discriminatórios, tendo por 

base o fato de que eles se manifestem sob a forma de ofensas pessoais, 

recorrentemente cometidas entre pessoas que tinham uma relação prévia – 

colegas de trabalho, parentes, vizinhos, amigos, etc. - tendo como pano de fundo as 

implicações desse processo sobre os usos ou desusos da legislação.    

 

5. Dinâmicas do ato discriminatório: a reafirmação da desigualdade 

 

A quantidade expressiva de querelas raciais envolvendo conhecidos, 

remonta, em certo sentido, as premissas que povoavam a mente da 

intelectualidade brasileira no período de realização do Projeto Unesco: o Brasil é 

um país onde as fronteiras raciais são mais tênues que nos EUA.  

Contudo, como pudemos observar anteriormente, a maior flexibilidade 

dessas linhas de separação esteve longe significar uma plena harmonia. Tal como 

Jun00-01 Jun01-02 Jun02-03 Jun03-04 Jun04-05 % das Ligações

Tipificação dos Contatos Parcial Acumulado

Lei 7716 (Caó) 79 105 106 132 136 6,4

Lei 9459 (Paim) 187 339 366 466 579 27,2

Lei 8081 (Racismo na Imprensa) 24 60 63 99 107 5

CF 1988 (Alegações de Intolerância) 11 17 17 18 29 1,3

Querelas envolvendo conhecidos 129 246 270 362 454 21,3

Parcial Acumulado de Ligações 758 1349 1408 1783 2124 100
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procura demonstrar Costa Pinto19, em seu clássico “O Negro no Rio de Janeiro”, o 

processo de industrialização e urbanização da capital brasileira é vivenciado com 

uma profunda dramatização das relações raciais.  

Usando um recurso metodológico - de inspiração weberiana –, Costa Pinto 

elege quatro tipos de “atitudes raciais” que norteariam, principalmente, os setores 

médios na sua relação com os negros. Concentrar-me-ei em dois deles. 

Entre tais atitudes está o sentimento de integração que remeteria os atores 

sociais a uma representação do estágio inicial das interações do seu grupo com os 

demais. Assim, a imagem refletida pelo negro, mesmo na modernidade, era a de um 

grupo laborioso e subalterno. De forma consciente ou não, os setores médios 

formados, majoritariamente, por indivíduos mais claros tenderiam a reproduzir 

(ou contribuir para a reprodução) esta estrutura assimétrica, onde os negros 

ocupam os setores menos privilegiados e estão distantes das decisões de toda 

ordem.  

Outra atitude é a de imitação, onde os setores médios tenderiam a 

reproduzir a forma como os extratos mais altos tratam ou lidam com a população 

negra. Numa espécie de efeito mimético, os setores médios, apesar do contato 

muito mais aproximado com  indivíduos negros, se inclinariam a evitá-los ou a 

tratá-los com menosprezo, tendo em vista que é essa a representação que fazem do 

comportamento das elites, grupo no qual almejam se inserir .algum dia.  

Assim, a situação do negro tende a ser encarada de forma ambígua. Por um 

lado, sua presença se faz necessária, tendo em vista que este traz consigo o signo 

do trabalho e da força que movem a sociedade, sobretudo no que diz respeito à 

labuta braçal. Por outro turno, sua presença não compõe o cenário civilizacional 

idealizado pelos setores médios. Sua existência na sociedade suscita, 

simultaneamente, aproximação e repulsa.  

Esta ambiguidade é retratada em muitos dos casos denunciados ao Disque 

Racismo e, conforme busco demonstrar, tem um impacto decisivo na utilização (ou 

na não utilização) das leis antirracismo.  

A proximidade entre vítimas e agressores nos ajuda a concluir que a lógica 

do “juntos, mas separados” tenha vigência ainda nos dias de hoje, sendo esse um 

arranjo instável, sempre sujeito a crises e rupturas quando o indivíduo negro 

reivindica por maior simetria na relação. Concentremo-nos em exemplos oriundos 

do universo dos conhecidos. 

a) A DR 1453/03 apresenta o caso da Sra. Hortêncio. Negra, enfermeira em 

um hospital da Zona Norte do Rio, manteve um relacionamento amoroso de mais 

de um ano com um médico colombiano, branco. Tornou-se responsável legal pela 

permanência do mesmo no país. Após algum tempo percebeu seu companheiro 

mais distante no relacionamento e decidiu confrontá-lo. Foi xingada de “negra”, 

“macaca” e “analfabeta”. 

                                                           
19 Op cit. 
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b) Temos o caso da Sra. Pires 1603/04, uma vendedora de salgados do 

bairro de Pavuna . Após envolvimento amoroso com um trocador de ônibus e uma 

convivência de cinco anos, a mesma veio a descobrir que o companheiro tinha uma 

segunda família. Tomou satisfações. Ouviu do cônjuge que “as mulheres negras só 

eram aos pra cama”, que “nunca deveria ter se envolvido com mulheres negras”. 

Foi agredida a socos e após a ligação para o Disque Racismo desistiu de registrar 

ocorrência na delegacia de polícia.  

c) Na DR 499/01 temos o caso do Sr. João, morador da Vila da Penha, 

subúrbio carioca. Por trazer o carro da empresa para casa, o Sr. João havia 

acordado com seus vizinhos que estaria à disposição para, a qualquer horário, 

inverter a ordem dos veículos de sorte a não impedir a passagem dos demais. Foi o 

que ocorreu na madrugada do dia 11 de agosto de 2000. Por volta das 02:00 da 

madrugada, um casal de vizinhos chegou ao prédio exigindo que João realizasse a 

troca de posição dos veículos. João concordou solicitando alguns minutos para que 

ele e a esposa se vestissem adequadamente para ir até a garagem. Contrariada e 

impaciente a vizinha disse ao próprio marido: “se você [fulano de tal] não der um 

jeito nesses ‘macacos’, eu vou descer quebrar o carro deles todo”. 

d) A DR 791/01 nos traz o caso do Sr. Natalino, um comerciante negro do 

bairro de Ramos. No condomínio onde tem uma loja haveria a gravação de uma 

minissérie da TV, fato que levou o síndico a solicitar que Natalino retirasse o carro 

da frente de sua loja. Natalino argumentou que naquele momento não poderia 

fazê-lo, pois estava atendendo um cliente.  Mas o síndico contra-argumentou 

dizendo: que [Natalino] “ia ver como o carro seria retirado dali de qualquer 

maneira, e que, sentia-se culpado porque infelizmente ele  estava ali dando 

satisfação a um crioulo ignorante”. Mesmo após a intervenção de uma testemunha, 

pedindo calma, o querelado de forma agressiva prosseguiu usando de elementos 

relativos à cor. Disse em alto e bom tom: “é por isso que eu não gosto de preto (...) 

todo negro é filho da p...”. 

Os casos relatados confirmam a percepção de Costa Pinto de que as atitudes 

raciais no Brasil se apresentem como uma predisposição a reafirmar hierarquias 

raciais, mas que, via de regra, se manifesta em situações de confronto ou tensão.  

Procuro argumentar que essas situações de conflito são mais 

adequadamente caracterizadas como interações sociais marcadas pela 

reivindicação de simetria ou igualdade por parte dos indivíduos em posição 

subalterna.  

É plausível supor que as senhoras Hortêncio e Pires tenham tido momentos 

de harmonia com seus respectivos cônjuges, como é plausível supor alguma 

harmonia na convivência de João com seus vizinhos e de Natalino com seu síndico. 

É justamente num momento de desacordo, onde as vítimas de discriminação 

procuram fazer valer “algum direito”, que a discriminação parte de seu estado 

potencial para um estado objetivo, materializando-se em asserções verbais que, do 
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mesmo modo que o “você sabe com quem está falando”,  analisado por Roberto 

DaMatta, tem como função a manutenção de posições de status. 

É claro que essa dinâmica não se restringe ao mundo dos conhecidos. A 

fórmula também se aplica ao espaço público.  

Conforme noticiou o jornal O Globo, de 16 de setembro de 2000, em matéria 

intitulada “Lutador discute com guardas e acaba detido”, o lutador de artes 

marciais Eugênio Gracie se envolvera em um entrevero com Guardas Municipais 

do Rio de Janeiro, após ter tido seu carro rebocado. Ao tentar resgatar o veículo no 

depósito público, o lutador se envolveu em discussão com guardas municipais, 

alegando que seu veículo sofrera avarias. O Guarda Municipal Hélio Jorge, negro, 

morador da Baixada Fluminense tentou acalmá-lo, informando que a suposta 

avaria se tratava na verdade de um procedimento mecânico normal, feito para 

viabilizar o guinchamento do veículo. Hélio foi chamado de “macaco” e “crioulo 

safado” pelo Sr. Gracie, que disse que o mesmo “nunca ia passar de um guarda 

municipal”. O caso foi encaminhado ao Disque Racismo (DR 132/00) e o agressor 

foi indiciado por “desacato” e denunciado pelo mesmo crime a 33a Vara Criminal da 

capital.  

Mais uma vez a agressão de conotação racial eclode a partir do momento em 

que o indivíduo que se julga pertencente a um estrato superior é confrontado por 

um membro do grupo tido como inferior, cumprindo o ritual discriminatório a 

função de demarcar as posições imaginadas como “naturais” na sociedade.  

 

6. Conclusão 

 

Neste artigo procurei demonstrar que a legislação antirracismo no Brasil, 

no que diz respeito aos seus usos, só pode ser compreendida à luz do 

entendimento das dinâmicas sociais, culturais e políticas que marcam nossa 

sociedade.  

Se por um lado a “gestão das diferenças” se apresenta como fenômeno 

global, alinhavado à flexibilização ou enrijecimento das fronteiras nacionais, busco 

argumentar que as condicionantes locais têm alta relevância na compreensão das 

disputas políticas que orbitam em torno das questões relacionadas à identidade 

cultural, à etnicidade e às relações raciais.  

No caso brasileiro, por exemplo, observamos que o surgimento de uma 

legislação específica para a defesa dos grupos historicamente estigmatizados se dá, 

exatamente, no momento histórico em que o discurso da harmonia racial é 

colocado em xeque, nos anos 1950.  

Contudo, foi preciso quase meio século para que a legislação conseguisse se 

aproximar das práticas sociais efetivas, ganhando assim em instrumentalização e 

potencializando-se como ferramenta de defesa da cidadania.  

Se a princípio as leis que se prestavam a coibir o racismo e o preconceito se 

apresentavam um tanto canhestras, penalizando práticas que raramente se 
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manifestavam  no cotidiano, após a Constituição de 1988 avanços são observados, 

como sugere Silva20: (1) as penas ficaram mais contundentes e a prática de 

preconceito deixa de ser mera contravenção penal; (2) passam a ser notados os 

direitos coletivos ou difusos; (3) passa a existir uma tipificação penal específica 

para a prática de difusão de ideologias  racistas e nazistas; (4) é ampliado o 

espectro de abrangência da lei (punindo os preconceitos de religião e origem) e (5) 

altera-se o Código Penal, no sentido de reprimir as injúrias por preconceito. 

Sem menosprezar a importância das demais alterações, procuro 

demonstrar que a  incisividade da legislação e a criminalização dos ultrajes verbais 

terminam por impactar de forma mais perceptível o cotidiano dos brasileiros. É 

bem verdade que a ampliação da abrangência e que a inserção da temática racial 

no campo dos direitos coletivos aumenta o campo de atuação dos movimentos 

sociais, sobretudo os movimentos negros. Todavia, a criação do tipo penal “injúria 

racial” e a previsão de pena de multa ou reclusão se inserem no plano das relações 

interpessoais, nos encontros do dia a dia, na resolução das querelas impostas pelo 

acaso.  

Por um lado, o ultraje racial, seguindo a pistas metodológicas produzidas 

por Costa Pinto em sua participação no Projeto Unesco, se apresenta como um 

ritual autoritário de demarcação de posições sociais, a partir de atitudes que são 

também socialmente construídas e apreendidas.  

Noutra dimensão, tomamos consciência, com os números do Disque 

Racismo, de que é grande o número de casos de discriminação envolvendo 

conhecidos, o que traz a superfície a discussão sobre as sanções atreladas às leis 

antirracismo. Apresenta-se o melindre em denunciar agressores que fazem parte 

do círculo social (vizinhos, parentes, amigos), tendo em vista que o desenlace para 

uma peleja, muitas vezes nascida fútil e contornável, venha ser a prisão.  

Assim, antes de decretarmos a tendência das leis antirracismo ao rol das 

leis que “não pegam” no Brasil, julgo ser necessário um aprofundamento da 

reflexão acerca das implicações sociais a elas inerentes.  

Em um mundo onde o acesso à justiça e a busca pelo reconhecimento das 

identidades culturais se apresentam como respostas ao preconceito e à 

intolerância, a melhor compreensão dos usos de leis antirracismo no Brasil, 

permanecerá, por muito tempo, como um tema relevante.  

                                                           
20 Op. cit.  
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RESUMO: Este artigo busca, a partir de Nietzsche e Foucault, o papel da violência 
na política. Ambos autores criticaram visões, tradicionais, do cânone ocidental 
sobre a história da moral. Cabe, neste artigo, o papel de questionar como, em uma 
genealogia, uma possível teoria política poderia ser pensada. 
 
ABSTRACT: This article seeks, from Nietzsche and Foucault, the role of violence in 
politics. Both authors have criticized visions, traditional, in the Western canon of 
the history of morality. In this article, there is a intention in questioning how, in a 
genealogy, a political theory could be thought. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Violência, Poder, Teoria política. 

KEYWORDS: Violence, Power, Political theory. 

SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Nietzsche e a genealogia: por uma nova moral; 3. 
Michel Foucault: Por uma nova genealogia; 4. Por uma nova teoria do poder; 5. 
Conclusão; 6. Referências bibliográficas. 
 

1. Introdução 

Este artigo busca contribuir para a discussão sobre poder e violência. Ao 

retomar a perspectiva de Nietzsche, encontra-se uma visão crítica sobre a 

moralidade no ocidente. A pergunta inicial é como a moral ocidental surgiu e se ela 

sempre buscou ordens políticas baseadas na verdade. A resposta de Nietzsche é 

que a moral no ocidente surge por meio da violência praticada por senhores 

nobres. Não é uma ordem pacífica de conhecimento rumo à verdade que determina 

a política, mas sim um percalço violento e elitista sobre os padrões morais. 

Nietzsche traz uma contribuição ambivalente, pois o autor critica a democracia e 

os padrões morais tradicionais, mas restringe a criatividade a uma elite violenta.  

Foucault atualiza a genealogia de Nietzsche para trabalhar com um novo 

método de conhecimento. O autor francês critica as visões tradicionais de poder 

por pressuporem uma soberania que delimita a política de cima para baixo, 

enquanto as relações reais de poder se dão de forma difusa em toda sociedade.  
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O poder e a violência estão, intrinsicamente, ligados. O indivíduo é uma 

produção dos constrangimentos e enquadramentos instituidos de forma difusa por 

meio de instituições sociais. A genealogia foi um método que permitiu a Foucault 

dar um novo enfoque na história do ocidente. O sistema penal não avançou em 

direção a uma ordem pacifica e moral, mas a uma punição que fosse mais eficiente.  

O artigo defende uma perspectiva da história política que esteja voltada à 

questão da violência. A genealogia foi a forma com que Nietzsche e Foucault 

buscaram criticar o cânone ocidental e enfocar na contingência da luta política. 

2. Nietzsche e a genealogia: por uma nova moral 

Nietzsche foi um dos primeiros autores a colocar a própria moralidade 

como questão filosófica pertinente. A moralidade deixa de ter um sentido, próprio 

e essencializado, para se encontrar em disputa por meio da violência1. 

 Por meio da genealogia, ele buscou um método capaz de esgotar a política 

como uma luta violenta, sem uma concepção de moralidade a priori, como comenta 

Nabuco:  
 
Os historiadores buscaram considerar a história como tendo 
uma origem centrada em um início onde encontraríamos a 
essência de um momento. Esta noção está entre os 
metafísicos, que acreditam que o inicio está em um começo 
puro, além do homem. E no fim, está a salvação eterna. 
Retira-se assim a história da vida, na promessa de um 
mundo em outra vida2 

 

Neste trecho, busca-se entender a genealogia a partir de uma seleção das 

suas obras3 que se voltou, especificamente, a este assunto. Pode-se dizer, de forma 

geral, que entre 1879 e 1889, o autor se encontra no melhor da sua obra em que a 

beleza poética de “Assim falava Zaratustra” (1989[1883]) se encontra com a 

precisão lógica de “Genealogia da Moral” (1998[1887]). 
 

                                                           
1 Existem outros teóricos importantes que relacionaram o poder político com a violência antes de 
Nietzsche: Os sofistas, Hobbes, Maquiavel e vários outros. Um elemento comum entre vários destes 
autores é que eles foram vistos nos seus diferentes períodos históricos como imorais e perseguidos 
por suas concepções realistas de política. 
2 NABUCO, Edvaldo. Uma reflexão sobre a história em Nietzsche e Foucault. Mnemosine Vol.3, nº1, 
2007, p. 69.  
3 A obra central para do estudo será a “Genealogia da Moral” (1998[1887]) por ter uma maior 
sistematicidade sobre a genealogia como uma história política. “Gaia Ciência” (2012a[1882]) e 
“Além do bem e do mal” (2012b) serão usadas como ilustrações dos pontos levantados.  As últimas 
obras de Nietzsche foram, deliberadamente, retiradas por elas envolverem uma disputa, extensa, 
sobre o envolvimento do Nietzsche com o nazismo. Este tema será tratado em artigos futuros. A 
hipótese inicial sobre esse debate é que uma leitura de Nietzsche como nazista é compreender 
propositalmente de forma errada sua obra como forma de deslegitimar seus questionamentos. 
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Por motivos de doença4, Nietzsche passou sua vida como viajante, voltando 

a sua filosofia a uma introspecção de si mesmo. Seus escritos eram feitos a partir 

de um pequeno caderno que ele levava para suas caminhadas. Isto ajuda a 

entender a característica aforística de seus escritos que buscam questionar a 

ordem natural da moralidade, ao invés de tomá-la como dada.  

O autor busca virar a moral do senhor nobre, solitário, contra a 

padronização irrefletida da multidão. Sua filosofia tem necessariamente um 

caráter elitista: “Onde quer que deparemos com uma moral, encontramos uma 

avaliação e hierarquização dos impulsos e atos humanos... Com a moral o indivíduo 

é levado a ser função do rebanho e se conferir valor apenas enquanto função”5. 

A primeira dissertação de “Genealogia da Moral” (1998[1887]) trabalha 

com a distinção entre o bem e o mal. Na história da filosofia, raramente, a 

compaixão e os sentimentos afetivos foram ligados a moralidade. Pode-se citar, por 

exemplo, Kant que via a compaixão como uma base frágil para a moralidade. 

Nietzsche, então, busca compreender por meio da história como essa relação entre 

o bem e o mal passou a existir. 

O sentido do bem foi primeiramente estabelecido por meio da força; a 

violência e submissão coercitiva foram os meios com que os nobres impuseram 

seus valores sobre a população desorganizada: 

 
Foram os “bons” mesmos, isto é, os nobres, poderosos, 
superiores em posição e ensinamento, que sentiram e 
estabeleceram a si e a seus atos como bons, ou seja, de 
primeira ordem, em oposição a tudo que era baixo, de 
pensamento baixo, e vulgar e plebeu6 

 

A moral guerreira, inspirada em Roma e Grécia, foi gradativamente 

substituída pela moral de uma aristocracia religiosa. Os sacerdotes odiavam a 

guerra, em oposição aos nobres que tiravam seu poder diretamente da capacidade 

dos meios violentos. O rebanho, por meio desta aristocracia religiosa, se torna o 

padrão moral vigente. No entanto, segundo Nietzsche, esta moral pode-se remeter 

somente a negação e ao ressentimento: 
 
A rebelião escrava na moral começa quando o próprio 
ressentimento se torna criador e gera valores.... Enquanto 
toda moral nobre nasce de um triunfante Sim a si mesma, já 
de início a moral escrava diz Não... a moral escrava sempre 

                                                           
4 Nietzsche tinha fortes dores de cabeça e sintomas que levaram especialistas a pensarem que 
Nietzsche tinha contraído sífilis. Para mais, ver: “Nietzsche: The man and his philosophy” 
(HOLLINGDALE, 1965). 
5 NIETZSCHE, Friedrich. A gaia ciência. São Paulo: Companhia das Letras, 2012a, p.132. 

6 NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p.119. 
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requer, para nascer, um mundo oposto e exterior para poder 
agir em absoluto-sua ação é no fundo reação7 
 

O que Nietzsche inova ao tomar essa posição é que existe uma opressão 

inegável aos padrões sociais que delimitam a existência do indivíduo. O potencial 

criativo da constituição moral dos nobres se estabelece, por meio de poucos, em 

oposição a pressupostos da ordem social majoritária que nunca, ao menos, 

chegaria a ser questionada.  

Estabelece-se, assim, uma leitura contemporânea da obra de Nietzsche; um 

questionamento importante é a capacidade de tal leitura num cenário em que os 

nobres pudessem ser entendidos de forma mais ampla sem uma posição ligada, 

simplesmente, a capacidade de se impor violentamente. Nada obstante, Nietzsche 

ao ligar a nobreza com à violência coloca o poder político como inerentemente 

ligado a luta. As instituições não constituem a pacificação, arbitrária, dos meios 

violentos, mas uma história ligada com a opressão: 
 
Talvez possamos admitir a possibilidade de que o prazer na 
crueldade não esteja realmente extinto: apenas necessitaria, 
pelo fato de agora doer mais a dor, de alguma sublimação e 
sutilização, isto é, deveria aparecer transpostos para o plano 
imaginativo e psíquico, e ornado de nomes tão inofensivos 
que não despertassem a suspeita nem mesmo na mais 
delicada e hipócrita consciência8. 
 

O tema da segunda dissertação gira em torno da criação da consciência. Tal 

temática tem um longo passado na história da filosofia, passando por autores tão 

importantes quanto Descartes, Hume, Berkeley e Kant. Nietzsche, ao invés de 

pressupor a consciência, procura entender como ela se deu historicamente por 

meio de um combate por seu significado.  

A criação da consciência começa quando homens fortes, politicamente, 

entram em acordo; a promessa é uma forma de assegurar confiabilidade num 

mundo sem garantias morais. O castigo não era feito por causa da justiça, mas pela 

compensação dos danos causados no acordo: “O castigo doma o homem, mas não o 

torna ‘melhor’”9.   

No primeiro estágio da consciência, a justiça se reduz a um mero jogo de 

acordos entre diferentes homens poderosos, mediante um compromisso, a se 

unirem em direção a uma luta ou guerra contra um outro oponente. Um exemplo 

possível de tal acordo foi o primeiro triunvirato romano em que Júlio César, Crasso 

e Pompeu se uniram, momentaneamente, para o governo de Roma. Com a morte da 

mulher de Pompeu, filha de César, e de Crasso, Júlio César e Pompeu entram em 

guerra. 

                                                           
7 Idem, p.29.  
8 Idem, p.57. 
9 Idem, p. 72.  
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Com o avançar do direito, a má consciência surge a partir dos sentimentos 

reativos da moral do escravo. A justiça pode ter sido fundada no primeiro 

momento por guerras violentas e senhores nobres, mas, com seu desenvolvimento, 

ela passa por uma transformação característica de tempos de paz, a domesticação 

dos poderes nobres em função do favorecimento daqueles que são prejudicados. 
Na perspectiva de Nietzsche, a má consciência é uma doença causada pela 

ordem. Nela, o homem com vontade de poder se amansa pela moral de rebanho. O 

estado se torna uma tirania sobre os poucos que se excedem da maioria: 

 
O mais antigo “Estado”, em consequência, apareceu como 
uma terrível tirania, uma maquinaria esmagadora e 
implacável, e assim prosseguiu seu trabalho, até que tal 
matéria-prima humana e semi-animal ficou não só amassada 
e maleável, mas também dotada de uma forma10  

 

Nietzsche urge por um homem novo que seja capaz de ir além destes 

modelos restritos. Tal homem seria capaz de ver por trás das ilusões democráticas 

e lutar pelo potencial criativo da vida: “Nós, que consideramos o movimento 

democrático não meramente como uma forma de decadência da organização 

política... mais precisamente, de amesquinhamento do homem, como sua 

mediocrização e degradação de valor”11. 

Nietzsche tem o caráter ambíguo de ter possibilitado uma crítica da 

democracia vigente, e ter mostrado a política como opressão violenta, mesmo nos 

momentos de paz. Por outro lado, ele restringe o potencial da revolta criativa às 

elites. Por mais que a criatividade advinda dos oprimidos seja um assunto 

essencial para a contemporaneidade, pode-se dizer que Nietzsche estava visando 

outros problemas históricos: a propensão para submissão à autoridade na cultura 

alemã e a herança da história da filosofia ligada a metafísica.  

