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 APRESENTAÇÃO

O livro que ora trazemos a público sobre direitos fundamentais sociais e coletivos - 
direitos fundamentais de segunda geração ou dimensão conforme o pensamento consagrado 
de Karel Vasak - reúne artigos de pós-graduandos em Direito, de diferentes instituições, que 
apresentaram suas teses perante os Grupos de Trabalho 5, sob a coordenação dos Professores 
Doutores Fernando Pavan Baptista e Regina Villas Boas, e do Grupo de Trabalho 6, sob a 
coordenação dos Professores Doutores Antônio Cláudio Costa Machado e Marcia Cristina 
de Souza Alvim, ambos do “ III Congresso Internacional - Métodos de Caso em Direitos 
Humanos nos Tribunais: Convergências e Controvérsias” que o Programa de Mestrado 
em Direitos Humanos do Centro Universitário FIEO (UNIFIEO) realizou no campus Vila 
Yara, em Osasco, nos dias 06 a 09 de abril de 2016. Todos os trabalhos aqui contidos foram 
avaliados pelo sistema do double blind peer review e aprovados.

Dos trabalhos apresentados no GT 5, um deles tratou da questão do direito ao 
acompanhante para o autista e o outro tratou do marco civil da internet, e sua relação com 
celeridade processual e direito fundamental à inclusão. 

No trabalho intitulado “A Questão do acompanhante especializado para o Autista na 
Educação” foram aplicados preceitos da hermenêutica jurídica, quais sejam as interpretações 
histórica e sistemática para a Lei do Autismo. Concluiu-se que a compreensão do dispositivo 
como gerador do direito ao sistema de bidocência pode ser considerada uma solução 
adequada para o impasse apresentado.

No texto “Marco Civil da Internet: Fomentador da Celeridade da Justiça e Formador 
de Tendência Jurisprudencial em Matéria de Direitos Fundamentais da Pessoa com 
Deficiência?”, é apresentada uma longa análise do contexto em que surge a Lei 12,965/2014 
que introduz o Marco Civil da Internet e que impacta de maneira importante todo o direito 
brasileiro. A nova lei busca ampliar o acesso de usuários à rede virtual promovendo a 
inclusão social da pessoa com deficiência, com repercussão sobre o judiciário em matéria 
de direitos fundamentais. 

Dos trabalhos apresentados no GT 6 , expostos e defendidos perante a banca por nós 
presidida, o primeiro enfrenta a questão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, 
dois deles tiveram por objeto direitos sociais expressamente reconhecidos pelo art. 6° 
da Constituição Brasileira - o direito à moradia e o direito à educação - e os dois outros 
versaram sobre direitos das minorias: Direitos dos Refugiados e da Migração à luz do 
direito internacional: o direito dos transexuais e travestis numa perspectiva jurisprudencial 
europeia para fins de possível aplicação no Brasil. 
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No texto “Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais na Constituição Federal 
de 1988” o objetivo foi como o próprio título indica, apontar a medida em que os direitos 
fundamentais reconhecidos no Brasil geram obrigações entre os particulares em uma 
situação de hipotética igualdade. 

O artigo intitulado “Direito Fundamental à Educação como meio de Exercício da 
Liberdade do Hipossuficiente” trata do direito fundamental da educação e sua importância 
para o exercício da liberdade. Analisa sucintamente a correlação entre educação e liberdade, 
destacando a importância da formação educacional como instrumento para a autonomia 
do educando preparando-o para fazer escolhas livres e conscientes e da importância de uma 
educação de qualidade para todos.

No trabalho “Transexuais e Travestis sob a ótica da Corte Europeia de Direitos 
Humanos e sua aplicação nas Cortes Brasileiras” são analisados casos da Corte Europeia 
de Direitos Humanos (CEDH), sob o prisma da identidade de gênero. As decisões da 
CEDH têm importância fundamental no Brasil a partir do momento em que se respeita a 
identidade de gênero como direito humano, servindo como base interpretativa e aplicativa 
pelos tribunais brasileiros.

Já no trabalho intitulado “O Apoio do Judiciário em Prol do Direito Fundamental à 
Moradia e a Sustentabilidade” enfatiza-se que a força do Poder Judiciário como ferramenta 
indissociável da efetivação de políticas públicas. O direito a moradia é reconhecido como 
um direito social e está inserido no artigo 6º da Constituição Federal. Decisões judiciais se 
mostram fundamentais para a implementação de termos de ajustamento de conduta em que 
diversas autoridades locais, ambientais e urbanísticas se reúnem em prol da regularização 
fundiária em prol de grupos minoritários excluídos desse direito fundamental. 

No artigo “Órfãs de Guerra: Olhares Interpretativos sobre as Crianças Refugiadas 
à Luz da Legislação” realiza-se uma reflexão profunda sobre a condição das crianças 
refugiadas, que representam mais da metade da população de refugiados em todo 
o mundo. São analisados alguns aspectos da legislação internacional e nacional que 
tratam do deslocamento das crianças em seu percurso como refugiadas e localizada a 
sua condição como sujeito de direitos. Tais inserções se fazem sob a ótica dos principais 
tratados internacionais de direitos humanos e da Convenção das Nações Unidas de 1951 
sobre o Estatuto dos Refugiados e o seu Protocolo de 1967, que contempla os principais 
instrumentos internacionais nessa seara.

Por fim, no texto intitulado “Políticas Educacionais e Direito à Igualdade: Inclusão 
Social dos Negros por meio da Educação”, analisa-se a questão das minorias, especificamente 
dos negros, sua evolução histórica e social, enfatizando a questão educacional e seu acesso 
ao ensino superior, diante do princípio constitucional da isonomia como instrumento de 
inclusão social dos negros por meio da educação, com o objetivo de responder á indagação 
sobre se o sistema de cotas para o ingresso nas universidades viola direitos fundamentais, 
privilegiando uma minoria ou se, efetivamente, promove a igualdade.

Por derradeiro, não podemos deixar de registrar que é com grande satisfação que 
apresentamos nesse volume eletrônico uma pequena parcela da produção intelectual gerada 
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pelo III Congresso Internacional em Direitos Humanos organizado pelo UNIFIEO, com 
a co-organização da Rede Brasileira de Direitos Fundamentais, esperando que isto possa 
contribuir para a cultura dos direitos fundamentais, elemento imprescindível de um Estado 
de Direito que se diga democrático, mas de que o nosso país ainda é tão carente.

Prof. Dr. Antônio Cláudio Costa Machado
Prof. Dr. Fernando Pavan Baptista
Profa. Dra. Marcia Cristina de Souza Alvim
Profa. Dra. Regina Vera Villas Bôas
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A QUESTÃO DO “ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO”  
PARA O AUTISTA NA EDUCAÇÃO

THE MATTER OF THE SKILLED COMPANION FOR  
AUTISTIC CHILDREN AT SCHOOL

Lucelmo Lacerda
Eliane de Alcântara Teixeira

SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Discussão. 3 Considerações 
finais. 4 Referências.

RESUMO: O presente artigo trata da questão do “acompanhante 
especializado” para a sala de aula previsto na Lei do Autismo. Ao 
interpretar a lei, MEC e Presidência da República estabeleceram 
a função como apoio à alimentação, higiene, comunicação 
ou locomoção, na contramão da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência, recepcionada como Emenda 
Constitucional no Brasil. Aplicamos preceitos da hermenêutica 
jurídica, quais sejam, as interpretações históricas e sistemática 
do dispositivo legal acessando a bibliografia educacional 
especializada. Concluiu-se que a compreensão do dispositivo 
como gerador do direito ao Sistema de Bidocência pode ser 
considerada uma solução adequada para esse impasse.
Palavras-Chave: Transtorno do Espectro do Autismo. Inclusão. 
Educação.

ABSTRACT: This article deals with the matter of the 
institute “expert companion” provided in the Autism Act. By 
interpreting the law, Ministry of Education and Presidency of 
the Republic established that the function as support food tasks, 
hygiene, communication or mobility, denies the Convention’s 
assumptions on the Rights of Persons with disability, approved 
as Constitutional Amendment in Brazil. We apply established 
principles of legal hermeneutics, that´s to say, the historical 
and systematic interpretation of the legal device by accessing 
specialized educational literature. To understand the device as 
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the generator of the right to what we call Bidocência System, 
considered an appropriate solution.
Keywords: Autistic Spectrum Disorder. Inclusion. Education.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil possui hoje um sofisticado arcabouço constitucional de anteparo às pessoas 
com deficiência, seja nos princípios constitucionais de forte carga cidadã original (ARAUJO, 
2011), seja na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 
Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 2007, e recepcionada como emenda 
constitucional no ordenamento jurídico brasileiro. Ademais, diversos outros dispositivos, 
tais como outras convenções e uma vasta lista de diplomas infraconstitucionais se debruçam 
sobre o tema dos direitos dos deficientes no Brasil.

Contudo, até relativamente pouco tempo, não estava claro o tratamento do 
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) na lei, já que não se trata especificamente de 
uma deficiência.

Conforme o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM 
V), a mais atual referência para diagnóstico de distúrbios mentais, o que caracteriza, 
resumidamente, a presença do Transtorno do Espectro do Autismo é o prejuízo na 
linguagem e/ou comunicação e a existência de comportamentos estereotipados e/ou 
repetitivos (APA, 2013).

Esta condição, no entanto, não caracteriza deficiência e sim um transtorno. O que 
havia no Brasil até pouco tempo atrás era um resguardo legal precário, pois não se dispunha 
do anteparo da legislação de apoio aos deficientes e não havia qualquer tratamento específico 
por parte de qualquer lei brasileira na esfera federal.

Em 2012, foi aprovada a Lei n. 12.764, também conhecida como Lei Berenice Piana 
ou Lei do Autismo, que “Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista”, tratando especificamente da condição autística e: a) 
criando uma série de direitos para os autistas; b) estendendo os direitos concernentes aos 
deficientes também aos sujeitos com autismo; e c) instituindo diretrizes das políticas de 
proteção aos autistas.

No que diz respeito aos direitos dos autistas e pessoas com deficiência, um dos aspectos 
mais complexos, seguramente, é o acesso à inclusão escolar. A educação sempre foi um 
espaço constituído sob o signo da exclusão (KARAGIANNIS; STAINBACK; STAINBACK). 
Pobres, mulheres, operários, negros, estrangeiros, é longa a lista da trajetória dos, em algum 
momento, excluídos da educação e mais ou menos recentemente incorporados.

A exclusão dos deficientes do ambiente escolar é “o último bastião da segregação” 
(KENNEDY apud KARAGIANNIS; STAINBACK; STAINBACK, p. 44), ao menos da 
presença na escola, e o tratamento do direito à educação desta população foi tratado, 
historicamente, de forma separada, naquelas instituições de Educação Especial, 
especificamente criadas para o atendimento às pessoas com deficiência. Garantiam-
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se cuidados especiais, profissionais habilitados, mas alguns problemas persistiam: a) o 
paradigma clínico que afastava uma série de possibilidades acadêmicas (BEYER, 2005); b) 
as possibilidades de ganhos acadêmicos aos estudantes não deficientes; c) ganhos sociais 
para os estudantes com deficiência; d) ganhos profissionais a todos os professores; e) o 
sentido político de exclusão decorrente desta separação (KARAGIANNIS; STAINBACK; 
STAINBACK).

Decorrente deste conjunto de preocupações é que surgiu e tomou corpo o 
movimento em defesa da inclusão escolar de crianças e adolescentes com deficiência e 
também autistas. Este movimento está em processo de disputa na sociedade, não somente 
sobre sua legitimidade e utilidade social, mas também, especialmente, nos contornos de sua 
aplicação na realidade.

Muitos temas são exaustivamente discutidos acerca deste ponto. Mas talvez os 
elementos sobre os quais devamos dar maior atenção são os encaminhamentos para que o 
estudante com deficiência não participe do ambiente escolar unicamente para desenvolver 
ganhos sociais, mas que também tenha avanços na esfera acadêmica.

Essa discussão não possui somente contornos teóricos no campo da pedagogia, 
abstratamente, mas se comunica com a realidade escolar de cada país e cada localidade. No 
caso do Brasil é preciso ter em conta o grande número de estudantes matriculados por sala, 
professores com grande carga de trabalho e muitas vezes mal formados, e uma estrutura 
educacional ainda arcaica e com pouco desenvolvida. Tudo isso reforça a proposta de que 
a inclusão escolar deve se dar com o apoio de um segundo (em alguns casos, como se verá, 
também um terceiro) profissional em sala de aula, para auxiliar no processo.

Neste artigo, pretendemos investigar a interpretação do MEC no que tange ao papel 
a ser desempenhado pelo apoio especializado ao estudante com TEA na inclusão escolar. 
A partir da bibliografia pertinente ao tema, questionamos se existem outras possibilidades 
interpretativas para o dispositivo legal.

Os objetivos específicos são promover a interpretação do dispositivo em tela 
conforme as perspectivas hermenêuticas mais prestigiadas e adequadas; analisar o enfoque 
educacional sobre a figura do “acompanhante especializado” e averiguar os impactos sobre 
a norma da regulamentação promovida pelo Poder Executivo;

2. Discussão

Conforme estipula expressamente a Lei Berenice Piana:

Art. 3º. São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: 
[...]
IV - o acesso:
a) à educação e ao ensino profissionalizante;
[...]
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Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa 
com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns 
de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a 
acompanhante especializado. (BRASIL, 2012) 

Ao interpretar a lei no intuito de orientar acerca de sua aplicação, o Ministério 
da Educação, na Nota Técnica nº 24, informa que o acompanhante do estudante autista, 
referido no trecho supracitado, deve ser apoio às tarefas de alimentação, higiene, 
comunicação ou locomoção (BRASIL, 2013). No Decreto n. 8.368, de 02 de dezembro 
de 2014, que regulamenta a lei do autismo, reafirma-se o acompanhante para o “apoio 
às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados 
pessoais” (BRASIL, 2014).

A hermenêutica jurídica é recorrentemente utilizada pelo Judiciário para orientar 
as decisões acerca dos conflitos em torno da lei. Contudo, o caso que ora se apresenta é de 
natureza diversa, posto que a interpretação da lei foi realizada pelo Poder Executivo antes 
de qualquer apreciação exterior, primeiramente como Nota Técnica, apreciação casuística, 
“que se orienta no sentido de esclarecer dúvidas especiais, de caráter controversial ou 
não, que surgem quando da aplicação da lei, por parte dos aludidos órgãos, das normas 
gerais aos casos concretos” (FRANÇA, 1988, p. 25) e, posteriormente, no exercício de sua 
atuação regulamentar, que “se destina ao traçado de normas gerais como a grande massa 
dos decretos, portarias, etc... em relação a certas prescrições da lei ordinária” (FRANÇA, 
1988, p. 25).

Nos dois procedimentos interpretativos apresentados, o Poder Executivo restringiu 
o “acompanhante especializado” (BRASIL, 2012) de que trata a lei a certas tipificações, quais 
sejam as de “apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação 
e cuidados pessoais” (BRASIL, 2014).

Compreendemos, pois, que, em se aplicando o método histórico de interpretação, 
buscando as causas próximas (FRANÇA, 1988, p. 28) e, ainda, em uma interpretação 
sistemática e “feita em relação à própria lei a que o dispositivo se refere” (FRANÇA, 1988, 
p. 29), analisando o tratamento do tema do acompanhante na bibliografia propriamente 
educacional e explorando o vocabulário técnico-jurídico da lei, podemos aventar outras 
hipóteses compreensivas.

Fica estabelecida na supracitada Lei Berenice Piana certos parâmetros. Neste 
documento, as necessidades dos autistas são tratadas de modo específico. No que diz 
respeito ao acesso à inclusão escolar, chama a atenção o seguinte trecho:

Parágrafo único. [do art. 3º, inciso IV] - Em casos de comprovada 
necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista 
incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do 
inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante especializado. 
(BRASIL, 2012)
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A lei, contudo, não especificou a forma com que a necessidade do autista poderia ser 
comprovada. Tampouco se dissertou sobre a especialização requerida ao acompanhante da 
pessoa com TEA. Resta, pois, refletir sobre o percurso de sua produção para contribuir com 
o processo de correta interpretação da referida norma legislativa.

A lei do autismo foi conquistada por um caminho distinto do tradicional. Ao invés 
de políticos representantes da sociedade interessados na pauta do autismo, esta lei é um 
fruto direto do movimento social organizado especialmente por pais de autistas, que se 
organizaram, procuraram os políticos legalmente investidos da representação coletiva, lhes 
apresentaram a proposta de legislação (projeto de lei redigido, portanto, pelos próprios pais 
de autistas) e executaram uma campanha pública pela aprovação da lei (NUNES, 2013).

Outro percurso possível para um projeto lei desta natureza, que atua diretamente 
sobre as políticas públicas de vários campos do governo, seria o da própria iniciativa do 
Executivo. Sabemos que tal poder não tem a prerrogativa de aprovar as leis, mas grande 
parte dos projetos que dizem respeito a sua atuação é enviada pelo Executivo ao Congresso 
Nacional. Fosse este o percurso, poderíamos conferir ao Ministério da Educação uma 
legitimidade mais acentuada no movimento de interpretação do diploma legal.

Esses elementos produziram um cenário de dúvida, que dificultou o exercício do 
direito enunciado. Foi no sentido de interpretar a lei que o Ministério da Educação publicou, 
em 21 de março de 2013, a Nota técnica 24, de “Orientação aos Sistemas de Ensino para a 
implementação da Lei nº 12.764/2012” em que trata do acompanhante do estudante autista 
nos seguintes termos:

No art. 3º, parágrafo único, a referida lei assegura aos estudantes 
com transtorno do espectro autista, o direito à acompanhante, 
desde que comprovada sua necessidade. Esse serviço deve ser 
compreendido a luz do conceito de adaptação razoável [...]
O serviço do profissional de apoio, como uma medida a ser 
adotada pelos sistemas de ensino no contexto educacional 
deve ser disponibilizado sempre que identificada a necessidade 
individual do estudante, visando à acessibilidade às comunicações 
e à atenção aos cuidados pessoais de alimentação, higiene e 
locomoção. Dentre os aspectos a serem observados na oferta 
desse serviço educacional, destaca-se que esse apoio:
Destina-se aos estudantes que não realizam as atividades 
de alimentação, higiene, comunicação ou locomoção com 
autonomia e independência, possibilitando seu desenvolvimento 
pessoal e social;
Justifica-se quando a necessidade específica do estudante não for 
atendida no contexto geral dos cuidados disponibilizados aos 
demais estudantes;
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Não é substitutivo à escolarização ou ao atendimento educacional 
especializado, mas articula-se às atividades da aula comum, da 
sala de recursos multifuncionais e demais atividades escolares;
Deve ser periodicamente avaliado pela escola, juntamente com a 
família, quanto a sua efetividade e necessidade de continuidade.
A organização dos serviços de apoio deve ser prevista pelos 
sistemas de ensino, considerando que os estudantes com 
transtorno do espectro autista devem ter oportunidade 
de desenvolvimento pessoal e social, que considere suas 
potencialidades, bem como não restrinja sua participação em 
determinados ambientes e atividades com base na deficiência. 
No processo de inclusão escolar dos estudantes com transtorno 
do espectro autista é fundamental a articulação entre o ensino 
comum, os demais serviços e atividades da escola e o atendimento 
educacional especializado - AEE. (BRASIL, MEC, 2013)

Uma das primeiras obras a explorar a possibilidade de um segundo professor em sala 
de aula para o acompanhamento de estudantes com necessidades especiais foi “Inclusão: 
um guia para educadores” (STAINBACK; STAINBACK, 1999). Pouco depois, Hugo Otto Beyer, 
professor da UFRGS, estudou o processo de inclusão alemão, especialmente de Hamburgo. 
Um dos elementos fundamentais naquela experiência foi o “Sistema de bidocência”, no qual 
o professor responsável pela sala de aula recebe o apoio de outro professor especializado em 
Educação Especial para lidar com os estudantes em inclusão (BEYER, 2005).

Nesta experiência, quando há deficientes na sala, deve haver ao menos dois 
professores. A média de estudantes por sala em Hamburgo é de 25. Estudantes com 
dificuldade na comunicação (fala), na aprendizagem ou de conduta (hiperatividade, 
agressividade, isolamento, etc.) conta-se por dois. Quando há deficiência física, mental, 
visual ou auditiva, conta-se por 3. Diferentes tipos de deficiência requerem diferentes 
apoios e, apesar de ter o nome de “Sistema de Bidocência”, em alguns casos pode haver 
até três professores em sala. Nesse sistema, o professor de apoio, apesar de especializado 
no apoio à deficiência, não restringe seu apoio à criança/adolescente em inclusão, posto 
que isso o faria, de certa forma, segregado, mas deve estender o apoio para a turma toda 
(BEYER, 2005).

Os fundamentos do sistema de bidocência e a análise de seu funcionamento partem 
especialmente dos trabalhos de Hans Wocken, e chegaram ao Brasil no Congresso do 
Lassalistas, ocorrido em Canoas, em 2003, no qual a exposição da experiência alemã é 
apresentada (WOCKEN, 2003) e, paralelamente, com a publicação do trabalho de Peter 
Mittler no país em que o mesmo sistema é defendido (MITTLER, 2003).

A partir da apresentação de Wocken, da publicação de Mittler no Brasil e do 
desenvolvimento do tema por Beyer (e talvez também por outros caminhos), esse tema 
se tornou um assunto recorrente da teoria e prática da educação especial no Brasil, sendo 
abordado em diversos estudos, algumas vezes também abordado com o nome de docência 
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compartilhada ou ensino colaborativo (HONNEF, 2015; MACIEL, 2007; OLIVEIRA, 2008, 
VIANNA, et. al., 2015; CAMARGO; SARZI, 2012; TRAVERSINI, 2015; CUNHA; SIEBERT, 
2009; O’BRIEN; O’BRIEN, 1999; LOGAN et.al., 1994, TASHIE et.al., 1993). O tema ainda 
compõe o percurso formativo de professores na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), conforme demonstra Gabriela Maria Barbosa Brabo (2015).

A bidocência seguramente apresenta-se como uma possibilidade bem defendida 
na esfera acadêmica e reconhecida na esfera governamental em inúmeras experiências, 
como demonstrou a bibliografia que apresentamos. A pergunta que nos resta é: por que 
a nota técnica e o decreto governamental não reconheceram a possibilidade de que o 
acompanhante previsto na lei do autismo fosse um professor, isto é, para apoio pedagógico? 
Ou ainda perguntamos: poderia a nota técnica e o decreto em questão ter delimitado tão 
estritamente o papel do acompanhante?