A terceira e última dissertação tem como tema os ideais ascéticos. Na 

história da filosofia, o ascetismo é um comportamento privilegiado e admirado. 

Sócrates, por exemplo, dedicou sua vida ao conhecimento, vivendo de forma frugal 

e direcionando seus esforços à reflexão contemplativa. Kant, em seguida, foi um 

homem que vivia uma rotina tão rígida que a partir das suas caminhadas o relógio 

da sua cidade poderia ser ajustado. Nietzsche examina como esse ideal ascético foi 

prejudicial tanto à filosofia quanto à vida política: 
 
É este orgulho, porém, que nos torna hoje quase impossível 
sentir como os imensos períodos de “moralidade do 
costume”, que precederam a “história universal” como a 
verdadeira e decisiva história que determinou o caráter da 

                                                           
10 Idem, p. 74. 
11 NIETZSCHE, Friedrich. Além do bem e do mal. Porto Alegre: L&M Pocket, 2012b, p. 129.  
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humanidade: quando o sofrimento, a crueldade, a 
dissimulação, a vingança, o repúdio à verdade eram virtude, 
enquanto o bem-estar...a paz... eram perigo12.  

 

O ascetismo foi destacado como elemento determinante da história; a 

verdade foi colocada acima da contingência, criando uma origem sobre qual todos 

os eventos passariam a ser enxergados. A história violenta dos senhores nobres foi 

ignorada pela filosofia. Pode-se levantar uma hipótese13 provisória que a filosofia, 

no ocidente, foi constrangida por uma vontade de eliminar o caos e a violência. A 

paz se tornou o período que narrado na história, enquanto formações políticas na 

Europa têm sido determinadas por guerras violentas. 

Nietzsche argumenta que este movimento, de uma elite guerreira para uma 

elite religiosa ascética, é a destruição da criatividade por uma ordem auto-

destrutiva da negação. Pode-se estabelecer de novo a oposição entre a moral 

criativa, de uma elite, contra a negação, ressentida, do rebanho pelas mãos do 

ascetismo: “Os fortes buscam necessariamente dissociar-se, tanto quanto os fracos 

buscam associar-se; quando os primeiros se unem, isto acontece apenas com vista 

a uma agressão coletiva, uma satisfação coletiva de sua vontade de poder”14 

O modelo ascético da filosofia permanece na religião cristã e na ciência. A 

vontade de verdade parece um eixo temático importante para Nietzsche: um ponto 

de coerência ligando diferentes eventos históricos; uma origem que pudesse criar 

uma coerência artificial sobre diferentes eventos contingentes.  

O ascetismo é um tipo de comportamento que justifica a moral de rebanho e 

delimita o potencial criativo da sociedade. Nietzsche pode ser visto, com olhos 

favoráveis, como questionador da ordem vigente. Por outro lado, ele restringe tal 

questionamento aos homens nobres com capacidade de se impor pela força. 

Pode-se resumir a busca da genealogia como um método que coloca a 

política ligada à violência. A preocupação constante de Nietzsche é a forma com 

que as grandes narrativas retilíneas sobre a religião e a filosofia impedem com que 

enxerguemos o fundo violento do estabelecimento da moral por senhores 

aristocráticos. Se realmente foi assim que os estados surgiram é uma questão que 

foge ao escopo deste ensaio, no entanto o autor alemão questiona com precisão os 

pressupostos da narrativa tradicional do ocidente.  

Seja por meio da criação do bem e do mal, da consciência ou do ideal 

ascético existe uma preocupação com a violência e em relação a como as narrativas 

habituais exercem seletivamente uma eliminação da violência da vida política e 

moral.  

                                                           
12 NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p.104. 
13Essa hipótese deriva do trabalho arqueológico de Foucault em que o espaço entre o pensamento e 
as palavras é ocupado pelo discurso que busca delimitar o acaso e a contingência. A logofobia é um 
termo utilizado para mostrar como o discurso cria seleções, especificas, sobre o caos. Para mais ver: 
“A arqueologia do Saber” (FOUCAULT,2012a) e “A ordem do discurso” (FOUCAULT, 2012b). 
14 Idem, p.125. 
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3. Michel Foucault: Por uma nova genealogia 

A genealogia15 do poder foi uma questão posta pelo século XX: as grandes 

guerras mundiais, a ascensão do nazismo, as lutas de independência coloniais, a 

queda da União Soviética, em resumo, um cenário de lutas que traz a questão de 

quais as relações de poder envolvem os indivíduos em sistemas políticos:  
 
Porque, afinal, se a questão do poder se coloca não é 
absolutamente porque a tenhamos colocado. Ela se colocou, 
ela nos foi posta. Ela nos foi posta, é claro, por nossa 
atualidade, mas também por nosso passado, um passado não 
recente que mal parece terminado16. 

 

Foucault queria fugir dos sistemas filosóficos preponderantes da sua época, 

o marxismo e a hermenêutica, e, nessa busca, encontrou a obra filosófica de 

Nietzsche. A apropriação do autor francês não foi uma mera reprodução da 

genealogia, mas um uso criativo dos questionamentos elaborados por Nietzsche. 

O problema central da genealogia é aplicar um cuidado histórico com as 

grandes narrativas metafísicas, focando nas concepções de contingência e 

descontinuidade. A questão não é fazer um elogio à descontinuidade, mas saber 

como, em certos momentos e em certas ordens de saber, essas mudanças bruscas, 

essas precipitações de evoluções, essas transformações, que não correspondem à 

imagem tranquila e continuísta, aconteceram17. 

Foucault argumenta que a noção de acontecimento explica melhor sua obra 

que a descontinuidade, uma vez que busca entender como certas ordens de 

conhecimento surgiram a partir da luta. A história da verdade, do indivíduo e da 

loucura, não é explicada por um caminho iluminado até a verdade, mas pelos 

percalços violentos que foram necessários para o surgimento de ordens de saber.  

Existe uma mudança significativa na própria forma com que o intelectual 

enxerga seu papel; o problema político essencial não é mais criticar os conteúdos 

ideológicos da ciência e fazer com que esta seja substituída por uma ideologia 

justa. O papel do filósofo é entender se podem existir novas políticas de verdade: 

“O problema não é mudar a ‘consciência’ das pessoas, ou o que elas têm na cabeça, 

mas o regime político, econômico, institucional de produção da verdade”18  

A genealogia também tem a ver com a preocupação com o papel da filosofia 

e, mais especificamente, da filosofia da moral. Criar uma metodologia que investiga 

                                                           
15Foucault teve três eixos temáticos ao longo da sua carreira: o saber (arqueologia), o poder 
(genealogia) e a subjetividade (a ética do cuidado de si). Neste pequeno ensaio será focado somente 
o poder. Tal escolha foi feita sobre a ideia de que o foco na história política ligada diretamente à 
violência se encontra nas obras deste período.  
16FOUCAULT, Michel. Ética, sexualidade, política. Ditos e escritos V. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2012c.P.37 
17FOUCAULT, Michel.  Microfísica do poder. São Paulo: Graal, 2012d, p.39. 
18 Idem, p.54. 
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a própria noção da verdade, a partir de relações de poder, é dizer que o papel da 

filosofia não é mais desmistificar o mundo e encontrar a verdade, mas reconstruir 

as relações de poder que já existem e são visíveis: 

 
Mas se é contra o poder que se luta, então todos aqueles 
sobre quem o poder se exerce como abuso, todos aqueles 
que o reconhecem como intolerável, podem começar a luta 
onde se encontram e a partir de sua atividade [...] As 
mulheres, os prisioneiros, os soldados, os doentes nos 
hospitais, os homossexuais iniciaram uma luta específica 
contra a forma particular de poder, de coerção, de controle 
que se exerce sobre eles19 

 

O papel de Nietzsche, nessa narrativa de Foucault, é que ele foi um dos 

primeiros filósofos a se perguntar sobre a própria condição de possibilidade de 

verdade; quais foram as lutas e diferentes configurações históricas que levaram até 

aquela verdade amplamente aceita como pressuposto: 
 

A humanidade não progride lentamente, de combate em 
combate, até uma reciprocidade universal, em que as regras 
substituiriam para sempre a guerra; ela instala cada uma de 
suas violências em um sistema de regras e prossegue assim, 
de dominação em dominação20. 
  

O questionamento sobre a contingência permite uma visão da cristalização 

das relações de poder, em contraposição a um papel do historiador que vê 

continuidades que se somam em direção à vitória da verdade e do bem.  

Nietzsche recusa o estudo da origem (Ursprung), porque a pesquisa, a partir 

desse ponto de vista, esforça-se para recolher nela a essência exata da coisa, sua 

mais pura possibilidade, sua identidade cuidadosamente recolhida em si mesma, 

sua forma imóvel e anterior a tudo o que é externo, acidental21. 

Ao invés do significado de Ursprung (origem), a genealogia busca o 

entendimento de Nietzsche a partir dos termos entestehung (emergência) e 

Herkunft (proveniência): 
 
É o tronco de uma raça, é a proveniência. É o antigo 
pertencimento a um grupo – do sangue da tradição, de 
ligação entre aqueles da mesma altura ou da mesma baixeza 
[...] descobrir todas as marcas sutis, singulares, 
subindividuais que podem se entrecruzar nele e formar uma 
rede difícil de desembaraçar22 

                                                           
19 Idem, p.141. 
20 Idem, p.69.   
21 Idem p. 58. 
22 Idem, p.62. 
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Existe uma substituição das grandes narrativas pelas marcas individuais no 

próprio corpo, um entendimento da história enquanto luta contingente. Nietzsche 

via como um dos problemas centrais da filosofia ocidental retirar o pensamento 

das marcas e lutas sobre o corpo para uma metafísica da alma. Foucault se inspira 

em Nietzsche para criar uma teoria do poder que esteja inscrita nos 

condicionamentos ao corpo pelas instituições difusas na sociedade. 

Finalmente, pode-se estabelecer a diferença entre a história tradicional e a 

genealogia. A história tradicional coloca um ponto de apoio fora do tempo 

inspirado pelo ideal de objetividade, enquanto retém uma verdade pretensamente 

eterna, uma alma que não morre, uma consciência sempre idêntica a si mesma23. 

A genealogia busca, a partir de uma perspectiva localizada, as diferenças 

dentro da unidade; o que poderia ser retirado das grandes narrativas e entendido 

como um acontecimento, ou mesmo, uma descontinuidade na trama histórica 

linear: 
 
É isto que eu chamaria de genealogia [...] uma forma de 
história que dê conta da constituição dos saberes, dos 
discursos, dos domínios de objeto [...] sem ter que se referir 
a um sujeito, seja ele transcendente com relação ao campo 
de acontecimento, seja perseguindo sua identidade vazia ao 
longo da história24 

 

A proposta de Nietzsche é retomada, por Foucault, para entender como as 

noções morais, éticas e políticas surgiram envolvidas por uma vontade de verdade: 

 
Tenho dificuldade de aceitar que essas regularidades sejam 
ligadas ao espírito humano ou à sua natureza [...] Parece-me 
que se deve, antes de atingir esse ponto [...]recolocá-las no 
domínio das outras práticas humanas, econômicas, técnicas, 
políticas, sociológicas, que lhes servem de condições de 
formação, de aparecimento, de modelos”25 
 

4. Por uma nova teoria do poder 
 

Foucault parte da genealogia para criar sua teoria do poder. Nietzsche havia 

criticado a história da filosofia no sentido da separação do pensamento para o 

reino da metafísica, como se houvesse sentido em falar num mundo perfeito 

distante do corpo. Portanto, Foucault cria uma teoria que pressupõe a forma como 

corpos são condicionados por instituições coercitivas.  

 

                                                           
23 Idem, p.26.  
24 Idem, p.43.  
25FOUCAULT, Michel. Ética, sexualidade, política. Ditos e escritos V. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2012c. P.106 
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O primeiro inimigo na leitura do autor é a uma teoria econômica do poder, 

que existe tanto no marxismo, quanto na visão tradicional sobre soberania: 

 
Uma teoria jurídica clássica, em que o poder é exercido na 
forma de um direito, podendo ser, alienado, cedido ou 
transferido... outra, a concepção marxista, segundo a qual o 
que importa é a funcionalidade econômica do poder, isto é, o 
poder mantém relações de produção, reproduzindo uma 
dominação de classe.... Foucault denomina economicismo o 
ponto comum entre a concepção jurídica ou liberal do poder 
político do século XVIII e a concepção marxista26. 
 

Existem duas opções alternativas a essa teoria econômica do poder: a 

hipótese de Reich e a hipótese de Nietzsche. A primeira recusa a visão do poder 

enquanto posse, e substitui por uma concepção segundo a qual a repressão está 

evidente na ação: o poder não é trocado ou cedido, mas exercido diariamente. A 

pergunta nessa hipótese é sobre quem exerce o poder e no que ele consiste; isto é, 

a partir de quais mecanismos ele existe27. 

Por outro lado, existe a hipótese de Nietzsche: a guerra continua mesmo em 

uma sociedade regida por instituições. Invertendo a famosa frase do general 

Clausewitz, a política é a guerra continuada por outros meios: “O papel do poder 

político, nesta hipótese, é perpetuamente reinscrever essa relação por meio de 

uma forma de guerra não-dita; reinscrever nas instituições sociais, nas 

desigualdades econômicas, na linguagem, nos corpos mesmos de todo e cada um 

de nós”28. Foucault optou, em sua fase genealógica, pela segunda opção: sua 

filosofia é uma forma de entender as instituições como uma constante luta por 

poder, que nunca chega aos seus termos de paz universal. 

Ele substitui essa visão pacifica ultrapassada da soberania por uma visão de 

política enquanto guerra perpetuada. Sua pergunta reside na forma capilar com 

que os diversos poderes se construíram em diferentes instituições do cotidiano, 

podendo ou não estar relacionada ao estado: 
 
Em outras palavras, em vez de perguntar como o soberano 
aparece no topo, tentar saber como foram constituídos, 
pouco a pouco, progressiva, real e materialmente os súditos, 
a partir da multiplicidade dos corpos, das forças, das 
energias, das matérias, dos desejos, dos pensamentos29. 
 

                                                           
26 OROPALLO, Maria. A presença de Nietzsche no discurso de Foucault. Dissertação (Mestrado em 
Filosofia) - Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, 2005, P.76. 
27 Two lectures. Critique and Power: recasting the Foucault and Habermas debate edited by Michael 
Kelly. Massachusetts: The MIT Press, 1994, p. 28. 
28Idem, p.29, tradução nossa. 
29 FOUCAULT, Michel.  Microfísica do poder. São Paulo: Graal, 2012d, p.283. 
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Foucault busca fugir do estado como centro de poder. Sua crítica à 

soberania como concepção de poder é que esta é muito menos eficaz que o 

dispositivo de poder incorporado, de forma descentralizada, à sociedade: 
 

Por esse termo tento demarcar, em primeiro lugar, um 
conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, decisões 
regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados 
científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em 
suma, o dito e o não dito são elementos do dispositivo. O 
dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses 
elementos30  
 

As escolas, hospitais e prisões funcionam como um componente educador 

do poder. Eles são efetivos como mecanismos que impõem regras, procedimentos, 

ações e comportamentos. O poder não é cedido de uma vez, por meio de acordo, 

mas construído ao longo do tempo por marcas na subjetividade deixadas pelas 

diferentes imposições de regras.  

Diferente da concepção negativa de poder marxista ou da teoria da 

soberania, o poder, em Foucault, tem um aspecto positivo: não é a forma com que 

ele reprime a cada momento, mas como ele permite e cria saberes em um campo 

específico. O indivíduo é produzido por discursos que estimulam a produção do 

corpo.  

O primeiro volume da história da sexualidade “Vontade de saber” (1988) 

exemplifica melhor o que significa a positividade de poder. O sexo não foi 

reprimido na sociedade burguesa principalmente pelo que não poderia ser feito; 

não foi a negação que delimitou todo o discurso sobre a sexualidade. Ao contrário, 

o poder precisou falar mais e melhor sobre o sexo para construir um dispositivo 

eficiente de controle. 

O ocidente buscou delimitar o discurso sobre o sexo. O que se tem de mais 

específico na construção do saber do sexo no ocidente é a scientia sexualis: 

 
É a única, sem dúvida, a praticar uma scientia sexualis. Ou 
melhor, só a nossa desenvolveu, no decorrer dos séculos, 
para dizer a verdade do sexo, procedimentos que se 
ordenam, quanto ao essencial, em função de uma forma de 
poder-saber rigorosamente oposta à arte das incitações e ao 
segredo magistral, que é a confissão31  

 

                                                           
30 Idem, p.365. 
31 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1988, p.66. 
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O sexo precisava ser contado, controlado e institucionalizado. A confissão 

tem um papel importante para a sexualidade, pois diz acerca do controle expresso 

por um saber que desejava ter poder de legislação sobre o sexo: o poder agia 

positivamente nas formas de sexualidade que poderiam ser expressas.  

A confissão é um mecanismo central para a genealogia de poder em 

Foucault, ela apresenta um modo de controle que tem caráter de positividade: o 

homem que confessa, cede, voluntariamente, sua subjetividade pela salvação.  

Foucault, nos seus últimos escritos, compara a confissão primitiva católica com o 

trabalho de subjetividade grego e romano, tentando compreender quando a 

submissão a autoridade no ocidente construiu um constrangimento na criação da 

subjetividade. Sua tese é que os gregos e os romanos tinham mais liberdade ao 

criarem padrões de ascetismo que a igreja católica primitiva. 

Na sua fase anterior, a genealogia de poder, ele vê uma continuidade entre a 

confissão na igreja católica e os mecanismos de poder do ocidente na 

modernidade. Pode-se perceber que a confissão, assim como a vontade de verdade, 

é um eixo temático central para a obra do autor. 

A confissão foi transmigrada da religião para as diversas instituições da 

sociedade: o sanatório, a escola, o hospital e o exército. O que se pede do indivíduo 

é que este revele seu comportamento desviante. A organização das cadeiras na 

escola, a marcha dos soldados e o papel da loucura como “doença” funcionam como 

a criação de um poder sobre o corpo.  Existe uma violência intrínseca na 

delimitação das possibilidades do corpo nas instituições sociais.  

O livro “Vigiar e punir” (1987) entra no contexto de retraçar uma história 

sobre a docilidade dos corpos: em que medida as transições para a punição na 

modernidade tinham um plano de poder descentralizado, que buscava conhecer os 

indivíduos no seu íntimo? O poder exerce-se sobre o corpo, como em Nietzsche; o 

conhecimento é uma marca, coercitiva, sobre a história particular. Uma imposição 

sobre a luta contingente investida nas diferentes instituições. 

Em oposição à concepção que o ser humano na modernidade tinha sido 

controlado pela massificação32, Foucault argumenta que o que a modernidade fez 

de melhor foi criar um saber específico, individualizado, classificatório e restrito 

sobre o que significa o ser humano. 

Em sua revisão histórica dos “corpos dóceis”, esse autor trabalha a transição 

entre dois diferentes momentos: o suplício e as formas de punição do direito 

moderno. Os suplícios eram eventos públicos em que o punido era morto de forma 

violenta. Na modernidade, o processo foi de diminuir a violência das penas. Os 

discursos de cientistas e filósofos modernos inspiravam-se na dignidade humana e 

                                                           
32Um bom exemplo da visão de sociedade massificada pela escola de Frankfurt pode ser visto em “A 

dialética do esclarecimento” (ADORNO, 1985). Foucault tem um texto em que ele tenta aproximar-
seda teoria crítica e diz que gostaria de ter tido acesso a ela em sua juventude: “Critical 
Theory/Intellectual History” (FOUCAULT, 1994).  
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na argumentação que tais práticas medievais de morte eram intoleráveis para o 

esclarecimento. 

Foucault, no entanto, não vê nesse processo um progresso em direção à 

razão ou o encontro final de uma sociedade justa. Ao contrário, a questão não era 

importante pela diminuição da pena, mas pela forma com que as relações de poder 

se alteravam com tais discursos: “Não punir menos, mas punir melhor; punir talvez 

com uma severidade atenuada, mas para punir com mais universalidade e 

necessidade; inserir mais profundamente no corpo social o poder de punir”33. 

Os suplícios foram abolidos, mas não por causa da liberdade e da dignidade 

humana. Eles foram trocados por uma forma de poder mais competente. A história 

da modernidade em Foucault é o desenvolvimento de uma relação complexa de 

instituições, saberes e poder. A diminuição da violência, aparente, da exposição 

pública dos suplícios foi substituída por uma violência tácita e, até mais, 

competente na aplicação de constrangimentos de poder. 

Foucault retira da genealogia de Nietzsche um enquadramento teórico de 

como criar uma nova teoria do poder. Assim como Nietzsche desejou uma nova 

forma de entender a moral a partir da luta, Foucault combate a calma aparente da 

soberania moderna pela guerra investida em instituições difusas.  

A conclusão, provisória, da abordagem de ambos é que a luta permite 

criticar uma história do ocidente que busca pontos finais. O ser humano não vive 

em direção a um momento perfeito regido por uma ordem que não se tem acesso; 

a história é delimitada pelas lutas violentas e pelas construções de significados que 

se institucionalizam em saberes.   

O papel da violência, na obra dos dois autores, tem um caráter de 

inevitabilidade nas relações entre os homens, a violência funciona como um 

pressuposto para criticar as narrativas tradicionais do ocidente sobre a paz. Não 

existe um caminho, sem retorno, a um consenso de paz e harmonia segundo 

Foucault e Nietzsche. 

 
5. Conclusão 

Este artigo usou da genealogia de Foucault e Nietzsche para mostrar uma 

narrativa alternativa para a formação da moralidade e política no ocidente. Ambos 

autores buscaram lutar contra visões idealizadas da política e a história. A 

humanidade não anda objetivamente em direção a um caminho da paz e da ordem. 

A política é determinada pela contingência e como a luta violenta ajuda a 

determinar a ordem.  

Foucault e Nietzsche criticam uma posição, idealizada, que o ocidente está 

sempre em direção à paz e um horizonte de igualdade. Para ambos autores, a 

violência é um componente central para as relações políticas, mesmo que seja 

                                                           
33 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 1987, p.76 
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sublimado em diferentes instituições e constrangimentos sutis. Na transição para a 

modernidade, a violência não desapareceu completamente e foi trocada por 

instituições iguais e justas, mas houve um processo, contingente, de mudança na 

forma com que a violência existe em sociedade. 

O começo da moral, para Nietzsche, existiu na figura dos homens nobres. 

Foi a partir de vontade de poucos que a afirmação da vida e a da moralidade foi 

feita. Com a ascensão do cristianismo, a moral se torna ressentida e negativa; o 

rebanho determina o que significa o bem e o mal, a consciência e o ascetismo.   

O que Nietzsche critica são os senhores nobres que se mantém escravizados 

pelo cristianismo e a massa da população que impõe tal constrangimento moral 

por causa do seu ressentimento; o homem capaz de definir o mundo a partir da sua 

própria vontade deixa de existir. No entanto, a pergunta que fica em aberto é, até 

que ponto, essa capacidade de definir o mundo, a partir da sua própria vontade, é 

limitada a uma elite e não, democraticamente, a uma população mais ampla. 

Foucault encontrou na genealogia do Nietzsche uma forma de fugir das 

narrativas tradicionais do marxismo do seu tempo. O poder não era a opressão 

direta exercida por um soberano centralizado e absoluto. O poder é exercido 

difusamente na sociedade por meio do corpo. 

O direito não eliminou a violência na modernidade, somente a transferiu 

para diferentes instituições e também a tornou mais invisível no âmbito dos 

valores e mentalidades. O indivíduo tem que se confessar no seu dia-a-dia. As 

diferentes instituições e disciplinas, como o direito, atualizam a confissão religiosa 

para um constrangimento de poder moderno.  

Esta configuração de relações de poder funciona, eficientemente, por meio 

da positividade sobre o corpo, estimulando o prazer, e não necessitando de uma 

violência, direta, como acontecia na idade medieval. Nietzsche e Foucault 

entendem uma relação sofisticada de violência e poder, desconfiando de soluções 

fáceis, frente a diversidade contemporânea, rumo a uma paz universal. 

Este artigo busca na retomada destes autores um ponto de partida para 

inicial de como lidar com a ideia de violência na teoria política contemporânea. 

Seguindo ambos autores, a pergunta se torna como a moralidade e a política 

podem existir em um período histórico que a maioria das narrativas tradicionais 

foi deslegitimada.  Neste sentido, a violência e a política não podem, no âmbito da 

teoria, serem tomadas em separado. 
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RESUMO: Apresenta-se e enquadra-se o Programa Justiça Comunitária, 
vinculando-o ao tema do acesso à justiça. Para isso, traça-se uma espécie de estado 
da arte do acesso à justiça, tendo-o como marco teórico possível para tanto. Após, 
expande-se a reflexão até a proteção constitucional brasileira quanto ao tema. Em 
relação à justiça comunitária, é utilizado principalmente o conjunto de dados 
apresentados pelo Ministério da Justiça, via Secretaria de Reforma do Judiciário. 
Tem-se que o Programa de Justiça Comunitária amplia o espaço da cidadania, 
articulando-a à justiça. Por fim, conclui-se que o Programa parece aderir a um 
discurso sobre a democratização do acesso à justiça, sendo uma espécie de 
desdobramento de um grande bloco de reformulação do sistema judiciário 
brasileiro. 
 
ABSTRACT: We present and fits the Community Justice Program, linking it to the 
issue of access to justice. For this, it draws a kind of state of the art access to 
justice, taking it as a theoretical framework possible for both. After expands the 
reflection to the Brazilian constitutional protection as the theme. In relation to 
community justice, it is mainly used the data set submitted by the Ministry of 
Justice, through the Secretariat of the Judicial Reform. It has been the Community 
Justice Program extends the space of citizenship, linking it to justice. Finally, it is 
concluded that the program seems to adhere to a discourse on democratization of 
access to justice, being a kind of offshoot of a large block of reformulation of the 
Brazilian judicial system.  
 
PALAVRAS-CHAVE: acesso à justiça; justiça comunitária; democratização; 
cidadania. 
 
KEYWORDS: access to justice; Community justice; democratization; citizenship.  
 
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. O acesso à justiça; 3. A questão do acesso à justiça 
como paradigma teórico; 4. Fundamentos do acesso à justiça na Constituição 
Federal de 1988; 4.1. A Inafastabilidade do Judiciário; 4.2 A inclusão social; 5. 
Diretrizes gerais do Programa Justiça Comunitária; 6. Conclusões; 7. Referências. 
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1. Introdução 

A reflexão sobre questão da justiça e dos direitos nas sociedades vem 

ganhando cada vez mais espaço. Se as revoluções burguesas trouxeram o 

Legislativo como o grande protagonista numa sociedade pós-Antigo Regime, o 

mundo surgido após a II Guerra pode ser entendido, dentre outras interpretações, 

como um mundo pautado pela preocupação com o respeito aos direitos.  

Nesse cenário, o caso brasileiro viveu uma espécie de mudança 

paradigmática no campo dos direitos – de forma geral – com o advento da 

Constituição de 1988. O grande rol de direitos trazido por esse texto constitucional 

e mesmo as questões implícitas a ele relacionadas trouxeram à tona uma 

expressiva judicialização – isto porque, se há mais direitos, consequentemente há 

mais demandas judiciais, mas não só. Com mais direitos, há também o fenômeno 

de mais políticas públicas delineando tais direitos e mais material legislativo a 

retratá-los. 

Nesse cenário, a Justiça Comunitária, Programa da Secretaria de Reforma do 

Judiciário, não é algo previsto diretamente pelo texto constitucional. Trata-se de 

uma política pública que institui um Programa, que se propõe a democratizar o 

acesso à justiça, seguindo a ideia geral de proteção de direitos contida no texto 

constitucional brasileiro.  

Por se tratar de uma das medidas de um projeto mais amplo que interliga 

diversas medidas e políticas visando democratizar o acesso à justiça em diferentes 

aspectos, opta-se neste trabalho por estudar o tema da Justiça Comunitária sob a 

ótica da questão do acesso à justiça. Para tanto, inicia-se abrindo a discussão sobre 

aspectos primordiais do termo “acesso à justiça”, para, em seguida, expor 

delineamentos básicos sobre a principal construção teórica quanto ao acesso à 

justiça. Feito isso, segue-se analisando como é possível interpretar o conteúdo do 

acesso à justiça no texto constitucional brasileiro, e, finalmente, apresenta-se de 

forma geral o Programa de Justiça Comunitária, segundo a ideia de que tal política, 

na verdade, é uma política pública de acesso à justiça. 

 

2. O acesso à justiça 

 

O tema do acesso à justiça1 é bastante amplo. Apesar do número crescente 

de pesquisas, estudos, obras, doutrinas e produções inclusive legislativas a esse 

                                                           
1 Da mesma autora, trabalhos anteriores já foram elaborados e alguns publicados, sobre alguns 
outros aspectos do “acesso à justiça”, aos quais este artigo se soma. Para uma análise mais profunda 
e comparativa sobre o acesso à justiça do Projeto Florença e o do Banco mundial, ver PORTO, Júlia 
P. F. Acesso à justiça: projeto Florença e banco mundial. Dissertação de mestrado defendida em 
2009 na Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, com o auxílio da Bolsa CAPES, sob 
orientação do Prof. Dr. Hélcio Ribeiro. De forma mais concisa e sob o ponto de vista de um Estado 
Social em contraposição a um Estado Mínimo, ver PORTO, Júlia P. F. Estado Social e Estado Mínimo: 
o acesso à justiça do Projeto Florença e do Banco Mundial. In: SCHEIDT, Eduardo et. al. (orgs.). 
Integração na América Latina: a História, a Economia e o Direito. Vol. 2. Jundiaí: Paco Editorial, 2014. 
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respeito, não há um conteúdo mínimo delimitado sobre o tema. Não há consenso 

sobre o real significado da expressão "acesso à justiça". Com isso, comumente 

autores publicam obras, ensaios, artigos etc. que tratam de acesso à justiça, sem, 

todavia, se preocuparem com o desdobramento sobre o que, afinal de contas, isso 

quer dizer. O mesmo ocorre no âmbito do Direito (em sentido amplo): leis, 

doutrinas, Emendas Constitucionais, sentenças, Ações e uma série extensa de 

outros tantos atos jurídicos são construídos fazendo o uso do termo em questão 

ou, ainda, esclarecendo que o tal instrumento trata do acesso à justiça, 

viabilizando-o.  

Também é crescente a referência que se faz a um acesso à justiça no espaço 

da comunicação social, profissionalizada ou não. Nesses termos, jornais, revistas, 

blogs e pessoas não necessariamente provenientes da mídia jornalística utilizam, 

em redes sociais virtuais ou em suas conversas cotidianas, a questão do acesso à 

justiça como um argumento. Mais uma vez, não há aqui um consenso mínimo sobre 

a tradução dessa expressão, que segue silenciada. 

O que se pode detectar é uma espécie de vaga convergência quando se trata 

desse termo. Em termos bastante gerais, fala-se em acesso à justiça quando se 

deseja tratar de expansão da democracia, justiça, cidadania, proteção de direitos, 

ampliação de direitos, direitos humanos, democratização dos meios de acesso 

físico ao Judiciário, ampliação do rol de Ações judiciais cabíveis, inclusão de 

minorias, simplificação dos procedimentos judiciais, multiplicação de vias 

extrajudiciais de resolução de conflitos etc. É um termo, um espaço. Uma "janela 

analítica"2 capaz de unir questões afeitas à vida político-jurídica da 

contemporaneidade. 

Nesse sentido, faz-se menção ao tema enquanto um espaço para análise 

("janela analítica"), o que nos parece ser uma forma criativa de expressar, 

resumidamente, que em "acesso à justiça" são cabíveis uma quantidade sem fim de 

abordagens, não significando o termo uma coisa em si, ou ainda, uma coisa apenas. 

Com isso, "acesso à justiça” é tema que pode ser encontrado no discurso do Direito 

Constitucional, Direito Processual Civil, Direito do Trabalho, Direito Penal etc.; 

pode ser abordado em diferentes outros assuntos, como se fosse possível "encaixá-

lo" em debates acadêmicos, jurídicos e políticos já existentes com que tenha 

afinidade. Assim, é possível travar contato entre acesso à justiça e direitos 

humanos, entre acesso à justiça e inclusão social de minorias, acesso à justiça e 

constitucionalismo, acesso à justiça e redemocratização do Brasil etc., de forma 

transversal. 

Um bom exemplo disso é a forte tendência no Processo Civil de estudos 

relativos ao acesso à justiça. No âmbito processual civil, contudo, acesso à justiça 

liga-se, em linhas gerais, a uma ideia de instrumentalização do processo, que foi 

                                                           
2 Essa é uma das expressões terminológicas utilizada, dentre outros, pelo sociólogo português 
Boaventura de Sousa Santos. Nesse sentido, ver SANTOS, Boaventura. Para uma revolução 
democrática da justiça. São Paulo: Cortez, 2007. (Coleção questões da nossa época, v. 134). 
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tema bastante abordado pelo processualista Cândido Rangel Dinamarco, na 

importante obra "A instrumentalidade do processo", em 1987 no Brasil. Segundo 

tal entendimento, o processo é visto como um instrumento para a obtenção da 

pacificação social, da melhor solução do conflito, segundo uma ideia de justiça 

compartilhada socialmente e contida nas Constituições. Essa visão privilegiou a 

análise do processo como um dos coadjuvantes no procedimento social (e 

juridicizado) de resolução de conflitos, e faz parte de uma concepção moderna do 

processo. 
Trata-se de uma visão do processo como instrumento de 
efetivação dos direitos fundamentais à luz do dever de 
proteção do Estado, cuja exigência de procedimentos 
adequados à tutela dos direitos traduz o reflexo da tomada 
de consciência de que os direitos precisam ser tutelados na 
forma específica, pois a Constituição Federal, fundada na 
dignidade humana, não só garante uma série de direitos não 
patrimoniais, como afirma, expressamente, o direito de 
acesso à justiça [- ou melhor, o direito de acesso aos 
tribunais].3 

Outra análise que ganhou certo espaço nos debates sobre o tema foi a 

propagada pelo processualista Kazuo Watanabe, que dissertou em termos de uma 

"ordem jurídica justa", em que não bastaria assegurar e falar de um acesso aos 

órgãos judiciários, mas propiciar o acesso a essa tal "ordem jurídica justa". Apesar 

da vaguidade do termo e de sua total inexatidão, esse posicionamento do autor fez 

pensar sobre até que ponto um problema de falta de acesso à justiça pode ser 

resolvido tão somente pelas vias tradicionais de resolução de conflitos, isto é, pelo 

Poder Judiciário. 

Ressalte-se que o enfoque sobre a instrumentalidade do processo e o 

enfoque sobre a ordem jurídica justa fazem parte, a título exemplificativo, de 

abordagens provenientes da análise processual civilista no país, mas outras tantas 

abordagens foram e são produzidas sobre o tema. Na esfera criminal, por exemplo, 

fala-se em acesso à justiça em termos de construção de uma justiça restaurativa no 

Brasil, que busca a pacificação dos conflitos através de suas técnicas circulares de 

escuta ativa e poder de voz; nos Juizados Especiais, fala-se nas formas consensuais 

de firmar acordos via conciliações e mediações, amplamente relacionadas ao tema. 

A importância de se reconhecer a amplitude do tema faz com que se reflita 

que a criação de um novo ramo do Direito intitulado "Acesso à Justiça" não 

necessariamente faria sentido, dado que é algo que atravessa possivelmente todos 

os espaços do Direito. Não há uma gramática própria estabelecida sobre o tema. 

Contudo, ainda assim, é possível traçar, em quase todos os problemas jurídicos 

gerais da sociedade, uma questão imbuída de acesso à justiça. 

                                                           
3 BRITO, Jaime Domingues; OLIVEIRA, Flávio Luís de. Acesso à justiça e inclusão social. 
Revista Argumenta – UENP. Jacarezinho, nº 15, 2011, p.343. 
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Se não se sabe com exatidão o significado de "acesso à justiça", pode-se 

começar, talvez, investigando a natureza dos termos "acesso" e "justiça". Ora, 

"acesso"4 identifica-se com "aproximação", "chegada", "entrada", "admissão", 

"alcance". É proveniente da palavra latina accessus, que nos remete à ideia de 

"aproximação" e "chegada". Segundo esse enfoque sobre a origem da palavra, 

então, acesso à justiça seria algo como uma "aproximação da justiça", "aproximar-

se da justiça", "chegar até a justiça". 

Sob outro aspecto, tem-se o termo "justiça". Ora, o trabalho do dicionarista5 

comum nos informa que por "justiça" tem-se a noção de "virtude que consiste em 

dar ou deixar a cada um o que por direito lhe pertence"; "conformidade com o 

direito"; "Direito, razão fundada nas leis"; "jurisdição"; "tribunais, magistrados e 

todas as pessoas encarregadas de aplicar as leis"; "autoridade judicial"; "ação de 

reconhecer os direitos de alguém a alguma coisa, de atender às suas reclamações, 

às suas queixas etc."; "poder de decidir sobre os direitos de cada um, de premiar e 

de punir", e mais tantos outros possíveis significados. 

Sob esse ponto de vista, entra-se num elemento talvez mais complicador do 

que esclarecedor: a busca por uma concepção de justiça (ou a própria busca pela 

justiça) é algo que acompanha a trajetória humana, sendo objeto das mais diversas 

interpretações, concepções, elucubrações etc. Exigiria, para o fim de entender o 

termo "acesso à justiça", um aprofundamento em termos filosóficos que se iniciaria 

a partir dos pré-socráticos e seguiria até a contemporaneidade, contemplando os 

mais diversos pensadores, organizações sociais e até ideologias.  
 

(...) [É] imprescindível aludir ao duplo significado do acesso 

à Justiça ou ao Judiciário [aqui a autora já demonstra aceitar 

que o termo liga-se à noção mais estrita sobre o termo, que é 

a de entender "justiça" enquanto Judiciário, e não somente 

como um dado filosófico]. No termo "acesso à Justiça" está 

embutido o acesso ao Judiciário, ou seja, à Jurisdição, que é 

complementado pelo processo, pelo procedimento, por uma 

decisão jurisdicional, tendo então a possibilidade de 

separação dos dois termos, com mais complexidade na 

palavra Justiça. (...) O termo acesso à Justiça compreende os 

equivalentes jurisdicionais, os quais são: autotutela, 

autocomposição, mediação e arbitragem, compreendendo 

também um sentido axiológico e coerente com os direitos 

                                                           
4 Dicionário de Português Michaelis Online. Acesso. Disponível em: 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=acesso. Acesso em 10/12/2014. 
5 Dicionário de Português Michaelis Online. Justiça. 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=justi%E7a. Acesso em 10/12/2014. 
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http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=acesso
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=justi%E7a
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fundamentais. Daí, então, o esclarecimento dos dois termos, 

com intuito explicativo.6 

Esta, então, é a grande questão: sob o ponto de vista da análise da "justiça" 

como chave interpretativa para o termo "acesso à justiça", chega-se à ideia dúplice 

de uma virtude ou valor (acepção filosófica) e a consideração da justiça com 

equivalência à ideia de tribunal, Judiciário, jurisdição etc. Nesse sentido, pode-se, 

portanto, considerar existentes, no mínimo,  
 

(...) dois sentidos do termo acesso à Justiça ((...) acesso ao 

Poder Judiciário ou acesso a uma ordem de valores presente 

na sociedade), devendo tais sentidos ser entendidos numa 

dimensão universal, porquanto o cidadão que pleiteia um 

direito e que já ingressou no Judiciário, ou seja, acessou a 

Justiça, será que ele alcançou definitivamente esse acesso? 

Será que o seu direito pleiteado será reconhecido em 

conformidade com a segurança jurídica? Eis então a razão de 
o estudo configurar o "acesso à justiça" nos dois sentidos.7 

 

Não se pretende adentrar no âmbito filosófico de discutir o que, afinal, é a 

justiça atualmente, quais as suas possíveis interpretações, muito embora esse tipo 

de análise seja bastante necessária no cenário acadêmico; deixaremos que os 

estudiosos mais habilidosos da Filosofia do Direito o façam. Que fique, contudo, 

bem pontuada a observação de que "acesso à justiça" significa conteúdos distintos 

e é usado para se fazer referência a questões muito diferentes, e, ainda, que caso se 

pretenda explicar o termo quanto às suas unidades linguísticas ("acesso" e 

"justiça"), a situação complica-se ainda mais, dado que "justiça" é um dos grandes 

temas da humanidade, sem que haja uma concepção única.  

Por tais razões, abordar o tema segundo a noção de justiça exigiria a 

aderência a um sistema de pensamento específico, ou melhor, à construção teórica 

de um autor, um pensador, tomando empréstimo de uma acepção pré-definida. 

Neste estudo, não se faz esse trabalho de seguir e aderir uma noção de justiça 

segundo um determinado autor. Tampouco se fez o trabalho empírico de detectar, 

sociologicamente, o que se tem por justiça numa dada sociedade. É uma falta que, 

na verdade, é uma escolha assumida deste estudo.  
 

A expressão "acesso à Justiça" é reconhecidamente de difícil 

definição, mas serve para determinar duas finalidades 

básicas do sistema jurídico – o sistema pelo qual as pessoas 

                                                           
6 BATISTA, Keila Rodrigues. Acesso à justiça: instrumentos viabilizadores. São Paulo: Letras 
Jurídicas, 2010. (Coleção Univem), p. 23-24. 
7 Idem, p. 25. 
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podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios 

sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser 

igualmente acessível a todos; segundo, ele deve produzir 

resultados que sejam individual e socialmente justos.8 

Importante também observar que há como cenário implícito às 

preocupações relativas ao acesso à justiça uma disposição para o social, isto é, uma 

"questão social". Ora, se se fala em acesso à justiça como um problema a ser 

resolvido, que merece a atenção voltada para medidas que ampliem o seu espectro, 

é porque está havendo uma falta de acesso, por existirem obstáculos, óbices, numa 

escala tal que se configura como um problema, uma questão social. 

Essa ideia de uma questão social é também confirmada quando se percebe 

que o tema do acesso à justiça é amplamente ligado às relações entre direito e 

pobreza, direito e desigualdade social, direitos sociais, inefetividade de direitos 

sociais, problemas do Estado Social etc. Significa dizer que há um traço social que 

permeia as análises sobre o acesso à justiça, ainda que esse mesmo tema exista de 

forma difusa nos discursos das ciências sociais. 

Apesar de tamanha ser a referência e as possibilidades ao termo "acesso à 

justiça", é possível traçar uma delimitação quanto ao acesso à justiça enquanto um 

marco teórico, um movimento e um projeto que ocorreu a partir da década de 

1960, que é o que se fará adiante. A abordagem do tema ligado a um marco teórico 

específico torna-se uma escolha que implica o abandono das demais abordagens, 

dentre as quais, por exemplo, as filosóficas. 

 
3. A questão do acesso à justiça como paradigma teórico 

Existiu na década de 1960 uma espécie de movimento teórico preocupado 

com a questão do acesso à justiça, o access-to-justice movement. Esse Movimento, 

preocupado em unir processo civil e justiça social pode ser visto como uma 

mudança de postura teórica que possibilitou reformas significativas nos sistemas 

judiciais. A importância de se atentar para esse Movimento é a de que ele figura 

como uma espécie de referencial teórico e, por outro lado, ele inspirou inúmeras 

reformas nos sistemas de justiça, e, ora, é exatamente disso que se trata o 

programa de Justiça Comunitária: um elemento inserido num grande movimento 

reformador do sistema de justiça brasileiro. 

Em termos de forma de pensamento, esse Movimento significou “(...) uma 

forte reação contra uma colocação dogmático-formalista que pretendia identificar 

o fenômeno jurídico exclusivamente no complexo das normas (...)”9. Ocorreu, 

então,  

                                                           
8 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988, p.8. 
9 CAPPELLETTI, Mauro. Dimensioni della giustizia nelle società contemporanee. Bologna: Il Mulino, 
p.72. Tradução livre da autora: “(...) una forte  reazione contro un'impostazione dogmatico-
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(…) uma espécie de mobilização acadêmica a partir de 

diversos campos do conhecimento, a princípio na Faculdade 

de Direito da Universidade de Florença, na Itália, que se 

concretizou com uma enorme pesquisa realizada, 

envolvendo diversos países e suas respectivas formas de 

funcionamento jurídico (…) [e se intitulou] Projeto Florença 

(…), liderado por Mauro Cappelletti e Bryant Garth e 

financiado pela Fundação Ford.10 

Entre 1968 e 1970, pesquisadores de diversos países investigaram 

empiricamente como se dava a questão do acesso à justiça, mas o Brasil não 

participou de tal empreitada. Os resultados e análises foram publicados em seis 

volumes, que continham propostas de mudanças nos sistemas judiciais que 

visassem uma ampliação do acesso à justiça. Essa pesquisa ficou bastante 

conhecida no Brasil somente pela publicação de seu Relatório Geral (publicado nos 

Estados Unidos em 1978), que foi publicado sob o título “Acesso à justiça” em 1988 

e traduzido pela Ministra Ellen Gracie. 

De forma concisa, pode-se dizer que o Relatório Geral, que é o que se 

sustenta para os fins deste trabalho enquanto um “paradigma teórico” sólido 

quanto ao tema, reconhece a existência de dois tipos de acesso à justiça, que, no 

fim das contas, acabam se relacionando, como se verá adiante. O primeiro tipo é o 

amplo e é o que produz “resultados que sejam individual e socialmente justos”11, 

ligando-se à ideia geral de justiça social. O segundo é o “acesso efetivo”, que é “(...) 

o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus 

litígios sob os auspícios do Estado.”12 O Projeto buscou focar suas investigações no 

acesso efetivo, e assim pôde objetivar e sistematizar seus resultados. 

Nesse sentido, o tal Relatório construiu a sua “teoria” a partir da percepção 

dos problemas de acesso à justiça sob a forma de três grandes blocos de 

obstáculos. São eles: sociais, os culturais e os econômicos,13 organizados em três 

amplas questões: a das custas judiciais, a da possibilidade das partes e a dos 

interesses difusos. Foi a partir da análise de cada um desses três blocos, que 

possuem uma série de subitens, que o Relatório em questão propôs três “ondas 

renovatórias”. 

 

                                                                                                                                                                          
formalista che pretendeva di identificare il fenômeno giuridico esclusivamente nel complesso delle 
norme, essenzialmente di derivazione statale (…).” 
10 PORTO, Júlia P. F. Estado Social e Estado Mínimo: o acesso à justiça do Projeto Florença e do 
Banco Mundial. In: SCHEIDT, Eduardo et. al. (orgs.). Integração na América Latina: a História, a 
Economia e o Direito. Vol. 2. Jundiaí: Paco Editorial, 2014, p.374-375. 
11 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Notfleet. 
Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988, p.8. 
12 Idem, Ibidem. 
13 Essa abordagem também é tratada na produção acadêmica de Boaventura de Sousa Santos, 
vide SANTOS, Boaventura de S. S. Pela Mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 11.ed. 
São Paulo: Cortez, 2006. 
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A partir do conjunto formado por esses três problemas 

gerais, foram sugeridas também três amplas soluções, 

chamadas “ondas renovatórias”, que acabam funcionando 

como vetores para onde as reformas nos sistemas judiciários 

deveriam apontar e de complexidade sucessivamente 

crescente (…) [o que] funciona também como etapas 

cronológicas sobre as tendências e os tipos de mudanças e 

reformas ocorridos (…).14 

A primeira onda renovatória, a partir da análise do problema geral das 

custas judiciais, debateu a importância da assistência judiciária para os pobres15; a 

segunda onda inspirou-se nos interesses difusos e coletivos e ressaltou que os 

mesmos devem ser representados, apesar da difícil mobilização social, capacidade 

de organização e coletivização da tutela dessas causas; já a terceira onda 

renovatória, intitulada “novo enfoque de acesso à justiça” trabalha com os 

obstáculos estruturais do sistema judiciário e do processo, que visa o acesso à 

justiça para além do mero processo. Assim, o “novo enfoque” “(...) centra sua 

atenção no conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e procedimentos 

utilizados para processar e mesmo prevenir disputas nas sociedades modernas.”16 

Ao propor uma multiplicidade de reformas em uma série de instituições e 

reivindicar a amplitude da questão do acesso à justiça, para além dos sistemas 

judiciários, é possível afirmar que a terceira onda renovatória de novo enfoque de 

acesso à justiça propõe uma espécie de abordagem que pense o acesso à justiça 

segundo a administração da justiça. Noutras palavras, é como criar um espaço para 

análise que consiga visualizar o ensino jurídico, as políticas públicas de acesso, as 

reformas nos códigos, a qualidade de material legislativo, a estrutura física da 

justiça, as questões judiciárias específicas, o conteúdo constitucional etc.  