Em alcançando tamanho impacto na formulação das teorias de inclusão, pode-se 
dizer seguramente que o dispositivo legal, no escopo de uma interpretação histórica, pode 
compreender a ascensão do sistema de bidocência como causa próxima do instituto do 
“acompanhante especializado” na Lei do autismo.

Conforme o parágrafo 1º do art. 211 da Constituição Federal, a União deve prestar 
“assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios” (BRASIL, 
1988) e é isso que pretende fazer ao exarar a nota técnica 24 (BRASIL, 2014). Contudo, 
ao interpretar o diploma legal, o Ministério da Educação o viola e impõe sua própria 
perspectiva sobre a Educação Inclusiva, isto é, a propósito de interpretação da lei, o MEC 
propõe a limitação de sua eficácia.

A Administração Pública é guiada por uma inversão lógica do Princípio da 
Legalidade. Na célebre fórmula de Helly Lopes Meirelles (2006, p. 88):

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. 
Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei 
não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que 
a Lei autoriza. A lei para o particular significa ‘pode fazer assim’; 
para o administrador público significa ‘deve fazer assim’.

A lei, portanto, possui imensa influência na Administração Pública e a causa 
fundamental dessa necessária relação é o controle democrático pelo qual a lei é aprovada. A 
Nota Técnica do Ministério da Educação, assinado pela Diretora de Políticas de Educação 
Especial, Martinha Clarete Dutra dos Santos, sem qualquer controle democrático, afasta o 
sistema de bidocência do horizonte de alcance da lei a partir da convicção do grupo que 
hoje hegemoniza o MEC, diretamente lastreado no pensamento da Profa. Maria Teresa 
Eglér Mantoan, da UNICAMP e orientadora de doutorado da responsável pela nota técnica.

A perspectiva de Mantoan (2003) sobre a Educação Inclusiva não passa pela bidocência 
ou pela adaptação curricular (outra possibilidade em educação especial muito prestigiada 
entre os pesquisadores e práticas governamentais) e sim por uma educação completamente 
transformada e acessível a todos. Embora a autora não disserte especificamente sobre o 
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sistema de ensino colaborativo ou sistema de bidocência, suas sugestões em termos de 
Políticas Públicas e práticas de inclusão não assumem a defesa desta prática e, ao defender 
de modo radical que as práticas diferenciadas podem ser considerada práticas de exclusão, 
podemos reconhecer de modo oblíquo que este julgamento atinja o Sistema de Bidocência.

Se por um lado a condenação à adaptação curricular, outra prática considerada de 
exclusão por Mantoan (2003), - tema mais que controverso no campo teórico -, aparece 
de modo explícito no primeiro fascículo da Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva, denominado Escola Comum Inclusiva (BRASIL, 
MEC, 2010), nesta ocasião ele aparece de modo democrático, pois se apresenta como 
uma assistência técnica, como uma proposta de governo e não como proposta de 
Estado. Lembremos que esta política é fruto de um grupo de trabalho coordenado pela 
Profa. Mantoan.

Contudo, ao promover uma interpretação restritiva, para além dos trabalhos teóricos 
de um intelectual particular e para além de uma política de governo, o Poder Executivo 
Federal violou sua tarefa fundamental no exercício de seu poder regulamentar, que é a 
estrita obediência ao texto legal. Nas esferas em que se não possui controle democrático, 
isto é, na interpretação casuística e regulamentar, instituiu-se normatização contrária à lei.

Vejamos o que diz Dias Toffoli:

O poder regulamentar não é poder legislativo, por conseguinte 
não pode criar normatividade que inove a ordem jurídica. Seus 
limites naturais situam-se no âmbito da competência executiva e 
administrativa, onde se insere. Ultrapassar esses limites importa 
em abuso de poder, usurpação de competências, tornando írrito o 
regulamento dele proveniente, e sujeito a sustação pelo Congresso 
Nacional (art.49, V).
Doutrinariamente, pelo menos, o regulamento assemelha-se 
à lei em seu caráter geral, impessoal e permanente; mas dela se 
distingue não só por ser diferente o órgão que o estabelece, como 
por ser uma norma jurídica secundária e de categoria inferior à da 
lei (BRASIL, STF, 2012).

Devemos nos perguntar se, ao limitar o “profissional especializado” acompanhante 
do estudante com TEA aos cuidados com comunicação, interação, alimentação e cuidados 
pessoais, o MEC e a presidência da república abusaram do poder.

Parece-nos claro que o intuito foi o de promover uma interpretação restritiva da lei, 
- fruto da mobilização política do movimento pelos direitos da pessoa com TEA e aprovado 
através do processo democrático -, que estivesse de acordo com as convicções pedagógicas 
do grupo que hegemoniza o MEC.

A atribuição legal da denominação de “especializado” não é clara no ordenamento 
jurídico brasileiro, uma vez que a “especialização”, como curso do Ensino Superior não 
constitui grau acadêmico. Não obstante, é bastante prestigiada esta denominação na esfera 
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consuetudinária àqueles que realizam um curso de Pós-Graduação Lato Sensu, e a própria 
resolução que regulamenta o tema trabalha com essa nomenclatura quando considera tais 
cursos como “nível de especialização” (BRASIL, CNE, 2007).

Ato contínuo, aplicando ainda uma segunda tentativa de interpretação ao dispositivo 
legal, recorremos a uma interpretação sistemática da lei. Nesta esteira, e apegados ao antigo, 
porém atual ensinamento de que verba cum effectu sunt accipienda (a lei não possui palavras 
inúteis) (BRASIL, STF, 2009, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-027 DIVULG 11-
02-2010), devemos nos perguntar em que seria “especializado” (BRASIL, 2012) o sujeito 
responsável pelo “apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, 
alimentação e cuidados pessoais”? (BRASIL, 2014) Qual seria, pois, a formação do sujeito 
“especializado” em ajudar uma pessoa a se alimentar, ou interagir, se comunicar ou ter 
cuidados pessoais consigo? Podemos prescindir de formação para que alguém possa ser 
denominado “especializado”?

Nesta seara, é preciso reconhecer que não há cursos de especialização que coadunem 
com as tarefas afirmadas ao “acompanhante especializado” na Nota Técnica 24 (BRASIL, 
2013) ou no Decreto n. 8.368 (BRASIL, 2014), mas abundam os cursos que coadunam com a 
interpretação da lei como afirmação do direito do autista ao sistema de bidocência, estando 
os cursos correspondentes ao conhecimento requerido a esse sistema bastante consolidados 
(Psicopedagogia, Educação Especial, Educação Inclusiva, entre outros) e os conhecimentos 
adequados para o atendimento especializado para estudantes com deficiência tendo já 
sido listados na Resolução nº 04/2009, do Conselho Nacional de Educação, ao tratar do 
Atendimento Educacional Especializado (BRASIL, MEC, CNE, CEB, 2009).

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência (ONU, 2006), em seu 
artigo 24, dedicado à educação, estipula, em seu item 2, os seguintes incisos que nos 
dizem respeito:

(...)
c. Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais 
sejam providenciadas;
d. As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no 
âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua 
efetiva educação;
e. Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas 
em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e 
social, de acordo com a meta de inclusão plena.
(...) (ONU, 2006)

O item “C” foi, contraditoriamente (a nosso ver), citado como baliza interpretativa 
para a escrituração da Nota Técnica 24 (BRASIL, MEC, 2013), contudo, há um problema 
fundamental na interpretação na medida em que não se exploram as possibilidades de 
adaptações que possam ser consideradas razoáveis. Uma possibilidade formal é que o 
Ministério da Educação possa considerar que arcar com os custos de um segundo professor 
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em sala de aula para a consecução da inclusão seja um custo demasiado e possa extrapolar 
a noção de adaptação razoável. A explicitação desta perspectiva abriria um debate em 
torno da justeza de tal interpretação, baseado nos números do financiamento educacional 
brasileiro e traria certa legitimidade à interpretação do MEC. Mas tal não ocorreu.

Os itens “D” e “E” nos parecem os que mais seguramente nos fornecem uma firme 
referência para interpretação para a norma. Fica claro que as pessoas com deficiência têm 
direito a receber “apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas 
a facilitar sua efetiva educação” e “Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam 
adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social”, que esse 
direito está inscrito na mais alta gradação do ordenamento jurídico nacional, qual seja, na 
esfera constitucional.

Contudo, esta mesma norma não esclarece qual é o “apoio necessário”, pois esse é 
um elemento que é dinâmico e é tarefa da pedagogia debater. Os estudos da educação, neste 
caso (e em quase todos os outros), apontam diversas respostas distintas. Uma delas, de que 
esse apoio seria pedagógico e feito por um segundo professor, é uma resposta prestigiada 
pela literatura especializada e obliterada (de modo abusivo) pelas convicções hegemônicas 
no Ministério da Educação.

3. Considerações Finais

Consideramos que neste caso específico, a interpretação restritiva operada pelo 
Poder Executivo constitui um abuso do poder regulamentador e contrário às formas mais 
prestigiadas de interpretação jurídica. Ao desconsiderar os incisos “D” e “E” e ao privilegiar 
o inciso “C”, o MEC prejudica os verdadeiros interessados, em primeira instância a criança 
autista, e familiares, em segunda instância, a sociedade como um todo. Ao interpretar desta 
maneira, os órgãos competentes excluem, ao invés de incluir, confirmando uma antiga 
prática do discurso vazio, da propaganda sem efetivação, da falta de seriedade em relação 
aos assuntos ligados à educação. Nota-se nitidamente um descompasso entre a esfera 
acadêmica e a governamental.

O problema agrava-se quando levamos em consideração a realidade da estrutura da 
escola brasileira de classes superlotadas, profissionais mal remunerados ou despreparados. 
Inclusão não significa meramente receber o aluno em sala, mas um árduo trabalho de 
pesquisa e aprimoramento da prática pedagógica. Esta última, muitas vezes anacrônica, 
cristalizada e com traços de preconceito. No caso da criança/adolescente com TEA, sem 
um acompanhante especializado, e aqui confirmamos a ideia de que apenas um profissional 
com formação acadêmica, ou seja, ao menos uma pós-graduação Lato Sensu, poderia atuar 
na diversidade de situações que a verdadeira inclusão suscita e sem a qual a inclusão torna-
se inócua ou mesmo impossível. Lembramos que a inclusão não é um processo em que 
o benefício se restringe à criança/adolescente com TEA ou com deficiência, mas a toda a 
comunidade escolar e sociedade, uma vez que oferece a todos a oportunidade do efetivo 
exercício da cidadania e do reconhecimento da diversidade.
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Uma interpretação histórica (em causa próxima) e/ou sistemática leva a uma 
compreensão do instituto em tela como a geração do direito do autista ao prestigiado 
sistema da bidocência. Esse sistema, muito além do trabalho exclusivo com a criança/
adolescente autista, promoveria um melhor entrosamento do grupo, seria um facilitador 
para o professor titular e promoveria o verdadeiro desenvolvimento acadêmico da criança 
em regime de inclusão.

Por fim, se prevalecer a falta de aprofundamento na interpretação da lei, 
desrespeitando os princípios da hermenêutica, e a ausência de um olhar pedagógico 
fundamentado, continuaremos a utilizar práticas assistencialistas e saídas amadorísticas 
para a educação.
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“Desigualdade social....Um morava na Rua do Meio. O outro no 
meio da rua (Jessier Quirino)
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SUMÁRIO: 1 Introdução: Reflexões sobre a Sociedade da Era 
digital, o Marco Regulatório e a Justiça. 2 O Direito servindo às 
novas tecnologias da Sociedade Global do Século XXI. 3 O Marco 
Civil da Internet e o acesso à informação e à comunicação da 
pessoa com deficiência. 4 Considerações finais. 5 Referências.

RESUMO: A temática discutida na pesquisa é atual e de interesse 
global, envolvente de variados âmbitos do conhecimento. A 
compreensão e a aplicação da Lei n. 12.965/2014, que introduz 
o Marco Civil da Internet no ordenamento jurídico nacional 
modificam as relações sociais, nacional e internacionalmente. 
Referida legislação busca ampliar o acesso de usuários à rede 
virtual corroborando a promoção da inclusão social da pessoa 
com deficiência, o que futuramente poderá ser revelado pelos 
julgamentos proferidos pelos tribunais, influenciando outros 
ordenamentos jurídicos. A investigação se vale do método 
dedutivo de raciocínio, pesquisando a doutrina, o texto 
constitucional e legislação infraconstitucional.
Palavras-chave: Marco Civil da Internet; Celeridade da 
Justiça; Nova tendência Jurisprudencial; Direitos Humanos e 
Fundamentais; Pessoa com Deficiência.
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ABSTRACT: El tema se discutió en la investigación está en 
curso y de interés mundial, participando en diversas áreas del 
conocimiento y su relevancia se justifica principalmente porque 
la comprensión y aplicación de la legislación, que introduce la ley 
en las relaciones de cambio de la legislación social en el ámbito 
nacional e internacional. La ley tratando de ampliar el acceso a la 
red, un número creciente de usuarios, apoya la promoción de la 
inclusión social de las personas con discapacidad, que deben ser 
revelados por las sentencias dictadas por los tribunales nacionales 
y puede influir en los demás sistemas legales.
Keywords: Marco de Internet Civil; La rapidez de Justicia; Nueva 
tendencia Jurisprudencia; Derechos humanos y fundamentales; 
Las personas con discapacidad.

1. INTRODUÇÃO: REFLEXÕES SOBRE A SOCIEDADE DA ERA DI-
GITAL, O MARCO REGULATÓRIO DA INTERNET E A JUSTIÇA.

A presente investigação objetiva perscrutar a Justiça a respeito da celeridade com 
que os julgadores, que ocupam assento no Poder Judiciário, podem proclamar e justificar 
as suas decisões ao solucionarem os conflitos que lhe são encaminhados, e de que maneira 
esta celeridade pode influenciar na formação da jurisprudência nacional e internacional, no 
âmbito dos direitos fundamentais, levando em conta o novo Marco Civil da Internet – Lei 
n. 12.965/2014, que regulamenta as novas tecnologias de informação e de comunicações 
-, lembrando a importância do incremento das políticas públicas sociais de inclusão das 
pessoas com deficiência na concretização dos julgamentos prolatados.

A temática discutida na pesquisa é atual e de interesse global, envolvente de variados 
âmbitos do conhecimento, e a sua relevância é justificada, principalmente, porque a 
compreensão e a aplicação do texto legislativo, que introduz o Marco Civil da Internet no 
ordenamento jurídico brasileiro, pode ter o condão de modificar as relações sociais na esfera 
nacional e internacional, com a mesma celeridade com que os julgamentos, fundamentados 
nesta nova legislação, sejam proferidos.

A pesquisa propicia discussões, problematizações e reflexões que podem contribuir 
à efetivação dos direitos fundamentais, notadamente das pessoas com deficiência, 
enfrentando a problemática da sua inclusão social.

Os estudos pretendem enriquecer os fundamentos jurídicos utilizados pelo Poder 
Judiciário e os debates jurídicos promovidos pela doutrina, que exaltam sobretudo os textos 
constitucionais, trazendo à baila questões sociais e jurídicas relevantes, entre as quais, 
aquelas relacionadas ao acesso à Justiça, aos juízos de valor emitidos pelos julgadores nas 
razões de suas decisões, com base no texto da nova legislação, e à igualdade da participação 
social das pessoas com deficiência.
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Os variados e cobiçados cenários nacionais que ocupam lugares de destaque na 
mídia nacional e internacional e que, tantas vezes, tomam proporções tão extraordinárias 
nas redes de comunicação social, merecem ser investigados e refletidos, notadamente 
quando o cenário é o Poder Judiciário nacional e a matéria é de repercussão global, como é 
o caso dos julgamentos que envolvem os direitos fundamentais da pessoa com deficiência.

Nesse sentido, apreciar e debater os fundamentos jurídicos dos julgamentos dos 
casos concretos que envolvem os direitos fundamentais da pessoa com deficiência, requer 
sobretudo, atualizadas e constantes reflexões sobre a matéria e sobre a possibilidade de se 
dar celeridade aos julgamentos que a envolvem, sempre com o objetivo de robustecer e 
fortalecer a defesa, a garantia e a salvaguarda destes direitos fundamentais.

A celeridade da Justiça está relacionada à absorção das facilidades tecnológicas que 
avançam com a instalação das redes de transmissão de informações, principalmente pela 
rede internet - que culminam na massificação de seu uso -, e depende da continuidade 
da construção e da manutenção desse ambiente de facilidades tecnológicas, que deve ser 
próspero quanto ao potencial e à extensão de sua utilização, procurando concretizar os 
direitos e garantias fundamentais referidos, com célere divulgação - nos âmbitos interno e 
externo da nação - da Justiça que se concretiza por meio dos julgamentos de casos concretos.

Dada a importância da rapidez dos julgamentos e de suas transmissões pela rede de 
comunicações, principalmente pela rede internet, a teleologia da nova legislação deve ser 
expandida, com relação à sua pretensão de ampliar o uso da internet no Brasil, promovendo 
condições de maior integração e inclusão social daqueles que - de alguma maneira - vivem 
à margem da sociedade, inclusive das pessoas com deficiência, não assistidas socialmente.

A implantação das novas tecnologias provoca mudanças sociais significativas que 
podem influenciar desde atos domésticos, como simples tarefas do lar, até complexos 
funcionamentos de redes de transmissão de informações, e acordos jurídicos firmados a 
partir da manifestação de vontades que podem influenciar e modificar a vida de pessoas 
com ou sem deficiência, promovendo a sua inclusão social.

A matéria exige conhecimento da história do progresso da sociedade, passando-se 
por marcos que apontam saltos relevantes da evolução e integração humana, lembrando-
se principalmente da Era Digital, que desenvolve e traz à baila as modernas tecnologias, 
promotoras de saltos velozes, transformadores das realidades sociais, a partir das rápidas 
transmissões de informações, que globalizam o conhecimento e integram as pessoas de 
maneira instantânea e célere.

O marco histórico relevante do início do século XX é a grande transformação social, 
que se desenvolve, em decorrência da avassaladora implantação das novas tecnologias de 
comunicação social.

Destaca-se, nesse sentido, o importante papel da revolução telemática, fruto da 
interação da tecnologia da informática com as telecomunicações, recordando-se a revolução 
da informática, ocorrida no início de 1970, capitaneada pela pujante produção do Vale do 
Silício, nos Estados Unidos, introdutora de uma nova ordem mundial, que traz consigo, 
profundas inovações sociais nos modos de comunicação e transmissão das informações, 
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cujos acessos provocam violações e conflitos de todas as ordens, inclusive no âmbito dos 
direitos fundamentais.

O brasileiro inserido nessa onda digital, em um primeiro momento, se vale do 
ordenamento jurídico-normativo para invocar a contenção e reparação de abusos cometidos 
no ambiente virtual e digital da rede, e ao perceber a existência de várias lacunas jurídicas, 
principalmente quanto à responsabilização dos infratores que cometem atos danosos, inicia 
a cobrança diretamente ao Poder Judiciário, que na ausência de texto legislativo, responde 
às situações concretas de danos cometidos pela rede, valendo-se dos fundamentos clássicos 
do instituto da responsabilidade civil (Código Civil), e dos princípios constitucionais. 
Dessa maneira, a Justiça não é denegada, mas não oferta largo amparo legal às vítimas 
desses danos. Ainda, na esfera nacional, o aumento dos danos cometidos pela rede digital 
continua a acontecer de maneira intensa, o que coloca os seus usuários a exigirem do Poder 
Legislativo, a elaboração de legislação apropriada, que salvaguarde os usuários da rede dos 
atos danosos, cometidos por infratores da rede, surgindo daí a elaboração de vários Projetos 
de Leis, nesse sentido.

No campo jurídico dos contratos, a crescente difusão e o aumento de facilidades 
criadas para a utilização das novas tecnologias, cada vez mais, enseja a criação e elaboração 
de novos acordos jurídicos, nos quais a definição dos limites fica a cargo dos próprios 
contratantes, sem a existência de balizas legais. Seguindo-se essa lógica, a tendência 
do mercado passa a ser, então, atender aos interesses dos agentes de maior potencial 
econômico em face daqueles com menor potencial, o que enfraquece os direitos e interesses 
dos pequenos empreendedores e, também, os direitos fundamentais individuais, sociais, 
coletivos e difusos.

O Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14) contém um capítulo que regula os 
direitos e garantias do usuário, no qual o acesso à internet é reconhecido como um direito 
essencial ao exercício da cidadania, visando à proteção dos indivíduos no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais e demais abusos cometidos no meio virtual, o que impõe o 
reconhecimento pelo legislador da inclusão digital.

Ora, se aos olhos do legislador a inclusão digital é um objetivo a ser alçado, realizando a 
teleologia da lei, pode ser alçado, em princípio, mesmo não constando do rol exemplificativo 
do artigo 3º, porque é considerado um vetor da Lei, que pretende democratizar o acesso à 
rede, combatendo o analfabetismo eletrônico.

No mundo globalizado, o acesso à informação é indispensável ao pleno exercício 
da cidadania, porque combate o analfabetismo eletrônico - verdadeiro entrave à evolução 
do indivíduo. Aquele que não tem acesso ao mundo virtual fica à margem do contexto 
evolutivo na sociedade pós-moderna, razão pela qual a inclusão social da pessoa com 
deficiência merece ser pensada e concretizada de maneira especial, devido a sua condição 
de ser “duplamente vulnerável”.

E são vários, relevantes e atuais os questionamentos que surgem sobre esse contexto 
globalizado: a) os tribunais nacionais, já julgaram questões, nesse sentido? Julgamentos 
realizados, desse contexto, já formaram jurisprudência? Jurisprudência que se refere à 
matéria já foi transmitida pela rede digital, influenciando outros ordenamentos jurídicos?
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A rede Internet permite aos usuários buscar informações sobre todas as matérias: 
direitos fundamentais individuais, sociais e difusos e coletivos, como o direito à 
liberdade, à igualdade, à solidariedade e à fraternidade, entre outros, considerando-se o 
direito à saúde, ao trabalho, à educação, ao lazer, ao desporto, entre outros, colhendo-se, 
no contexto, considerações sobre a pessoa com deficiência, a utilização que faz da rede 
digital, a problemática enfrentada na sua inclusão social, e se os tribunais já decidiram 
sobre a matéria.

O Marco Civil da Internet que busca ampliar o acesso à rede, de um número cada vez 
maior de usuários, corrobora a promoção da inclusão social da pessoa com deficiência, a 
revelação e divulgação dos julgamentos proferidos pelos tribunais nacionais a respeito dos 
seus direitos fundamentais, influenciando, com certeza, a formação da consciência coletiva 
quanto aos interesses, direitos e garantias dessas pessoas, que podem ser ampliados e com 
mais celeridade a partir da utilização da rede digital.

De fato, o surgimento da internet amplia as possibilidades da comunicação 
social, fazendo emergir, também, enorme número de questões nos variados campos 
do conhecimento, inclusive no campo do direito, importando para a presente pesquisa 
a problemática jurídica trazida pela Era Digital. E outra pergunta que surge: a nova 
legislação que trata do Marco Civil da Internet pode promover a integração social e 
aparelhar o Poder Judiciário de mecanismos, que sejam aptos à solução dos problemas 
contemporâneos, que se referem às situações danosas, oriundas do ambiente digital e 
provenientes, muitas vezes, da má, abusiva ou ausente ética pessoal e/ou profissional dos 
infratores, praticantes dos atos danosos?

O regramento aplicado às novas relações sociais, emergidos das novas tecnologias, 
não afasta a aplicação das normas jurídicas que compõem o sistema jurídico do Direito 
Privado, que corroboram a efetividade da proteção jurídica das pessoas, humana ou não, 
combatendo e reparando lesões, ofensas e danos materiais e morais causados a direitos 
individuais, sociais, coletivos e/ou difusos, utilizando-se o mesmo raciocínio para se pensar 
a aplicação dos princípios jurídicos e das regras constitucionais. Todos eles considerados 
no desenvolvimento da presente pesquisa, que pretende, sobretudo, perscrutar a celeridade 
da Justiça, trazendo à discussão questionamentos relevantes, entre os quais o conteúdo dos 
juízos de valor emitidos pelos julgadores, nas razões de suas decisões, com base na nova 
legislação, naquilo que puder atingir a igualdade da participação social das pessoas com 
deficiência. Lembra-se que a celeridade da Justiça se relaciona diretamente com a absorção 
das facilidades tecnológicas, razão pela qual o novo Marco Civil da Internet - Lei 12.965/14, 
regulamentador das novas tecnologias de informação e de comunicações pode corroborar 
a promoção da inclusão social da pessoa com deficiência.

A presente pesquisa se vale de metodologia científica apropriada à investigação 
científica, aplicando o método dedutivo de raciocínio para, partindo de estudos doutrinários 
- de autores selecionados - do texto constitucional e de legislação infraconstitucional 
chegar às conclusões sobre a matéria investigada. Os estudos permitem concluir que a 
celeridade da Justiça contemporânea está diretamente ligada à implantação das novas 
tecnologias de informação e comunicação, as quais podem promover a inclusão social de 
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todos os diferentes e, no caso da presente pesquisa, das pessoas com deficiência (física, 
mental ou intelectual).

2. O DIREITO SERVINDO ÀS NOVAS TECNOLOGIAS DA SOCIE-
DADE GLOBAL NO SÉCULO XXI

A sociedade tem no Direito, ciência especializada, um dos seus pilares de 
sustentação, na medida em que propicia, conforme incansavelmente demonstrado 
por Michel Foucault, o controle dos indivíduos, limitando suas condutas por meio de 
penalidades previamente definidas.

Também é certo que a tecnologia atende às variadas necessidades da sociedade, 
inclusive no campo do direito. Trata-se de uma evolução intelectual que possibilita ao 
cidadão melhor usufruir e se inserir nas tendências de progresso da sociedade. A ciência do 
Direito tende a acompanhar à evolução tecnológica, respeitando seu contexto peculiar de 
produção de normas e aplicação das mesmas. O Direito, a despeito das novas tecnologias, 
continua exercendo as suas funções sociais e cumprindo as finalidades a que se predispõe.

A tecnologia presente na vida coletiva, cada vez mais, insere-se no cotidiano das 
pessoas, de maneira a tornar inimaginável as relações e situações sociais contemporâneas, 
afastadas e independentes dos avanços tecnológicos. De certo, o domínio das tecnologias 
reflete o grau de civilização da humanidade.

Nesse passo, lembra-se o importante papel do direito ao regular as maneiras de 
utilização e alcance dessas novas tecnologias, já que a efetividade do direito requer, também, 
na sua aplicação, a consideração da uniformidade em face da seletividade recorrente desse 
Século XXI.

A rede global de comunicação, aclamada como porta de uma nova 
e inaudita liberdade e, sobretudo, como fundamento tecnológico 
da iminente igualdade, é claramente usada com muita seletividade 
- trata-se na verdade de uma estreita fenda na parede, não de um 
portal.1

Colocados lado a lado, direito e tecnologia, cada vez mais, demandam conhecimentos 
mútuos. O Governo, figura central na administração das pretensões dos cidadãos, procura 
encontrar um divisor comum entre os avanços tecnológicos e o controle das condutas 
antes não previstas no mundo jurídico. E, é claro que a busca por essa homeostase acaba 
aumentando, muitas vezes, a complexidade do sistema jurídico, que, consequentemente, 
aumenta os problemas de acesso à Justiça, pelo menos num primeiro momento em que as 
novas tecnologias começam a ser instauradas.

1  BAUMAN, Zygmunt. Globalização: As Consequências Humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1999, p. 79.
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Acesso é ter-se, também, o prévio conhecimento dos seus direitos e deveres, como 
usuário da rede, em especial no campo da internet que é vasto, complexo e entendido por 
poucas pessoas. Isso ocorre no âmbito da sociedade pós-moderna que vive um grande 
paradoxo, tendo de um lado, devido as lacunas jurídicas, a imposição da judicialização do 
cotidiano; e, do outro lado, em razão das mesmas lacunas, a imposição da formulação de 
leis mais adequadas à solução das novas demandas, todos buscando agilidade na solução 
dos conflitos jurídicos do cotidiano.

O sistema jurídico apresenta um conjunto estruturado de regras, normas e princípios 
que corroboram o controle do comportamento dos indivíduos e das organizações sociais 
nas esferas econômica, política, jurídica, social e cultural, entre outras, visando à realização 
da segurança e da justiça sociais, concretizando o bem comum, não se podendo negar que 
a tecnologia está presente em todas elas, destacando-se a esfera social como a de maior 
participação da tecnologia, e dependendo das relações mantidas entre a sociedade civil e o 
Estado, como explica, a seguir, Antônio Chaves:

A informação crescente da sociedade é o cerne da crise e pode 
agravá-la ou contribuir para sua solução. Conforme a política 
em que se inserir, trará o melhor ou o pior, pois não já nos seus 
efeitos automatismo ou fatalidade. Tudo dependerá da forma 
como evoluirão nos próximos anos as relações entre Estado e a 
Sociedade Civil.2

É recorrente a problemática do acesso à Justiça, devido à amplitude da sua atuação. 
E por que não se garante a todos um fácil acesso à jurisdição? A linguagem especializada 
e a complexidade técnica exigem que seja concedida à sociedade uma tutela jurídica 
permanente, por meio de profissionais do Direito, seja pela mediação do conhecimento 
jurídico, seja pela mediação na ação, perante os tribunais. O acesso discutido não se reporta 
somente aos aspectos jurídicos que propiciam a inclusão dos necessitados no sistema de 
Justiça, mas também, aos aspectos educacionais, materiais e físicos que permitem aos 
necessitados se valerem da rede atrelada à Justiça e por ela serem incluídos no sistema.

O direito não visa somente uma Justiça ideal, mas, principalmente, a sua 
concretização, decidindo e eliminando conflitos com celeridade, competência e eficiência, o 
que é facilitado pelas novas tecnologias e pelos novos instrumentos utilizados nos sistemas 
informatizados. O direito precisa acompanhar a evolução, agregando ao seu clássico 
conservadorismo as novas técnicas inter, multi e pluridisciplinares de estudos e de soluções 
de conflitos, buscando ampliar, organizar e distribuir melhor a Justiça.

Nos tempos atuais é imperiosa a compreensão das transformações que ocorrerão na 
sociedade, notadamente, a partir das inovações tecnológicas, iniciadas no século passado, 
e que repercutem sobremaneira nas relações e novas situações sociais. Em razão de os 

2  CHAVES, Antonio. Aspectos jurídicos da juscibernética - direito de autor do programador. In: Nery 
Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade (org.). Responsabilidade Civil - Direito à Informa-
ção.. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 800.
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procedimentos dos Poderes Legislativo e Judiciário caminharem sempre lentamente, tem-
se, como consequência, uma legislação e uma máquina de fazer justiça pouco adaptadas 
aos novos tempos, em que a tecnologia prega a celeridade. Logo, ter-se a consciência da 
necessidade de readaptação dos Poderes constituídos às novas tecnologias de rede, visando 
à celeridade e concretização da justiça, da segurança social e do bem comum deve ser 
meta de todos, cumprindo-se a expectativa de que as mudanças necessárias ocorram, pelo 
menos, no médio prazo.

Hodiernamente, todo o aparato legal colocado à disposição da sociedade para 
resolver as demandas sociais originárias de situações propiciadas pelas novas tecnologias, 
não é suficiente. Necessário o enfrentamento da complexidade, principalmente da 
administrativa, fruto da implantação das novas técnicas do sistema jurídico, e que começam 
a responder mais adequadamente às demandas da sociedade. Exige-se dos operadores do 
Direito, respostas velozes e de qualidade.

Nesse sentido, Maria Tereza Sadek, ao entender que é preciso viabilizar o acesso ao 
direito, como modo de exercício da cidadania, não apenas referente ao direito ao voto, mas 
para introduzir o indivíduo no contexto social do seu tempo, afirma que:

As instituições que compõem o sistema de justiça representam o 
espaço garantidor da legalidade e, nesta medida, da possibilidade 
concreta de realização da igualdade. Assim, a garantia de 
acesso ao sistema de justiça identifica-se com a condição real 
de transformação da igualdade jurídica e dos preceitos formais, 
em algo material e concreto. Efetivamente, o rol de direitos 
constitutivos da igualdade depende, para sua efetivação, da 
existência e da atuação das instituições que compõem o sistema 
de justiça.3

A democratização do sistema jurídico deve acontecer com a implementação de um 
conjunto racional e objetivo de normas, facilmente interpretado pelas camadas menos 
favorecidas da sociedade, sendo importante o investimento em programas e interfaces 
inteligentes que simplifiquem o mundo jurídico e propiciem maior e melhor acesso ao 
conhecimento jurídico às massas.

A complexa estrutura do Direito pode ser melhor administrada com sua 
democratização, trazendo ao ambiente jurídico operadores aptos para entender e propor 
soluções sociais e jurídicas mais adequadas ao momento contemporâneo, o que é 
corroborado pelo novo Marco Civil da Internet.

Acredita-se que o desenvolvimento, aprimoramento e implantação das tecnologias 
de informação, divididas em tecnologias de comunicação e de conhecimento, devem 

3  SADEK, Maria Tereza. Acesso à justiça: porta de entrada para a inclusão social. In LIVIANU, R., 
(coord). Justiça, cidadania e democracia. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisa Social, 2009. 
p. 170-180. Disponível em: <http://books.scielo.org/id/ff2x7/pdf/livianu-9788579820137-15.pdf>. 
Acesso em: 25 nov. 2015.
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permitir respostas adequadas e equilibradas à complexidade administrativa e técnica. 
Entende-se por tecnologias de comunicação os mecanismos e programas que facilitam 
o acesso a informações de maneira universal, sem impor nenhum tipo de barreira, a não 
ser àquelas que se referem à segurança e integridade dos sistemas. Exemplo disto são as 
tecnologias de redes de computadores. Já as tecnologias relativas ao conhecimento dizem 
respeito basicamente ao desenvolvimento de programas que organizem, armazenem e 
manipulem os dados e informações de tal forma que facilite a compreensão destes por um 
universo infinito de interessados. Exemplo disto são os sistemas inteligentes, dentre eles os 
sistemas especialistas legais.

O sistema jurídico nacional vem se adaptando às necessidades surgidas dos novos 
avanços tecnológicos, a exemplo da Lei Carolina Dieckmann4, do Marco Civil da Internet 
e de algumas regras instituídas pelo novo Código de Processo Civil, que adota o uso da 
petição por e-mail, o processo digital (por inteiro) na Justiça Federal e Estadual, dando 
continuidade ao processo de informatização dos Tribunais de Justiça. Assim, inegável 
que, nas últimas décadas, o desenvolvimento das novas tecnologias de informação vem 
sendo assimilado pelas novas legislações e promovem um poder de ação das pessoas, 
nunca antes imaginável.

O aumento das demandas e das pressões da sociedade de massas e da economia 
de mercado requer novas regulamentações do Estado, e a sociedade que, ao mesmo 
tempo, é fonte e partícipe desse processo, acelera os passos, buscando acompanhar as 
tendências da sociedade global. Ambos, Estado e sociedade, precisam da economia, da 
política e direito para regrar e instrumentalizar as novas situações sociais transformadas 
e que se transformam.

O Estado, a sociedade e as comunidades passam por uma verdadeira revolução 
social, fruto da revolução digital, que carrega em seu bojo o mundo econômico, político 
e jurídico, entre outros, todos buscando regrar e fornecer instrumentos de celeridade 
à essa contemporânea transformação social. Contudo, a velocidade da adaptação local é 
bem inferior àquela imposta pela sociedade global, fato este causador de sofrimentos à 
determinadas camadas da população que não conseguem acompanhar tremenda e célere 
transformação. Entre outros, os operadores do Direito, também, encontram dificuldades 
em acompanhar os avanços tecnológicos, já que somente nesta década se iniciam no 
pensamento e nos avanços da tecnologia, mas já tornam possível a disponibilização, pela 
rede digital de textos legislativos, decretos e decisões jurídicas em geral, entre outros.

O acesso à rede digital para a sociedade é grande propulsor da democratização do 
acesso ao conhecimento e à cultura, possibilitando o uso qualificado do celular e da TV 
digital, além de derrubar barreiras, acelerar processos, democratizando oportunidades e 
interatividades.

O crescimento dos avanços da tecnologia envolve questões de confiabilidade e 
segurança na transmissão de dados, os quais enfrentam problemas relativos à difusão dos 

4  BRASIL. Lei nº 12.737, de 30 de novembro de 2012. Fonte: Planalto. Dispõe sobre a tipificação 
criminal de delitos informáticos; altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal; e dá outras providências.
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conteúdos transmitidos, em especial pela rede internet. Assim é que a devida vigilância é 
sempre necessária. Cabe ao Estado a tarefa de adequação das novas tecnologias, propiciando 
mecanismos seguros à sociedade que precisa utilizar a informação digital de maneira ampla, 
democrática, mas, sobretudo, com segurança jurídica.

Muitos são os problemas enfrentados pelos participantes da rede digital, entre 
eles situa-se o obstáculo relativo ao estabelecimento de certos conceitos necessários 
à operabilidade da rede, alguns deles intransponíveis, outros muito caros para serem 
utilizados como acesso à rede. Assim, o desafio relacionado à plena utilização da rede e 
dos processos digitais é grande, e impõe conhecimento novo, ensino-aprendizagem digital, 
harmonização de instrumentos, trabalho em equipes inter, multi e pluridisciplinares, tudo 
realizado em ambiente harmonioso.

Enfim, o futuro da sociedade está atrelado ao avanço das tecnologias de informação e 
do conhecimento. O Direito não pode deixar de dar resposta eficaz e efetiva às necessidades 
da sociedade e do Estado, e nem ficar à margem das exigências dos novos tempos. A 
informatização deve melhorar o gerenciamento dos serviços particulares e, sobretudo 
dos públicos, necessários à sociedade, eliminando gargalos, conhecendo seus limites e 
resolvendo conflitos, antes sem soluções compatíveis à nova realidade tecnológica.

3. O MARCO CIVIL DA INTERNET E O ACESSO À INFORMAÇÃO 
E À COMUNICAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

As novas tecnologias provocaram mudanças significativas na sociedade, destacando- 
se, desde novas abordagens à realização de condutas, atos ou simples tarefas domésticas que 
facilitam a vida do ser humano acarretando novas formas de interação social, resolução de 
conflitos, até a sua utilização para a obtenção de grandes conquistas espaciais, entre outras.

A sociedade, em constante progresso, é exposta à nova maneira de interação social, 
em especial após o advento e evolução das novas tecnologias, na sociedade contemporânea, 
que permitem maior velocidade e abrangência nas variadas áreas do conhecimento, e 
percorre longo caminho, que tem início na Era do Ferro e caminha até a Era Digital.

As telecomunicações avançaram de maneira assustadora, desde o início do Século 
XX, destacando-se a revolução telemática, que se deu com a interação da tecnologia da 
informática com as telecomunicações.

A revolução informática (ou tecno-científica) do início dos anos 1970, capitaneada 
pela pujante produção do Vale do Silício, nos Estados Unidos, introduziu uma nova 
ordem mundial. Tais desdobramentos acarretaram profundas inovações, arrastando 
consigo o desenvolvimento cada vez mais poderoso e flexível dos modos de comunicação 
e informação. A transmissão de dados, que contém informações dos mais diferenciados 
conteúdos, pode ser acessada de forma intangível por meio da internet. As possibilidades 
decorrentes do fácil acesso à informação apresentaram aos Estados e à sociedade conflitos 
antes impensáveis, desde violações aos direitos fundamentais, personalidade, até furtos, 
sequestros digitais e uma infinidade de violências.
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O Brasil, inserido nessa onda digital, em um primeiro momento, se vale do 
ordenamento jurídico, buscando conter abusos cometidos no ambiente da internet. 
Contudo, rapidamente, percebe que determinadas situações fáticas expostas pela nova 
ordem digital, não encontra equivalentes jurídico-normativos no ordenamento em vigor, 
notadamente quando as situações se referem a danos sofridos no ambiente da rede. As 
dificuldades maiores enfrentadas na rede digital dizem respeito à responsabilidade dos 
infratores do sistema digital que causam prejuízos às pessoas participantes da nova rede, as 
quais não conseguem identificar os responsáveis pela reparação de danos sofridos.

A esse respeito, leciona Perlingieri que “o direito é uma ciência social que precisa 
cada vez mais de aberturas, sendo ele necessariamente sensível a qualquer modificação da 
realidade, entendida na sua mais ampla acepção”5.

O Marco Civil da Internet procura regular todas as situações possíveis para solução 
dos conflitos do uso da internet, prescrevendo, ainda, maneiras de se evitar os abusos e a 
utilização indiscriminada de meios que atinjam os direitos coletivos e individuais de todo 
e qualquer cidadão.

A legislação pretende identificar os fundamentos da Internet e os seus princípios 
norteadores: a inclusão digital em suas mais variadas acepções; a defesa da liberdade de 
expressão; a preservação dos direitos de imagem, honra e privacidade; a definição dos 
mecanismos de responsabilidade civil e das relações de consumo pelos serviços prestados.

A legislação trata, também, de matéria relativa aos direitos humanos, em consonância 
com a orientação da Organização das Nações Unidas (ONU), referindo-se ao meio digital, 
por onde circulam questões relacionadas aos direitos humanos, como o direito à liberdade 
de expressão e ao amplo acesso à rede, como forma de inclusão social.

No tocante ao desenvolvimento da personalidade, a Constituição da República 
Federativa do Brasil em seu artigo 5, inciso X6, sobre a sua proteção, reafirmando os direitos 
de personalidade, ao invocá-los pelos meios virtuais. A intenção do legislador é garantir e 
reforçar os direitos de personalidade, ganham destaque na rede digital, como no caso do 
direito à honra, imagem e intimidade.

Além de resguardar a integridade dos usuários, o Marco Civil procura garantir a 
neutralidade da rede mundial de computadores, entendendo que a neutralidade da rede diz 
respeito à garantia de informações disponíveis na internet para todos. Todos os usuários 
devem trafegar, com a mesma velocidade, e sem distinção de conteúdo, salvo aqueles 
considerados crimes, por exemplo, a pedofilia.

A extensão do princípio da igualdade no âmbito digital é pretendida por muitas 
nações, como os Estados Unidos da América, Chile e a Holanda que defendem que a 
internet deve apresentar um ambiente igualitário, abranja a todos.

5  PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2002, p. 1.

6  BRASIL. Ob. Cit. 5 de outubro de 1988. Fonte: Planalto. Art. 5º [...]
[...]

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
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A inclusão digital, aos olhos do legislador deve ser alçada de objetivo a princípio, 
mesmo estando fora do rol exemplificativo do artigo 3º, porque é certo que a inclusão digital 
é um dos vetores da Lei, pretendendo democratizar o acesso à rede, de modo a combater o 
analfabetismo eletrônico.

Segundo o IBGE7, de 2.005 a 2.011 acontece um crescimento de 20,9% para 46,5% 
do número de pessoas que utilizam a Internet no Brasil (77,7 milhões de internautas) e, 
de acordo com os dados da União Internacional de Telecomunicações, (UIT), em volta de 
4,55 bilhões de pessoas do mundo, não possuem acesso à Internet, ou seja, cerca de 65% da 
população mundial.

Neste sentido, leciona Santos, que “A aproximação da nova realidade virtual fará 
com que as autoridades estatais tenham ante si a tarefa urgente de promover a extensão 
de seu uso, garantida igualdade no acesso aos cidadãos”8.

As maneiras de se alcançar a inclusão digital estão previstas no art. 4º, da Lei referida, 
lembrando o seu “caput” que a figura é tratada como um objetivo do uso da internet no 
Brasil, tratando os seus incisos I ao IV de políticas que efetivam a inclusão digital.

Crítica recorrente que diz respeito ao princípio da inclusão digital acontece em 
relação ao seu deslocamento - no texto da lei - à condição de objetivo, quando na verdade é 
um dos mais importantes e discutidos princípios em todo o mundo.

A informação e a capacidade de se informar são sustentáculos da sociedade de 
informação e quem não as detém encontra dificuldades de se enquadrar como individuo 
social, em sua máxima extensão, no que diz respeito à dignidade da pessoa humana. A 
intenção do legislador é estimular o desenvolvimento tecnológico de modo a facilitar o uso 
da rede por todos.

A inclusão digital é parte da função social exercida pela rede da internet, visando a 
efetivar os meios e os reflexos da tecnologia, nos meios informáticos, em que a sociedade, 
como um todo, pode participar.

Essa preocupação também pode ser extraída do conteúdo da Lei n. 13.146/2015, que 
institui as regras de inclusão da pessoa com deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

A legislação apreciada estende o rol de garantias das pessoas com deficiências, 
lembrando que aquele que possui impedimento de longo prazo de natureza física, intelectual 
ou sensorial, que enfrenta obstáculos limitadores de sua participação social ou a fruição de 
direitos, sejam de caráter urbanístico, arquitetônico, nos transportes, nas comunicações, 
atitudinais ou tecnológicas.