É nesse sentido que se entende que a questão da Justiça Comunitária, por 

um lado, é um clássico elemento da primeira onda renovatória, posto que estipula 

uma assistência jurídica (não necessariamente judiciária) aos mais pobres; por 

outro lado, o Programa é uma política do Executivo, que faz parcerias com as mais 

diversas instituições, públicas ou não, com o intuito de trabalhar a educação em 

direitos de comunidades, a mediação e a movimentação de redes sociais 

(trabalhando, portanto, com uma abordagem sócio-cultural do tema, não apenas 

econômica). Ora, essa abordagem, a nosso ver, não deixa de ser a da primeira onda 

renovatória, mas é, principalmente, complexa e profunda e de “gestão da justiça”, o 

que é típico da terceira onda, que, inclusive, não nega as demais ondas e enfoques. 
 

                                                           
14 PORTO, Júlia P. F. Estado Social e Estado Mínimo: o acesso à justiça do Projeto Florença e do 
Banco Mundial. In: SCHEIDT, Eduardo et. al. (orgs.). Integração na América Latina: a História, a 
Economia e o Direito. Vol. 2. Jundiaí: Paco Editorial, 2014, p.378. 
15 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Notfleet. 
Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988, p.31. 
16 Idem, p.67-68. 
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4. Fundamentos do acesso à justiça na Constituição Federal de 1988 

Foi visto que o tema do acesso à justiça possui diversas dimensões. A 

primeira delas, a linguística, que consiste em saber sobre o "acesso", a "justiça" e 

sobre o grau de amplitude ou restrição do termo, se incidente sobre o setor 

judiciário ou se pode ser tomado de forma mais ampla, em que justiça identifica-se 

com direito e cidadania.  

Outra dimensão sobre o tema é a questão apresentada pelo Projeto 

Florença, que pontuou diversas questões sobre o tema, transformando-se numa 

espécie de marco teórico quase que obrigatório sobre o tema. Na verdade, um dos 

grandes méritos do Projeto, além o de ter feito uma grande pesquisa empírica 

inédita e o de propor mudanças com base em dados, foi o de entender a questão do 

acesso como um problema merecedor de proteção, acolhimento e, portanto, espaço 

nos documentos internacionais de direitos humanos e nos documentos nacionais 

de direitos fundamentais – as Constituições. 

A Constituição Federal de 1988 brasileira, mesmo com todas as suas 

peculiaridades atinentes ao seu contexto social, histórico e político, enquadra-se 

nessa tendência vislumbrada pelo Projeto Florença: o da Constituição como um 

espaço de proteção e de comunicação entre a sociedade nacional e a proteção 

global de direitos humanos. Assim, pode-se falar numa "dimensão constitucional" 

do problema do acesso à justiça17. 

O Constituinte de 1988 - apesar de ter feito uma Constituição extensa e 

analítica, perpassando por diversos temas e questões, havendo inclusive temas que 

se tornaram formalmente constitucionais, apesar de não serem materialmente 

constitucionais – não tratou de forma direta, objetiva e nítida do acesso à justiça 

nos termos do marco do Projeto Florença. Contudo, não se pode afirmar que a 

Constituição não tratou do acesso à justiça; o que se pode afirmar, apenas, é que ela 

não tratou do tema em um único artigo, um único espaço, tampouco se utilizou da 

expressão terminológica "acesso à justiça". O acesso à justiça, na Constituição de 

1988 está "espalhado" em diversos espaços e, também, implícito em outros tantos.  

Além disso, a Constituição reservou um espaço específico para os direitos 

sociais considerados em si mesmos, elencando-os: o Capítulo II, "Dos Direitos 

Sociais". No entanto, esse setor do texto não menciona o acesso à justiça18, mas isso 

não significa que a Constituição não contemple o tema. A questão é que faz parte 

da lógica, dos direitos, dos valores e dos princípios adotados pela Constituição a 

questão do acolhimento do acesso à justiça – e não só enquanto acesso aos 

tribunais, mas também enquanto acesso ao direito e à cidadania; não só a previsão 

do acesso formal, mas a previsão do acesso efetivo. 

                                                           
17 CAPPELLETTI, Mauro. Processo, ideologias e sociedade. Tradução e notas Prof. Dr. Elício de 
Cresci Sobrinho. Porto Alegra: Sergio Antonio Fabris Ed., 2008. 
18 Segundo Cappelletti e Garth, “(...) o acesso efetivo à justiça (…) [vem] sendo crescentemente 
aceito como um direito social básico nas modernas sociedades (…).” In: CAPPELLETTI, Mauro; 
GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988, p.8. 
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Por exemplo, elencar direitos sociais (art. 6º e seguintes) significa 

implicitamente trabalhar o tema do acesso à justiça, já que, na inefetividade desses, 

os cidadãos podem recorrer ao Judiciário para tanto. Falar em assistência 

judiciária gratuita aos pobres (art. 5º LXXIV), também. Tratar da Defensoria 

Pública e seu papel na assistência jurídica (art. 24, XIII, art. 134 e seguintes, e 

outros); da advocacia (art.133), do Ministério Público, Juizados Especiais, 

audiências públicas, razoável duração do processo etc., enfim, são todas medidas 

que diminuem a distância entre o cidadão e o Estado, facilitando a obtenção da 

justiça, no sentido do acesso aos tribunais.  

Há também inúmeras possibilidades interpretativas quanto ao tema do 

acesso à justiça na Constituição Federal em termos de acesso ao direito e a uma 

ordem jurídica, a uma inclusão, exigindo um trabalho interpretativo mais sutil e 

abstrato, pois não envolve necessariamente instituições jurídicas, como a 

advocacia, um tribunal, um promotor etc. Foram escolhidas duas abordagens 

essenciais para o tratamento do acesso à justiça no texto constitucional brasileiro, 

a seguir elencadas. 
 

4.1 A Inafastabilidade do Judiciário 

O art. 5º da Constituição Federal é bastante conhecido pelo seu caráter de 

fundamentalidade, isto é, ele concentra em si o centro gravitacional dos direitos 

fundamentais no texto constitucional. Com isso, é um artigo que trata de diversos 

direitos e garantias fundamentais que dão a tônica do grau de envolvimento e 

seriedade do ordenamento jurídico brasileiro em relação aos direitos humanos 

internacionalmente promulgados. Isso não significa que os direitos que estejam 

por fora do artigo 5º, em situação topograficamente distinta, não sejam 

fundamentais. O que se ressalta, aqui, é apenas o grande número de direitos e 

garantias fundamentais concentrados num mesmo artigo. Além disso, os 

parágrafos do artigo 5º trazem também importantes questões sobre a situação dos 

direitos humanos no país, em relação à questão de seu status constitucional e da 

abertura do texto para a agregação de mais direitos. 
 

Os Direitos Fundamentais constituem categoria jurídica, 

constitucionalmente erigida e vocacionada à proteção da 

dignidade humana em todas as dimensões. Dessarte, 

possuem natureza poliédrica, prestando-se ao resguardo do 

ser humano na sua liberdade (direitos e garantias 

individuais), nas suas necessidades (direitos econômicos, 
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sociais e culturais) e na sua preservação (direitos à 

fraternidade e à solidariedade).19 

 

Dentro do amplo tema dos direitos fundamentais na Constituição de 1988, 

quando se faz referência ao tema do acesso à justiça, costuma-se enquadrá-lo como 

a possibilidade de se recorrer aos tribunais, independentemente de qual seja a 

causa. Sempre se pode recorrer à Justiça. A esse pensamento, protegido na forma 

de direito e princípio fundamental, chama-se Princípio da Inafastabilidade do 

Judiciário (ou da Jurisdição, a depender do autor), constante no art. 5º, inciso 

XXXV, em que:  

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 

nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito 
(...).20 

Não significa, no entanto, que o texto constitucional sequer se utilize dos 

termos "inafastabilidade do judiciário", mas foi sendo entendido assim pela 

doutrina, que complementa o trabalho do legislador e do intérprete. Nesse 

entendimento, há um caráter dúplice, pois, por um lado, há o direito do indivíduo 

de recorrer ao Judiciário (na verdade, para ser mais preciso, há a faculdade) e, de 

outro lado, há o dever do Estado de, se convocado, se pronunciar e decidir a 

respeito.21 Não há a opção de barrar a entrada de determinadas causas, tampouco 

de não decidir por qualquer que seja o motivo (desde que, logicamente, estejam 

cumpridas as formalidades e exigências). 

Apesar de alguns considerarem esse Princípio como um "Princípio de 

Acesso à Justiça", é preciso ter cautela, pois esse inciso trata apenas de um dever 

de receber demandas e de decidi-las, e tão somente no âmbito do Judiciário. A 

problemática do acesso à justiça, como bem demonstrou o Projeto Florença na 

terceira onda renovatória, passa por espaços que não necessariamente travam 

contato com o Judiciário. 
 

                                                           
19 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito constitucional. 
16ª ed. São Paulo: Verbatim, 2012, p.143. 
20 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 
14/12/2014. 
21 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito constitucional. 
16ª ed. São Paulo: Verbatim, 2012, p. 209. 
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Embora a Carta Magna de 1988 tenha assegurado o acesso à 

justiça [ - ou melhor, o acesso à jurisdição - ] em seu artigo 

5º, inciso XXXV, uma das maiores dificuldades nos litígios 

judiciais é a demora na prestação jurisdicional. Em 

decorrência disso a tutela jurisdicional coletiva ganha cada 

vez mais espaço para exigir a concretização dos direitos 
fundamentais sociais por intermédio das políticas públicas.22 

Essa visão crítica segue a lógica da conceituação do acesso à justiça 

enquanto um direito que viabiliza demais direitos – portanto, sem esse direito (o 

de acesso à justiça), não existem os demais (no sentido de acesso aos direitos), 

tampouco se tem garantia sobre a execução dos direitos, em caso de omissão ou 

descumprimento (no sentido de acesso aos tribunais, em que a ideia da 

inafastabilidade se aplica com maior precisão). 

 
4.2 A inclusão social 

A inclusão social é um dos grandes temas das ciências sociais em geral, que 

pode ser tratada sob o ponto de vista da assistência social, da sociologia, da 

política, da antropologia, do direito e outros. Na Ciência do Direito, faz-se menção 

ao tema, mais especificamente em sede de Direito Constitucional, enquanto um 

Princípio Constitucional – o "Princípio da Inclusão Social"23. 

A inclusão social é uma espécie de "vetor" constitucional contido no art. 3º 

("Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:") , em 

seus incisos (notadamente o III e o IV - "erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação") e, pela amplitude e complexidade do tema, passa pela questão do 

acesso à justiça – em termos de acesso jurisdicional e de acesso ao direito. Nesse 

segundo sentido, utilizou-se ao longo do trabalho a ideia de um acesso à justiça 

amplo enquanto um acesso à cidadania, ao direito, a uma ordem jurídica. Nesse 

segundo sentido, em "acesso à justiça" haveria equivalência com a ideia de 

"inclusão social". Apesar de "acessar a justiça" ser um termo diferente de "incluir 

socialmente", é interessante perceber que ambas apontam para um núcleo de 

conteúdo de significado próximo.  

Essa equivalência, repita-se, somente é possível no sentido mais amplo de 

acesso à justiça. Por exemplo: quando um Núcleo de Justiça Comunitária atua, que 

é uma política pública que promove acesso à justiça através do incentivo à 

mediação de conflitos de determinadas naturezas em comunidades mais pobres, 

                                                           
22 GONÇALVES, Ana Catarina Piffer; MARTIN, Andréia Garcia. Acesso à justiça inclusivo: 
formas do Poder Judiciário e do Ministério Público superarem a exclusão social dos grupos 
vulneráveis. Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=655ea4bd3b5736d8. 
Acesso em 19/09/2014, não paginado. 
23 ARAÚJO, Luiz Alberto David. Barrados. KBR Editora Digital, 2011, p.20. 
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mas que não faz parte do Poder Judiciário em si (portanto, não trata da 

Inafastabilidade), esse Núcleo está a incluir socialmente uma comunidade pobre 

em termos de direitos. Acessa-se à justiça no sentido de que obtém-se educação em 

relação a direitos, conscientização comunitária, acolhimento institucional, 

acompanhamento de casos, propostas de soluções consensuais entre as partes etc. 

Ora, esse acesso à justiça é uma espécie de inclusão social. 

Imagine-se, agora, que o mesmo Núcleo de Justiça Comunitária receba casos 

de violência doméstica contra mulheres, pessoas com deficiência, transsexuais etc., 

contra um grupo vulnerável. Esse Núcleo, ao praticar a justiça pela via das rodas de 

diálogo, inclui e acolhe socialmente pessoas e grupos que muitas vezes sequer 

recorreriam ao Poder Judiciário.  

Apesar de todo o esforço feito em termos de reformas legislativas que criam 

e recriam institutos, altamente válidos e importantes, como a assistência judiciária, 

a celeridade processual, a expansão de promotorias etc., ainda assim existem 

grupos que se encontram muito distantes do contato com instituições estatais 

tradicionais.  

Nesse sentido, quando Cappelletti e Garth, no relatório geral do Projeto 

Florença, propõem que a terceira onda renovatória deveria funcionar como uma 

espécie de constatação da necessidade de se repensar as estruturas do Direito nas 

sociedades contemporâneas em prol do acesso à justiça, pensamos que se faz a 

referência a uma necessidade de pensar a "questão da justiça" também como uma 

"questão da inclusão". Aliás, indo além, o próprio Cappelletti, noutro espaço, 

referiu-se ao "acesso à justiça" enquanto "programa de reforma e método de 

pensamento"24. 

 
5. Diretrizes gerais do Programa Justiça Comunitária 

A Justiça Comunitária é uma instituição social ainda relativamente recente, 

regida pela ideia de uma proposta de tratamento de questões ligadas aos direitos 

em comunidades pobres. Não se trata de uma instituição do Judiciário, Defensoria 

Pública, Ministério Público ou Ordem dos Advogados do Brasil, muito embora 

possa estar conveniada com tais instituições ou ainda com outras da sociedade 

civil. Pode-se dizer que é um espaço de acolhimento e reconhecimento de direitos a 

comunidades carentes. Contudo, apesar de não fazer parte do Poder Judiciário ou 

mesmo de instituições que se relacionam intimamente com ele (como o Ministério 

Público e a Defensoria Pública, por exemplo), a Justiça Comunitária faz parte do 

Estado, no sentido de ser um espaço estatal, público, e não privado. 

É difícil apontar com total precisão quando uma justiça comunitária (em 

sentido geral) iniciou no Brasil ou qual foi a primeira experiência desse tipo, dado 

que o fenômeno do Pluralismo Jurídico nos mostra que experiências paralelas com 

                                                           
24 CAPPELLETTI, MAURO. Processo, ideologias e sociedade. Tradução e notas Prof. Dr. Elício de 
Cresci Sobrinho. Porto Alegra: Sergio Antonio Fabris Ed., 2008, p.379. 
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o direito são possíveis e ocorrem de forma muitas vezes autêntica e não 

necessariamente institucionalizadas. Portanto, uma experiência de uma dada 

justiça enquanto prática local para a resolução de problemas possivelmente já foi 

desenvolvida em alguma comunidade. 

Contudo, enquanto espaço estatal institucionalmente de acordo com a 

máquina burocrática corrente e com essa nomenclatura específica, a experiência 

da Justiça Comunitária de Brasília foi pioneira. Lá, criou-se em 2000 o Projeto 

Justiça Comunitária “(...) com o objetivo de democratizar a realização da justiça, 

restituindo ao cidadão e à comunidade a capacidade de gerir seus próprios 

conflitos com autonomia.”25 Tal experiência se deu por iniciativa do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e Territórios, em parceria com demais instituições 

(Ministério Público do Distrito Federal, Defensoria Pública do Distrito Federal, 

Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e a Comissão de Direitos 

Humanos da OAB-DF, em convênio com a Secretaria Especial de Direitos Humanos 

da Presidência da República. 

No ano de 2003, foi criada, no interior do Ministério da Justiça, a Secretaria 

de Reforma do Judiciário, como instituição capaz de interligar diferentes institutos 

e medidas transversalmente unidos pelo tema e pela vontade política de se 

reformar o Judiciário. Apesar no nome “Judiciário”, a verdade é que tal Secretaria 

trata de uma série de medidas, de reformas constitucionais, infraconstitucionais, 

convênios internacionais, criação de políticas etc., e a questão propriamente dita 

da “reforma judiciária” parece ser um núcleo que apenas deu início aos seus 

trabalhos. Curiosamente, tal Secretaria parece ser uma espécie de instituição que 

incorpora em sua essência a lógica do novo enfoque de acesso à justiça, estipulado 

por Cappelletti e Garth no Projeto Florença. 

Assim, essa Secretaria entende a reforma judiciária de uma forma ampla e 

não apenas enquanto as medidas que ocorreram com a promulgação da Emenda 

Constitucional 45 de 2004, tendo o acesso à justiça como eixo estruturante de sua 

atuação. Ela tem-se ainda 
 

(...) esforçado na implementação de uma política pública 

destinada à disseminação do uso de mecanismos adequados 

para a solução de conflitos. A partir de 2003, quando a 

Secretaria foi criada, tem-se investido em projetos-pilotos de 

mediação, conciliação, justiça restaurativa dentre outras 

práticas de resolução de disputas, que desenvolvam 

procedimentos considerados justos pelos próprios usuários, 

não apenas em razão dos seus resultados, mas também em 

                                                           
25 BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA p.24. 
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função da forma de participação no curso da relação jurídica 

processual.26  

Com o advento de tal Secretaria, passou-se a prever, dentre uma série de 

outras medidas, propostas e políticas, ao Programa Justiça Comunitária – neste 

caso, não mais uma iniciativa isolada do TJDFT, mas sim uma política nacional 

encabeçada pelo Executivo federal, com o apoio do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD) que busca estimular que Estados-membros e 

Municípios implementem Núcleos de Justiça Comunitárias em suas comunidades 

mais carentes.  

A ideia geral do Programa é a da construção de um Núcleo de Justiça 

Comunitária, composto basicamente por agentes comunitários, que são formados 

por uma tríade de profissionais (psicólogo, advogado e assistente social), 

capacitando-os para a mediação dos casos que forem para lá levados e também 

para a mediação comunitária em si mesma. O grande diferencial da mediação desse 

Programa é a mediação de conflitos pelos próprios membros da comunidade, 

mediados por uma pessoa que também faz parte da comunidade em questão. Por 

esse motivo, acredita-se que existe uma espécie de aproximação em termos de 

linguagem, valores, postura e demais códigos sociais dos agentes mediadores em 

relação às pessoas envolvidas no conflito. Há ainda a questão de que em geral o 

mediador não atua no sentido de resolver um conflito, tampouco propor soluções 

ou julgar. Ele simplesmente atua acolhendo e facilitando o diálogo entre as pessoas 

envolvidas. O diálogo é, na verdade, um ponto muito importante para o Núcleo: 

busca-se a pacificação social pela via do diálogo; isto é, acredita-se que ao 

desprover o conflito da dimensão da disputa, tão comum nos casos judicializados, 

o diálogo é realmente possível e, com ele, uma solução viável para ambas as partes 

é pensada pelas próprias pessoas. Diz-se, com isso, que a Justiça Comunitária atua 

para, pela e na comunidade. 

Atualmente, o Programa é previsto também como uma das medidas 

contempladas pelo PRONASCI – Programa Nacional de Segurança Pública com 

Cidadania, criado pela Lei 11.530 de 24 de outubro de 2007 – e, portanto, 

entendida a instituição de um Núcleo de Justiça Comunitária numa comunidade 

carente enquanto uma medida capaz de pacificar conflitos, estimular o diálogo e, 

com isso, diminuir a violência. 

São três as áreas de atuação dos Núcleos de Justiça Comunitária27: a 

educação em direitos, a mediação de conflitos em si e a animação de redes sociais; 

a junção dessas três atividades formam o que se chama de “mediação comunitária”. 

Com isso, tem-se dimensões distintas de acesso à justiça, em que nenhuma das três 

                                                           
26 Projeto BRA/12/013. Fortalecimento da Justiça Brasileira. Anexo I, não paginado. 
Disponível em: <http://www.pnud.org.br/recrutamento/20150331_1537.pdf>. Acesso em 
16/04/2015. 
27 FOLEY, Gláucia Falsarella. Justiça Comunitária: por uma justiça da emancipação. Belo 
Horizonte: Fórum, 2010, p.147 e seguintes. 
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necessariamente se comunica com o sistema judiciário. Na educação em direitos, 

os agentes e a comunidade aprendem sobre direitos, o que inevitavelmente leva a 

saber algo sobre o sistema judiciário. Não se trata em absoluto de negar a 

importância e o espaço do sistema judiciário, mas sim de estimular novas práticas 

sociais que possam diminuir a violência, promover a pacificação e a coesão social, 

e, quem sabe, até desafogar a máquina judiciária. Há ainda a dimensão da 

mediação propriamente dita, que, quando não é possível resolver os conflitos, as 

pessoas são encaminhadas para a Defensoria ou o Ministério Público, se for o caso, 

ou para as sedes administrativas que se envolvam com o tema. Há, por fim, a 

dimensão da animação de redes sociais, que visa construir uma teia social 

promovendo a intersecção de redes sociais que atuem naquela comunidade, como 

organizações religiosas, ONGs, Defensorias etc. 
 

6. Conclusões 

Viu-se que o acesso à justiça é uma janela analítica capaz de unir diferentes 

temas e institutos, e também que a sua delimitação conceitual é bastante difícil. No 

entanto, é possível apontar para uma pesquisa empírica que funciona como uma 

espécie de referencial possível para as pesquisas e discursos sobre o acesso à 

justiça: trata-se do material produzido pelo Projeto Florença.  

Chama bastante à atenção, apesar da importância e qualidade de todo o 

trabalho, a terceira onda renovatória estipulada pelo Projeto Florença: o chamado 

“novo enfoque de acesso à justiça”, dado que propõe algo que parece bastante 

contemporâneo: o tratamento do acesso à justiça enquanto questão que demanda 

múltiplas reformas, medidas e abordagens.  

Ao detectar problemas econômicos, sociais e culturais de acesso à justiça, o 

Projeto conseguiu pôr em palavras complexas malhas de encadeamentos sociais e 

jurídicos. Ao propor "ondas renovatórias" que não se exaurem, mas convivem e são 

reciprocamente necessárias na contemporaneidade como faces de um mesmo 

objeto, o Projeto passou a ideia de dimensões de acesso à justiça. 

Os direitos humanos, esse grande espaço de lutas e emancipação humana, 

acolheram o tema do acesso à justiça de uma forma bastante compatível com a 

natureza do tema: de maneira difusa e transversal. A Constituição brasileira, como 

documento nacional máximo, manifestante da política, dos desejos sociais e do 

direito que o é, tratou de também tratar do acesso à justiça segundo a sua 

complexidade inata. É nesse sentido que pode ser vista uma rede de pequenos 

temas de acesso à justiça, sem que nenhum desses temas em si consigam exaurir a 

complexidade do tema, que é multifacetado. 

Possivelmente o Princípio da Inafastabilidade do Judiciário expresso no art. 

5º, inciso XXXV é o que melhor exprime o acesso à justiça em sentido estrito, 

enquanto acesso aos tribunais – talvez por isso seja vastamente citado em petições 

e manuais afora. O art. 3º, incisos III e IV podem ser vistos como mandamentos 
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que, se complementados ao art.5º, XXXV, falam de uma inclusão social que é, 

também, compatível com o acesso aos direitos, que seria uma dimensão mais 

ampla do "acesso à justiça". Assim, o texto constitucional brasileiro aborda o tema 

do acesso à justiça com toda a amplitude e profundidade proposta pela terceira 

onda renovatória, a partir da leitura e reflexão acerca do Princípio da Inclusão 

Social. 

Nesse contexto, apresentou-se de forma geral o Programa de Justiça 

Comunitária. Entendemos que ele adere a um discurso sobre a democratização do 

acesso à justiça, sendo uma espécie de desdobramento de um grande bloco de 

reformulação do sistema judiciário brasileiro. Esse projeto parece estar de acordo 

com a ideia de compreender o acesso à justiça enquanto tema transversal, dado 

que se utiliza de conceitos como comunidade, coesão social, pacificação social, 

diálogo e mediação comunitária para tratar de direitos, e é nesse tratamento que 

se tem o acesso à justiça. Parece mesmo ser o início de uma construção que prevê 

novas dimensões para o acesso à justiça. 
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RESUMO: Este trabalho busca demonstrar a contribuição dos estudos em relação a 
violência doméstica e a ressocialização do homem autor de violência doméstica, 
principalmente no que diz respeito ao SERAVIG (Serviço de Reeducação do Autor 
de Violência de Gênero), ligado ao Anexo de Violência Doméstica e Familiar de 
Ribeirão Preto. A pesquisa foi realizada por meio de consulta aos autos dos autores 
participantes, entrevistas com integrantes de diversos serviços, como Delegacia de 
Defesa a Mulher, Anexo de Violência Doméstica, Núcleo de Apoio Especializado à 
Mulher, buscando coletar elementos referentes às experiências dos profissionais 
em relação ao serviço. A conclusão aponta para a efetividade de trabalhos como 
estes mostrando índice relativamente baixo de reincidência dos autores de 
Violência Doméstica que participaram das atividades do SERAVIG. 
 