O título III, da Lei em comento, cuida da acessibilidade, de forma a garantir à 
pessoa com deficiência, independência para praticar seus direitos de cidadão, bem como 

7  Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Acesso à Internet e Posse de Telefone Móvel Ce-
lular para uso Pessoal - 2005. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/
acessoainternet/internet.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2016.

8  SANTOS, Antônio Jeová dos. Dano moral na internet. São Paulo: Método, 2001, p. 55
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para participação social. Por sua vez, o artigo 639 do Estatuto do Deficiente garante a 
acessibilidade à rede mundial de computadores para todos os portadores de deficiência, de 
modo a efetivar a inclusão digital e livre acesso à informação.

Ao portador de deficiência é garantida a mesma condição de uso, promovendo sua 
inclusão no seio da sociedade pós-moderna, como maneira de preservar sua dignidade e 
aceitação social.

O Estatuto do Deficiente10 visa à proteção do deficiente, inclusive no tocante aos 
informes publicitários, corroborando, dessa maneira, a ampla e necessária propagação da 
informação, disposta no Código de Defesa do Consumidor. Da mesma maneira pode-se 
destacar a atuação do Poder Judiciário no sentido de garantir essas prerrogativas ao deficiente. 
As Leis Federais nº 7.853/89 e nº 10.048/00 garantem tratamento prioritário aos assuntos 
relativos às pessoas com deficiência, além de atendimento preferencial e apropriado para 
que lhes seja garantido o pleno exercício de seus direitos individuais, coletivos e sociais. 
No âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP) foi editada a Resolução nº 2/2005, 
estabelecendo a prioridade de julgamento para as pessoas com deficiência, bem como 
àqueles processos em que a matéria discutida tenha relação com a deficiência.

A inclusão digital, tal qual pretendida pelo Marco Civil da Internet, encontra apoio 
no Estatuto do Deficiente, propiciando respaldo ao Poder Judiciário nas demandas que 
buscam garantir às pessoas com deficiência o livre e irrestrito acesso à rede mundial de 
computadores.

4. CONCLUSÃO

A evolução tecnológica veio acompanhada de novos paradigmas sociais, não 
conhecidos pela ciência jurídica que, até então, não detém total controle dos mecanismos 

9  BRASIL. Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. Fonte: Planalto.
 Art. 63. É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou re-

presentação comercial no País ou por órgãos de governo, para uso da pessoa com deficiência, garantin-
do-lhe acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade 
adotadas internacionalmente.

10  BRASIL. Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. Fonte: Planalto
 Art. 69. O poder público deve assegurar a disponibilidade de informações corretas e claras sobre os 

diferentes produtos e serviços ofertados, por quaisquer meios de comunicação empregados, inclusi-
ve em ambiente virtual, contendo a especificação correta de quantidade, qualidade, características, 
composição e preço, bem como sobre os eventuais riscos à saúde e à segurança do consumidor com 
deficiência, em caso de sua utilização, aplicando-se, no que couber, os arts. 30 a 41 da Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990. 

 § 1o Os canais de comercialização virtual e os anúncios publicitários veiculados na imprensa escrita, 
na internet, no rádio, na televisão e nos demais veículos de comunicação abertos ou por assinatura 
devem disponibilizar, conforme a compatibilidade do meio, os recursos de acessibilidade de que trata 
o art. 67 desta Lei, a expensas do fornecedor do produto ou do serviço, sem prejuízo da observância 
do disposto nos arts. 36 a 38 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990.

 § 2o Os fornecedores devem disponibilizar, mediante solicitação, exemplares de bulas, prospectos, 
texto ou qualquer outro tipo de material de divulgação em formato acessível.
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de regulação da matéria. Observa-se que o ordenamento jurídico vigente, limitado por seu 
processo legislativo, não consegue acompanhar, a contento, os avanços tecnológicos.

O sistema jurídico, mediante preceitos comuns e obrigatórios, pretende concretizar 
a segurança jurídica e a pacificação social, mantendo a autoridade para impor as regras 
de conduta aos cidadãos e às organizações sociais em todos os cenários que ocupam: 
econômico, político, jurídico, social ou cultural. Não há como se negar que a tecnologia 
está presente nestes mesmos campos de atuação, destacando-se a esfera social.

Entre os inúmeros avanços tecnológicos, um, especialmente, se sobressai, o da 
rede internet que aumenta o espectro de possibilidades, relacionamentos, informações e 
comunicações, dela emergindo um grande número de questões dos variados ramos do 
saber jurídico, tais com o direito à privacidade, o de ser diferente, o de gozar iguais direitos 
aos semelhantes, entre outros.

A Internet, conhecida como uma rede internacional de computadores conectados 
entre si, é hoje um meio de comunicação que possibilita o intercâmbio de informações de 
todas as naturezas e em escala global, propiciando um enorme nível de interatividade, como 
jamais visto anteriormente.

O governo legitimado pelo Estado para atuar nas variadas esferas sociais, com 
vistas a melhorar a compreensão dessa nova realidade, procura regular o ambiente virtual, 
lembrando que a tutela dos direitos lesados no âmbito da Internet esbarra em uma série de 
dificuldades legislativas e práticas.

Dessa maneira, a ausência de normas legais específicas sobre a utilização dos serviços 
disponíveis na Internet e sobre a responsabilidade deles advindas, induzem os operadores 
do direito a aplicarem, por analogia, as normas gerais contidas no ordenamento jurídico, 
sem atentarem às características peculiares da rede.

A ausência de legislação específica que solucione conflitos advindos da rede digital 
está sendo afastada, na medida em que é editado o Marco Civil da Internet, que passa a ser 
apreciado e avaliado pela sociedade e pelos Poderes constituídos pela República, podendo 
servir de Marco regulatório de todas as operações produzidas pela rede da Internet.

Por derradeiro, observa-se que o artigo 63 do referido Marco Civil torna obrigatória 
a acessibilidade nos sítios da internet, determinando a sua manutenção por empresas 
que tenham sede ou representação comercial no Brasil, ou por órgãos governamentais, 
para utilização da pessoa com deficiência, a quem se garante o acesso às informações 
disponíveis, de acordo com as melhores diretrizes e práticas de acessibilidade utilizadas 
pela rede internacional. Referido artigo contém quatro parágrafos que prescrevem que os 
sítios devem conter símbolo de acessibilidade em destaque; os telecentros comunitários 
que receberem recursos públicos federais para seu custeio ou sua instalação e lan houses 
devem possuir equipamentos e instalações acessíveis; os telecentros e as lan houses devem 
garantir, no mínimo, dez por cento de seus computadores com recursos de acessibilidade 
para pessoa com deficiência visual; assegurando-se pelo menos um equipamento, quando o 
resultado percentual for inferior a um.

E as perguntas que persistem: as investigações à legislação conhecida como 
Marco Civil da Internet permitem concluir que o seu conteúdo legislativo, de fato, pode 
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ser aplicado às realidades da rede digital nacional, de maneira a garantir segurança e 
efetividade às pessoas que se utilizam da rede internet?; as reflexões sobre o marco civil 
da internet permitem concluir ser ele capaz de fomentar a celeridade da Justiça e formar 
tendência jurisprudencial em matéria de direitos fundamentais, notadamente da pessoa 
com deficiência?

Somente o tempo poderá responder aos questionamentos acima, tendo em 
vista tratar-se de Lei relativamente nova, e que ainda não teve tempo de manutenção 
jurisprudencial.
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EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

HORIZONTAL EFFICIENCY OF FUNDAMENTAL RIGHTS IN  
THE FEDERAL CONSTITUTION OF 1988

Cláudia Maria Moreira Kloper Mendonça

SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Os Direitos Fundamentais. 3 
Breve Histórico Dos Direitos Fundamentais. 4 As Gerações 
Dos Direitos Fundamentais. 5 Os Direitos Fundamentais Na 
Constituição Federal De 1988. 6 Eficácia Horizontal Dos Direitos 
Fundamentais. 7 Considerações finais. 8 Referências.

RESUMO: Este artigo tem por objetivo abordar a eficácia dos 
direitos fundamentais, principalmente nas relações entre os 
particulares, eficácia horizontal. Iniciamos a presente pesquisa 
demonstrando as diferentes denominações dos direitos 
fundamentais e as fases de sua evolução existentes. Nesse sentido, 
a pesquisa que segue visa primordialmente demonstrar quando 
falamos em eficácia horizontal dos direitos fundamentais à luz da 
Constituição Federal de 1988, estamos nos referindo às relações 
jurídicas estabelecidas entre particulares situados numa situação 
de hipotética igualdade.
Palavras-Chave: Direitos Fundamentais, Eficácia. Horizontal das 
Relações entre particulares.

ABSTRACT: This article aims to examine the effectiveness of 
fundamental rights, especially in legal relationships evolving 
individuals, horizontal effectiveness. We start this research 
demonstrating the different denominations of fundamental rights 
and its evolution phases. Accordingly, the work primarily seeks 
to demonstrate that when we talk about horizontal effectiveness 
of fundamental rights in the light of the Federal Constitution 
of 1988, we are referring to the legal relationships evolving 
individuals located in a position of equality.
Key words: Fundamental Rights, Horizontal Effectiveness. Legal 
Relationship evolving individuals.
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho é o resultado de pesquisa bibliográfica, objetivando abordar 
os aspectos relevantes para o perfeito entendimento do assunto “Eficácia Horizontal dos 
Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988”.

A pesquisa não envolve exclusivamente a matéria, objeto do título. Procuramos 
abordar os aspectos relevantes que circundam o tema central. O trabalho começa com a 
demonstração das diversas denominações dos direitos fundamentais. Logo após, aborda-
se a supremacia constitucional e a evolução histórica dos direitos fundamentais a partir da 
Magna Carta.

Em breve abordagem, verificamos que a doutrina dos direitos fundamentais sofreu 
ampliações e transformações significativas com o passar do tempo, chegando a descrever os 
direitos fundamentais em gerações: direitos fundamentais de 1ª geração (os direitos civis e 
políticos do homem), direitos fundamentais de 2ª geração (os direitos econômicos, culturais 
e sociais, assim como os direitos coletivos) e os direitos fundamentais de 3ª geração (os 
direitos de fraternidade, de solidariedade, meio ambiente equilibrado, avanço tecnológico, 
autodeterminação dos povos, comunicação, paz...). Fazemos referência também aos direitos 
fundamentais, de 4ª geração que parte da doutrina admite.

Analisamos atentamente a supremacia constitucional; o fenômeno “fundamentalidade”, 
que pode ser vista nos sentidos material e formal, além do metaprincípio da dignidade da 
pessoa humana, da imediata aplicação dos direitos fundamentais e terminando com a noção 
de cláusulas pétreas e com a conclusão de que os direitos fundamentais estão protegidos não 
apenas diante do legislador ordinário, mas também contra o poder constituinte reformador.

Constata-se que, sem dúvida, cresce a teoria da aplicação direta dos direitos 
fundamentais às relações privadas, ou “eficácia horizontal”, especialmente diante de 
atividades privadas que tenham certo “caráter público”.

2. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS

De acordo com Anna Candida da Cunha Ferraz, “a ordem jurídica tem função 
constitutiva e os direitos fundamentais constituem criação das normas jurídicas”1.

Os direitos fundamentais resultam de um movimento de constitucionalização que 
começou nos primórdios do século XVIII, encontrando-se hoje incorporados ao patrimônio 
comum da humanidade e reconhecidos internacionalmente a partir da Declaração da 
Organização das Nações Unidas de 1948.

1  FERRAZ, Anna Candida da Cunha; BITTAR, Eduardo C. B. (org.). Direitos humanos fundamen-
tais – Positivação e Concretização, EDIFIEO, 2006. p. 10.
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Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; 
este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões 
e de procurar receber e transmitir informações e ideias por 
quaisquer meios, independentemente de fronteiras.2

Trata-se de uma classe de direitos que muito têm contribuído para o progresso 
moral da sociedade, posto que inerentes à pessoa humana, pré-existentes ao ordenamento 
jurídico. Indispensáveis e necessários, portanto, para assegurar a todos uma vida livre, 
digna e igualitária.

A ampliação e transformação dos direitos fundamentais do homem no 
evolver histórico dificulta definir-lhes um conceito sintético e preciso. Aumenta essa 
dificuldade a circunstância de se empregarem várias expressões para designá-los, tais 
como: direitos naturais, direitos humanos, direitos do homem, direitos individuais, 
direitos públicos subjetivos, liberdades fundamentais, liberdades públicas, e direitos 
fundamentais do homem.3

Segundo José Afonso da Silva, direitos fundamentais do homem constitui a 
denominação mais adequada, porque, refere-se a princípios que resumem a concepção do 
mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico4.

Paulo Bonavides, por sua vez, ao tratar dos direitos fundamentais, aduz:5

Com relação aos direitos fundamentais, Carl Schmitt estabeleceu 
dois critérios formais de caracterização: Pelo primeiro, podem 
ser designados por direitos fundamentais todos os direitos 
ou garantias nomeados e especificados no instrumento 
constitucional. Pelo segundo, tão formal quanto o primeiro, os 
direitos fundamentais são aqueles direitos que receberam da 
Constituição um grau mais elevado de garantia ou de segurança.

No Brasil, em face na nova concepção acerca dos direitos fundamentais, foi também 
incorporada às constituições brasileiras, de modo que, dentro do direito constitucional 
positivo, a Constituição elenca os princípios fundamentais da República Federativa do 
Brasil.

2  Artigo XIX, Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948).
3  Para as dificuldades assinaladas e a variedade de terminologia, conferir: SILVA, José Afonso da Silva. 

Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 175.
4  SILVA, José Afonso da Silva. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2005. 

p. 178.
5  BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 515.
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Logo, a exemplo das anteriores, a Constituição da República Federativa do Brasil 
não pretende enumerar os direitos fundamentais; pois, além dos direitos explicitamente 
reconhecidos admite existirem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 
adotados. Canotilho assevera que:6

a função de direitos de defesa dos cidadãos sob uma dupla 
perspectiva: (1) constituem, num plano jurídico-objetivo, normas 
de competência negativa para os poderes públicos, proibindo 
fundamentalmente as ingerências destes na esfera jurídica 
individual;
(2) implicam, num plano jurídico subjetivo, o poder de exercer 
positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e de 
exigir omissões dos poderes públicos, de forma a evitar agressões 
lesivas por parte dos mesmos (liberdade negativa).

Ainda sobre os direitos fundamentais, aponta Jorge Miranda:7

Por direitos fundamentais entendemos os direitos ou as posições 
jurídicas subjectivas das pessoas enquanto tais, individual ou 
institucionalmente consideradas, assentes na Constituição, seja 
na Constituição formal, seja na Constituição material - donde, 
direitos fundamentais em sentido formal e direitos fundamentais 
em sentido material.

Assim, os direitos fundamentais são estudados enquanto direitos jurídico-positivos, 
uma vez que vigentes numa determinada ordem constitucional, razão pela qual os direitos 
fundamentais do homem são coisas desejáveis, fins que merecem ser perseguidos, contudo, 
apesar de toda essa desejabilidade, ainda não foram totalmente reconhecidos.

Portanto, é importante ressaltar a sua qualidade de direitos fundamentais colocados 
no mais alto degrau das fontes dos direitos: as normas constitucionais. Desse modo, os 
direitos fundamentais são, enquanto tais, na medida em que encontram o reconhecimento 
nas instituições, deles derivando consequências jurídicas.

3. BREVE HISTÓRICO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Ao observar a concepção atual dos direitos humanos, pode-se afirmar que é produto 
de uma formação histórica, por meio da junção de conceitos filosóficos elaborados desde 

6  CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional. Coimbra: Almedina, 1993, p. 541.
7  MIRANDA, Jorge Manual de Direito Constitucional. Tomo IV, Coimbra: Coimbra Editora, p. 8
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a antiguidade, passando pelas ideias forjadas pelo Cristianismo e desenvolvidas desde 
então e passam a desembocar na concepção moderna de direitos humanos, sob a égide da 
filosofia jusnaturalista. Foi a partir do Estado Moderno que se consagrou a noção de direitos 
humanos e, desde então, vem sofrendo mudanças, inclusive em sua positivação e eficácia.

Como salientado, a noção de direitos humanos é anterior ao processo de positivação, 
que somente ocorreu na modernidade com a influência da classe burguesa que, por sua 
vez, insistiu na necessidade de se ter um rol mínimo de normas em um documento que 
garantisse a liberdade e igualdade, limitando a atuação arbitrária do Estado.

Ao versar sobre a evolução histórica dos direitos humanos, é imprescindível destacar 
alguns antecedentes históricos que desempenharam forte influência na formação dos 
direitos humanos atuais.

Na Antiguidade, o homem pensou no direito como forma de autoproteção e, 
assim, foi capaz de elaborar normas. Entre os babilônios, o Código de Hamurabi8 (1690 
a. C.) talvez tenha sido a primeira codificação a consagrar um rol de direitos comuns a 
todos os homens9.

Entre as civilizações clássicas é interessante destacar a criação das primeiras 
instituições democráticas em Atenas no século VI a. C. e a fundação da República Romana 
no século XVIII a.C.

A democracia ateniense baseava-se nos princípios da preeminência da lei, bem como 
da participação ativa dos cidadãos na vida política. O poder dos governantes atenienses 
foi bastante limitado, não somente pela soberania das leis, mas também pelo aparato de 
instituições de cidadania ativa, pelas quais o povo pode governar-se a si próprio, fato inédito 
até então na história.

Cabia ao povo a escolha dos governantes e a possibilidade de tomar grandes 
decisões políticas em assembleia, vez que a referida democracia regia-se pelos princípios 
da soberania popular.

8  A origem dos direitos individuais do homem pode ser apontada no antigo Egito e Mesopotâmia 
no terceiro milênio a. C., onde já eram previstos alguns mecanismos para a proteção individual em 
relação ao Estado. O Código de Hamurabi (1690 a.C.) talvez seja a primeira codificação a consagrar 
um rol de direitos comuns a todos os homens, tais como a vida, a propriedade, a honra, a dignidade, a 
família. Prevendo, igualmente, a supremacia das leis em relação aos governantes. (MORAES. Alexan-
dre. Direitos humanos fundamentais. 3. ed. São Paulo: Atlas. 2000. p. 24)

9  Período axial: KARL JASPERS. Séculos VII e II a. C. No centro desse período (entre 600 e 480 
a.C.) alguns dos maiores pensadores de todos os tempos desenvolveram suas ideias: ZARAUSTRA 
na Pérsia. BÜDA na índia. CONFÚCIO na China. PITÁGORAS na Grécia e DÊUTERO-I-
SAÍAS em Israel. As explicações mitológicas são abandonadas. 

 E a partir do período axial que o ser humano passa a ser considerado, pela primeira vez na História, 
em sua igualdade essencial, como ser dotado de liberdade e razão, não obstante as múltiplas diferenças 
(...). Lançavam-se, assim, os fundamentos intelectuais para a compreensão da pessoa humana e para a 
afirmação da existência de direitos universais, porque a ela inerentes. (COMPARATO. Fábio Konder. 
A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva. 2007. p. 58).



52

Já na República Romana, a vontade do povo também exercia um papel predominante, 
de forma que o limite ao poder político se dava através de um complexo sistema de controles 
recíprocos entre os órgãos políticos, tal como a limitação do poder dos cônsules pelo 
Senado, cujas decisões eram submetidas à votação do povo.

Como se observa, as civilizações clássicas elaboraram as formas de participação 
política dos cidadãos através da polis e de seus filósofos10 dando origem ao pensamento 
jusnaturalista. Foram os romanos os responsáveis pela primeira elaboração de um complexo 
mecanismo visando à proteção dos direitos individuais.

No ano de 453 d. C, com a queda do Império Romano do Ocidente e o início da 
Idade Média, poucas foram as contribuições aos direitos humanos, vez que as relações de 
servidão e vassalagem não permitiram ao cidadão que fossem respeitados seus direitos.

O feudalismo, durante toda a Alta Idade Média, instaurou o esfacelamento do 
poder político e econômico; contudo, a partir do século XI, ocorreu um movimento de 
reconstrução da unidade política, norteado por disputas entre o imperador e o Papa no 
território europeu.

Nesse sentido, contra os abusos da reconcentração de poder, surgiram manifestações 
de rebeldia: inicialmente com a Declaração das Cortes de Leão de 1188, na Península 
Ibérica, e, posteriormente, com a Magna Charta Libertatum, de 1215, na Inglaterra.

Cláudio Lembo11, ao analisar o período da Idade Média, destacando a Declaração 
das Cortes de Leão de 1188, afirmou que, na verdade, a referida declaração anteriormente 
já havia confirmado certos direitos hoje conhecidos como direitos humanos, destacando os 
seguintes:

a) O direito de todos os habitantes à defesa dos costumes 
reconhecidos face à legislação real; 
b) O direito do acusado a processo regular, inclusive perante 
o rei; 
c) O direito de súditos convocarem o conselho sobre todos 
os assuntos importantes, como a guerra, a paz e os acordos; 
d) A intangibilidade da vida, da honra, da casa e da 
propriedade. 

10  Do liceu grego, nos diálogos protagonizados por Sócrates (420 a.C. - 399 a.C,) e Platão (428 
a.C. -347 a.C.) e nos embates destes com os sofistas, os traços essenciais dos direitos dos homens 
vão se formando. A filosofia estoica recepcionada em parte pelo cristianismo completou este esforço 
arquitetônico dos direitos humanos.

 Os homens não podem viver sob um ordenamento político que os humilhe moralmente, ensinavam 
Sócrates e Platão. Esses ensinamentos, sucedidos pelos estudos da patrística - a obra dos Padres 
da Igreja, no decorrer dos séculos I a IV - que, represados, deságuam na Idade Média, permitem a 
elaboração de arcabouço do que viria a se configurar como direitos da pessoa no mundo moderno e 
contemporâneo. (LEMBO. Cláudio. A pessoa: seus direitos. Barueri: Manole. 2007. p. 22).

11  LEMBO. Cláudio. A pessoa: seus direitos, Barueri: Manole. 2007. p. 22.
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A Magna Charta Líbertatum12 por sua vez, constituiu-se num pacto firmado pelo Rei 
João Sem-Terra e pelos bispos e barões ingleses. Esse documento serviu como referência 
para alguns direitos e liberdades civis clássicos, tais como o habeas corpus, o devido 
processo legal, da ampla defesa, contraditório e a garantia da propriedade, não obstante 
assegurando aos nobres ingleses privilégios feudais, e alijando a população do acesso aos 
direitos consagrados no pacto.

Como se observa, dentre os direitos humanos evidenciados, desponta o valor da 
liberdade. Todavia, essa liberdade não se tratava de uma liberdade geral em benefício de 
todos - o que só ocorreria no final do século XVIII -, mas, na verdade, constituía-se numa 
liberdade restrita, particular, que incluía especificamente o clero e a nobreza.

Faz-se necessário destacar o surgimento dos burgos, à margem dos castelos 
medievais. Esses eram servos da gleba que, ao residirem por mais de ano e dia num burgo 
novo, desvinculavam-se do poderio do senhor feudal. Nesse estágio, a liberdade pessoal 
expande-se da classe dos mercadores aos servos da gleba, através de uma espécie de 
usucapião da liberdade.

Nesse momento, a Europa medieval foi marcada por um desenvolvimento de 
novas técnicas e invenções nas áreas da economia, agricultura, marinha, comércio, 
jurídica, dentre outras, no sentido de que era necessário um mínimo de segurança e 
certeza na vida dos negócios, o que implicava a limitação do tradicional arbítrio do 
poder político.

Pode-se afirmar que o Parlamento foi a principal instituição para a limitação do 
poder monárquico e garantia das liberdades na sociedade civil, na Inglaterra.

Fator determinante à referida liberdade foi a Bill of Rights britânica, apregoando a 
ideia de um governo representativo, ainda que não de todo o povo, mas de suas camadas 
superiores, como uma garantia indispensável das liberdades civis.

Diante dos acontecimentos históricos até então mencionados, nota-se a evolução dos 
direitos humanos, principalmente voltados à ideia de liberdade. Entretanto, foi somente a 
partir da segunda metade do século XVIII, que os direitos individuais, pela sua transcendência, 
extrapolaram os limites de cada Estado para se tornar uma questão de interesse internacional, 
e a via escolhida tem sido a da proclamação de direitos de âmbito transnacional.

Um acontecimento de grande destaque e importância para os direitos humanos foi 
a Declaração da Independência Americana de 1776, podendo-se afirmar, inclusive, que daí 
nasceu, expressamente, os direitos humanos na história, quando em seu artigo l dispôs:

12  O prestígio e a prevalência desse documento derivam dos institutos que acolhe, e que per-
manecem presentes até a contemporaneidade. nos vários sistemas legais existentes por toda a parte e 
enunciados por esses princípios: a) Princípios para a administração da Justiça, distinguindo a juris-
dição temporal da jurisdição eclesiástica; b) Princípios para a preservação da liberdade da pessoa; c) 
Princípios fixando os limites da taxação de impostos; d) Princípios indicando os limites dos privilé-
gios da Igreja. (LEMBO. Cláudio. A pessoa: seus direitos, Barueri: Manole. 2007. p. 23)



54

Todos os homens foram criados iguais e dotados pelo Criador de 
determinados direitos inatos, que são: o direito à vida, à liberdade 
e à busca da felicidade. Para garantir estes direitos, os homens 
estabelecem governos entre eles, cuja autoridade é dada pelo 
consentimento dos governados.

No mesmo caminho, com o advento da Revolução Francesa, a ideia de liberdade dos 
seres humanos é reafirmada e reforçada na Declaração Universal dos Direitos do Homem 
e do Cidadão de 178913, que dispôs: “Os homens nascem e permanecem livres e iguais em 
direitos. As diferenças sociais não podem ser justificadas, salvo pelo benefício comum”.

Diante de todo o exposto, observam-se dois momentos claros na concepção dos 
direitos humanos.

O primeiro momento se dá no plano teórico-filosófico, em que o Iluminismo tem 
papel determinante, uma vez que contribuiu para a reflexão sobre os direitos humanos. 
E em um segundo momento, os direitos humanos são marcados pela passagem da teoria 
para a prática, ou seja, do plano filosófico para o político, com a positivação dos direitos 
por meio das Declarações de Direitos dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, 
marco histórico na promoção e defesa dos direitos e liberdades individuais face ao poder 
do Estado.

Acontece que, mesmo após a positivação dos direitos humanos por meio de diversas 
Declarações de Direitos, estes ainda vêm sofrendo constantes alterações.

Nesse sentido, afirma Norberto Bobbio14:

O elenco dos direitos do homem se modificou, e continua a se 
modificar, com a mudança das condições históricas, ou seja, dos 
carecimentos e dos interesses, das classes do poder, dos meios 
disponíveis para a realização dos mesmos, das transformações 
técnicas, etc.

13  A consagração normativa dos direitos humanos fundamentais, porém, coube à França, quan-
do em 26-8-1789. a Assembleia Nacional promulgou a Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, com 17 artigos. Dentre as inúmeras e importantíssimas previsões, podemos destacar os 
seguintes direitos humanos fundamentais: principio da igualdade, liberdade, propriedade, segurança, re-
sistência à opressão, associação política, princípio da legalidade, princípio da reserva legal e anterioridade em 
matéria penal, principio da presunção de inocência; liberdade religiosa, livre manifestação de pensamento.” 
(MORAES. Alexandre. Direitos humanos fundamentais, 3. ed. São Paulo: Atlas. 2000, p. 25).

14  BOBBIO. Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus. 1992. p. 18.
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Pode-se concluir que os direitos humanos sempre estarão em constante evolução, 
já que as necessidades e carências do ser humano alteram-se com o desenvolvimento da 
sociedade, que por sua vez é infinito15.

4. AS GERAÇÕES DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

A expressão “Direitos Humanos”, como o próprio nome já diz, são os direitos do 
homem. Pode-se dizer que são direitos que visam a resguardar os valores mais preciosos 
da pessoa humana, ou seja, direitos que visam a promover a solidariedade, a igualdade, a 
fraternidade, a liberdade, a dignidade da pessoa humana, dentre outros16.

Interessante destacar que, conforme já mencionado na evolução histórica dos 
direitos humanos, estes são inacabáveis, vez que estão em constante desenvolvimento, por 
representarem uma construção histórico-social.

Nesse sentido, torna-se tarefa difícil definir precisamente o conceito de direitos 
humanos, já que estão em constante mutação frente ao desenvolvimento da sociedade.

15  Face à constante evolução da sociedade. Aragão discorre acerca das transformações sociais, 
e inclusive dos direitos humanos, reforçando sua importância como forma de proteção do homem 
em detrimento do desenvolvimento social. Assim leciona: O fato é que a grande revolução de nosso 
tempo é a revolução da tecnologia, que mudou o próprio conceito de trabalho: pulverizou o conceito 
de modo de produção e nos propõe novas reengenharias a cada cinco anos: ampliou terrivelmente as 
formas e os conceitos de violência, colocando poderes nunca antes imaginado nas mãos e nos olhos 
do Estado e das classes dominantes (ou melhor: a própria noção de Estado e de classes podem estar 
sendo substituída por instâncias como comunidades econômicas, mercados comuns e mega empresas 
planetárias): reformulou radicalmente o próprio conceito de Filosofia, obrigando-a a repensar suas 
origens e seus fins. E mais: o próprio conceito de ser humano, diante das conquistas da ciência gené-
tica e suas biotecnologias, está sendo remodelado, o certo é que estamos em pleno admirável mundo 
novo. E, hoje mais do que nunca, os direitos humanos são fundamentais para garantir a nossa própria 
sobrevivência. (ARAGÃO, Selma. Direitos humanos na ordem mundial. Rio de Janeiro: Forense, 
2000. p, 19).

16  Vale lembrar, a reconstrução dos direitos humanos consoante Hannah Arendt em diálogo 
com LAFER: “(I) a cidadania entendida como o direito a ter direitos, pois sem ela não se constrói 
a igualdade que requer o acesso ao espaço público: (II) a fundamentação da repressão ao genocídio 
como um crime contra a humanidade, pois o genocídio visa a destruição da pluralidade e da diversi-
dade inerentes à condição humana: (III) o alcance do direito à associação, que gera poder e que. na 
sua forma mais radical de resistência na opressão em situações-limite (impossíveis de serem definidas 
a príori). resgata através da desobediência civil, a obrigação política da destrutividade da violência; 
(IV) o direito à informação, necessário para a continuidade da esfera pública, e o direito à intimidade, 
necessário para a preservação do calor da vida humana da esfera privada - examinados neste trabalho 
- São, penso eu, numa demonstração da eloquente capacidade do pensamento arendtiano de indicar 
caminhos teóricos a partir de problemas concretos.” (LAFER. Celso. A reconstrução dos direitos hu-
manos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das Letras. 1988. 
p. 31).
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Deve-se trazer à tona que os direitos humanos não abrangem somente normas 
jurídicas, mas também inclui princípios de direito de aplicação universal, daí ser sua 
máxima expressão atual a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Essa Declaração 
foi constituída pelas Nações Unidas (ONU) e retrata valores essenciais à vida e às sociedades 
humanas de maneira universal.

No que toca, ainda, ao conceito de direitos humanos, necessário se faz destacar suas 
“dimensões”. Essas “dimensões”, ou para alguns autores, “gerações” dos direitos humanos, 
resultam do processo histórico de consagração dos direitos civis, dos direitos políticos, dos 
direitos sociais básicos e econômicos, dos direitos coletivos e, mais modernamente, dos 
direitos das minorias, do direito ao desarmamento, enfim, dos direitos humanos.

Essas mudanças e multiplicações dos direitos, seja no plano teórico ou normativo, 
geraram a possibilidade da divisão dos direitos humanos em dimensões relacionando-os 
diretamente com as mudanças sociais17.

Com relação à nomenclatura “dimensão” ou “geração”, prefere-se o termo “dimensão” 
vez que o termo “geração” dá a impressão equivocada de que os direitos humanos se 
substituem ao longo do tempo, o que não ocorre18.

17  Quanto às mudanças sociais e consequentemente à multiplicação dos direitos, com sua di-
visão em dimensões, afirma Sarlet: “Em que pese o dissídio na esfera terminológica, verifica-se cres-
cente convergência de opiniões no que concerne à idéia que norteia a concepção das três (ou quatro, 
se assim preferirmos) dimensões dos direitos fundamentais, no sentido de que estes, tendo tido sua 
trajetória existencial inaugurada com o reconhecimento formal nas primeiras Constituições escritas 
dos clássicos direitos de matriz liberal-burguesa se encontram em constante processo de transforma-
ção, culminando com a recepção, nos catálogos constitucionais e na seara do Direito Internacional, 
de múltiplas e diferentes posições jurídicas, cujo conteúdo é tão variável quanto as transformações 
ocorridas na realidade social, política, cultural e econômica ao longo dos tempos. Assim sendo, a 
teoria dimensional dos direitos fundamentais não aponta, tão-somente, para o caráter cumulativo do 
processo evolutivo e para a natureza complementar de todos os direitos fundamentais, mas afirma, 
para além disso, sua unidade e indivisibilidade no contexto do direito constitucional interno e de 
modo especial, na esfera do moderno Direito Internacional dos Direitos humanos.” (SARLET. Ingo 
Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 47-48) 
No mesmo sentido, leciona Tavares: “A existência de várias dimensões é perfeitamente compreensível, 
já que decorrem da própria natureza humana: as necessidades do homem são infinitas, inesgotáveis, o 
que explica estarem em constante redefinição e recriação, o que, por sua vez, determina o surgimento 
de novas espécies de necessidades do ser humano. Daí falar-se em diversas dimensões de projeção de 
tutela do homem, o que só vem corroborar a tese de que não há um rol eterno e imutável de direitos 
inerentes à qualidade de ser humano, mas sim, ao contrário, apenas um permanente e incessante re-
pensar dos Direitos. De qualquer forma, em sua totalidade, esses direitos “encarnam la dignidad dei 
hombre”.” (TAVARES. André Ramos. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva. 2002. p. 
357).

18  É preciso anotar que os autores têm preferido falar em gerações, querendo significar gerações 
sucessivas de direitos humanos. A idéia de “gerações”, contudo, é equivocada, na medida em que dela 
se deduz que uma geração se substitui, naturalmente, à outra, e assim sucessivamente, o que não ocor-
re, contudo, com as “gerações” ou “dimensões” dos direitos humanos. Daí a razão da preferência pelo 
termo “dimensão”. (TAVARES. André Ramos. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva. 
2002. p. 362).
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A primeira dimensão dos direitos humanos19 tem suas raízes especialmente na 
doutrina iluminista e jusnaturalista dos séculos XVII e XVIII, que defende como finalidade 
precípua do Estado a realização da liberdade do indivíduo, bem como nas revoluções 
políticas do final do século XVIII, que marcaram o início da positivação, das reivindicações 
da classe burguesa nas primeiras Constituições escritas do ocidente.

Esses direitos correspondem a uma espécie de defesa ou oposição ao Estado 
arbitrário, apregoando a liberdade e autonomia individual do ser humano, de forma a 
delimitar espaços de não-intervenção do Estado20.

Dentre os direitos de primeira dimensão, destacam-se os direitos de inspiração 
jusnaturalista, tais como os direitos à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade 
perante a lei, que delimitam a chamada igualdade formal. Mais tarde, se complementam 
pela liberdade de expressão coletiva, tais como as liberdades de expressão, de imprensa, 
de reunião, de associação, etc.; e pelos direitos de participação política, como o direito de 
voto e a capacidade eleitoral passiva. Algumas garantias processuais: devido processo legal, 
direito de petição e habeas corpus, também se incluem nessa classificação.

Os direitos da primeira dimensão ou direitos da liberdade, conhecidos também 
como direitos negativos, marcam os limites ao poderio estatal, de forma a impedir a ação 
arbitrária dos governos face às pessoas.

Atualmente, afirma-se que os direitos de liberdade também são aplicáveis na esfera 
privada, no direito privado, valendo tanto para as pessoas físicas quanto jurídicas. Situação 
essa que marca limites, por exemplo, entre os cônjuges que não podem obstar o exercício 
mútuo de liberdade, bem como, os empregadores, pessoas físicas ou jurídicas, que não 
podem vetar o exercício do direito de liberdade pelos empregados.

A segunda dimensão dos direitos nasceu em fins do século XIX e início do século 
XX, inserindo-se na tradição do constitucionalismo social, inspirado pelo legado socialista, 
que tem como marco importante a Constituição de Weimar, de 1919.

19  Quanto aos direitos de primeira geração afirma Lembo: “São direitos elaborados (visualiza-
dos) pelo pensamento liberal e procuram obstar a ação do Estado contra as pessoas. Essa geração de 
direitos busca preservar a vida, a integridade física, a liberdade, a dignidade, a intimidade e a inviola-
bilidade do domicílio. Constituem direitos de liberdade, conhecidos como direitos negativos, pois se 
opõem à possibilidade de o Estado agir sem limites contra as pessoas.” (LEMBO. Cláudio. A pessoas: 
seus direitos. Barueri: Manole. 2007. p, 15)

20  Nessa esteira, afirma Bastos: “’As liberdades públicas têm hoje uma configuração muito mais 
complexa do que nos fins do século XVIII. Já se viu como o liberalismo procurou assegurar uma liber-
dade contra o Estado, garantindo a vida e o direito de locomoção, de expressão do pensamento e de 
propriedade. Ao lado desses direitos procurou tornar efetiva a participação do indivíduo na formação 
da vontade do Estado. Era a consagração do governo democrático.” (BASTOS. Celso Ribeiro. Curso 
de direito constitucional. 21 ed., São Paulo: Saraiva, 2000. p. 171.)
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Os direitos de segunda dimensão são também conhecidos como direitos sociais ou 
coletivos, relativos à cidadania social e econômica, correspondendo aos direitos à educação, 
à saúde, à segurança nacional e ao bem-estar social21.

Interessante destacar que, na fase da primeira dimensão, os direitos humanos 
consistiam, basicamente, no estabelecimento das garantias fundamentais da liberdade 
através da não-intervenção do Estado. Já a partir da segunda dimensão, tais direitos 
passaram a compreender garantias, através da intervenção estatal, da promoção da justiça 
social e da cidadania22.

Dentre os direitos sociais estão as prestações sociais estatais, como: assistência 
social, saúde, educação, trabalho, dentre outros. Além dos direitos sociais, econômicos e 
culturais de cunho positivo, incluem-se também as denominadas liberdades sociais, como 
a liberdade de sindicalização, o direito à greve, os direitos fundamentais dos trabalhadores 
(férias, repouso semanal remunerado, salário mínimo, jornada de trabalho limitada, etc.).

Nessa linha de evolução histórico-social, temos os direitos humanos de terceira 
dimensão. Esses possuem caráter humanitário e universal, pois não se destinam 
especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo tão somente, nem mesmo de 
um grupo ou determinado Estado, mas sim, estão voltados ao gênero humano em caráter 
universal. A atenção está centralizada no conceito humanitário, destacando a adequação 
dos valores consagrados pela experiência humana em face da nova dinâmica social, cultural 
e econômica.

Os direitos de terceira dimensão destacam o homem em caráter universal, sendo 
consagrados os direitos ao desenvolvimento, à paz, à autodeterminação dos povos, 
ao meio ambiente e qualidade de vida, ao consumo, à comunicação, à conservação e 
utilização do patrimônio histórico e cultural, dentre outros. Vale apontar que, para a sua 
plena efetivação, são exigidos esforços e responsabilidades até mesmo em escala global, 

21  Acerca dos direitos humanos de segunda dimensão, afirma Lembo: “Os direitos sociais exi-
gem prestações do Estado. Aqui se quer o Estado ativo, buscando afastar as iniquidades sociais e 
oferecer condições de sobrevivência para as pessoas (alimento, moradia, educação, lazer, saúde, entre 
outros). Os direitos sociais nascem da pregação socialista. Esta apontava os direitos de liberdade como 
meramente formais, sem efetiva concretização. Argumentavam os socialistas que as pessoas, neces-
sitavam de requisitos mínimos de sobrevivência para poderem ser efetivamente livres. Os direitos 
sociais alteram o princípio da autonomia da vontade, conferindo aos economicamente fracos proteção 
legal em suas obrigações laborais.” (LEMBO. Cláudio. A pessoa: seus direitos. Barueri: Manole, 2007. 
p. 16).

22  Acerca da intervenção do Estado na ordem econômica e social, ensina Bastos: ‘’De outro 
lado, e essa talvez seja a alteração mais profunda, surgiram os direitos cujo conteúdo consiste na pos-
sibilidade de o indivíduo receber alguma prestação do Estado. Este não permanece neutro diante das 
disparidades sociais. [...] O Estado passou, graças a uma intervenção crescente na ordem econômica 
e social, a perseguir uma mais justa distribuição dos bens de tal sorte que a todos fossem facilitados 
recursos mínimos para a fruição dos direitos fundamentais clássicos. Isto, contudo, não foi possível 
senão por meio da imposição de regulamentações e de novas obrigações ao cidadão, o que, de certa 
forma, repudia a liberdade que no inicio se quis assegurar. Infelizmente, numa certa medida, esses di-
reitos de liberdade e igualdade são antagônicos. A liberdade implica a existência do risco. (BASTOS. 
Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 21ª ed. São Paulo: Saraiva. 2000. p. 172-173)
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pois só assim os direitos de terceira geração serão realmente observados, dadas a sua 
natureza e característica universal.

Os direitos de terceira dimensão são também chamados de direitos de fraternidade 
ou de solidariedade relativos aos grupos humanos. Nesses, incluem-se os direitos difusos 
e coletivos.

Manoel Gonçalves Ferreira Filho23, acerca das três dimensões dos direitos humanos, 
asseverou: “a primeira geração seria a dos direitos de liberdade, a segunda, dos direitos 
de igualdade, a terceira, assim, complementaria o lema da Revolução Francesa: liberdade, 
igualdade, fraternidade”.

Não obstante ao já mencionado, cabe dizer que alguns doutrinadores ainda 
acrescentam uma quarta dimensão dos direitos humanos, que compreende a globalização 
dos direitos humanos.

5. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
DE 1988

Os direitos fundamentais foram proclamados e inseridos de maneira explícita nas 
constituições, há bem pouco tempo, precisamente após a 2ª Grande Guerra Mundial, 
quando todos os povos intuíram que a preocupação internacional deveria estar voltada para 
uma proteção aos direitos da pessoa humana, após as violências cometidas pelos regimes 
fascista, stalinista e nazista, como também pelo perigo de ameaça à tranquilidade universal 
decorrente da instabilidade das relações entre os diversos países.

Esses direitos fundamentais são inesgotáveis, pois à proporção que a sociedade 
evolui, surgem novos interesses para as comunidades.

Afirma o autor José Afonso da Silva sobre o assunto24:

o reconhecimento dos direitos fundamentais do homem em 
enunciados explícitos nas declarações de direitos, é coisa recente, 
e está longe de se esgotarem suas possibilidades, já que a cada 
passo na etapa da evolução da Humanidade importa na conquista 
de novos direitos. Mais que conquista, o reconhecimento 
desses direitos caracteriza-se como reconquista de algo que, em 
termos primitivos, se perdeu, quando a sociedade se dividira em 
proprietários e não proprietários.

No nosso país, iniciou-se um processo de redemocratização em 1985, depois de 
21 anos de um regime excepcional iniciado com o golpe de 1964 que desembocou na 

23  FERREIRA FILHO. Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Sa-
raiva. 1995. p. 57

24  SILVA, José Afonso da Silva. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 
2005. p.153.
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promulgação da Constituição Federal de 1988, a qual não apenas estabelece um regime 
político democrático, como propicia um grande avanço no que se refere aos direitos e 
garantias fundamentais.

O compromisso ideológico e doutrinário desses direitos fundamentais que serve de 
pilar básico ao Estado Democrático de Direito, aparece logo a partir do preâmbulo da nossa 
Lei Maior25:

(...) para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar 
o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e 
sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, 
na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 
controvérsias (...).

Esse compromisso se manifesta por todo o texto constitucional, de forma explícita, 
ou implicitamente, conforme podemos observar logo no seu art. 1º, temos no versículo II, 
o princípio da cidadania e no versículo III, o princípio da dignidade da pessoa humana.

Versam tais princípios sobre a impossibilidade de haver Estado Democrático 
de Direito sem direitos fundamentais, como também sobre a inexistência de direitos 
fundamentais sem democracia, onde devem ser garantidos pelo princípio da liberdade, não 
somente os direitos civis e políticos, mas também os direitos sociais, corolários do princípio 
da igualdade, imprescindíveis para a efetividade da dignidade da pessoa humana.