ABSTRACT: This paper seeks to demonstrate the contribution of the studies in 
relation to domestic violence and the resocialization of the author of domestic 
violence, especially regarding SERAVIG (Service of Reeducation of the Author of 
Gender Violence), linked to the Annex of Domestic and Family Violence of Ribeirão 
Preto. The research was carried out by means of consultation with the records of 
the participating authors, interviews with members of several services, such as the 
Women's Defense Office, the Domestic Violence Annex, the Specialized Support 
Group for Women, seeking to collect information on the experiences of 
professionals in relation to to the service. The conclusion points to the 
effectiveness of works such as these, showing a relatively low rate of recidivism of 
the authors of Domestic Violence who participated in SERAVIG's activities. 
 
PALAVRAS-CHAVE: violência doméstica; violência de gênero; ressocialização; 
SERAVIG. 
 
KEYWORDS: domestic violence; gender violence; re-socialization; SERAVIG. 
 
SUMÁRIO: 1- Introdução; 2 Violência Doméstica e a Lei 11.340/06; 3 Violência e 
Masculinidade; 4 Dados da Violência Doméstica; 4.1 Dados da Violência Doméstica 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Números 20/21 – Janeiro/Dezembro 2015 

www.sociologiajuridica.net 
 

68 

 

em Ribeirão Preto; 5 O Anexo da Violência Doméstica de Ribeirão Preto/SP; 5.1 
SERAVIG; 5.2 A Ressocialização do Agressor; 5.3 Atividades do SERAVIG; 5.4 
Concepções dos agentes; 5.5 Discussão; 6 Conclusão; 7 Referências. 

 

1. Introdução 

A violência contra a mulher apresenta uma problemática em uma 

magnitude já evidenciada em diversas pesquisas e trabalhos, que carrega em si um 

fator cultural, social e político de uma sociedade patriarcal, em que a supremacia 

do masculino sobre o feminino é muito forte, em que o homem é acolhido pela 

sociedade para exercer condutas dominadoras sobre a mulher, passando a ser 

justificada a violência, muitas vezes, como algo decorrente da culpa da própria 

vítima. Ofensores referem-se à forma de comportamento, ou até vestimenta da 

vítima, como justificativas a agressões de diversas ordens.  

As questões de gênero são um desafio, também, dentro do judiciário, em 

que as agentes do sistema de justiça precisam desconstituir alguns aspectos 

estruturais e culturais que ainda estão presentes na instituição, sendo necessário 

que enfrentem o preconceito e resistência dentro do próprio sistema e integrem os 

órgãos que fazem parte do sistema protetivo, para que lidem com as temáticas 

traçadas pela Lei Maria da Penha, como a implantação de Juizados de Violência 

Contra a Mulher, que também trazem implicações para sua desconstituir 

implantação. 

A Lei Maria da Penha, sem dúvida, é um grande avanço na luta contra a 

violência doméstica, mesmo que tenha muito que ser aprimorada em relação a sua 

aplicabilidade, pois ainda tem como barreiras fatores culturais e estruturais a 

serem desfeitas dentro do próprio judiciário.  

Em Ribeirão Preto, os dados da vigilância epidemiológica através de 

notificações de violência doméstica podem traçar a distribuição de casos segundo 

coincidente de incidência por 100.00 habitantes, mostrando que dentro período do 

período de 2010 a 2017 foram registrados 19.287 casos.  

Através desses dados, podemos verificar que, por mais que o assunto esteja 

com maior evidência na mídia e em pesquisas científicas, a ocorrência da violência 

doméstica ainda é uma prática comum, apresentando números preocupantes, 

extrapolando o campo do direito, sendo necessários também programas para a 

educação e a profilaxia, não devendo se restringir às vítimas das agressões, mas 

devendo também voltar-se para os autores, de modo que estes possam igualmente 

sair do ciclo de violência, este entendido como aquele que ocorre entre as 

agressões e a reconciliação do casal, em que a mulher muitas vezes acaba por 

desistir da denúncia. 

No que se refere aos objetivos pretendidos, esta pesquisa buscou: levantar e 

analisar os procedimentos promovidos pelo Anexo de Violência Doméstica e 

Familiar do Fórum de Ribeirão Preto, no que se refere à ressocialização do autor de 

violência doméstica, verificar se a possibilidade de ressocialização prevista pelo 
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SERAVIG se é efetiva na prática, segundo a visão dos agentes profissionais 

envolvidos; identificar concepções acerca do Programa de Ressocialização de 

Autores de Violência Doméstica; observar se os procedimentos utilizados podem 

favorecer de fato uma reeducação do autor de violência de gênero; Identificar o 

andamento processual após participação no Programa de Ressocialização de 

Autores de Violência Doméstica. 

Diante disso, o trabalho apresenta uma análise de 31 autores de violência 

doméstica, ligados ao Anexo de violência doméstica e Familiar de Ribeirão Preto, 

situado no Fórum Estadual que passaram por um curso de Ressocialização, 

denominado de SERAVIG (Serviço de Reeducação do Autor de Violência de 

Gênero). Para tanto a pesquisa foi realizada por meio de consulta aos autos dos 

autores participantes, bem como entrevistas com integrantes de diversos serviços: 

Delegacia de Defesa a Mulher, Anexo de Violência Doméstica, Núcleo de Apoio 

Especializado a Mulher. 

Para sua realização foi utilizada a metodologia fenomenológica (MOREIRA, 

2002), método empregado numa abordagem qualitativa, voltada para a descrição 

dos fatos como foram percebidos e descritos nos autos dos processos, bem como 

pelos agentes entrevistados. Foi realizada uma pesquisa de campo, com 

abordagem quanti-qualitativa, implementada por meio da coleta de entrevistas 

semidiretivas com sujeitos ligados à Delegacia da Mulher (DDM), ao Anexo de 

Violência Doméstica e Familiar, Juiz (a), do Tribunal de Justiça Estadual e NAEM 

(Núcleo de atendimento especializado a mulher) de Ribeirão Preto, bem como por 

meio do levantamento de dados sobre o funcionamento do SERAVIG, através dos 

autos dos processos que tiverem como participantes os autores de VD (Violência 

Doméstica). O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética, cumprindo 

com as exigências que garantem o anonimato e a privacidade dos sujeitos 

participantes da pesquisa. 

 

2. Violência Doméstica e a Lei 11.340/06 

Entende-se como violência doméstica contra a mulher, segundo a 

Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a 

mulher, adotada em Belém do Pará em 19 de julho de 1994, como qualquer ato ou 

conduta tanto na esfera privada como pública, baseada em gênero, que cause 

morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico contra a mulher.  

A Lei 11.340/06, Lei Maria da Penha surge com o objetivo de diminuir as 

ocorrências de violência doméstica contra a mulher, apresentando consequências 

mais severas para prática de determinados crimes. Criando mecanismos para 

coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, através da criminalização 

destes tipos de violência, alterando o Código de Processo Penal, o Código Penal e a 

Lei de Execução Penal e das outras providências, além de dispor sobre criação de 

juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. 
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A definição de violência doméstica é encontrada, também no art. 5° da Lei 

Maria da Penha:  

Violência doméstica e familiar contra a mulher como 
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 
moral ou patrimonial no âmbito da unidade doméstica (..) ou 
em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor 
conviva ou tenha convivo com a ofendida, independente de 
coabitação.  

A lei abre o leque para as formas de violência, além da agressão física, o que 

gera algumas críticas ao judiciário por este, em alguns casos, ter absolvido o réu 

por faltas de provas. 

O artigo 7º da Lei nº 11.340/2006 diz que são formas de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: 

 

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que 
ofenda sua integridade ou saúde corporal; 

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta 
que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima 
ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento 
ou que vise degradar ou controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, 
vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, 
chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito 
de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à 
saúde psicológica e à autodeterminação; 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta 
que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de 
relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, 
coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a 
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça 
de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao 
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, 
mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou 
que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e 
reprodutivos; 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer 
conduta que configure retenção, subtração, destruição 
parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, 
documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas 
necessidades; 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Números 20/21 – Janeiro/Dezembro 2015 

www.sociologiajuridica.net 
 

71 

 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que 
configure calúnia, difamação ou injúria. 

 

3. Violência e Masculinidade 

Estudos que mostrem a violência no relacionamento com o parceiro são de 

grande importância por evidenciarem o porquê dessa violência e porque ela se 

propaga, uma vez que a violência produz sofrimento tanto para a mulher, quanto 

para o homem, e ainda atinge quem está em volta desses dois protagonistas. 

Partindo muitas vezes através da construção social predominante de que a 

dominação masculina é natural, onde demostrar a sua masculinidade é o que é 

esperado pelo homem. 

No que diz respeito a masculinidade hegemônica, esta que prevalece de uma 

forma cultural, temos  

 

(....) No exercício da função patriarcal, os homens detêm o 
poder de determinar a conduta das categorias sociais 
nomeadas, recebendo autorização ou, pelo menos, tolerância 
da sociedade para punir o que se lhes apresenta como 
desvio. Ainda que não haja nenhuma tentativa, por parte das 
vítimas potenciais, de trilhar caminhos diversos do prescrito 
pelas normas sociais a execução do projeto de dominação – 
exploração da categoria social homens que exige que sua 
capacidade de mando seja auxiliada pela violência. Com 
efeito, a ideologia de gênero é insuficiente para garantir a 
obediência das vítimas potenciais aos ditames do patriarca, 
tendo esta necessidade de fazer uso da violência. (SAFFIOTI, 
2001, p. 115). 

A socialização masculina, ao prescrever certa permissividade em relação à 

prática de violência, pode ser uma das razões para a escassez de estudos sobre as 

possíveis relações entre masculinidade e violência (NOLASCO, 2001). 

Os primeiros trabalhos sobre homens e masculinidades que surgiram nos 

anos 1970 foram influenciados pelas críticas feministas. A maioria dos estudos 

sobre identidade masculina tinha seu foco na sexualidade (GARCIA, 2006). 

Conforme Medrado e Lyra (2003), para compreender a violência de homens 

contra mulheres, a partir das perspectivas de gênero, é preciso incluir análises 

sobre os processos de socialização masculinas e os significados a ser homem em 

nossa sociedade, na qual são educados para reprimir suas emoções, sendo através 

da agressividade, somado a violência doméstica física, formas geralmente aceita 

como marcas ou provas de masculinidade. Nesta linha de pensando é possível 

identificar uma diversidade nos padrões de masculinidade que pode ser contra a 

mulher e contra o próprio homem. 
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Como ressalta Greig (2001), precisam ser feitas conexões entre homens, 

gênero e violência, a fim de articular mais claramente o papel e a responsabilidade 

dos homens no fim da violência baseada no gênero. Para ele é necessário entender 

o comportamento dos homens no contexto de suas vidas, focalizar o processo de 

socializar que produz conexão entre masculinidade e violência. Isto destaca o 

papel da família e da Cultura na produção de homens violentos, e inclui questões 

sobre a violência estrutural de gênero, como uma construção social que determina 

uma relação desigual e opressiva entre pessoal.  

 

4. Dados da Violência Doméstica 

No Brasil, o movimento feminista, tentando modificar as leis que 

mantinham a dominação masculina e construir novas bases de relação, foi o 

responsável por tornar pública a violência de gênero, principalmente a sexual e 

doméstica, reivindicando abrigo, assistência jurídica especial e atendimento 

policial (AQUINO, 2005)  

Valendo-se do mapa da violência de 2015, Waiselfisz (2015) constata que  

Com sua taxa de 4.8 homicídios por 100 mil mulheres, o 
Brasil num grupo de 83 países com dados homogêneos, 
fornecidos pela Organização Mundial da saúde ocupa um 
pouco recomendável a 5° posição, evidenciando que os 
índices locais excedem, em muito, os encontrados na maior 
parte dos países do mundo.  

No mesmo Mapa da violência de 2015 encontramos dados exorbitantes em 

relação aos homicídios contra mulheres, esses denominados como feminicídios 

“Efetivamente, só El Salvador, Colômbia, Guatemala (Três países latino-americano) 

e a federação Russa evidenciam taxas superiores às do Brasil. Mas as taxas do 

Brasil são muitos superiores às de vários países”. 

Pesquisa realizada e divulgada pela Datafolha em 2017 (UOL, 2017), 

confirmam os dados elevados no âmbito da violência doméstica, apontando que 

22% das brasileiras sofreram ofensas verbais no ano passado, um total de 12 

milhões de mulheres. A mesma pesquisa aponta que 10% das mulheres sofreram 

ameaça de violência física, 8 % sofreram ofensa sexual, 4% receberam ameaça com 

faca ou arma de fogo, 3% ou 1,4 milhões de mulheres sofreram espancamento ou 

tentativa de estrangulamento e 1 % levou pelo menos um tiro  

Em dados levantados pela vigilância epidemiológica de Ribeirão Preto no 

período de 2010 a 2016, desde quando foi implantado o programa de notificação, 

podemos observar a diferença dos casos de violência por sexo, com a 

predominância discrepante do autor da agressão ser do sexo masculino.  
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4.1 Dados da Violência Doméstica em Ribeirão Preto 

Em Ribeirão Preto, o programa de notificação compulsória pelo Ministério 

da Saúde, conta com dados da vigilância epidemiológica em que podemos 

visualizar, também, números discrepantes em relação à violência doméstica, 

destacamos duas tabelas abaixo em que nos mostra a predominância do sexo 

masculino como autor das agressões e a espécie de relação. 
 
Tabela 01. Frequência por Sexo Autor Agressão segundo ano da notificação 
 
 

 
Fonte: Vigilância epidemiológica - SINAN/DVE/SMS-RP  
 

Analisando o número de ocorrências e a situação conjugal, verificamos que 

as maiores ocorrências são entre companheiros, reafirmando o que anteriormente 

exposto sobre a violência manifestar na maioria das vezes com os seus parceiros. 
 
Tabela 02. Frequência de ocorrência de violência segundo situação conjugal e ano 

da notificação 
 

Ano Notif. Ig.,Bran Solteiro Casado Viúvo Separado Não se apl. Total 

2009 129 455 772 59 294 165 1874 

2010 268 492 989 48 166 119 2083 

2011 262 640 1107 58 263 186 2516 

2012 461 636 777 29 202 278 2383 

2013 242 730 603 33 182 245 2035 

2014 161 380 347 28 81 126 1123 

2015 199 264 824 28 55 148 1518 

2016 52 244 422 14 44 117 893 

Total 1775 3841 5841 297 1287 1384 
 Fonte: Vigilância epidemiológica -  SINAN/DVE/SMS-RP 

Pop: Estimativa populacional total IBGE 

Ano Notific 
Em 
Branco Ignorado Masculino Feminino 

Ambos 
sexos Total 

2010 140 205 1519 166 53 2083 

2011 127 325 1813 209 42 2516 

2012 22 346 1733 217 65 2383 

2013 15 222 1416 242 140 2035 

2014 15 130 769 159 50 1123 

2015 50 105 1170 152 41 1518 

2016 12 78 633 144 29 661 

Total 437 1546 10339 1402 470 14194 
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Ainda há uma predominância, quando se trata da violência doméstica, em 

estudos e dados quase exclusivamente pautados a respeito da mulher vítima, e não 

no homem autor, e talvez seja esta mais uma forma de culpabilizá-la, isentando o 

homem de maiores e mais aprofundados questionamentos. Diante disso, a 

importância de dados pautados também no autor, para que tenha uma maior 

dimensão e percepção da problemática, pode favorecer a busca por políticas 

públicas efetivas, não limitadas a formas emergenciais. 

 

5. O Anexo da Violência Doméstica de Ribeirão Preto/SP 

Inaugurado em março de 2015, o Anexo de Violência Doméstica e Familiar 

de Ribeirão Preto/SP já contava, inicialmente e de redistribuição oriunda das 

demais Varas Criminais, com média 2.000 processos, tendo como responsável a 

Juíza Auxiliar da 2° Vara Criminal.  

Por método de distribuição igualitária, atuam ali todos os 5 (cinco) juízes 

criminais até o final do processo a partir da denúncia. Hoje, com mais de 2 (dois) 

anos de sua instalação, as atividades realizadas no Anexo de Violência Doméstica e 

Familiar são de acordo com a lei Maria da penha (lei n.11.340/2006), abrangendo 

múltiplas infrações cometidas nesse âmbito, como as de lesão corporal, injuria e 

ameaça, ou seja, em atentado ou ofensa de natureza física, psicológica, sexual, 

patrimonial e moral. 

Além de instaurado o inquérito policial, outro diferencial desta lei é que 

pode ser solicitada a medida protetiva de urgência, nos termos do art.22 da Lei 

11.340/2006, no momento em que a vítima vai fazer o boletim de ocorrência para: 

I – Suspensão da posse de restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão 

competente, nos termos da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003; II- 

Afastamento do lar, domicilio ou local de convivência com a ofendida; III- Proibição 

de determinadas condutas, entre quais: a) aproximação da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o 

agressor; b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida; IV – Restrição ou suspensão de 

vítimas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento 

multidisciplinar ou serviço similar; V – Prestação de alimentos provisionais ou 

provisórios. Notou-se em verificação in loco que, ao chegar o requerimento da 

medida no Anexo de Violência Doméstica e Familiar local, a análise pelo juiz vem 

sendo feita de forma ágil, em até quarenta e oito horas, e em maioria as concedidas 

dizem da proibição de aproximação da vítima, fixado o limite mínimo de 100 (cem) 

metros, proibição de comunicação com a vítima e afastamento do agressor do lar. 

É certo afirmar que os artigos. 22, 23 e 24, da mesma lei, para a concessão 

das medidas protetivas de urgência, condizem com o que solicita a vítima, podendo 

acontecer que mesmo que tenha sofrido ela uma infração penal, não solicite 
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nenhuma delas; também vieram casos detectados em que, sem configurada ou 

precisa a infração penal correspectiva, apenas a medida protetiva foi requerida e 

foi necessária, além de deferida. 

O Anexo local conta ainda com atuação de assistentes sociais e, mais 

recentemente, psicólogas. Esses técnicos vêm trabalhando junto ao Anexo de 

forma a auxiliar e orientar vítimas e autores, e em alguns casos sob realização de 

visitas domiciliares, relatadas depois ao Juízo para que sejam determinados os 

próximos procedimentos. Como isso, aqui se atendeu à previsão legal de criação de 

equipe de atendimento multidisciplinar, a ser integrada por profissionais 

especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde, com o objetivo de dar 

assistência à ofendida e seus familiares e fornecer subsídios, por escrito, ao juiz, ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública, por meio de pareceres e laudos (art. 29 

da Lei 11.340/06). 

 

5.1 SERAVIG 

O artigo. 35, da Lei 11. 340/06 prevê que a União, o Distrito Federal, os 

Estados e os Municípios podem criar e promover, no limite das respectivas 

competências, centros de educação e de reabilitação para os autores de violência. 

Para isso, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios deverão 

estruturar seus serviços para criar e promover centros de educação e de 

reabilitação para os agressores (artigo. 35 v). 

A Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República -

SPM/PR -elaborou, em 2008, o documento “Diretrizes Gerais dos Serviços de 

Responsabilização e Educação do Agressor”. O termo “serviço” foi utilizado para 

mencionar ao previsto no art. 45 da Lei Maria da Penha, que se refere a Centros de 

Educação e de Reabilitação para os Agressores. Essas diretrizes para 

funcionamento do serviço são de responsabilidade da SPM/PR e dos demais 

Ministérios integrantes da Câmara Técnica do Pacto Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra a Mulher (BRASIL, 2011). 

Juízes vêm decidindo de acordo com o que já se pacificou no Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento da ação Declarante de Constitucionalidade n. 19, 

ao tratar da constitucionalidade da vedação da aplicação da Lei n. 9.099/95 aos 

crimes de violência doméstica, a prestigiar o parágrafo 8° do artigo 226 da carta da 

Republica, que prevê a obrigatoriedade de o Estado adotar mecanismos que 

coíbam a violência no âmbito das relações familiares.  

Com respaldo no art. 45, da Lei 11.340, em Ribeirão Preto ocorreu a criação 

do Serviço de Reeducação do Autor de Violência de Gênero, o SERAVIG, projeto 

desenvolvido junto à então Coordenadoria da Mulher, que com a mudança da 

gestão municipal passou a chamar-se NAEM (Núcleo de Apoio Especializado a 

Mulher), em parceria com o Poder Judiciário.  
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Trata-se de um serviço da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, cujos 

encaminhamentos dos autores decorrem de decisão do Juízo do Anexo, seja no 

momento da concessão das protetivas, seja em outros momentos do feito e até em 

sede de cumprimento de pena. Elegem-se autores que não estejam envolvidos em 

reincidência ou lesão corporal grave, incluindo-os, oportunamente, em um ciclo de 

palestras, de duração de cerca de uma hora semanal e até dois meses. Ao final, os 

autores são avaliados, sendo o SERAVIG o que produz relatório que trata do 

desenvolvimento do autor, seja em frequência, seja quanto à sua aderência e 

conscientização acerca das propostas e debates ali concebidos. 

Em suma, os procedimentos desenvolvidos pelo serviço do SERAVIG 

contemplam, nessa ordem: entrevista inicial, adesão e permanência em grupo de 

orientação, entrevista de devolução e encaminhamento. A entrevista inicial e 

devolutiva obtém duração de 60 minutos, ocorrendo ambas individualmente com 

utilização de roteiro com perguntas abertas e fechadas, podendo essas serem 

complementadas. Feito isso, dá- se início ao grupo de orientação com 12 encontros 

com duração média de 2 horas, propondo a cada encontro um tema para discussão 

e convidando profissionais para abordarem sobre a temática com os participantes. 

Os temas abordados são: lei maria da penha; paternidade; guarda e família; 

comunicação não violenta; mediação; gênero; posse ciúmes e traição; relações 

familiares, afetivas e sexualidade; ciclo da violência; álcool, drogas e a prevenção 

de recaídas; relatos a violência doméstica na perspectiva de uma mulher vitimada, 

não sendo essas temáticas pré-definidas e, sim, de acordo com a realidade dos 

autores presentes no curso. 

Foram analisados 03 (três) ciclos – os três primeiros concluídos pelo 

trabalho do SERAVIG, que teve seu início em 31/05/2016. O trabalho realizado 

pelo SERAVIG contou com a participação de 31 autores de violência doméstica e 

familiar que praticaram injúria e/ou ameaça contra suas companheiras, sendo 

parâmetro para a participação dos encontros, como já registrado, não ter ocorrido 

lesão corporal e nem serem eles usuários contumazes de álcool e droga.  

A proposta é importante porque possibilita desenvolver uma análise, 

voltada para alternativas de superação das condições de violência, no que diz 

respeito ao papel do agressor. Isto se justifica especialmente pelo fato de que o 

discurso penal não é plenamente apropriado para o enfrentamento de problemas 

domésticos e familiares, já que na maioria das vezes ignora as origens do conflito, e 

promove efeitos paradoxais do aprisionamento, especialmente quando o agressor 

sai da prisão (quando isto acontece de fato), e toma a vítima como culpada pelo seu 

aprisionamento.  

 

5.2 A Ressocialização do Agressor 

Ao ser cometida uma conduta ilícita penalmente, deverá entrar o Estado 

com o dever de punir aquele que violou a lei estabelecida para determinada 
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conduta, sendo assim o direito penal uma forma de manter a convivência pacifica 

entre os membros da sociedade, sendo uma forma de garantia. Contudo, ao 

pensarmos na justiça punitiva, precisamos lembrar que ela acarreta também 

fatores negativos por não obter uma estrutura que procura a ressocialização de 

quem cometeu o delito. Dessa maneira, o estado trabalhar com o autor de violência 

doméstica é uma maneira de desmitificar a ideia patriarcal de masculino, passando 

por um processo de reeducação em relação ao feminino. 

 

Haja vista que a violência é engendrara num quadro e ciclo 
de violência, só pode ser adequadamente solucionada ou 
rompida pelo estabelecimento de padrões não-violentos de 
conduta. Assim, a repressão social mediante punições 
extremas, tais como o encarceramento, deve ser concebida 
com medida extrema e somente quando as outras 
alternativas tenham sido esgotas. 