Contudo, passou-se a considerar o homem como o verdadeiro titular e destinatário 
de todas as manifestações de poder. Tudo fica centrado no homem, nele principia e a ele se 
dirige. Através do seu art. 3º, pela primeira vez nossa Carta Magna se refere aos objetivos do 
Estado brasileiro, que se constituem na estruturação de26:

Uma sociedade livre, justa e solidária; na garantia do 
desenvolvimento nacional; na erradicação da pobreza e na 
redução das desigualdades sociais e regionais; e na promoção do 
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação.

O constituinte de 1988 consagrou nos arts. 1º e 3º da Lei Maior, a dignidade do 
homem como valor primordial, propiciando unidade e coesão ao texto, de molde a servir 
de diretriz para a interpretação de todas as normas que o constituem. Foram elencados nos 
primeiros capítulos da CF/88, inúmeros direitos e garantias individuais, e lhes foi outorgado 

25  Preâmbulo da Constituição Federal de 1988.
26  Constituição da República Federativa do Brasil, p. 3.
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o patamar de cláusulas pétreas, conforme o art. 60, § 4º, inciso IV, priorizando assim, os 
direitos humanos.

A nossa Constituição se reveste de inovações ao inserir no seu Título II os Direitos 
Sociais que, sob a égide das constituições anteriores se encontravam espalhados ao longo de 
seus textos, demonstrando com isso, a intenção do legislador constituinte sobre a vinculação 
dos mesmos com os direitos individuais.

No artigo 5º, parágrafo 1º, fica destacada a inovação da Constituição Federal de 1988 ao 
dispor a aplicabilidade imediata às regras definidoras dos direitos e garantias fundamentais. 
Isso significa uma exequibilidade instantânea derivada da própria constituição, com a 
presunção de norma pronta, acabada, perfeita e autossuficiente.

Ainda, no artigo 5º, parágrafo 2º, temos que27:

Os direitos e garantias expressos nesta constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, 
ou dos tratados internacionais de que a República Federativa do 
Brasil seja parte.

Verifica-se com isso, a possibilidade da existência de outros direitos e garantias 
fundamentais inseridos ao longo de todo o texto constitucional, como também o fato de os 
direitos e garantias decorrentes de tratados internacionais receberem o mesmo tratamento 
dos direitos fundamentais, e passarem a ter aplicabilidade imediata no direito interno.

Neste sentido, mister também se faz observar que hodiernamente os direitos 
fundamentais estão sendo deslocados da dogmática jurídico-constitucional para as 
chamadas teorias da justiça, para as teorias sociais e para as teorias econômicas do direito, 
talvez devido à propagada crise da constituição e das teorias de direitos fundamentais; razão 
pela qual, se faz necessário que a dogmática e a prática dos direitos fundamentais regressem 
ao espaço jurídico-constitucional, em face da chamada estabilidade pura preconizada 
pelo modelo de Constituição do Estado, onde os direitos fundamentais são reconhecidos, 
consagrados e garantidos pelo Estado.

Assim, os direitos fundamentais foram proclamados e inseridos de maneira explícita 
nas constituições, há bem pouco tempo, precisamente após a 2ª (segunda) Grande Guerra 
Mundial, quando todos os povos intuíram que a preocupação internacional deveria estar 
voltada para uma proteção aos direitos da pessoa humana, após as violências cometidas pelos 
regimes fascista, stalinista e nazista, como também pelo perigo de ameaça à tranquilidade 
universal decorrente da instabilidade das relações entre os diversos países.

Esses direitos fundamentais são inesgotáveis, pois à proporção que a sociedade 
evolui, surgem novos interesses para as comunidades.

27  SILVA, José Afonso da Silva. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 
2005. p. 12.
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6. A VINCULAÇÃO DOS PARTICULARES A DIREITOS FUNDA-
MENTAIS: FUNDAMENTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A vinculação dos particulares a direitos fundamentais não teve e ainda não tem a 
força de uma “evidência constitucional”, tendo em vista que: primeiramente os direitos 
fundamentais, invenção do constitucionalismo liberal, foram concebidos exclusivamente 
como limites ao poder do Estado (relação indivíduo-Estado); o segundo motivo reside no 
fato de que nos textos constitucionais contemporâneos (exceções, Constituição da República 
Portuguesa, Constituição da Federação Russa e Constituição da Suíça), não há referências 
normativas textualmente expressas à eficácia de direitos fundamentais nas relações entre 
particulares; não existe, contudo, decisão constitucional direta e clara sobre a matéria.

Ingo Wolfgang Sarlet aponta que os direitos fundamentais vistos como direitos de 
defesa, não se limitam às liberdades e igualdades, “abrangendo, ainda, as mais diversas 
posições jurídicas que os direitos fundamentais intentam proteger contra ingerências dos 
poderes públicos (...)”.28

Assim, quanto ao âmbito de aplicação dos direitos fundamentais, enfatizados e 
consolidados sob o espírito da teoria liberal-clássica e por isso concebidos como limites 
ao poder estatal, sempre se entendeu que os mesmos limitavam-se à regência das relações 
públicas, que tinham o Estado em um de seus polos, não se projetando no cenário das 
relações jurídicas privadas29.

De fato, como bem assinala Jane Reis Gonçalves Pereira ao especular sobre as razões 
históricas que conferiram destaque à proteção dos direitos humanos em face do Estado30:

(...) estes surgiram e afirmaram-se precisamente como 
reação ao poder das monarquias absolutistas. No limiar do 
constitucionalismo, do Estado provinham as ameaças mais graves 
à liberdade e à dignidade do homem. Assim, a emergência dos 
direitos humanos no contexto de superação do Absolutismo fez 
com que estes, em sua primeira expressão, fossem identificados 
com a ideia de limitação do poder estatal.

28  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2003. p. 169.

29  SARMENTO, Daniel. A Vinculação dos Particulares aos Direitos Fundamentais no Direito 
Comparado e no Brasil. In. BARROSO, Luís Roberto (org.). A Nova Interpretação Constitucional 
– Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 193.

30  PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Apontamentos sobre a aplicação das normas de direito 
fundamental nas relações jurídicas entre particulares. In. BARROSO, Luís Roberto (org.). A Nova 
Interpretação Constitucional – Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 2ª. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006. p. 124.
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Ressalta-se, que é inegável a opressão e a violência contra a pessoa advinda não 
apenas do Estado, mas de uma variedade de “atores” privados, como denomina Daniel 
Sarmento, presentes em esferas como o mercado, a família, a sociedade civil e a empresa31.

A Constituição Federal de 1988 delineia os traços gerais de uma sociedade ideal: 
livre, justa e solidária (art. 3º, inciso I). No entanto, tendo em vista a multiplicidade e a 
complexidade dos problemas do mundo atual (da globalização), a realização dessa sociedade 
ideal não é tarefa exclusiva do Estado. Se for verdadeira a tese de que as relações de poder 
estão em todas as relações sociais, então a realização do poder está em todas as relações 
sociais, logo a realização dessa sociedade ideal é uma tarefa de todos (poder público e poder 
privado).

No Brasil, uma sociedade que prevalece às desigualdades sociais e outros tipos de 
mazelas sociais, a lógica privada é predominantemente uma lógica de exclusão. No entanto, 
se os poderes privados não limitados e controlados, são ameaça à realização dos ditames da 
nossa Constituição Federal.

Reforçando tal afirmativa, recorde-se a lição de Wilson Steinmetz:

(...) uma sociedade livre, justa e solidária é uma sociedade na 
qual os limites fundamentais são dotados de eficácia jurídica 
e tendentes, em grau ótimo, à efetividade, tanto no plano das 
relações verticais (indivíduo-Estado) como no das relações 
horizontais (particular-particular).32

7. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

No Brasil, ao lado da eficácia vertical dos direitos fundamentais (que obriga ao respeito 
pelo poder público) está a “eficácia horizontal (erga omnes)”, também chamada “eficácia 
privada” ou de “eficácia em relação a terceiros”, cujo objetivo é cobrar o cumprimento dos 
direitos fundamentais nas relações entre os particulares.

A Constituição Federal de 1988 contém expressamente elenco de direitos sociais e 
econômicos (art. 6º e 7º), bem como da previsão de inúmeros direitos voltados especialmente 
contra particulares, como os direitos trabalhistas do art. 7º33.

31  SARMENTO, Daniel. A Vinculação dos Particulares aos Direitos Fundamentais no Direito 
Comparado e no Brasil. In. BARROSO, Luís Roberto (org.). A Nova Interpretação Constitucional 
– Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 193-
194.

32  STEINMETZ, Wilson. A vinculação dos particulares a direitos fundamentais. São Paulo: 
Malheiros, 2004, p.91.

33  SARMENTO, Daniel. A Vinculação dos Particulares aos Direitos Fundamentais no Direito 
Comparado e no Brasil. In. BARROSO, Luís Roberto (org.). A Nova Interpretação Constitucional 
– Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 245-
246.
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Além disso, trata-se de uma Constituição que indica como primeiro objetivo 
fundamental da nossa República construir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, 
I, CF), indicando todos os esses fatores que o modelo constitucional brasileiro se afastou 
daquela visão liberal de que o Estado é o único violador dos direitos fundamentais34.

Ingo Wolfgang Sarlet assevera que as características da sociedade brasileira, 
considerada mais injusta e assimétrica do que a maioria dos países de primeiro mundo, 
demandam um reforço na tutela dos direitos fundamentais no campo privado, em que 
reinam a opressão e a violência35.

Existem especificidades na incidência desses direitos fundamentais nas relações 
privadas, sendo necessária a ponderação entre os direitos em jogo e a autonomia privada da 
pessoa cujo comportamento se pretende restringir36.

Ressalta-se que a existência de desigualdade entre as partes na relação privada 
é inerente à sociedade civil, ou seja, o campo das relações privadas também se verifica a 
existência do binômio poder-sujeição, justificando a proteção dos direitos fundamentais 
nessa esfera, já que tal assimetria de poder prejudica, em muitas das vezes, o exercício da 
autonomia privada pela parte mais “fraca”37.

Com isso em mente, a doutrina afirma a necessidade do estabelecimento de 
parâmetros para a aplicação de cada direito fundamental na relação privada para verificar, 
os casos em que sua incidência deve ou não prevalecer sobre a autonomia da vontade38.

Um desses parâmetros é a existência e o grau de desigualdade fática entre os 
envolvidos na relação privada. Assim, quanto maior for a desigualdade, deverá ser mais 
intensa a proteção ao direito fundamental em jogo e menor a tutela da autonomia privada.

Em situação mais igualitária entre as partes, a autonomia vai receber uma proteção 
maior, ficando o direito fundamental que com ela entra em conflito mais suscetível a 
restrições39.

34  SARMENTO, Daniel. A Vinculação dos Particulares aos Direitos Fundamentais no Direito 
Comparado e no Brasil. In. BARROSO, Luís Roberto (org.). A Nova Interpretação Constitucional 
– Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 245.

35  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2003. p. 152-153.

36  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2003. p. 152.

37  SARMENTO, Daniel. A Vinculação dos Particulares aos Direitos Fundamentais no Direito 
Comparado e no Brasil. In. BARROSO, Luís Roberto (org.). A Nova Interpretação Constitucional 
– Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 240.

38  SARMENTO, Daniel. A Vinculação dos Particulares aos Direitos Fundamentais no Direito 
Comparado e no Brasil. In. BARROSO, Luís Roberto (org.). A Nova Interpretação Constitucional 
– Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 253

39  SARMENTO, Daniel. A Vinculação dos Particulares aos Direitos Fundamentais no Direito 
Comparado e no Brasil. In. BARROSO, Luís Roberto (org.). A Nova Interpretação Constitucional 
– Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 272.
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Com relação a liberdade de contratar, afirma o autor Wilson Steinmetz40:

O progressivo aumento das restrições à autonomia 
privada e a sua expressão máxima, a liberdade contratual, 
manifestou-se de diferentes modos, com destaque 
para as normas imperativas, as cláusulas gerais e os 
contratos de adesão (“contratos de massa”). No direito 
privado contratual contemporâneo, o número de 
normas imperativas é proporcionalmente maior ao que 
era no direito privado clássico e, em consequência, a 
quantidade de normas dispositivas (interpretativas e 
supletivas) é proporcionalmente menor. Também se 
ampliou significativamente o elenco das cláusulas gerais. 
Dele fazendo parte, atualmente: “ordem pública”, “bons 
costumes”, “abuso de direito”, “excesso de poder”, “boa-fé”, 
“probidade”, “equidade”, “finalidade econômica”, “finalidade 
social” e uso do lugar”. Por meio dessas cláusulas gerais, nas 
decisões de casos concretos, o intérprete-aplicador pode 
introduzir, no sistema jurídico - isto é, pode juridicizar - 
conteúdos metajurídicos limitativos da autonomia privada. 
Por fim, na teoria e no direito contratais clássicos, a liberdade 
contratual tinha como referente os contratos paritários 
ou individuais, cuja metodologia de formação (processo 
contratual) seguia uma pormenorizada negociação (e.g., 
tratativas pré-contratuais mais longas no tempo, discussão 
cláusula a cláusula). Contudo, a sociedade capitalista 
desenvolvida, com um sistema de produção de consumo 
em escala, exigiu e exige uma sistemática de contratação 
em massa (contratos de massa), funcional e eficiente. Daí 
por que há muito prevalecem os contratos estandardizados, 
com destaque para os contratos de adesão. Os contratos 
standard representam uma das mais fortes restrições à 
liberdade contratual.
(...) Contudo, é de se perguntar se ante essa constelação 
de restrições continua a autonomia privada e, aqui, 
especificamente a liberdade contratual, a ser um princípio 
fundamental do direito privado. A resposta é, sem margem 
à dúvida, positiva (...).

40  STEINMETZ, Wilson. A vinculação dos particulares a direitos fundamentais. São Paulo: 
Malheiros, 2004, p. 193-195.
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No entanto, a eficácia dos direitos fundamentais entre sujeitos privados é a prevista 
no ordenamento pátrio, em que se garante ao indivíduo o pleno exercício de suas garantias 
fundamentais, com ressalva de não serem exercidos com abuso de direito.

Ademais, à jurisprudência brasileira vem aplicando diretamente os direitos 
fundamentais às relações privadas, conforme a seguir expostos:

EMENTA: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. 
UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO 
DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E 
DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO 
DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais 
não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o 
Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas 
e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais 
assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas 
os poderes públicos, estando direcionados também à proteção 
dos particulares em face dos poderes privados. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
RE 201819 / RJ - RIO DE JANEIRO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. ELLEN GRACIE
Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES Julgamento: 
11/10/2005
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.163.724 - RJ (2009/0044811-
8) RELATOR: MINISTRO SIDNEI BENETI
AGRAVANTE: HENRI WOLFF E OUTROS ADVOGADO : 
SYLVIO KELNER E OUTRO(S) AGRAVADO: ITAUSEG SAÚDE 
S/A
ADVOGADO: LEANDRO CARDOSO A SILVA E OUTRO(S) 
DECISÃO
1.- Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão 
denegatória de seguimento a Recurso Especial, fundado no artigo 
105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra 
Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro (Rel. Des. JOSÉ CARLOS PAES), cuja ementa está assim 
expressa (fls. 115/117):
AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA 
DE AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE VÁLVULA DE 
PRESSÃO PROGRAMÁVEL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO 
DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI 9.656/98. 
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INADMISSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO EM SITUAÇÕES 
EMERGENCIAIS E URGENTES.
1. A despeito da autonomia da vontade que impera sobre os 
contatos celebrados no âmbito das relações privadas, os novos 
valores axiológicos constitucionais que se infiltram na órbita do 
Direito Privado, irradiando da eficácia horizontal dos direitos 
fundamentais, acabam por limitar a liberdade individual de 
contratar em prol da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa 
humana. Em prol de um standart de ponderação, a liberdade 
individual, uma vez em rota de colisão com o direito fundamental 
à vida e à saúde, deve ceder em face desses, sem que haja sua 
completa abolição, mas de forma que se adapte ao valor maior 
da dignidade da pessoa humana, consagrado pela Constituição 
da República (artigo 1º, III). O Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Lei 8070/90) também incide, pois a relação entre 
as partes é consumerista e de trato sucessivo. Interpretação mais 
favorável ao consumidor e determinação de nulidade de pleno 
direito da cláusula abusiva que exclui a cobertura de válvula 
de pressão. Ademais, a lei 9656/98 é aplicável ao caso concreto 
porque, conforme dispõem o art. 35, caput e §1º, as operadoras 
de planos de saúde privados deveriam ter adaptado todos os 
contratos celebrados com seus consumidores aos termos da 
legislação.
Brasília (DF), 18 de agosto de 2009.
MINISTRO SIDNEI BENETI.
Relator

8. CONCLUSÃO

Ao lado de uma clássica eficácia vertical dos direitos fundamentais, que obriga ao 
respeito pelo Poder Público, insiste-se na eficácia horizontal ou privada (erga omnes), que 
cobra cumprimento dos direitos fundamentais também nas relações entre particulares.

A eficácia horizontal - também chamada de “eficácia privada” ou de “eficácia em 
relação a terceiros”, analisa a problemática dos direitos fundamentais nas relações entre 
particulares, bem como o vínculo do sujeito privado aos direitos fundamentais.

Para se verificar a necessidade de procedimentos especiais de cognição parcial e 
de órgãos jurisdicionais especializados é necessário considerar os valores da Constituição 
Federal. O art. 3o, III, da Constituição Federal, é bem claro ao afirmar que um dos objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil é “erradicar a pobreza e a marginalização 
e reduzir as desigualdades sociais e regionais”. É possível deixar claro, nessa linha de 
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argumentação, que nem todo procedimento especial instituído pelo legislador é um 
procedimento legítimo à luz dos valores da Constituição.

Se a Constituição Federal deve eliminar as desigualdades, não há como aceitar o 
procedimento que faz exatamente o contrário, isto é, potencializa a desigualdade.

Por Fim, restringindo a conclusão ao contexto brasileiro, é importante lembrar que 
vivemos num país de grande desigualdade social, abalado em sua estrutura social, política 
e econômica por diversos fatores, onde os direitos fundamentais, descritos na Constituição 
Federal, infelizmente tendem para uma utopia, já que a opressão e a violação a eles, tanto 
pelo Estado como pelos particulares, ocorre de forma corriqueira.

Diante desse quadro, torna-se imperativo lógico o reconhecimento da vinculação 
direta dos particulares aos direitos fundamentais, para uma sociedade mais justa, digna 
e igualitária, sob pena de, pior do que um Estado absolutista, adentrarmos num Estado 
omisso, que fecha os olhos para as arbitrariedades praticadas entre os indivíduos que nele 
residem.

Por fim, concluímos que, por óbvio, uma sociedade livre, justa e solidária é uma 
sociedade na qual os direitos fundamentais são dotados de eficácia jurídica e tendentes, à 
efetividade, tanto no plano das relações verticais (indivíduo-Estado) como no das relações 
horizontais (particular-particular).
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DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO COMO MEIO DE 
EXERCÍCIO DA LIBERDADE DO HIPOSSUFICIENTE

DIRITTO FONDAMENTALE ALL´EDUCAZIONE COME MEZZO 
DELL´ESERCIZIO ALLA LIBERTA DEL NULLATENENTE

Carolina Maria Alves Costa

SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Educação na legislação brasileira. 
3 A diferença entre educação e instrução. 4 A educação como 
instrumento do exercício da liberdade do hipossuficiente. 5 
Considerações finais. 6 Referências.

RESUMO: O artigo trata da relação do direito fundamental à 
educação e sua importância para o exercício da liberdade. Analisa 
sucintamente a correlação entre educação e liberdade, destacando 
a importância da formação educacional como instrumento para a 
autonomia do educando preparando-o para fazer escolhas livres e 
conscientes e da importância de uma educação de qualidade para 
todos.
Palavras-chave: Direito Fundamental. Educação. Liberdade. 
Hipossuficiente.

RIASSUNTO: L’articolo tratta dell diritto fondamentale 
all´educazione e la sua importanza per l’esercizio della libertà. 
Analizza brevemente la correlazione tra istruzione e la libertà 
evidenziando l’importanza della formazione scolastica come 
strumento per l’autonomia dello studente e nel preparare loro a 
fare scelte libere e consciente e l’importanza di un’istruzione di 
qualità per tutti.
Parole chiave: Diritto Fondamentale. Educazione. Libertà. 
Nullatenente.
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1. Introdução

A educação, pilar do crescimento humano, é o meio pelo qual as sociedades se 
desenvolvem, pela solidificação e preservação dos valores construídos e pela abertura da 
possibilidade de desenvolvimento pessoal e social.

O crescimento da sociedade só é possível pela via do crescimento pessoal de seus 
indivíduos, sendo que é a educação que prepara a pessoa para o trabalho, para o exercício 
da cidadania, para a convivência e também para o exercício da liberdade.

A liberdade não se resume apenas na possibilidade de ir e vir, de expressar-se, mas 
também de poder escolher o próprio destino. A educação para o desenvolvimento pessoal 
do educando deve contribuir para o pleno exercício da liberdade de escolha.

O direito à educação é reconhecido como um direito humano de segunda dimensão, 
de acordo com a classificação dos direitos humanos fundamentais, constituindo um direito 
social. A Constituição Federal de 1988 estabelece a educação como direito fundamental e 
nos artigos 205 a 214 e elenca os princípios e obrigações do Estado para com a educação, 
bem como as formas, os investimentos por parte do poder público a fim de garantir uma 
educação de qualidade.

Embora tenha havido maior investimento em educação básica no Brasil, nas 
últimas décadas, as mudanças sociais esperadas pelo progresso educacional são quase 
imperceptíveis.

Os jovens, oriundos das escolas públicas, saem, por exemplo, sem o preparo suficiente 
para enfrentar um vestibular de igual para igual com jovens provenientes do ensino privado. 
A educação básica proporcionada pelo Estado brasileiro para os jovens pobres não atribui a 
capacitação para o exercício da liberdade.

O método utilizado nesta pesquisa foi o bibliográfico, analisando pontos de 
convergência entre o que preceitua a lei e o direito fundamental à educação como 
instrumento para o exercício da liberdade.

2. A EDUCAÇÃO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

A educação tem uma importância fundamental para a sociedade, pois deve ser 
realizada de forma a garantir não apenas a realização pessoal de quem a recebe, mas a 
garantir a continuação dos valores construídos ao longo da história e passados de geração 
em geração.

Acerca da educação, a Declaração dos Direitos do Homem de 1948, artigo 26, item 
1, aduz:

Artigo 26. 1. Todo ser humano tem direito à instrução. A 
instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares 
e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A 
instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como 
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a instrução superior, esta baseada no mérito. 2. A instrução 
será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos 
direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução 
promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre 
todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as 
atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 
(UNESCO, 2001)

A Declaração dos Direitos do Homem de 1948 estabeleceu que é direito de todos a 
instrução, direito conquistado historicamente à custa de muita luta, pois a instrução nem 
sempre foi dada a todos de maneira igualitária nem reconhecida como um direito.

A educação formal, - instruções realizadas fora do ambiente familiar, em instituições 
públicas ou privadas da educação básica e de ensino superior - teve início no Brasil desde a 
colonização quando os jesuítas a instituíram com intenção de catequizar os índios e assim 
facilitar o processo de colonização por meio da imposição da cultura portuguesa.

Os jesuítas tinham planos de ensino bem elaborados com objetivos claros e criaram-
no o Brasil colégios onde se praticava além da catequese, o ensinamento de leitura e escrita.

(...) os integrantes da Companhia de Jesus passaram a realizar, 
em solo brasileiro, o que podemos entender como o primeiro 
antecedente histórico do ensino formal, a partir do momento 
em que lhes couber administrar aos índios uma nova cultura, 
pautada em valores cristãos e em padrões europeus, visando 
adaptá-los à nova realidade advinda do processo de ocupação. 
(SOUZA, 2010, p. 28).

A educação realizada pelos jesuítas durou até o advento do iluminismo, na Europa, 
no sec. XVIII, sendo retirada da Igreja e transferida para o Estado, passando a ser educação 
laica e perdendo a rigidez da educação religiosa.

(...) as escolas jesuítas foram fechadas, abrindo-se novas, 
administradas pelos mandatários da Coroa Portuguesa, 
sofrendo o ensino profunda alteração, vez que não mais 
destinada a, dentre outros objetivos, difundir a fé católica - 
mas sim disseminar valores importantes para o próprio estado. 
(SOUZA, 2010, p. 29)

Na história da educação no Brasil no ambiente escolar, gerenciado pelo poder 
público, foram disseminados os valores do próprio Estado. Para este fim foram utilizados o 
currículo, o projeto político pedagógico e a organização da própria escola.



74

A concepção de educação explicitada nas Constituições acompanha os momentos 
históricos pelos quais o país passava, razão por que o processo educacional sofreu tantas 
alterações com o passar do tempo sob o ângulo do orçamento, da formação dos profissionais, 
dos planos educacionais, e dos direitos de acesso a educação pelos segmentos do povo.

A Constituição Federal de 1988 trata a educação em diversos dispositivos; abarcando 
de forma detida o ensino; traça preceitos diretamente relacionados á educação; institui 
princípios gerais, que também incidem sobre a área educacional, como os instrumentos 
processuais voltados à sua defesa, como o mandado de segurança e da ação civil pública. 
(SOUZA, 2010, p. 29-30) Considerando a educação essencial ao exercício da cidadania e 
de preparo para a vida em sociedade, prescreve o art. 205 da carta constitucional, in verbis:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. (grifo nosso).

O direito à educação está inserido como direito fundamental que de acordo com 
a comparada classificação dos direitos humanos, é um direito de segunda dimensão, 
classificação essa que foi concebida com base no ideário da Revolução Francesa de liberdade, 
igualdade e fraternidade.

Os direitos humanos de 1ª dimensão dizem respeito às 
liberdades públicas e aos direitos políticos, ou seja, direitos 
civis e políticos a traduzir o valor liberdade. (...) Os direitos 
fundamentais de 2ª geração, dentre os quais se encontra a 
educação, são aqueles referentes a direitos sociais, culturais 
e econômicos. Foi impulsionado pelo pós-segunda guerra 
mundial, diante das precárias condições sociais existentes á 
época. Estão incluídos também os direitos coletivos. (...) Os 
direitos fundamentais de 3ª dimensão são aqueles marcados 
pelas mudanças na comunidade internacional e incluem 
questões relacionadas à proteção do gênero humano, são 
considerados direitos transindividuais, que vão além do 
interesse do indivíduo. (LENZA, 2014, p. 1056).

Os direitos fundamentais, embora classificados em dimensões distintas, têm 
objetivos comuns, que são as garantias essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana. 
A educação, por pertencer aos direitos sociais, aqueles que contribuem para que a 
sociedade seja mais igualitária, torna-se um instrumento importante e necessário para 
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o desenvolvimento da pessoa humana. Dessa forma foi expresso no documento da ONU 
acerca da Educação para o Século XXI.

(...) um dos principais papéis reservados à educação consiste, 
antes de mais nada, em dotar a humanidade de capacidade de 
dominar o seu próprio desenvolvimento. Ela deve, de fato, fazer 
com que cada um tome o seu destino nas mãos e contribua 
para o progresso da sociedade em que vive, baseando o 
desenvolvimento na participação responsável dos indivíduos 
e das comunidades. (...) (DELORS, 2001, p. 82).

3. A DIFERENÇA ENTRE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO

O termo educar vem do latim educare, que significa instruir, criar. A palavra é 
composta por ex (“fora”) e ducere (“guiar, conduzir, liderar”). Ou seja, educar traz a ideia do 
“conduzir para fora”. Outras fontes dizem “extrair de dentro”. Se fôssemos dar uma missão 
à essa palavra, essa missão seria: “preparar para o mundo”. (BONAFÉ, 2012).

A “missão” dada à palavra educar está em sintonia com os princípios da educação e 
seus objetivos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, Lei nº 9394/96, em seu artigo 
1º, define a abrangência da educação. Art. 1º A educação abrange os processos formativos 
que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições 
de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. (LDB, 1996).

As constituições garantem o direito à educação e não apenas à instrução, mas a 
processos formativos. O que o Estado oferece em suas instituições não é educação, mas 
instrução com o codinome de educação, pois põe em evidência o processo de ensino e não o 
processo formativo. A declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 1º, alude 
à educação como pivô da formação ‘seres dotados de razão e consciência’. (PANPLONA 
FILHO, 2014, p. 27).

A educação de qualidade deve proporcionar mudanças substanciais no indivíduo 
de forma que ele mesmo possa, consciente de suas atitudes, direcionar seu caminho para o 
desenvolvimento pessoal.

O homem contemporâneo está imerso numa sociedade individualista, violenta, de 
competição, de desigualdade de oportunidades, de tensões. Diante desse quadro, a Comissão 
Internacional sobre a Educação para o século XXI elaborou um relatório com o título 
“Educação – um tesouro a descobrir”, concluído em 1996, onde reflete sobre as condições 
do mundo e as contribuições que a educação pode proporcionar a fim de contribuir para 
uma sociedade mais harmônica por meio do resgate de valores.
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É de algum modo, um novo humanismo que a educação 
deve ajudar a nascer, com um componente ético essencial, e 
um grande espaço dedicado ao conhecimento das culturas 
e dos valores espirituais das diferentes civilizações para 
contrabalançar uma globalização em que apenas se observem 
aspectos econômicos ou tecnicistas. (DELORS, 2001, p. 41).

A educação vai além da instrução formal que deve ser oferecida pelo Estado. A 
instrução faz parte do processo educacional, tem papel central sendo quase confundida 
com a educação em si. Uma instrução sem qualidade e deficiência compromete o processo 
educacional, impossibilitando a transformação do indivíduo.

(...) os sistemas educativos formais são muitas vezes, acusados 
e com razão, de limitar a realização pessoal, impondo a todas 
as crianças o mesmo modelo cultural e intelectual, sem ter em 
conta a diversidade dos talentos individuais. Tendem cada 
vez mais, por exemplo, a privilegiar o desenvolvimento do 
conhecimento abstrato em detrimento de outras qualidades 
humanas como a imaginação, a aptidão para comunicar, o 
gosto pela animação do trabalho em equipe, o sentido do belo, 
a dimensão espiritual ou habilidade manual. (DELORS, 2001, 
p. 55)

A educação contemporânea não pode ser apenas voltada para a instrução científica 
dos indivíduos, mas para uma educação ao longo da vida, pois a educação é uma construção 
contínua da pessoa humana de seus saberes e aptidões, da sua capacidade de discernir e agir.

Quando a educação formal possibilita a formação integral da pessoa e não apenas 
a sua instrução, ela se torna o ambiente por excelência para formação de cidadão com 
capacidade de transformar a própria realidade e a realidade da sociedade onde vive.

A educação ao longo da vida é alcançada, segundo a Comissão, mediante a atuação 
de quatro pontos, considerados pilares da educação para o século XXI. São eles: aprender a 
conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser.

A educação vista dessa forma ajuda a realização da pessoa humana, pois a considera 
integralmente, como ser humano capaz de se relacionar com outros, de decidir e mudar 
a própria realidade. Cada um dos pilares da educação procura fortalecer momentos do 
desenvolvimento cognitivo e humano do indivíduo.

Aprender a conhecer evidencia a necessidade do conhecimento que possa garantir 
uma condição de vida humana digna, inclui o aprender a aprender que é exercitar o 
pensamento, o raciocínio. Indissociável do aprender a conhecer está o aprender a fazer, 
pois, além do conhecimento adquirido, o educando precisa adquirir competências que o 
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tornem mais apto para enfrentar as situações da vida. Aprender a viver junto, essencial para 
a harmonia social se expressa no aprendizado que procura respeitar os valores pluralistas, 
desenvolve a compreensão e a percepção da interdependência existente entre s pessoas.

Parece, pois, que a educação deve utilizar vias complementares. 
Num primeiro nível, a descoberta progressiva do outro. Num 
segundo nível, e ao longo de toda a vida, a participação em 
projetos comuns, que parece ser um método eficaz para evitar 
ou resolver conflitos latentes. (DELORS, 2001, p. 97).

A educação deve contribuir não só para a o desenvolvimento intelectual do indivíduo, 
mas aquela que torna possível o desenvolvimento da consciência acerca do mundo e de seu 
papel na sociedade, tornando-o um sujeito autônomo capaz de agir de forma livre.

O objetivo da educação é o de formar um homem novo; 
portanto, os fatores ativos da educação devem tender a fazer 
com que o educando aja cada vez mais por si mesmo, e sempre 
mais por si enfrente o ambiente. É preciso, então, de um lado, 
colocá-lo constantemente em contato com todos os fatores do 
ambiente; de outro, deixar-lhe a responsabilidade da escolha, 
seguindo uma linha evolutiva determinada pela consciência 
de que o jovem deverá chegar a ser capaz de, perante tudo, 
“fazer por si”. (GIUSSANI, 2004, p. 72)

Por outro lado, a educação tem como um de seus objetivos capacitar o indivíduo 
para ser um sujeito ativo e modificador do mundo em que vive.

(...) a instrução tem por fim fornecer ao homem o 
conhecimento e uso dos objetos necessários para a vida 
profissional. A educação tem por fim despertar e desenvolver 
no homem os valores da natureza humana; por enquanto a 
natureza humana existe em cada indivíduo apenas em forma 
potencial, embrionária (...) pela ciência o homem descobre os 
fatos da natureza material. Pela consciência o homem capta os 
valores do mundo material. (ROHDEN, 1988, p. 33-34).

Educar, de acordo com as perspectivas da educação para o século XXI, não pode 
ser mais um processo individual e exclusivo de instrução, mas um processo comum. Deixa 
de ter a conotação de salas de aulas, ganha um sentido de relação das pessoas com seus 
próprios saberes e com o mundo que as cerca.
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4. A EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DO EXERCÍCIO DA LI-
BERDADE DO HIPOSSUFICIENTE

O Relatório da ONU deixa claro que a educação deve acontecer de forma permanente. 
Mas a educação básica deve, sobretudo na perspectiva da educação permanente, dar a 
todos os meios de modelar, livremente, a sua vida e de participar da evolução da sociedade. 
(DELORS, 2001, p. 83).

Modelar livremente a vida pressupõe uma formação que capacite o indivíduo à 
superação de situações limitadoras do desenvolvimento e isso só é possível por meio de 
uma educação de qualidade.

Frequentemente, o conceito de educação de qualidade é confundido com o de 
investimento na educação. Saliente-se que parece evidente que o investimento na educação 
facilita e possibilita a aquisição de instrumentos, a construção de infraestrutura, a 
capacitação dos profissionais da educação e tantos outros aspectos que contribuem para a 
qualidade da educação. Mas isto não é tudo.

O direito à educação, contanto, não se reduz a investimentos financeiros, embora 
uma boa parte da demanda que chega aos tribunais diga respeito a investimento, estrutura 
ou acesso à educação, garantia de vagas, como se vê, por exemplo, numa decisão do tribunal 
de tática1 

Os elementos estruturais servem de molduras para o verdadeiro objetivo da educação 
que é aquele de transformar o educando para seu desenvolvimento pessoal, dentro da 
sociedade e para o exercício da sua liberdade.

Desenvolver-se significa eliminar os vários tipos de restrições 
que impedem as pessoas de efetuarem livremente suas escolhas 
e que lhes dificultam as oportunidades de exercício de sua ação 

1  Agravo de instrumento. Ação civil pública. Pretendida reforma de escola da rede estadual de ensino. 
Omissão do poder público. Liminar indeferida. Necessidade de ajuste da interlocutória. Presentes os 
pressupostos para concessão da medida. Garantia do direito à educação com qualidade e segurança. 
Edificação cujas condições não asseguram a integridade física dos estudantes, professores e demais 
colaboradores.

 Procedimento administrativo/inquérito civil em período anterior ao ajuizamento da ação. Fato que 
não afasta a urgência da medida. Fixação de prazo para a realização da reforma, bem como deter-
minação de manutenção das aulas. Multa diária. Recurso provido. (TJ-SC - Ag:20140007911 SC 
2014.000791-1 (Acórdão), relator: Ricardo Roesler, data de julgamento: 30/07/2014, Quarta Câmara 
de Direito Público) (grifo nosso)

 Apelação cível - mandado de segurança - direito à educação - constituição da república/88 - matrícula 
no pré-escolar antes dos quatro anos - garantia à educação. - a educação constitui direito indisponível 
de todos e dever do estado e da família, devendo ser promovida com a colaboração da sociedade, 
conforme os ditames constitucionais. - o fato da impetrante não ter 04 (quatro) anos completos no 
dia 31 de março de 2013, conforme disposto na resolução CNE/CEB nº 06 de 20 de outubro de 
2010, não é argumento plausível para o indeferimento da matrícula no pré-escolar, haja vista que a 
constituição estabelece como garantia à educação, que é o que a impetrante pleiteia. (TJ-MG - AC: 
10081130002298001 MG, relator: Dárcio Lopardi Mendes, data de julgamento: 28/11/2013, Câma-
ras Cíveis / 4ª Câmara Cível, data de publicação: 04/12/2013)
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racional. Dentre as principais fontes de privação da liberdade 
estão a pobreza, a tirania, a carência de oportunidades 
econômicas (...). Como consequência dessas privações 
são obstadas, por exemplo, a liberdade das pessoas de (...) 
alcançarem educação apropriada e conhecimentos. (ANJOS 
FILHO, 2013, p. 48)

A situação de hipossuficiência durante o processo de formação educacional torna-
se, portanto, um empecilho ao exercício de liberdade de escolha dos caminhos que se quer 
trilhar na vida, todos os embaraços que se encontra é obstáculo ao desenvolvimento de 
alguma potencialidade humana.

Considerando um conceito amplo de liberdade, pode-se compreendê-la como uma 
qualidade que, por exemplo, pode ser atribuída a pessoas, ações e sociedades. Robert Alexy 
considera que ao se dizer que uma pessoa é livre, pressupõe-se que, para tal pessoa, não 
existem embaraços, restrições ou resistências de qualquer espécie (ALEXY, 2015, p. 219).

A oferta de uma educação deficiente torna-se embaraço ao exercício da liberdade 
quando não proporciona ao indivíduo instrumentos necessários para tanto, pois a liberdade 
também pode ser vista como um valor na perspectiva da ação (LAFER, 1980, p. 31).

O relatório de 2015 da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico 
OCDE, adverte que, embora tenha havido uma melhora na educação brasileira, esta ainda 
se encontra aquém do nível mundial, particularmente para os jovens de baixa renda.

Conforme discutido no Relatório Econômico da OCDE sobre 
o Brasil de 2013, o Brasil alcançou avanços significativos no 
acesso à educação e à escolaridade, sobretudo entre os jovens 
e entre as pessoas de baixa renda. Isto resultou em melhor 
qualificação, refletida em melhores resultados no exame PISA 
da OCDE [...]. Não obstante, o nível de capital humano do 
Brasil, ainda se situa significativamente abaixo dos padrões 
da OCDE, em especial no ensino médio e superior. O elevado 
número de desistências exacerba as desigualdades. (OCDE, 
2015, p.30)

Diante do quadro de baixa qualidade da educação e a fim de observar o crescimento 
da educação, o Brasil criou um índice - IDEB, com o intuito de estabelecer políticas públicas 
para a educação de qualidade. É medido pela taxa de aprovação e média nas Prova Brasil, 
uma avaliação nacional que mede os conhecimentos mínimos dos alunos.

O Ideb é mais que um indicador estatístico. Ele nasceu como 
condutor de política pública pela melhoria da qualidade 
da educação, tanto no âmbito nacional, como nos estados, 
municípios e escolas. Sua composição possibilita não apenas 
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o diagnóstico atualizado da situação educacional em todas 
essas esferas, mas também a projeção de metas individuais 
intermediárias rumo ao incremento da qualidade do ensino.
As metas são exatamente isso: o caminho traçado de evolução 
individual dos índices, para que o Brasil atinja o patamar 
educacional que têm hoje a média dos países da OCDE. Em 
termos numéricos, isso significa evoluir da média nacional 
3,8, registrada em 2005, para um Ideb igual a 6,0, na primeira 
fase do ensino fundamental. Foi o Inep quem estabeleceu 
parâmetros técnicos de comparação entre a qualidade dos 
sistemas de ensino do Brasil com os de países da OCDE. Ou 
seja, a referência à OCDE é parâmetro técnico em busca da 
qualidade, e não um critério externo às políticas públicas 
educacionais desenvolvidas pelo MEC, no âmbito da realidade 
brasileira. (INEP, 2015)

Há muita diferença no que diz respeito à qualidade da educação nas esferas públicas 
e privadas. O índice nacional do Ensino Médio, por exemplo, foi: a) nas escolas públicas, 
2007- 3.2, 2009 – 3.4 e 2011- 3.2 e da rede particular, 2007 – 5.6, 2009 – 5.6 e 2011- 5.7. 
(INEP). Observa-se que o melhor índice de qualidade da educação está na esfera privada de 
ensino, que é frequentada, em sua maioria, por jovens com melhores condições de renda. 
Os menores índices estão esfera pública, frequentada pela maioria de jovens de baixa renda.

Há uma estreita relação entre desenvolvimento e liberdade e entre a educação 
e liberdade, pois a educação, quando oferecida com qualidade, forma capacidades no 
educando, tornando-o capaz de superar sua condição de pobreza e desenvolver-se.

A ‘capacidade’ [capability] de uma pessoa consiste nas 
combinações alternativas de funcionamento cuja realização é 
factível para ela. Portanto a capacidade é um tipo de liberdade: 
a liberdade substantiva de realizar combinações alternativas de 
funcionamento (ou, menos formalmente expresso, a liberdade 
para ter estilos de vida diversos. (SEN, 2010, p. 105)

A capacidade para “ter estilos de vida diversos” pode ser construída por meio da 
educação mediante uma boa instrução. Os jovens de baixa renda devem, por meio da 
educação, ter a oportunidade de escolher qual curso fazer, qual vida pretende levar e não 
ser obrigado a migrar para um campo de trabalho que não é aquele que escolheria para 
si, mas deve empreender a fim de gerar renda para si e para a sua família. Assim, o ponto 
fundamental dessa concepção de capacidade é a sua intrínseca relação com a liberdade, ou 
seja, com a possibilidade de transformar capacidades naturais (potências) e hábitos para 
alcançar um determinado fim (ato) (CAVALCANTI, 2015, p. 117).
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A educação cumpre seu objetivo, que é aquele de formação integral do indivíduo, 
quando serve de meio para o exercício da liberdade substantiva.

(...) as liberdades substantivas que desfrutamos para exercer 
nossas responsabilidades são extremamente dependentes das 
circunstâncias pessoais, sociais e ambientais. Uma criança a 
quem é negada a oportunidade do aprendizado escolar básico 
não só é destituída na juventude, mas desfavorecida por 
toda a vida (como alguém incapaz de certos atos básicos de 
dependem de leitura, escrita e aritmética). (SEN, 2010, p. 322)

Os dados dos índices do IDEB demonstram que há diferenças entre a educação 
pública e a privada de qualidade, portanto, a educação brasileira não garante a todos os 
educandos formação suficiente para que tanto o jovem abastado como aquele de baixa 
renda tenha a possibilidade de desenvolver suas capacidades. O direito deve ser garantido 
a todos.

O enfoque das capacidades nasce do conceito de liberdade, 
ampliando o conteúdo do direito à liberdade. Em primeiro 
lugar, engloba as oportunidades que são dadas para que a 
pessoa escolha igual às demais, da forma mais ampla possível. 
Segundo, engloba a escolha em si, o aperfeiçoamento da 
liberdade (escolhas) da pessoa. A qualidade de vida (bem-
estar) das pessoas como objetivo do desenvolvimento não 
compreende, portanto, apenas a quantidade de bens materiais 
que cada um possui ou que o Estado possa garantir, mas 
também a forma com que as leis e as políticas públicas atuam 
para promover a liberdade de ser e de escolher das pessoas. 
(CAVALCANTI, 2015, p. 118)

A liberdade é entendida no século XXI como desenvolvimento, não só pessoal, 
mas social. A educação é instrumento para o exercício não apenas da liberdade, mas da 
paz social.

O desenvolvimento requer que se removam as principais 
fontes de privação da liberdade (...). Às vezes a ausência de 
liberdade substantiva relaciona-se diretamente com a pobreza 
econômica (...). Em outros casos, a privação de liberdade 
vincula-se estreitamente à carência de serviços públicos e 
assistência social, como, por exemplo, (...), de um sistema bem 
planejado de assistência médica e educação ou de instituições 
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eficazes para a manutenção da paz e da ordem locais. (SEN, 
2010, p. 17)

Conforme o artigo 205, da Constituição Federal de 1988, a educação deve 
proporcionar o desenvolvimento pessoal da pessoa. O desenvolvimento social só é possível 
por meio de um processo educacional orientado para o exercício da liberdade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os direitos humanos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, bem 
como em documentos internacionais, têm como principal objetivo garantir vida digna às 
pessoas.