A educação e a Profilaxia despontam como elementos 
principais de controle. A formação de adultos que saibam 
lidar com suas frustrações, como a oposição e com a sua 
própria agressividade em níveis controláveis e equilibrados 
numa relação familiar é fundamental. (PONZILACQUA, 2013, 
p. 18)  

Neste sentido, a justiça restaurativa pode ser compreendida como “uma 

técnica de solução de conflitos que prima pela criatividade e sensibilidade na 

escuta de vítimas e dos ofensores”, ou seja, promove alternativas para resolver 

conflitos e violência de formas alternativas, integrando vítima, ofensor e família. A 

finalidade é a de que o indivíduo repare e tenha consciência do dano causado pela 

infração penal cometido, podendo assim ser integrado novamente na sociedade, de 

forma a não ocorrer à prática novamente, sendo a justiça restaurativa incentiva 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio do protocolo de cooperação para 

difusão da justiça restaurativa. 

Diante do exposto, no que diz a ressocialização do autor de violência 

doméstica está sendo evidenciado que através do comparecimento no SERAVIG e 

desta forma o cumprimento do curso e pacificação doméstica pode ser um dos 

elementos para pedido de arquivamento processo pelo Ministério Público, como se 

o autor já tivesse se disposto a uma alteração de conduta ou então, em última 

instância, no caso de pena, termo aplicado na sentença como uma condição 

específica do sursis, em substituição a outras, as ordinárias ou normais previstas no 

Código Penal, como um despacho proferido pela Juíza auxiliar da Vara Criminal de 

Ribeirão Preto: 

Conforme artigo 79 do CP, resta totalmente substituído em 
todos os seus termos e condições, pela única condição 
especial e ou especifica da frequência do réu ao curso do 
SERAVIG, e desde que tudo cumpra integralmente, sob 
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intimação oportuna pelo Juízo das Execuções. Nesse sentido, 
registro que a não aderência ou não frequência em relação 
ao curso sob relatório próprio, deve dar ensejo a intimação 
do réu condenado para fins de cumprimento do sursis na 
forma e período de sua previsão regular do CP, por dois 
anos, nos termos do artigo 77 c.c 78,§ 2°, a,b e c do CP. 

Embora já vivenciemos um novo olhar no que tange a ressocialização do 

autor de violência doméstica e familiar, ainda apresenta um pensamento 

dominante em torno na punibilidade deste, sustentando a punição, do que o 

trabalho em volta de sua ressocialização. 

O crescimento do número de serviços voltados aos HAVs em todo mundo, 

constitui um alerta para a urgência de estudos científicos que respondam 

satisfatoriamente a críticas e questionamentos recebidos por esses (BENNETT; 

WILLIAMS, 2001; SAUNDERS; HAMILL, 2003). 

 

5.3 Atividades do SERAVIG 

Os atendimentos do SERAVIG ocorreram após solicitação da Juíza 

responsável, devido ao deferimento da medida protetiva, sendo o objetivo do 

trabalho responder o que está previsto no artigo 45 da lei 11.340/06. 

Analisando os 3(três) primeiros ciclos concluídos, no que se refere ao 

andamento processual dos autores de violência doméstica que participaram dos 

cursos do SERAVIG, até a data do fechamento do trabalho obtemos os seguintes 

resultados através de consulta dos autos, no qual teve autorização prévia para a 

consulta. 

O primeiro ciclo concluído do SERAVIG teve participação de 10(dez) autores 

de violência doméstica em que foram cumpridas todas as exigências propostas 

pelo programa, com relação assiduidade e sigilo. Podemos observar que 5 (cinco) 

destes autores tiverem extinta a punibilidade do crime a ele imputado, ficando 

também extinta as medidas protetivas anteriormente concedidas e o processo 

arquivado. 5 (cinco) continuam com o processo em andamento.  

Em relação a esse ciclo, importante salientar que identificamos um caso, que 

independente de sua participação no programa do SERAVIG teve oferecida 

denúncia pelo Ministério Público e recebida a denúncia pelo magistrado, nas 

sanções do artigo 129, §9, do código penal. 

Ainda em cima deste ciclo podemos observar dois autores que 

desrespeitaram as medidas protetivas, registrado no relatório do SERAVIG e o 

outro caso em manifestação do Ministério Público em que entendeu que não houve 

mudança na situação fática que deu ensejo à medida protetiva à vítima. 
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Tabela 03. Dados do primeiro Ciclo SERAVIG 
 
Autor Conclusão 

do Curso 
Cumprimento 

da Medida 
Protetiva  

Extinção de 
punibilidade 

Andamento  Reincidência 

C.H X X  X  
I.Z X X X   
C.F X X X   
J.M X X  X  
E.P X X X   
R.F X X X   
A.M X  X   
H.B X X X  X 
R.L  X  X  
W.R X   X  

 

O segundo ciclo concluído do SERAVIG teve participação de 12 (doze) 

autores, em que 09 deles cumpriram todas as exigências propostas pelo programa, 

um caso em que o autor não compareceu na entrevista inicial, mas justificou 

ausência no grupo devido ao horário de trabalho através de declaração, e, outro em 

que compareceu na entrevista inicial, posteriormente, não conseguindo mais 

contato para comunicar sobre o início do grupo. 

Observamos também, através de relatório do SERAVIG que, mesmo 

cumprindo com todas as obrigações, assiduidade e sigilo, tivemos um autor que 

não respeitou a medida protetiva em relação à aproximação da ofendida e contato 

com ela. O mesmo autor, durante cada encontro se mostrou interessado e 

participativo, relatando em entrevista final que gostou de todos os temas e foi 

muito proveitoso. Dos autores participantes, 5 tiveram extinta a punibilidade do 

crime a ele imputado e o processo arquivado e 7 continuam com o processo em 

andamento. 
 

Tabela 04. Dados do segundo Ciclo do SERAVIG 
 
Autor Conclusão 

do Curso 
Cumprimento 

da Medida 
Protetiva  

Extinção de 
punibilidade 

Andamento Reincidência 

A.C  X  X  
B.W  X X   
D.D X X  X  
E.O X X  X  
M.C X X  X  
L.E X   X  
T.A X X  X  
A.T X X    
G.J X X X   
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No terceiro e último ciclo houve a participação de 09(nove) autores de 

violência doméstica desses, 6 (seis) continuam com o processo em andamento. Dos 

autores que ainda estão com o processo em andamento.  

 
Tabela 05. Dados do terceiro ciclo do SERAVIG 

 

  

5.4 Concepções dos agentes 

As entrevistas tiveram um papel importante para que visualizássemos 

questões de grande relevância, não somente para o presente trabalho, mas 

também para que possamos obter de forma ampla e direta a concepções dos 

profissionais envolvidos nesta temática, que mesmo que não tenham contato 

direto, o trabalho por eles desenvolvidos no dia-dia influenciam no trabalho dos 

demais agentes. Neste sentido, em relação à modificação do trabalho após a 

instalação do anexo de violência doméstica de Ribeirão Preto, a Juíza de Direito, 

responsável pelo serviço aponta: “Sem dúvida (modificação do trabalho), porque 

trouxe especialidade e maior cobertura/reunião com a rede protetiva, fixação de 

novos projetos, algo que não ocorria com a simples distribuição dos feitos para 

cada vara criminal”. 

Ainda sobre a questão, a respeito das modificações realizadas com o Anexo, 

foi apontado pela entrevistada, da Delegacia de Defesa a Mulher: 

 

(A modificação) me ajudou muito agora a gente tem onde 
recorrer agora com pessoas preparadas para aquilo, 
especializadas naquilo, que entendem nossa língua, que sabe 
do que a gente está falando, porque antes era uma via sacra 
né, pedir um mandado você corria o fórum inteiro, não sabia 
onde ia cair, agora não com pessoas que estão ali mais 

E.F X X X   
M.V  X  X  
H.A X  X   

Autor Conclusão 
do Curso 

Cumprimento 
da Medida 
Protetiva  

Extinção de 
punibilidade 

Andamento Reincidência 

M.A X X  X  
E.L X X  X  
J.E X X  X  
L.C X   X  
C.J X  X   

R.M X X  X  
S.M X X  X  
C.O  X X X  
C.J X X X   
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engajada com a situação. O que tem de negativos é que elas “ 
vem aqui, vão lá, vem aqui, vão lá” elas ficam fazendo uma 
via sacra quando elas querem alguma coisa ou quando elas 
não querem mais, então o processo está aqui, elas querem 
tirar lá, ou o processo está lá elas querem que dá um jeito 
aqui e vira aquele, entendeu? Isso que é o negativo, tem mais 
lugar para ir. 

 

 A Chefe de seção Judiciaria do Anexo de Violência Familiar: 

 

Sim, modificou e muito. Gosto de onde estou e o que faço. 
Trabalho com algo que para muitos (inclusive mulheres) é 
impossível a melhora do outro (outras mulheres). Melhora 
no sentido de abandonar o companheiro, o filho e começar 
outra história. Dar o famoso “basta”. O basta não é somente 
dar as costas, o basta também pode ser “chega”, isto é, de 
agora para frente não há cartas marcadas. A maneira como 
trabalho hoje é mais prazeroso, pois trabalho com um 
público que procura ajuda e estamos (a equipe do Anexo – 
funcionários, técnicos e estagiários) ali para fazer o nosso 
melhor. Apresentando os casos à Juíza que coordena o Anexo 
a qual veste a camisa pela causa e nos encoraja.  

No balcão, assim como nos processos podemos ouvir 
(vítimas e apontados ofensores) sem julgar e passamos a 
acreditar nas verdades que nos sãos apresentadas.   
Procurar solução ou amenizar os conflitos junto aos órgãos 
que trabalham em parceria (CEJUSC, NAEM, DEFENSORIA 
PÚBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO, DELEGACIA DA MULHER).  

Infelizmente, é necessário apresentar pontos negativos, a 
falta de funcionário. Parece-me ser um problema do 
Judiciário e não específico do Anexo. O Anexo já deveria ter 
sido transformado em Cartório em virtude da demanda e por 
conseguinte da divulgação nos meios de comunicação 
quanto a Lei da Maria da Penha. 

Podemos observar pontos de vistas parecidos de alguns profissionais, que 

tem contato direto e indireto com os autores é o que relata a Delegada da Delegacia 

de Defesa a mulher, ao ser questionada se tem conhecimento de alguma política 

pública para autores de violência doméstica: 

 

Conheço o SERAVIG, que é uma coisa que a Dra. X coloca 
sempre nas sentenças dela, eu acho muito interessante, que 
a Coordenadoria estava fazendo, eu não sei se continua 
fazendo, mas, é uma coisa que eu posso dizer pela minha 
experiência que deu muito resultado, é um trabalho de 
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formiguinha né? Porque eles faziam assim com 12 homens, 
20 homens, e é pouco, devia ser uma coisa mais extensa mais 
programada, mais aulas mesmo sabe?  

 

Na mesma abordagem, a chefe de sessão judiciária do anexo de violência 

doméstica diz:   

Conheço o curso do SERAVIG e a Constelação. Essa última 
encontra-se suspensa, aguardando a criação da ONG para 
continuação do trabalho, que ao meu ver tem bons 
resultadas. É como o trabalho de formiguinha. 

O que é reforçado pela Juíza entrevistada: “Em Ribeirão Preto, trabalhamos 

com o projeto SERAVIG, além de acompanhamentos e atendimentos individuais 

pelas redes municipais, em encaminhamentos a outras áreas, como a da Saúde, 

CEJUSC, Vara de Família, Oficina de Pais, Constelação Familiar”. 

Em estudos e entrevistas notamos uma resposta positiva em relação às 

políticas públicas adotadas para os autores de violência, mostrando-se uma 

proposta eficaz, mesmo que pequena diante da questão, podendo até mesmo 

visualizar as diferentes metodologias adotadas nos projetos existentes, sobre a 

eficácia especificamente do SERAVIG, a Delegada relata:  

Eu acho maravilhosa, se quer saber eu nunca vi um 
programa , uma proposta que desse mais resultado do que 
essa , que a gente fica nessa energia de tratar a vítima a 
vítima a vítima , gente , a vítima sabe que ela tem que fazer 
,ela sabe , mas eu tenho vítimas aqui que gostam dos 
agressões , e ai o que acontece , ela volta para aquela 
situação porque ela gosta dele e ele não vai mudar e ela fica 
ali , agora se ela se ela tiver condição de ter um 
relacionamento melhor , se ele de alguma forma poder 
entender os atos que ele cometeu , porque acho um serviço 
social maravilhoso , porque nós não estamos só , é acudindo 
essa vítima , nós estamos restaurando famílias e isso é quase 
divino , eu acho maravilhoso. 

Esta importância destaca pela delegada é repetida pelos demais 

entrevistados de forma unânime. 

 

5.5 Discussão  

A partir da análise dos autores participantes do SERAVIG permitiu 

evidenciar que dos 31 (trinta e um) participantes, 29 (vinte e nove) concluíram do 

curso, o que no tocante de aceitação da determinação do comparecimento no curso 

foi satisfatória.  

Em relação ao cumprimento da medida protetiva concedida as vítimas de 

violência doméstica, houve descumprimento em relação aproximação da vítima de 
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6 (seis) autores. Sobre a situação do processo 12 (doze) deles tiveram extinta a 

punibilidade e o processo arquivado e 19 (dezenove) estão com o processo ainda 

em andamento. Importante destacar, que o fato de ter ocorrido o descumprimento 

da medida protetiva, não significa que o autor seja reincidente e para isso foi 

preciso um estudo mais detalhado de cada autor, para que checássemos se após 

participação do curso, os autores que participaram tiveram outra medida protetiva 

ou processo criminal. 

O acompanhamento dos autores engloba uma parte do enfrentamento da 

violência contra a mulher, uma vez que colabora com a desconstrução de 

comportamentos machistas e sexistas, ainda muito presente na sociedade 

brasileira, uma vez que não adianta empoderar a mulher, sem mesmo dar atenção 

ao homem e a toda a questão cultural muito arraigada, que impedem uma 

interação mais igualitária e saldável entre homens e mulher. Nesse sentido, em 

estudos realizados mostram que os maiores números de agressões acontecem no 

convívio familiar, realizadas por seus companheiros.  

Tal fato evidência que, muitas vezes, ao denunciar o agressor, a vítima não 

busca puni-lo, mas deseja apoio para resgatar sua relação familiar em um convívio 

sem violência. (LABRONICI; FERRAZ; TRIGUEITO; FEGADOLI, 2010) 

O que é confirmado pela Coordenadora do NAEM de Ribeirão Preto, ao dizer 

sobre os trabalhos por eles desenvolvidos: 

O NAEM tem como objetivo atender mulher vítima de 
violência, então a proposta é um atendimento psicossocial 
com atendimentos em grupos, orientações jurídicas para que 
essa mulher se sinta amparada, acompanhada nessa 
trajetória. Seja ela separação ou não, então hoje assim, o 
grande diferencial do NAEM é que nós atendemos as 
mulheres que desejam continuar com o agressor e consiga se 
reestruturar, seja a relação ou forças internas, recursos 
internos para transcender e sair dessa situação de violência. 

O que gera ainda, muitos questionamentos, de forma geral e não apenas a 

esse estudo em questão, é a rede de atendimento com que a vítima se depara, uma 

vez que além do sofrimento causado pelo ato que causou tal violência “é 

novamente exposta a constrangimentos e julgamentos morais, por aqueles que 

deveriam protege- lá, ocorre desde a delegacia de polícia até o próprio judiciário” 

(VASCONCELOS; AUGUSTO, 2015).  

Nesse sentido, o Anexo de violência Doméstica e Familiar de Ribeirão Preto 

proporciona maior a acessibilidade da vítima, uma vez que está pode solicitar as 

medidas protetivas de urgência diretamente no serviço, não necessariamente, 

precisa solicitar na Delegacia de defesa a Mulher, o mesmo em relação aos 

atendimentos realizados pelo setor técnico, acompanhado de perto os casos e  

através disso, possibilitando a oitiva pela equipe dos demais envolvido, não 

somente a vítima e junto a tudo isso, o próprio SERAVIG que desenvolve um 
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relatório de todos participantes , importante enfatizar que o programa não tem a 

função de julgar os autores participantes, papel este, exclusivamente da justiça. 

É o que relata ainda a Coordenadora do projeto: 

(...). Quanto ao SERAVIG, nos hoje atendemos em duas 
abordagens, a primeira que é o grupo, então ela vem via 
intimação, ele não vem por conta própria pelo desejo de 
restabelecer uma relação, mas por uma intimação. Ai ocorre 
a gente percebe, que ocorre durante o processo grupal, uma 
transformação em alguns conceitos, principalmente no que 
se refere a violência, por que muitos autores chegam aqui 
desconhecendo que eles praticaram uma violência e saem 
daqui com uma percepção diferente(...) 

A despeito de analisarmos um programa recente, observamos que, embora 

com poucos módulos do curso concluído, já apresentaram resultados positivos que 

podem ser colocados em análise, junto a outros trabalhos desenvolvidos em todo 

Brasil. 

É o que recentemente foi elencado em reportagem (UOL, 2017), onde 

verificamos diversos trabalhos com autores de violência doméstica. Como 

exemplos,  o “ grupo reflexivo de homens” que iniciou as atividades em 2006, 

reunindo cerca de 15 homens toda segunda feira de duração de 2 (duas) horas em 

pinheiros; “Tempo de Despertar” um projeto do Ministério Público de São Paulo, 

criado por Gabriela Mansur, promotora, em que tiveram 3 edições em Taboão da 

Serra e a sua primeira edição na Capital com  modelo de 10 encontros que reuniu 

cerca de 20 homens em manhãs de terça alternadas  no Fórum Regional da Penha, 

na Zona Leste que teve seu termino em julho de 2017; “ E agora José?”, no qual os 

encontros são realizados todas as quartas-feiras na sede da Policia Militar da 

cidade do ABC, que tem como peculiaridade trabalhar com homens já condenados, 

em que os encontros e sua frequência servem como substituição de pena, com 

cerca de 60 homens com conclusão do curso. Na mesma matéria indicam projetos 

além do estado de São Paulo, como por exemplo, o projeto “Lá em casa Quem 

Manda é o Respeito”, idealizado pelo Ministério Público de Mato Grosso que 

organiza reuniões com homens que estão presos, na Subsecretarias de Política 

para Mulheres do Distrito Federal, o trabalho do Núcleo de Atendimento às 

Famílias e a Autores de Violência Doméstica trabalha com uma média de 40 

homens em 2013, e, em 2015, encaminhou 115 agressores”. 

Além destes, temos o SERAVIG, objeto de nosso estudo, que apresenta uma 

proposta de 12 encontros temáticos, abordando os temas pertinentes a violência, 

além desses muitos outros, que mesmo não citados acontecem em todo Brasil, o 

que reforça a ideia de que a temática apesar de ter muito a que ser trabalhada, está 

ganhando visibilidade e força. 
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6. Conclusão 

Este estudo teve como objetivo analisar a efetividade de um serviço de 

ressocialização de autores de violência de gênero, SERAVIG realizado no município 

de Ribeirão Preto, com base em autores que abordam assuntos como violência e 

masculinidade, e o respaldo que a Lei 11.340/06 fornece, para a aplicabilidade e 

efetivação de ferramentas voltadas aos programas efetivados em todo território 

nacional. 

Do ponto de vista das profissionais entrevistadas, enxergam a 

implementação do Anexo de violência doméstica como uma conquista, em que 

envolvem todos os serviços desde a delegacia que tem um lugar para recorrer, a 

centralidade dos processos em apenas um lugar e a possibilidade de desenvolver 

projetos, o mesmo observamos em relação ao SERAVIG, que foge da proposta de 

um olhar só para vítima, trazendo bons resultados, como descritos por duas 

entrevistadas, ainda que seja “um trabalho de formiguinha” trabalhar com um 

número pequeno de homens autores . 

O acompanhamento dos autores de violência doméstica contribui para o 

enfrentamento à violência doméstica, uma vez que não só o responsabiliza pela 

violência que cometeu como também traz um viés de reeducação e prevenção. 

Em relação aos grupos, nos relatos de alguns homens, que de início tímidos 

e poucos participativos no decorrer dos encontros houve uma melhoria na 

participação, principalmente diante de assuntos mais próximos a realidades, sendo 

eles, identificados nos relatórios finais como ciúmes, posse, traição.  

Ao analisarmos os andamentos processuais dos participantes do programa 

que totalizaram 31 autores de violência doméstica, foi identificado apenas um caso 

de reincidência, após a conclusão do curso, o que reforça a efetividade do trabalho 

com os autores de violência doméstica para que estas agressões não se repitam. 

A sensibilidade do judiciário é de total importância para efetivação dos 

programas de ressocialização, como também para aplicação da Lei Maria da Penha, 

não só aplicando a justiça punitiva, como também a justiça restaurativa, de forma 

que tenha uma melhor integração à rede de proteção a mulher, tratando a temática 

de forma mais efetiva, é certo dizer também que após 11 anos da lei 11.340/06 

existem algumas barreiras, desde os fundamentos probatórios insuficientes nos 

inquéritos policiais que acabam por não denunciar o autor de violência por provas 

insuficientes, afastando assim sua aplicação, por outros tipificados no Código penal 

e como já mencionado anteriormente o despreparos da rede de proteção que acaba 

por revitimizar a mulher em situação de violência.  

O serviço mostra a importância de sua implementação e os benefícios que 

pode trazer com sua ampliação, de forma a levar temáticas a maiores números de 

homens que muitas vezes desconhecem ou enxergam como um tabu. Para esses 

autores, é um começo para a desconstituição do machismo, ainda muito arraigado 

em nossa sociedade, ao levar temáticas como comunicação não violenta, mediação, 
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gênero, possessividade, ciúmes; consequências do álcool e drogas, entre outros 

fatores, presentes na realidade dos participantes de cada ciclo, aparecendo assim 

como o gatilho para mudança de tratamento para futuros relacionamentos, ou em 

determinados casos, com a própria vítima, uma vez que os autores são 

majoritariamente maridos ou companheiros. 

O Serviço de Reeducação do Autor de Violência de Gênero (SERAVIG) diante 

das questões levantadas neste trabalho é sim, um serviço eficaz que traz consigo, 

ferramentas essenciais para o enfrentamento da violência contra a mulher, uma 

vez que possibilita tratar a problemática pela origem, trabalhando as causas que 

levou a violência, para que esse homem autor não reproduza novamente. 
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em Direito, Universidade Estácio de Sá - UNESA-RJ. 
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RESUMO: A experiência brasileira de reconstrução social após um período de 
Ditadura Militar violento enquadra-se na proposta teórica formulada como Justiça 
de Transição. Nesse sentido, propõe-se neste artigo recuperar os preceitos 
conhecidos como Princípios de Chicago, uma vez que voltados para que 
determinados Estados e/ou atores sociais, quando envolvidos em um cenário real 
e difícil de enfrentamento civil, conflito generalizado eu outra atrocidade, possa 
colocar em prática diferentes e complementares processos de reconstrução 
política nacional, em especial o de número 05, voltado para a dimensão da 
educação e da memorialização. Parte-se, portanto, dos referenciais teóricos 
desenvolvidos pelos teóricos de Chicago para descobrir se a experiência brasileira 
foi capaz de realizar os objetivos desta construção institucional e jurídica. Conclui-
se, por sua vez, reconhecendo a essencialidade do Direito à Educação como um dos 
mais importantes fundamentos da reconstrução social do país, ainda em processo 
de tratamento em relação ao período de conflito do Regime Militar. Trata-se, enfim, 
de um estudo que traduz em uma pesquisa de base teórica, do tipo bibliográfico-
histórica. 
 
ABSTRACT: The Brazilian experience of social reconstruction after a period of 
violent military dictatorship falls within the theoretical proposal formulated as 
Justice of Transition. In this sense, it is proposed in this article to recover the 
precepts known as the Chicago Principles, since aimed at certain States and/or 
social actors, when involved in a real and difficult scenario of civil conflict, general 
conflict and other atrocity, can Put into practice different and complementary 
processes of national political reconstruction, especially number 05, focused on the 
dimension of education and memorization. It is based, therefore, on the theoretical 
frameworks developed by Chicago theorists to find out if the Brazilian experience 
was capable of accomplishing the objectives of this institutional and juridical 
construction. It concludes, in turn, recognizing the essentiality of the Right to 
Education as one of the most important foundations of the country's social 
reconstruction, still in the process of being treated in relation to the conflict period 
of the Military Regime. Finally, it is a study that translates into a theoretical-based 
research of the bibliographic-historical type. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Justiça de Transição; Princípios de Chicago; Educação; 
Direitos Humanos. 
 
KEYWORDS: Justice of Transition; Principles of Chicago; Education; Human rights. 
 
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Princípio nº 5 de Chicago; 3. Considerações Finais; 4. 
Referências bibliográficas.   
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1. Introdução 

A história econômica e política do Brasil pós-II Guerra é marcada pelo 

populismo democrático instável (1946-1964) seguido pela violenta e nefasta 

ditadura militar imposta após um sangrento golpe de Estado (1964-1985). São 

dois períodos sociais e políticos que demandariam considerações próprias, mas 

não estão no localizados no núcleo investigativo central deste artigo. Todavia, 

ambos os momentos são pressupostos teóricos e históricos para debate da justiça 

de transição, ou em outras palavras a luta pela redemocratização e recuperação do 

Estado de Direito, nos anos 1970 e 1980. 

Em síntese, o golpe militar de 31 de março de 1964 fechava um ciclo de 

instabilidade política e crise econômica sem precedentes. Não se trata aqui de 

fazer um balanço da agressividade jurídica e da barbárie política impetrada à 

história do país, mas sim de buscar abalizar a dialética do momento histórico e sua 

relação com a reconstrução do Estado democrático de Direito, objeto do presente 

estudo. A instalação do Regime Militar em março de 1964 não apresentou, de 

imediato, um plano político a médio e longo prazo. Os Militares trataram logo de 

promover cassações de mandatos de deputados, senadores, governadores, 

prefeitos, desembargadores e outros ocupantes de funções públicas. No campo 

econômico, havia a necessidade de controlar a inflação, para que fosse possível 

retomar os investimentos públicos e privados. Após a deposição de Jango, o 

presidente da Câmara dos Deputados assumiu interinamente até o momento em 

que o Alto Comando Militar, denominado Supremo Comando Revolucionário, 

apresentou o Ato Institucional nº 1, que definia as novas regras de organização do 

Estado brasileiro. Pelo Ato o Supremo Comando Revolucionário detinha o Poder 

Constituinte e instituía as eleições indiretas para escolha do Presidente, permitia a 

retirada dos direitos políticos de qualquer pessoa por dez anos, e reservava para o 

chefe de Estado todos os instrumentos para comandar a ordem econômica e 

financeira. 

No dia 11 de abril de 1964 foi anunciado o General Castelo Branco como o 

novo Presidente da República. Um ano depois, através do Ato Institucional nº 2, o 

Governo Militar extinguia os partidos políticos e criava o bipartidarismo, além de 

que determinava que os atos praticados pelo alto comando não poderiam sofrer 

investigação judicial. A política nacional, assim, resumiu-se a dois grupos; a Aliança 

Renovadora Nacional (ARENA), que sustentava o Governo no Congresso, e o 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que realizava uma oposição consentida. 

Já em 1967 o Ato Institucional nº 3 fez com que as eleições para governadores e 

prefeitos também se tornassem indiretas, e logo depois o Ato Institucional nº 4 

invocava a necessidade de institucionalizar os princípios trazidos pelo movimento 

que tomara o poder três anos antes. Do último Ato nasce a nova Constituição 

Federal, conforme atestam os estudos e registros de Evaldo Vieira (VIEIRA, 1985). 

De 1968 a 1974 seguiu-se o chamado “milagre brasileiro”, durante o qual a 

economia do país cresceu uma média anual de 11% com a inflação estabilizada 
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perto de 20 % ao ano. Com o afastamento de Costa e Silva por problemas de saúde, 

pela Junta Militar, o General Garrastazu Médici foi elevado ao cargo de Presidente 

da República em 1969. Aumentou, outrossim, a repressão governamental aos atos 

oposicionistas. Depois de 1969 as forças responsáveis pela repressão atacaram e 

exterminaram os partidários dos grupos armados que agiam na clandestinidade. 

Como lembra Evaldo Vieira (VIEIRA, 1985, p. 34): 

As operações repressivas tomavam a mais variada forma, indo desde a 

busca e detenção de muitas pessoas desarmadas, até o uso de tortura para chegar a 

informações desejadas. O combate aos referidos grupos armados, portanto, 

envolvia a construção de barricadas, com o fim de revistar veículos e pessoas. 

O Brasil entrou na década de 1980 endividado pelo fracasso e pelo passivo 

social do “milagre brasileiro”, pois ao mesmo tempo em que promoveu o 

crescimento da economia fora dos padrões normais o fez partir da entrada de 

capital externo, com a aquisição de crédito em instituições financeiras 

internacionais que, passadas as disposições políticas oportunistas, cobrariam suas 

intrínsecas intenções especulativas. No início de década de 1980 o Brasil registrou 

uma inflação de 110% e o montante de dívida externa alcançou oitenta bilhões em 

1983. Em contrapartida, com a agudização da derrocada econômica ampliavam-se 

os movimentos sociais de reivindicação e proposição do fim da ditadura e 

redemocratização do país. Os diversos segmentos sociais, numa direção nova, se 

organizavam e partiam para a resistência ao Governo Militar. Nesse período a 

Igreja Católica, por meio das lideranças de muitos de seus bispos e padres, com 

destaque para D. Paulo de Evaristo Arns e D. Hélder Câmara, iniciou a defesa dos 

direitos humanos, visivelmente esquecidos durante o militarismo, assim como a 

OAB e a ABI construíam uma frente oposicionista. 

O Regime Militar brasileiro perdurou até o ano de 1985, restando como 

saldo uma soma de eventos e políticas de natureza negativa em diversos aspectos. 

Entre eles, são importantes para esta análise o autoritarismo, a supressão dos 

direitos constitucionais, a perseguição policial e militar, a prisão e tortura dos 

opositores e a censura prévia aos meios de comunicação (JAPIASSÚ e MIGUENS, 

2013, pg. 36). Para os referidos autores: 
 
Cinco militares assumiram a presidência do país, 
sucedendo‐se ao longo de 21 anos. O último presidente da 
ditadura militar foi o general João Baptista Figueiredo, em 
cujo governo foi sancionada a lei de anistia. A Lei 6.683, de 
28 de agosto de 1979, concedeu anistia a todos aqueles que, 
no período de 02 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 
1979, praticaram crimes políticos ou conexos. Ela nasceu 
com um caráter de indiscutível auto‐anistia, uma vez que 
exclui do benefício aqueles que foram condenados pela 
prática de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. 
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Uma abordagem séria da fase seguinte ao Regime Militar, que também 

representa o momento da justiça pós-conflito, exige do analista a identificação de 

um equilíbrio entre as exigências das medidas de reconstrução sociais e Estatal 

(baseadas nos Princípios de Chicago), com o reconhecimento das limitações 

contextuais da fase de transição brasileira. Por isso, e muito especialmente, será 

analisado neste trabalho a experiência social nacional associada ao Princípio nº 05 

de Chicago, que está descrito como: Os Estados devem apoiar os programas oficiais 

e iniciativas para homenagear as vítimas, educar a sociedade quanto à violência 

política do passado e preservar a memória histórica. Busca-se, num primeiro 

momento, conhecer as principais diretrizes gerais que são formuladas nesta 

proposta dos autores de Chicago para depois aprofundar uma de suas propostas, 

voltada especialmente para a questão da educação e suas correlações com os 

Direitos Humanos. 
 

2. Princípio nº 5 de Chicago 

Diante da leitura do texto dos autores M. Cherif Bassiouni & Daniel 

Rothemberg, (2007) é possível compreender que os referenciais produzidos pelos 

teóricos estão voltados para a produção de referenciais que podem servir de 

objetivos para que determinados Estados e/ou atores sociais, quando envolvidos 

em um cenário real e difícil de enfrentamento civil, conflito generalizado eu outra 

atrocidade, possa colocar em prática diferentes e complementares processos de 

reconstrução política nacional. 

Em outros termos, esse conjunto de orientações políticas, institucionais e 

culturais formam os conteúdos do que se conhece como “justiça pós-conflito”, um 

seja, um consenso teórico que hoje defende a ideia de que a estabilidade doméstica 

de um país, a sua segurança e seu sistema de governo democrático no período pós-

atrocidade depende/dependerá de um amplo compromisso do Estado e dos atores 

sociais com a justiça e com a responsabilização daqueles que cometeram crimes ou 

outros atos indesejáveis ao olhos da paz social e política. Resumem de forma clara 

esta premissa os autores JAPIASSÚ e MIGUENS (2013, pg. 1): 

 
Neste contexto, M. Cherif Bassiouni concebeu os Princípios 
de Chicago, que consistem em diretrizes básicas que buscam 
determinar de forma eficiente quais as estratégias e políticas 
mais eficazes para lidar com necessidades específicas de 
cada local, considerando seus aspectos sociais, políticos, 
culturais e econômicos. 
 

Não obstante, esta corrente ainda é orientada com base nas mais atuais e 

relevantes contribuições do Direito Internacional e dos Direitos Humanos, uma vez 

que defende que uma sociedade dilacerada por quaisquer dos conflitos já citados 

pode ser se reerguer com base em um sistema de justiça que apresente uma 
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consonância com direito internacional humanitário, o direito internacional dos 

direitos humanos e o direito penal internacional. 

Por essa razão, são elucidativas as considerações conceituais de Eugeniusz 

Costa Lopes da Cruz, apresentada em sua Dissertação de Mestrado (2013, págs. 20-

22), que reúne os conceitos de justiça transicional, ou ainda, post conflict justice, 

elaborados por autores como Jon Elster, Glenda Mezarobba e Jens David Ohlin, ao 

referir-se a ideia de que essa proposta está associada: 
 
(...) à tentativa de consolidar e transmudar a cultura nacional 
em conformidade com os parâmetros de uma sociedade 
democrática, onde a transformação é um ideal permanente, 
na busca de um corpo social onde o diálogo e a contestação 
sejam verdadeiramente realizáveis,50 em plena oposição ao 
regime que se pretende superar”. 
 

Aproveitando a citação destas influenciais teóricas, é importante registrar 

que os Princípios de Chicago estão hoje localizados na mais recente fase da Teoria 

da Justiça pós-conflito, inaugurada em meados da década de 1990. A partir destes 

anos, uma nova diretriz internacional foi formulada com objetivo de vincular a 

justiça e a reconciliação com o fim do conflito e o apoio às transições democráticas. 

Novas ideias, estratégias e processos de justiça pós-conflito ganharam impulso 

substancial nos últimos 20 anos, fortalecidos a partir do desenvolvimento e cada 

mais legítimo discurso sobre os direitos humanos, apoiados por importantes 

iniciativas de organizações não governamentais internacionais e domésticas e, 

consequentemente, por novas adesões Estatais com relação aos direitos humanos 

fundamentais. Em suma, esse novo período da justiça pós-conflito marca o 

nascimento de novas práticas sociais, políticas e culturais que mudam a forma como 

as nações e a própria comunidade internacional entendia o modelo de 

reconstrução nacional, de paz e de democracia, quando comparamos esse tema ao 

período do pós-guerra. 

Para que o aspecto histórico fique mais completo, é importante resgatar que 

desde que essa noção de justiça foi criada, sempre existiu a preocupação de se 

vincular o conceito de justiça de transição a um processo de 

democratização/transição. Em síntese, a saída de um cenário caótico para um 

cenário de paz e de estabilidade dependeria, portanto, de uma mudança realizada 

por processos democráticos e consensuais. 

No entanto, eliminar um conflito e estabelecer a paz é muitas vezes um 

processo difícil. Basta pensarmos o quanto os processos atuais nesse sentido são 

demorados e muito negociados. A intervenção de terceiros, inclusive de 

organizações, tem sido frequente, pois a paz não deve ser simplesmente vista como 

a ausência de guerra. A paz genuína requer a criação de uma base positiva para o 

crescimento social, político e econômico fundamentada no respeito aos direitos 
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humanos fundamentais, conforme defendem os autores M. Cherif Bassiouni & 

Daniel Rothemberg (2007). 

Nesse diapasão, as iniciativas de recuperação da verdade histórica e factual, 

os processos de reconciliação de todas as espécies, e, principalmente, a 

responsabilidade legal e moral daqueles que ultrapassaram os limites do legal e do 

justo agora são vistos como elementos essenciais das negociações de paz e 

constituem a base de muitos programas de reconstrução. Na prática, por sua vez, 

surgem as limitações e os fatores que dificultam a aplicações do pano de 

reconstrução. São tão numerosos quanto os conflitos os exemplos de obstáculos a 

serem transpostos para que a justiça de transição possa acontecer (colapso de 

infraestrutura, regimes autoritários que continuam com adeptos nas estruturas de 

governo, crise econômica e social, violência, etc.). Assim sendo, a Teoria que ora 

descrevemos não deixa de atentar aos problemas que eventualmente possam 

surgir no caminho da transição para um novo estado de paz, tanto é que é que a 

proposta descreve: As estratégias de justiça pós-conflito devem sempre procurar 

maximizar a responsabilidade e minimizar a impunidade. Uma estratégia 

apropriada de justiça pós-conflito revelará tanta verdade quanto possível; 

alcançará a maior reconciliação possível; fornecerá as reparações completas que 

sejam acessíveis, e; abordará a violência passada de uma maneira aberta, 

transparente e verdadeira (BASSIOUNI & ROTHEMBERG, 2007). 

Considerando uma visão Geral, a justiça pós-conflito como concebida pelos 

teóricos de Chicago deve ser sempre centrada na vítima, mas não indiferente a 

proposta de reconciliação social baseada não em objetivos de curto prazo, mas sim 

em um pacto moral e jurídico com os direitos humanos fundamentais. 

Especificamente sobre esse aspecto, é destacado o Princípio nº 05, que elabora o 

seguinte: Os Estados devem apoiar os programas oficiais e iniciativas para 

homenagear as vítimas, educar a sociedade quanto à violência política do passado e 

preservar a memória histórica. 

Estrategicamente, este princípio se subdivide em 03 dimensões muito 

importantes para a realização do objetivo de transição, sendo eles a 

“memorialização”, a Educação e a preservação da memória histórico. Quanto a 

primeira dimensão, fica evidenciado que é fundamental para as sociedades em 

reconstrução conquistarem uma visão de todo, do global, daquilo que aconteceu na 

realidade do país em todos os seus aspectos. Trata-se de uma proposta que visa 

registrar oficialmente para todos os indivíduos a honra, a dignidade, o sofrimento e 

as características humanas das vítimas, quase sempre perdidas no rescaldo dos 

atos violentos e atrozes. Trata-se, portanto, da obrigação histórica do Estado e da 

sociedade de identificar todas as vítimas, vivas e mortas, e de recordar os desafios 

enfrentados por estes sujeitos, seus sofrimentos, a masca deixada por uma 

comunidade que sofreu um período de flagelo. Crê-se, portanto, que recuperação 

da história, individual e nacional, pode ser um importante passo para a 
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reconciliação social e, quem sabe, para o conforto de quem sofreu, direta e 

indiretamente, as agressões. 

No registro da história de nações que já passaram por esses momentos de 

atrocidades, puderam ser conhecidos alguns exemplos de “memorialização” das 

vítimas. Algumas delas envolveram ações formais do próprio Estado, cada qual 

com um alcance, impacto e visibilidade. Outras medidas, mais informais, 

recuperaram as necessidades individuais, grupais e comunitárias. Em resumo, 

podem ser destacados os processos que incluem: construção de memoriais como 

monumentos, estátuas e museus; a conservação de locais característicos do 

período abordado como ex-prisões, campos de batalha ou campos de 

concentração; e, ainda muito comum, a realização de atividades comemorativas 

como a seleção de dias oficiais de luto, a nomeação de ruas, parques e outros 

logradouros públicos. Por fim, não podem ser esquecidos os processos de 

envolvimento artístico, social e comunitário com violações passadas. 

Sobre essa dimensão da memória, é elucidativa a lembrança das medidas 

alemãs de conservar os campos de concentração que existiram em seu território 

durante a Segunda Guerra Mundial, e que hoje são conservados em seus mínimos 

detalhes para que o público possa ter acesso a essa realidade. Ou seja, não se tratou 

de uma proposta que visou apagar da história o que aconteceu no país, mas sim a 

recordação de que aquele cenário foi real e não mais desejável. Este exemplo 

também pode ser visto sob uma outra ótica, tão importante quanto a primeira. O 

Estado, ao manter o Campo de Concentração, com respaldo das vítimas, das 

organizações de vítimas e de outros grupos diretamente envolvidos, externa uma 

nova visão de sociedade a adoção de novos valores; algo que demonstra grande 

sensibilidade à cultura, ao contexto e aos valores locais em reconstrução. 

No que diz respeito a dimensão da educação, é reafirmado por este 

princípio nº 05 o já conhecido direito humano e social à educação, descrito pela 

primeira vez no rol de Direitos defendidos em face do Estado Moderno com a 

propositura do que hoje se conhece como Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.  

O Direito à Educação, assim como direitos a saúde, ao trabalho, a segurança, entre 

outros, demarca uma ruptura com relação ao tema abordado, uma vez que estes 

são debatidos e exigidos não mais no contexto das revoluções liberais (que 

clamavam por liberdade e igualdade), mas agora representando os interesses das 

sociedades que lutavam pelo Estado-Social ou pelo “welfare state”. Com fortes 

influências de teorias socialistas e socialdemocratas, que marcam a primeira 

metade do século XX, o novo modelo de Direitos Humanos foi mais tarde aplicado 

na edição da Constituição espanhola (1931) e da própria Carta Magna brasileira de 

1934, conforme nos revela os apontamentos históricos de Ferreira Filho 

(FERREIRA FILHO, 2008). 

Os Direitos de Segunda geração, conforme classificação de Karel Vasak, 

pretendem alargar o rol de direitos inerentes à condição humana, na medida em 

que acrescenta os chamados direitos positivos. A Doutrina clássica do Direito 
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conceitua estes novos direitos sociais como subjetivos, pois permitem ao sujeito 

ativo (pessoa humana) exigi-los da pessoa passiva (Estado), obrigando este a ser 

responsável pela satisfação de tais prerrogativas. Em resumo, todo homem tem 

direitos Econômicos, sociais e culturais, cabendo ao Estado, como contraprestação, 

prestar o serviço com objetivo de satisfazer sua obrigação. 

Na consideração da origem do reconhecimento dos direitos humanos à 

educação a data de 1948 é significativa, pois foi nesse ano que a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, documento adotado pela maior organização 

internacional em matéria de Direitos Humanos do planeta – a Organização das 

Nações Unidas/ONU, em seu art. 26, reconheceu: 
 
1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser 
gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar 
fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino 
técnico e profissional dever ser generalizado; o acesso aos 
estudos superiores deve estar aberto a todos em plena 
igualdade, em função do seu mérito. 
2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade 
humana e ao reforço dos direitos do Homem e das 
liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a 
tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os 
grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento 
das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. 
3. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o 
gênero de educação a dar aos filhos. 
 

Na busca por garantir efetividade aos direitos previstos nessa Declaração, a 

mesma ONU, no ano de 1966, fortaleceu o seu arcabouço de ferramentas jurídicas 

ao aprovar em Assembleia o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais1, que descreve em seus arts. 13 e 14: 
 

ARTIGO 13 
1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito 
de toda pessoa à educação. Concordam em que a educação 
deverá visar ao pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e do sentido de sua dignidade e fortalecer o respeito 
pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. 
Concordam ainda em que a educação deverá capacitar todas 

                                                           
1 Importante e nunca demais relembrar que o Brasil é signatário deste Pacto desde 1992, inclusive 
tendo incorporado o seu conteúdo por meio do Decreto Presidencial nº. 591, de 6 de julho de 1992. 
Ainda são afins ao tema da educação a Convenção Relativa à Luta contra a Discriminação no Campo 
do Ensino, adotada em 1960 pela Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a 
Educação – UNESCO, também ratificada pelo Brasil e incorporada no ano de 1968 (Decreto nº. 
63.223), e a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovada pela ONU em 1989, 
ratificada pelo Brasil no ano seguinte, por meio do Decreto Presidencial nº. 99.710, de 21 de 
novembro. São destacados os arts. 28 e 29 da referida convenção. 
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as pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre, 
favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre 
todas as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou 
religiosos e promover as atividades das Nações Unidas em 
prol da manutenção da paz. 
2. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem que, com 
o objetivo de assegurar o pleno exercício desse direito: 
a) A educação primaria deverá ser obrigatória e acessível 
gratuitamente a todos; 
b) A educação secundária em suas diferentes formas, 
inclusive a educação secundária técnica e profissional, 
deverá ser generalizada e torna-se acessível a todos, por 
todos os meios apropriados e, principalmente, pela 
implementação progressiva do ensino gratuito; 
c) A educação de nível superior deverá igualmente torna-se 
acessível a todos, com base na capacidade de cada um, por 
todos os meios apropriados e, principalmente, pela 
implementação progressiva do ensino gratuito; 
d) Dever-se-á fomentar e intensificar, na medida do possível, 
a educação de base para aquelas pessoas que não receberam 
educação primaria ou não concluíram o ciclo completo de 
educação primária; 
e) Será preciso prosseguir ativamente o desenvolvimento de 
uma rede escolar em todos os níveis de ensino, 
implementar-se um sistema adequado de bolsas de estudo e 
melhorar continuamente as condições materiais do corpo 
docente. 
1. Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a 
respeitar a liberdade dos pais e, quando for o caso, dos 
tutores legais de escolher para seus filhos escolas distintas 
daquelas criadas pelas autoridades públicas, sempre que 
atendam aos padrões mínimos de ensino prescritos ou 
aprovados pelo Estado, e de fazer com que seus filhos 
venham a receber educação religiosa ou moral que esteja de 
acordo com suas próprias convicções. 
2. Nenhuma das disposições do presente artigo poderá ser 
interpretada no sentido de restringir a liberdade de 
indivíduos e de entidades de criar e dirigir instituições de 
ensino, desde que respeitados os princípios enunciados no 
parágrafo 1 do presente artigo e que essas instituições 
observem os padrões mínimos prescritos pelo Estado. 
 
ARTIGO 14 
Todo Estado Parte do presente pacto que, no momento em 
que se tornar Parte, ainda não tenha garantido em seu 
próprio território ou territórios sob sua jurisdição a 
obrigatoriedade e a gratuidade da educação primária, se 
compromete a elaborar e a adotar, dentro de um prazo de 
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dois anos, um plano de ação detalhado destinado à 
implementação progressiva, dentro de um número razoável 
de anos estabelecidos no próprio plano, do princípio da 
educação primária obrigatória e gratuita para todos. 
 

Por fim, no que diz respeito ao sistema americano de proteção dos direitos 

humanos, temos o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos em Matéria de Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais, que 

em seu art. 13 prevê: 
 

Artigo 13 Direito à educação 
1. Toda pessoa tem direito à educação. 
2. Os Estados Partes neste Protocolo convêm em que a 
educação deverá orientar-se para o pleno desenvolvimento 
da personalidade humana e do sentido de sua dignidade e 
deverá fortalecer o respeito pelos direitos humanos, pelo 
pluralismo ideológico, pelas liberdades fundamentais pela 
justiça e pela paz. Convêm, também, em que a educação deve 
capacitar todas as pessoas para participar efetivamente de 
uma sociedade democrática e pluralista, conseguir uma 
subsistência digna, favorecer a compreensão, a tolerância e a 
amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais, 
étnicos ou religiosos e promover as atividades em prol da 
manutenção da paz. 
3. Os Estados Partes neste Protocolo reconhecem que, a fim 
de conseguir o pleno exercício do direito à educação: 
a) O ensino de primeiro grau deve ser obrigatório e acessível 
a todos gratuitamente; 
b) O ensino de segundo grau em suas diferentes formas, 
inclusive o ensino técnico e profissional de segundo grau, 
deve ser generalizado e tornar-se acessível a todos, pelos 
meios que forem apropriados e, especialmente, pela 
implantação progressiva do ensino gratuito; 
c) O ensino superior deve tornar-se igualmente acessível a 
todos, de acordo com a capacidade de cada um, pelos meios 
que forem apropriados e, especialmente, pela implantação 
progressiva do ensino gratuito. 
d) Deve-se promover ou intensificar, na medida do possível, 
o ensino básico para as pessoas que não tiverem recebido ou 
terminado o ciclo completo de instrução do primeiro grau; 
e) Deverão ser estabelecidos programas de ensino 
diferenciado para os deficientes, a fim de proporcionar 
instrução especial e formação a pessoas com impedimentos 
físicos ou deficiência mental. 
4. De acordo com a legislação interna dos Estados Partes, os 
pais terão direito a escolher o tipo de educação a ser dada 
aos seus filhos, desde que esteja de acordo com os princípios 
enunciados acima. 
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5. Nada do disposto neste Protocolo será interpretado como 
restrição da liberdade dos particulares e entidades de 
estabelecer e dirigir instituições de ensino, de acordo com a 
legislação interna dos Estados Partes. 
 

Recuperando o tema do direito à educação e o relacionando ao contexto da 

justiça de transição, é evidente que os Estados passam também a ter a 

responsabilidade de assegurar que as informações sobre violações passadas sejam 

adequadamente e apropriadamente comunicadas a amplos setores da sociedade. 

Uma ação concreta neste sentido, sem dúvida, diz respeito a incorporação de 

documentos e de conteúdos históricos e analíticos sobre as passadas épocas de 

violações nos currículos educacionais nacionais2. Este seria um exemplo, portanto, 

de ação estatal voltado para as vítimas, as comunidades, as organizações da 

sociedade civil e outros grupos envolvidos, para assegurar que o público esteja 

ciente de violações passadas como um meio de impedir sua recorrência. Em linhas 

gerais, deve-se construir internamente e com apoio dos marcos históricos e 

jurídicos das teorias de Direitos humanos, uma cultura de respeito pelos direitos 

humanos fundamentais e o Estado de Direito3. 

Por fim, destaca-se a dimensão de preservação da memória histórica, 

também identificada como um dever do Estado. Este assume no contexto da justiça 

de transição a obrigação de preservar a memória histórica de seu povo 

assegurando que as informações sobre violações sejam preservadas com precisão, 

sem distorções ou manipulações indevidas. Esta iniciativa é basilar para que a 

preservação da memória histórica garanta que os fatos ocorridos não sejam 

perdidos ou reescritos, de modo que as sociedades possam aprender com seu 

passado e evitar a recorrência da violência e da atrocidade. Este objetivo reveste-

se de uma importância muito grande, pois está diretamente associado ao princípio 

                                                           
2 Mais recentemente, em dezembro de 2011, a Assembleia Geral da ONU aprovou por meio de 
Resolução (66/137), a chamada Declaração das Nações Unidas sobre Educação e Formação em 
Direitos Humanos, dando continuidade ao processo acima explicitado, iniciado em 1948 com a 
Declaração dos Direitos Humanos. Esse novo diploma busca nesse momento dar efetividade aos 
direitos humanos reconhecidos internacionalmente, buscando esse objetivo a partir da educação 
para os direitos e para as garantias do homem. 
O documento sintetiza que toda pessoa tem o direito de obter, buscar e receber informação sobre 
todos os direitos humanos e liberdades fundamentais e de ter acesso à educação e formação em 
matéria de direitos humanos, pois são essenciais para a promoção do respeito universal e efetivo de 
todos os direitos humanos, em conformidade com os princípios da universalidade, indivisibilidade 
e interdependência. Para a realização deste direito é preciso que os Estados signatários promovam 
um conjunto de atividades educativas, de formação, de informação, de sensibilização e de 
aprendizagem com objetivos de promover o respeito universal pelos direitos humanos e que 
engloba atividades de educação sobre os direitos humanos, educação através dos direitos humanos 
e educação para os direitos humanos (artigos 1º e 2º). 
3 São igualmente valiosos os exemplos de transversalidade de aplicação dos conteúdos acima 
referidos na construção dos Projetos Político-Pedagógicos (PPP); dos Regimentos Escolares; dos 
Planos de Desenvolvimento Institucionais (PDI); dos Programas Pedagógicos de Curso (PPC), assim 
como dos materiais didáticos e pedagógicos; do modelo de ensino, pesquisa e extensão; de gestão, 
bem como dos diferentes processos de avaliação. 
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nº 02, que trata da divulgação pública dos resultados da comissão de verdade, 

currículos educacionais públicos focados em violações passadas, arquivos e 

esforços estatais e comunitários destinados a promover a conscientização dentro 

da sociedade em geral. 

No Brasil, esse princípio tem enfrentado dificuldades para sua realização 

plena. Em que pese a adoção de medidas nacionais já concretizadas com intuito de 

obter o reconhecimento dos crimes praticados no período da Ditadura Militar 

(1964-1985), resgatando a memória dos anos de repressão, inclusive em oposição 

ao texto da lei de anistia, que dificultava a responsabilização penal, não é possível 

afirmar que o país disseminou o suficientemente, ao pleno conhecimento de todos, 

os fatos acontecidos nesta fase da história brasileira. Em conclusão, o Estado 

brasileiro não alcançou o desejado estágio de garantir as vítimas o direito à 

verdade, à justiça e, por conseguinte, às reparações. Conforme defende Félix 

Reátegui (2011, pg. 359): 
 

Poder-se-ia dizer que a localização desses direitos no núcleo 
da imaginação pública contemporânea procede de uma 
vigorosa transformação na ordem da cultura, antes ainda 
que dos âmbitos do direito e da política. Trata-se de um 
último avanço do humanitarismo, revolução da sensibilidade 
moral mundial cujo ponto de partida pode ser identificado, 
no mundo jurídico, nos processos de Nüremberg, mas que se 
situa, na realidade, em um horizonte mais amplo e antigo: o 
da moderna concepção filosófica da universalidade do 
humano e da dignidade que lhe é inerente (grifos nossos). 
 

Ou seja, uma sociedade civil organizada que incorpore os Direitos Humanos 

e que promova o sagrado amor a vida e a dignidade tem se mostrado como 

condição fundamental para que o país supere de vez e por completo o estado 

autoritário. Portanto, o horizonte da educação e dos Direitos Humanos passam a 

ser hoje o horizonte da esperança e da pacificação social completa. 
 

3. Considerações finais 

A longa e difícil retomada do estado de direito, superando a ditadura civil-

militar, entremeadas às lutas reivindicativas de toda sorte, após uma contraditória 

transição, um interregno confuso e fluído, encontrou sua pedra filosofal, da qual 

derivariam todas as demais dimensões, no processo político que resultou a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, denominada por Ulysses 

Guimarães, seu Patrono e inspirador, de Constituição Cidadã, em 05 de outubro de 

1988. Ali se estabelecia uma convenção jurídica importantíssima para a realização 

plena dos preceitos da justiça de transição, qual seja, o Direito à Educação. A partir 

da CF/88, com muito mais profundidade e solidez do que nas versões anteriores, 
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ficou consagrada a EDUCAÇÃO como DIREITO SUBJETIVO e SOCIAL, determinada 

como DEVER DO ESTADO e DA FAMÍLIA. 

Educação é uma dimensão da prática social. Educar, nessa linha 

hermenêutica de explicitação conceitual, tem a mesma significação de “formar o 

homem para a vida em sociedade”. Numa acepção antropológica, educar e 

humanizar são considerados processos similares. Educar consiste, nessa premissa, 

a ação social e cultural de gerar, criar, produzir e reproduzir, transmitir e 

internalizar, as características humanas, sociais, coletivas e comunitárias, de modo 

a constituir a subjetividade e singularidade de cada ser humano como “pessoa”. 

Numa primeira definição da prática educacional como dimensão antropológica e 

social a educação poderia ser compreendida como “endoculturação”, como 

processo de internalização das características humanas em cada ser humano. A 

transmissão da linguagem, dos papeis sexuais hegemônicos, da moralidade 

comum, dos eixos simbólicos, sejam religiosos, éticos ou estéticos, das práticas de 

reconhecimento clânico, tribal o social, fazem parte dessa acepção de educação. 

Sob este ponto de vista, é possível argumentar que o Princípio nº 5 de 

Chicago contribui para esta tarefa ao associar-se ao plano dos Direitos Humanos, 

em especial ao dever de formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer 

presente em níveis cognitivo, social, cultural e político. 

No sentido estrito ou numa segunda conceituação, a educação é 

compreendida como uma instituição social, como a transmissão ou reprodução 

formal de conhecimentos, a formação de atitudes, habilidades, práticas e símbolos 

necessários ao engajamento na sociedade constituída, ao mundo do trabalho e da 

convivência grupal ou coletiva. Nesse segundo sentido a Educação é definida como 

Escolarização. Trata-se de uma prática social reconhecida a partir da criação 

histórica de uma instituição denominada Escola. A escolarização é o processo que 

determina essa segunda definição conceitual do fenômeno educativo. 

Para as orientações da Justiça de Transição, esta etapa do dever Estatal 

deverá incorporar um conteúdo voltado para o passado de atrocidades, com 

objetivo de articular as seguintes dimensões: 

a) apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre os 

períodos de violência, conflito ou outra forma de flagelo social, estabelecendo-se 

relação entre a história e as concepções internacionais, nacionais e locais de 

proteção dos direitos humanos; 

b) afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a 

memória das vítimas em todos os espaços da sociedade; 

c) desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de 

construção coletiva, utilizando ferramentas institucionais e didáticos 

contextualizados sobre os períodos de conflitos para transmissão da informação às 

novas gerações; 
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d) fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e 

instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos 

humanos, bem como da reparação das violações. 

Em conclusão, podemos perceber que este cenário institucional só foi criado 

diante do processo de redemocratização do Estado e da sociedade brasileira, em 

que as lutas por autonomia tomaram outras proporções, paulatinamente forjando 

os novos sujeitos sociais que se insurgiram em face dos governos autoritários das 

décadas de 1970-1990. Hoje podemos reconhecer que existem condições práticas 

para a criação de novas identidades sociais e jurídicas no país, na direção da 

consolidação da cidadania e dos direitos sociais fundamentais. 
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PUNIR OS POBRES: A NOVA GESTÃO DA MISÉRIA NOS ESTADOS UNIDOS 
(Resenha) 
 
WACQUANT, Löic. Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos estados unidos. 
Rio de Janeiro: Revan, 2003. 
 
Renan Abdouni Bon Meihy - Mestrando do Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia da Universidade Federal Fluminense 
 
RESUMO: Esta instigante obra de Loïc Wacquant se encaixa na tríade formada, 
também, pelo “Os condenados da cidade” e pelo célebre “As prisões da miséria”, a 
qual constitui um valioso esforço teórico de elaboração de uma narrativa 
sociológica histórica e comparativa cujo objetivo é desvelar a forma particular pela 
qual relações assimétricas entre grupos sociais urbanos estadunidenses distintos 
são projetadas, por um lado, na reorganização das instituições do Estado ocorridas 
ao longo das últimas décadas do século passado e, por outro, na mentalidade e nas 
formas de representação coletivas referentes às categorias sociais marginalizadas. 
Assim Wacquant se propõe explicar a transição entre o “Estado caritativo” 
estadunidense e seu modelo “penal” ou “disciplinar”.  
 
ABSTRACT: This intriguing work by Loïc Wacquant fits into the triad formed by 
his book "Urban Outcasts" and by the famous "Prisons of Poverty", which 
constitutes a valuable effort to elaborate a historical and comparative sociological 
narrative whose objective is to reveal the specific way in which asymmetric 
relations between distinct urban social groups in the United States were casted, on 
the one hand, upon the reorganization of state institutions that occurred in the last 
decades of the last century and, on the other hand, upon the forms of collective 
representations regarding marginal social groups. Wacquant thusly proposes to 
explain the transition between the US "charitable state" and its "penal" or 
"disciplinary" model. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sociologia jurídica; Direito penal; Estado penal; 
Criminalização da miséria. 
 
KEYWORDS: Legal sociology; Criminal law; Penal state; Penalization of poverty. 

A ‘nova economia’ americana não é somente a Internet e as 
tecnologias de informação: é também a indústria do castigo! 
(p. 150). 

 

O estimulante livro de Loïc Wacquant certamente tenta e seduz o leitor com 

as sonoras conclusões de fácil reprodução produzidas pela ampla pesquisa feita 

pelo sociólogo a respeito da relação do Estado estadunidense com suas populações 

pobres e marginalizadas e o advento do chamado Estado penal. Muito 

provavelmente o âmago da inspiração à crítica que as palavras de “Punir os 

pobres” alimentam deriva de seu farto embasamento quantitativo, que robustece e 

consolida as proposições teóricas de maior alcance de Wacquant; também a 
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profusão de estímulos audiovisuais que nos alcançam através dos produtos da 

indústria cultural, a milhares de quilômetros de distância dos grandes centros que 

abrigam os famigerados guetos metropolitanos estadunidenses – epicentros 

geográficos e unidades sociais de análise privilegiadas da pesquisa de Wacquant, 

em interseção com o sistema prisional em sua forma e função adquiridas nas 

últimas três décadas –, erigem construções semântico-simbólicas que aproximam 

epistemes particulares e encolhem as distâncias entre realidades sociopolíticas 

distintas – a dos Estados Unidos e a nossa, brasileira.  

O tema de discussão da obra, assim, não nos causa estranheza; pelo 

contrário, é propício o exercício intelectual de réplica dos pressupostos teóricos, 

condições sociológicas e processos delineados pelo autor em sua pesquisa para 

conferir a adequação de seus conceitos e enfoque interpretativo ao contexto 

nacional. De fato, as peculiaridades da paisagem social urbana brasileira não são 

exóticas e distantes de Wacquant, que as comentou durante sua passagem pela 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP nos anos 1990, ocasião, 

inclusive, em que proferiu a conferência que originou o primeiro capítulo da obra 

analisada. O texto introdutório ao livro, escrito por uma distinta interlocutora com 

a obra de Wacquant, a socióloga carioca Vera Malaguti Batista, orienta de forma 

primorosa esse exercício, mediando a interpretação dos dados captados no 

cotidiano metropolitano brasileiro sob a luz dos conceitos elaborados pelo autor. 

A celebrada análise de Wacquant ganhou repercussão ao tratar seu objeto 

sociológico segundo três eixos narrativos estruturantes: a falência do Estado 

caritativo; a ascensão do Estado penal como alternativa e mudança nas 

representações simbólicas (i.e., distensões ideológicas que sustentam o 

dispendioso projeto de um Estado disciplinador e punitivo); as consequências 

sociológicas desse movimento histórico (i.e., os alvos preferenciais do 

hipertrofiado aparato de vigilância e punição montado a partir dos anos 1970). A 

essa necessária amplitude temática podem ser atribuídos os ecos das ilações, 

inferências e conclusões wacquantianas, além, é óbvio, das ciências sociais, 

também em áreas como o direito penal, a história, a psicologia e o serviço social. 

O autor estrutura sua obra em torno de quatro seções e dispõe de sete 

capítulos em que comenta reiterada, mas sempre muito brevemente, o ponto de 

partida da análise histórica, com o intuito de fornecer uma exposição coerente. É 

somente quando se alcança a segunda metade do livro que se é apresentado, com 

algum detalhamento, ao ponto focal dos conflitos que entremeiam as decisões dos 

grupos dominantes – concernentes à gestão das instituições estatais – e as 

condições sociais, formas de mobilização e de representação dos grupos 

subordinados – e, consequentemente, a “função social” do gueto e da prisão, para 

me emprestar de terminologia da antropologia social britânica do século passado.  

O autor menciona, em especial no quarto capítulo, certo clima de 

revanchismo nos Estados Unidos como consequência dos avanços na legislação nos 

anos 1960 que ampliaram os direitos civis das populações afroamericanas. Esse 
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sentimento disseminado entre a população branca, apresentada como grupo 

estabelecido dominante, seria propagado pelo ódio racial imanente à sociedade 

civil estadunidense e que se teria inscrito no aparato institucional; o racismo 

institucionalizado viria à tona na medida em que os mecanismos de execução de 

políticas sociais do Estado passassem a lidar com os segmentos sociais mais 

marginalizados, ausentes até meados do século XX do contexto urbano e do 

mercado de trabalho formal. Ávidas por reverter o histórico nacional de 

marginalização jurídica, estigmatização cultural, segregação geográfica urbana, 

pauperização e controle institucional, as diferentes lideranças negras teriam 

encontrado uma via propícia para sua expressão política emancipatória no 

contexto fomentado, em especial, pela ampla resistência civil à participação dos 

EUA na guerra do Vietnã e pelas discussões gestadas no âmbito desse conflito 

entre interesses estatais e valores morais, estes últimos entendidos conforme a 

lacônica definição de Talcott Parsons84. 

Seguindo uma leitura não linear de “Punir os pobres”, volta-se aos 

primeiros capítulos para se entender a estruturação da hipótese central da obra, 

fundamentada em análises de teóricos como Alan Wolfe e Michael Katz a respeito 

da transfiguração das instituições de Estado, atribuindo sua forma 

geograficamente específica a certas “características estruturais e funcionais 

distintivas” daquilo que é chamado, por Wolfe, de “Estado franqueado” americano. 

Essas características seriam, em primeiro lugar, um “[...] anti-estatismo virulento 

da cultura política nacional.” (p.21); o segundo grande fator seria uma suposta 

profusão de disfunções burocráticas maximizadas pela “porosidade da divisão 

entre o público e o privado” (p.22) que permitiriam a fixação de um 

patrimonialismo eleitoral, expresso na abertura de oportunidades rentáveis para o 

capital privado na gestão prisional da pobreza. Outra “característica estrutural” 

deriva de uma “grande bifurcação institucional e ideológica” que separaria em 

campos distintos em termos de valoração social as clientelas do Social Insurance, a 

qual gere a aplicação da compensação do Estado aos trabalhadores formais quando 

acometidos pela incapacidade de trabalhar por quaisquer motivos, e o Welfare, 

cujo perímetro de ação circunscreve e caracteriza os miseráveis e indigentes, 

simbolizados pela figura da mãe solteira de baixa renda ou de homens oriundos de 

grupos minoritários metropolitanos – os “parasitas sociais”. O derradeiro fator 

seria o “Estado-providência residual”, como categorizado por Titmus, 

reconceituado por Wacquant como o Estado caritativo, de modo a espelhar o fundo 

de representações e valores sociais que matiza o entendimento dessa função do 

poder público menos como a garantia de condições básicas de reprodução material 

e social do cidadão e mais como caridade ofertada a inválidos em condições de 

penúria extrema, apartado dos mecanismos de mercado – “[...] a ‘caridade de 

Estado’ tem como objetivo primeiro reforçar os mecanismos do mercado e 

                                                           
84 PARSONS, Talcott. The Social System. 2ª ed. Londres: Routledge, 1991, p. 7. 
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sobretudo impor às populações marginais a rude disciplina do salariado 

desqualificado” (p. 23). 

Logo em seguida, Wacquant parte para o trato da questão do avanço do 

Estado penal ou disciplinar, sempre atando proposições hermenêuticas sobre 

representações coletivas oriundas de estudos teóricos a dados estatísticos oficiais 

e de trabalhos contemporâneos a sua própria pesquisa (anos 1990). Afirma o autor 

entender que existem duas modalidades da “política estatal de criminalização das 

consequências da miséria de Estado” (p.27), sendo a primeira a instrumentalização 

dos serviços de assistência e seguridade social como ferramentas de vigilância e 

controle através do condicionamento descomedido do acesso às minguantes 

políticas públicas assistencialistas à adoção de normas de conduta. A segunda e 

mais dramática modalidade é o “recurso maciço e sistemático ao encarceramento” 

(p.28), mecanismo que promove um nicho lucrativo de valorização do capital 

privado, como pacientemente demonstrado pelo sociólogo, bem como mantém o 

padrão demográfico de priorização das populações negras dos guetos 

metropolitanos através da guerra às drogas e do toque de recolher. 

Esses são os parâmetros sócio-históricos delineados por Wacquant nos 

capítulos em que trata do desmantelamento do Estado caritativo pari passu à 

promoção ideológica do neoliberalismo de Ronald Reagan e às subsequentes 

reformas desregulamentadoras do Estado, no vácuo gerado pelo “[...] 

deslocamento social provocado pelo desengajamento do Estado caritativo.” (p.33) 

e atingindo e separando os mesmos grupos urbanos, sedimentando categorias 

tradicionalmente alvejadas por outras medidas de seclusão e segregação 

geográfica. O autor enfatiza as contradições do discurso de reforma do Estado e de 

moralização da sociedade norteamericana, sobretudo através dos eventos que se 

sucederam à “Lei sobre a responsabilidade e o trabalho”, aprovada no governo 

Clinton à revelia da oposição de parcelas muito significativas de seu Partido 

Democrata. Escreve Wacquant: “Hoje a América emprega dez vezes mais dinheiro 

na ‘indústria da repressão criminal’ do que no apoio aos cidadãos deserdados.” 

(p.49).  

Dessa forma é epitomado o grande debate conduzido por Wacquant e que 

tem como interlocutores, também, o regime político “liberal-paternalista” – 

denominação comentada logo abaixo – e seu discurso oficial, assim como as elites 

brancas e suas representações semântico-simbólicas de estigmatização e distinção 

do elemento social negro e imigrante. O restante do livro apresenta 

desdobramentos analíticos a respeito dos fatos apresentados e alguma abundância 

de vívidos relatos sobre o ambiente prisional emergido da reestruturação 

institucional e ideológica da gestão da miséria e sobre os mecanismos de vigilância 

instituídos para controle permanente das ameaças simbólicas à predominância 

branca. 

É essencial observar que Wacquant qualifica o regime político promovido 

pelos ideólogos do “direito à segurança” como liberal-paternalista, mas parece não 
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considerar integralmente a forma como esse duplo qualificativo se articula, em sua 

integralidade, com as diferentes classes e subclasses sociais, segundo o âmbito 

desse envolvimento, isto é, no campo político, no econômico e no social. No campo 

econômico, dificilmente se pode concluir pelo pleno caráter liberal do Estado 

estadunidense em vista do seu vasto histórico protecionista85 e pela sua 

amplificação prenunciada pelos primeiros movimentos da gestão Trump; ideia que 

encontrou forte base social entre eleitores que demonstravam uma insatisfação 

difusa com as condições de vida e a sinalizaram pela via do apoio ao slogan que 

impulsionou a candidatura do atual presidente estadunidense. 

Alguns leitores atentos, ademais, podem colocar em questão os métodos de 

coleta e interpretação dos dados. Antes de tudo, no que diz respeito a esse debate, 

nada é mais justo do que contextualizar o livro “Punir os pobres” na sequência 

argumentativa constituída pela tríade complementada pelo “Os condenados da 

cidade”86 e pelo célebre “As prisões da miséria”87. Contudo, como uma pesquisa 

voltada tanto para uma comunidade de leitores acadêmicos, quanto para um 

universo mais amplo de indivíduos difusa e frouxamente interessados no escopo 

da investigação, a redação de “Punir os pobres” fatalmente adquiriria um formato 

expositivo fluido, em que o zelo por uma literacia prazerosa não devesse precluir o 

rigoroso lastreamento factual, estatístico e teórico das conclusões. De toda forma, 

inevitavelmente pontos de tensão emergem quando se atenta para as categorias 

empregadas nos levantamentos quantitativos, assim como para as formas, não 

explicitadas no texto, em que foram executados, na medida em que fontes diversas 

foram acorridas para afirmar uma sustentação empírica dos fenômenos e 

processos em causa. Nota-se que, dificilmente, os mesmos métodos, pressupostos e 

objetivos se repetiriam identicamente entre levantamentos de diferentes órgãos 

públicos, quanto mais entre esses recenseamentos estatais e as produções 

científicas de nomes oriundos de áreas que, por vezes, abrigam discussões formal e 

teoricamente tão díspares quanto o direito penal, a sociologia e a história.  

Evidentemente que todas as ressalvas feitas parecem satisfazer as pré-

condições para que não se descarte Wacquant e sua bem-acabada obra da tradição 

sociológica fundada pelos partidários da Passio Sciendi desmistificadora, da fé 

racionalista e do Aufklärung, como classifica o próprio Wacquant88 a linhagem 

prático-teórica cujos primórdios genealógicos seriam facilmente traçados aos 

escritos de Émile Durkheim e aos princípios da escola sociológica francesa. 

Ressalta-se, por fim, que os grandes movimentos históricos pontuados pelo autor 

em sua obra são enfatizados principalmente a partir de seus desdobramentos 

sociais e políticos macroscópicos, pouco se atendo às forças motrizes, as quais, não 

                                                           
85 Cf. WALTERS, Robert S. America's Declining Industrial Competitiveness: Protectionism, the 
Marketplace and the State. PS: Political Science and Politics, Vol. 16, Nº. 1, 1983, pp. 25-33. 
86 WACQUANT, Löic. Os condenados da cidade. Rio de Janeiro: Revan, 2001. 
87 WACQUANT, Löic. As prisões da miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. 
88 WACQUANT, Löic. Durkheim e Bourdieu: A base comum e suas fissuras. Novos Estudos, n.° 48, jul. 
1997, p.30. 
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deixam de ser comentadas, apesar de pouco aprofundadas. Fica patente, não sem 

algum esforço do leitor informado, que a profunda investigação sociológica que 

culminaria no desvelar das “ilusões continuamente engendradas” em meio ao 

“emaranhado do real” havia sido levada a cabo e tornada pública em uma sucessão 

de outras publicações, em que a proposta de “Uma sociologia histórica e 

comparativa” teria sido colocada em prática para revelar “que o gueto [bem como a 

prisão] é um dispositivo socioespacial que permite a um grupo estatutário 

dominante em um quadro urbano desterrar e explorar um grupo dominado 

portador de um capital simbólico negativo [...]” (p. 117). Sua obra versa, 

essencialmente, sobre formas simbólicas de justificação moral do controle dos 

corpos e cerceamento das almas. 
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