O direito fundamental à educação, além de ter o condão de preservar o patrimônio 
cultural de (valor da sociedade), deve oferece a oportunidade de o indivíduo sair da situação 
de ignorância por meio da instrução e ser capaz de se autodesenvolver.

A educação deficiente torna-se um obstáculo ao pleno exercício do direito 
fundamental à liberdade, pois não possibilita a liberdade substancial que permite à pessoa 
ter suas próprias escolhas em prol da dignidade.

O exercício do direito fundamental à liberdade perpassa o direito fundamental à 
educação, não sendo direitos que se contraponham, mas que se complementam, e, quando 
plenamente exercidos, garantem uma vida digna à pessoa humana.
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RESUMO: No presente estudo, analisaremos casos da Corte 
Europeia de Direitos Humanos (CEDH), sob a ótica da identidade 
de gênero. As decisões da CEDH têm importância fundamental 
no Brasil, a partir da consideração da identidade de gênero como 
direito humano, servindo como base para aplicação nos casos 
internos. A metodologia é a comparativa, analisando os cases da 
CEDH e a jurisprudência atual no Brasil, relacionada aos direitos 
das transexuais e travestis, na perspectiva da identidade de gênero.
Palavras-chave: LGBTI; CEDH; transexuais; travestis; direitos 
civis; direitos humanos LGBTI.

ABSTRACT: In this study, we analyze cases of the European Court 
of Human Rights (ECHR) from the perspective of gender identity. 
ECHR ‘s decisions have a fundamental importance in Brazil, as 
respects gender identity as a human right, serving as a basis for 
application in domestic cases. The methodology is comparative, 
analyzing the cases of the ECHR and the current jurisprudence in 
Brazil related to the rights of transsexuals and transvestites from 
the perspective of gender identity.
Keywords: LGBTI; ECHR; transsexuals; travesties; civil law; 
LGBTI human rights
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1. ASPECTOS INTRODUTÓRIOS

Desde o início da década de 80, pessoas transexuais ingressam com demandas na 
Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH), com o intuito de ver reconhecidos direitos, 
como os de mudança de nome, de mudança de gênero, de se casar, de adotar, enfim, direito 
de ter os mesmos direitos de qualquer outra pessoa.

Diferentemente do Sistema Regional onde o Brasil está inserido1, o Sistema Europeu 
de Direitos Humanos é muito mais eficaz, porque é menos burocrático. Na Corte Europeia 
de Direitos Humanos, qualquer cidadão representado por um advogado pode apresentar a 
queixa diretamente na Corte contra o seu país, diferentemente do que ocorre no Sistema 
Interamericano, onde as pessoas têm acesso somente à Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos.

A Corte Europeia vem reconhecendo alguns direitos até então não titularizadas por 
transexuais e travestis e o mais importante: vem influenciando na legislação interna dos 
países julgados pela Corte (HELFER, 2013). A probabilidade anual do Estado de mudar a 
legislação interna é de 14% maior, quando há um julgamento da Corte Europeia de Direitos 
Humanos (ECHR) envolvendo esses países, aumentando essa porcentagem ainda mais 
quando a legislação interna não é influenciada por motivos religiosos, nacionalistas ou pela 
bancada rural. No caso do Brasil, temos essencialmente a atuação da bancada religiosa, que 
impede que projetos de lei que criminalizam a homofobia, como o PL 122, sejam aprovados.

Consoante o ensinamento da doutrinadora paraibana Mariana Chaves (2012), a 
transexualidade emergiu no ano de 1949, utilizada por Caul Dewlz, e sua utilização no meio 
médico se propagou em virtude do prestígio de Harry Benjamin, que publicou no ano de 
1966, a obra The Transexual Phenomenon, classificando-o como disforia de gênero.

Com propriedade, a autora afirma que:

(...) no caso da transexualidade, a questão é predominantemente 
psicológica, já que o indivíduo não se aceita como é, não acata 
seu sexo, se identifica com o sexo contrário, sendo considerado 
assim, um hermafrodita psíquico, cuja única solução para seu 
sofrimento é a cirurgia de reversão sexual, único meio para que 
seu corpo reflita exteriormente o que intimamente ele é e deseja 
ser.

E reforça:

Para a Associação Paulista de Medicina, transexual é aquele com 
identificação sexual oposta aos seus órgãos genitais externos, com 
o desejo compulsivo de transformá-los.

1  Sistema Interamericano de Direitos Humanos



86

Nesse diapasão, Maria Berenice Dias (2013) brilhantemente explica:

A falta de coincidência entre o sexo anatômico e o psicológico 
chama-se transexualidade. É uma realidade que está a reclamar 
regulamentação, pois reflete na identidade do indivíduo e na 
sua inserção no contexto social. Situa-se no âmbito do direito da 
personalidade e do direito à intimidade, direitos que merecem 
destacada atenção constitucional.

Passamos a analisar os casos mais emblemáticos da CEDH com o intuito de fazer um 
comparativo com o atual panorama jurisprudencial do Brasil.

2. ESTUDO DE CASOS NA CEDH E ATUAL PANORAMA JURIS-
PRUDENCIAL NO BRASIL

Os direitos das transexuais e travestis começaram a ser reconhecidos pela Corte 
Europeia de Direitos Humanos – CEDH, em 1989. A CEDH foi criada em 1959 e julga casos 
onde há violação de direitos civis e políticos contidos na Convenção Europeia de Direitos 
Humanos2, tendo julgado mais de 10.000 casos nos últimos 50 anos.

Pela primeira vez em 1992, a CEDH reconheceu violação do art.8º da Convenção 
Europeia de Direitos Humanos no caso B V. FRANÇA3. A Sra. B, uma mulher transexual 
(MtF)4 e que ingressou na Corte requerendo a mudança de nome no seu registro civil. O art. 
8º. Da Convenção concerne ao respeito à vida privada e a vida familiar, reconhecendo que 
a não retificação no registro civil implicaria em uma situação diária que não é compatível 
com o respeito à vida privada.

No Brasil, apesar de a LRP (Lei de Registros Públicos) reconhecer a retificação do 
nome somente em alguns casos pontuais (como erros de grafia ou nomes ridículos), ainda 
há uma grande dificuldade em se reconhecer a mudança do nome transexual. Muitos 
promotores e juízes entendem que o nome, apesar de constar no Código Civil de 2002 como 
direito personalíssimo, não pode ser modificado nesses casos. Quando assim o aceitam, 
muitos juízes mudam somente o nome, sem o sexo biológico, causando ainda enormes 
constrangimentos diários, da mesma forma como no caso ora analisado.

O nome é entendido como elemento individualizador da pessoa natural, segundo o 
qual é empregado em sentido amplo e integra a personalidade do indivíduo não somente 

2  Disponível em: <http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=>. Acesso em 09 
abr. 2016.

3  25/03/2012
4  Male-to-female, sigla em inglês para designar uma pessoa transexual que nasceu do sexo biológico 

masculino.
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durante a vida, mas também após a morte. É através do nome que as pessoas se distinguem 
umas das outras tanto nas relações sociais quanto nas jurídicas.

Nos dizeres de Carlos Roberto Gonçalves (2015), “nome é a designação ou sinal 
exterior pelo qual a pessoa identifica-se no seio da família e da sociedade”.

Quando tratamos de “nome” não devemos esquecer que este possui aspectos 
públicos e individuais. O Estado exige que as pessoas tenham um nome para que possam 
ser corretamente identificadas, razão pela qual são públicos. Neste sentido, o legislador 
editou a LRP (Lei nº 6.015/73) a fim de tornar indispensável o uso do nome e proibindo a 
alteração do prenome, salvo em situações excepcionais permitidas na referida lei. Por outro 
lado, o aspecto individual se traduz no direito ao nome como o poder de ser reconhecido 
bem como de reprimir todo e qualquer ato cometido por terceiros, sendo, portanto, direito 
personalíssimo.

Todo nome é integrado pelo do prenome e pelo sobrenome, tal como prescreve o 
artigo 16 do Código Civil, in verbis: “toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos 
o prenome e o sobrenome”.

Em suma, prenome é o nome próprio de cada pessoa e serve para distinguir 
membros da mesma família, por exemplo, João ou José, escolhido pelos pais quando 
de seu nascimento, não podendo ser modificado, salvo em situações excepcionais. 
E sobrenome, nos dizeres do civilista citado (GONÇALVES, 2015) é “o sinal que 
identifica a procedência da pessoa, indicando a sua filiação ou estirpe”, por exemplo, 
da Silva ou Souza.

De acordo com a redação original do artigo 58 da Lei de Registros Públicos o 
prenome era considerado imutável, entretanto, atualmente o prenome pode ser alterado 
por outro apelido público e notório, como veremos adiante.

O que a lei não veda, presume-se permitido.
Ora, se a pessoa é conhecida por todos pelo apelido público e notório diverso daquele 

constante em seu registro de nascimento, a alteração pode e deve ser requerida em juízo, 
pois segundo entendimento dos tribunais, prenome imutável é aquele que foi posto em uso 
e não o que consta do registro5.

Da mesma maneira, entende Silvio Venosa (2015):

A possibilidade de substituição do prenome por apelido público 
notório atende à tendência social brasileira, abrindo importante 
brecha na regra que impunha a imutabilidade do prenome, que 
doravante passa a ser relativa.

Apesar de tudo isso e voltando ao tema do trabalho, a não realização de cirurgia de 
transgenitalização não mais pode ser considerada como causa impeditiva para a alteração/

5  RT, 537/75.
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retificação no registro civil, uma vez que há inúmeros julgados nesse sentido6, de forma 
que não há de se falar mais de falta de interesse de agir, ou de impossibilidade jurídica do 
pedido. Sob o ângulo do direito processual.

No caso mais emblemático da Corte Europeia de Direitos Humanos, o caso 
CHRISTINE GOODWIN v. REINO UNIDO7, houve o reconhecimento pela Corte, pela 
primeira vez, do direito de mudar o nome e sexo, além de se ter analisado o caso sob a ótica do 
direito do trabalho (emprego), da segurança social e do direito de família (impossibilidade 
de se casar). A CEDH, publicou a seguinte decisão histórica:

Devido a uma tendência internacional clara e contínua para uma 
maior aceitação social e reconhecimento legal das transexuais 
pós-operatórios... Uma vez que não há fatores significativos 
de interesse público que se opõe ao interesse deste requerente 
em obter o reconhecimento legal de seu gênero re-atribuição, o 
Tribunal chegou à conclusão de que a noção de justo equilíbrio 
inerente à Convenção agora pende decisivamente em favor da 
requerente.8

Aplicou-se ainda o art. 12 (direito de casar e de formar uma família). Tal direito é 
um direito humano, sendo reconhecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos9. 
O direito de ter uma família e a se casar também está no art.12 da DUDH10. No caso 
GOODWIN, houve ainda o seguinte reconhecimento:

6  “Para a transexual, ter uma vida digna importa em ver reconhecida a sua identidade sexual, sob a ótica 
psicossocial, a refletir a verdade real por ele vivenciada e que se reflete na sociedade”, donde “afirmar a 
dignidade humana significa para cada um manifestar sua verdadeira identidade, o que inclui o reco-
nhecimento da real identidade sexual, em respeito à pessoa humana como valor absoluto” (STJ, REsp 
n.º 1.008.398/SP, DJe de 18.11.2009).

 “...o que independe da realização de cirurgia de transgenitalização, pois a real identidade da pessoa 
transexual independe de cirurgia, mas apenas de sua identidade de gênero, relativa ao prenome pelo 
qual é conhecida, decorrente de seu sexo psicológico e de seu sexo social, o sexo como socialmente re-
conhecido (cf. TJ/RS, Apelação Cível n.º 70030504070, 08ª Câmara Cível, Relator: Desembargador 
Rui Portanova, julgada em 29/10/2009).

7  11/07/2012
8  Tradução livre: (right to respect for private and family life) owing to a clear and continuing interna-

tional trend towards increased social acceptance and legal recognition of post-operative transsexual 
people. “Since there are no significant factors of public interest to weigh against the interest of this 
individual applicant in obtaining legal recognition of her gender re-assignment, the Court reaches the 
conclusion that the notion of fair balance inherent in the Convention now tilts decisively in favour of 
the applicant.”

9  Disponível em: <http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf>. 
Acesso em 09/04/2016.

10  Sigla para Declaração Universal dos Direitos Humanos.
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O Tribunal não está convencido de que ele ainda pode -se supor 
que (nos termos do artigo 12) deve referir-se a uma determinação 
do sexo por critérios puramente biológicos “. O Tribunal de 
Justiça considerou que era para o Estado determinar as condições 
e formalidades dos casamentos de pessoas transexuais, mas 
que “ não encontra nenhuma justificação que aos transexuais 
[pessoa] deixem de desfrutar o direito de casar sob quaisquer 
circunstâncias. 

Ou seja, além de reconhecer o direito ao casamento, reconhece ainda que o sexo 
não é uma questão meramente biológica. Na verdade, não nos resumimos a uma cadeia de 
proteínas e de ácidos ribonucleicos. Nós seres humanos não somos meros XX ou XY; Somos 
além, e as transexuais e travestis vão além quando transcendem o seu sexo biológico – por 
isso o termo transexual e travesti.

No Brasil, a Justiça ainda exige uma série de procedimentos, laudos médicos e 
cirurgias invasivas, mesmo com a proibição do art.15, CC, já que ninguém pode ser 
submetido a um procedimento cirúrgico sem a devida concordância. Atualmente, a fila 
para a cirurgia gratuita no Sistema Único de Saúde – SUS, está demorando cerca de 15 anos. 
Até lá, como fica a situação da transexual e da travesti? Infelizmente, na maioria dos casos, 
os direitos à vida privada e à autonomia são relativizados, visando justamente não outro 
direito fundamental, mas mera situação de discriminação e burocracia.

Diferentemente do que ocorre na CEDH, aqui, via de regra, para ter a mudança (ou 
mais tecnicamente) a redesignação sexual, temos a questão biológica sobrepondo-se as 
questões de direitos fundamentais11. Em 2003, já se discutia na Corte o custeio pelo Estado 
da cirurgia de redesignação sexual, por tratar-se de saúde física e mental da transexual – 
case VAN KÜCK V. ALEMANHA, 2003.

Igualmente, desnecessário se faz discutir se a transexual fez ou não, ou se fará 
futuramente a intitulada cirurgia de resignação sexual, posto que não é o procedimento 
cirúrgico em si que definirá a sua sexualidade, mas sim, o sexo psicológico. Se vai se 
submeter à realização de cirurgia de transgenitalização ou não é decisão que cabe somente 
à pessoa.

Ressalta-se que a exigência da realização desta cirurgia como pré-requisito declara 
evidente afronta ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 
CF/88), que deve ser respeitado. O Estado não pode impor como condição sine quo non 
que o indivíduo primeiro realize esta cirurgia para somente depois ter direito à alteração 
de nome.

Não obstante, haveria também violação aos direitos da personalidade pelo qual resta 
caracterizada a identificação pessoal, social e sexual do indivíduo.

A liberdade, no aspecto da vida privada da pessoa, tem que ser plena, sem ingerência 
estatal, já que são exclusivamente para a sua própria realização pessoal. A escolha da 

11  TJ-SP - Apelação APL 00302540520078260068 SP 0030254-05.2007.8.26.0068 (TJ-SP) 
17/09/2013
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aparência e modo de vida típicos do outro sexo, que caracteriza a transexualidade, guarda 
proteção e amparo jurídico sob o direito de liberdade, naquilo que assegura a pessoa uma 
ampla margem de opções dirigidas a sua autorrealização.

Ademais, o princípio da autonomia tem que ser respeitado, de acordo com a 
concepção kantiana de autonomia com pressuposto de liberdade. Pelo imperativo categórico 
de Kant, o ser humano é sempre o fim e si mesmo, e nunca o meio.

Assim também é o entendimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
logo no seu art.1º.:

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos. Dotados de razão e de consciência devem agir uns para 
com os outros em espírito e fraternidade.

O expressivo Professor (LAFER, 2003), ao falar sobre o direito à intimidade como 
sendo um dos integrantes dos direitos de personalidade, afirma que é o

direito do indivíduo de estar só e a possibilidade que deve ter 
toda pessoa de excluir do conhecimento de terceiros aquilo que 
ela só se refere, e que diz respeito ao seu modo de ser no âmbito 
da vida privada.

Já os direitos da personalidade consistem em proteção do ser humano contra 
ingerências de terceiros, na salvaguarda de seu eu e funções (CAMPOS, 1995). A proteção 
aos direitos da personalidade está contida no princípio basilar constitucional da dignidade 
da pessoa humana, no art.1º., III, da CF. Personalidade são os atributos, particulares físicas 
e expressões de uma pessoa. Tais características fazem parte não somente da diversidade 
sexual – fato da vida tratado em questão, mas também diversidade de pessoas.

A ilustre professora e membro do IBDFAM12 (GROENINGA, 2006), ainda vai 
mais além: afirma que a integridade psíquica é um dos mais fundamentais direitos da 
personalidade, pois o psiquismo nos dá a qualidade humana, por meio do direito a ter 
uma personalidade humana – implicando o “Direito a Ser Humano” (MIRANDA, 1956), 
trata do assunto de forma autônoma, considerando o direito à integridade psíquica, como 
absoluto, ao lado da integridade física, que “corresponde o dever de todos de não causar 
danos à psique de outrem, e do Estado, ou dos parentes, de velar pelos insanos da mente.

No Código Civil Brasileiro, o direito de dispor ao próprio corpo é consagrado no 
art.13: “Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando 
importar a diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes” 
e esclarece o enunciado 6 da 1ª. Jornada do Centro de Estudos da Justiça Federal, que 
exigência médica contida no art.13 refere-se tanto ao bem-estar físico quanto ao psíquico.

Ainda que a/o transexual pretenda realizar a cirurgia de transgenitalização, 
a retificação de prenome e sexo não pode de maneira alguma estar vinculada a um 

12  Instituto Brasileiro de Direito de Família.
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procedimento tão invasivo como é o da transgenitalização. A cirurgia é mera opção, não 
sendo tal cirurgia considerada mutilação, como há muitos anos atrás, e não uma obrigação, 
como muitos julgados brasileiros13.

A primeira regulamentação do CFM14no Brasil é a 1482/97, sendo substituída 
em 2002, pela resolução 1652/2002 e que posteriormente foi totalmente revogada pela 
resolução 1955/201015, e tem descrito no seu art.3º., fixa os critérios para a cirurgia de 
transgenitalização:

Art. 3º Que a definição de transexualismo obedecerá, no mínimo, 
aos critérios abaixo enumerados:
1) Desconforto com o sexo anatômico natural;
2) Desejo expresso de eliminar os genitais, perder as características 
primárias e secundárias do próprio sexo e ganhar as do sexo 
oposto;
3) Permanência desses distúrbios de forma contínua e consistente 
por, no mínimo, dois anos;
4) Ausência de transtornos mentais.

O art.4º, regulamenta os parâmetros de diagnóstico pré e pós cirúrgico, já que para 
tal cirurgia, a mulher ou o homem transexual deverá passar por uma equipe multidisciplinar 
constituída por psiquiatra, cirurgião, endocrinologista, psicólogo e assistente social, após, 
no mínimo, dois anos de acompanhamento conjunto, devendo ser observados os seguintes 
critérios:

Art.4º....
1) Diagnóstico médico de transgenitalismo;
2) Maior de 21 (vinte e um) anos;
3) Ausência de características físicas inapropriadas para a cirurgia.

A mulher transexual e o homem transexual têm direito ao corpo como subitem 
do direito à integridade física (GOMES, 2009), ou seja, mesmo após a despatologização 
da transexualidade, é mera opção haver ou não a cirurgia, para a adequação do nome à 
identidade sexual.

Ademais, a mulher e o homem transexual necessitam desta retificação para evitar 
ou ao menos diminuir os enormes constrangimentos que ainda sofre em razão de, 
esporadicamente, ter que apresentar seus documentos de identificação civil quando lhe são 

13  TJ-SP - Apelação APL 00193074120128260576 SP 0019307-41.2012.8.26.0576 (TJ-SP); 
TJ-SP - Apelação APL 1276941120078260000 SP 0127694-11.2007.8.26.0000 (TJ-SP); TJ-BA - 
Apelação APL 03683226420128050001 BA 0368322-64.2012.8.05.0001 (TJ-BA).

14  Conselho Federal de Medicina
15  Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/1955_2010.htm>. 

Acesso em 13 mar. 2014.
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solicitados e que lhe identificam com um nome e sexo diverso a despeito de aparência e 
conduta. O mesmo ocorre quando a/o transexual tem que preencher formulários, e afins, 
apontando o seu prenome de registro, ante seu notório e incontestável interesse em ser 
identificada (o) juridicamente como vive e é reconhecida (o) socialmente, a saber, como 
mulher ou como homem.

Vale trazer à baila que o direito a escolha do prenome ou nome social da mulher e 
do homem transexual encontra também assegurado por meio do Decreto Estadual/SP nº 
55.558 de 17 de março de 2010 pelo qual determina:

Artigo 1º - Fica assegurado às pessoas transexuais e travestis, nos 
termos deste decreto, o direito à escolha de tratamento nominal nos 
atos e procedimentos promovidos no âmbito da Administração 
direta e indireta do Estado de São Paulo (grifamos).

Se há Decretos e Leis Estaduais16 regulamentando a forma e o tratamento acerca da 
escolha do nome, o Judiciário deve também necessariamente seguir esta esteira a fim de 
acompanhar os anseios emergentes que a sociedade vem suplicando.

Está em tramitação no STF17 a ADI 4275 (Ação Direta de Inconstitucionalidade), 
proposta pela Procuradoria Geral da República que visa interpretar o art.58 da LRP18, para 
que seja reconhecido o direito dos transexuais, que assim desejarem, a devida substituição 
de prenome e sexo no registro civil independentemente da cirurgia de transgenitalização. 
Tal ação tem como aminus cúria e o IBDFAM – Instituto Brasileiro de Direito de Família.

Encontra-se em trâmite um Projeto de Lei da Câmara dos Deputados, PL 6655/0619, 
na qual também foi apensado o PL 70/95, que altera o art.58 da LRP, para justamente 
possibilitar a substituição do prenome a transexuais. Tal PL está sem tramitação desde 
09/01/2007. No Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, existe a Portaria 233/10, 
que permite o uso do nome social para transexuais funcionários públicos.

Existem ainda documentos internacionais que protegem a identidade de gênero, de 
forma plena, como os descritos nos Princípios de Yogyakarta20, que em 2006 reuniu um 
grupo internacional de experts em direitos humanos em Jacarta, Indonésia, para fazerem 
um documento com os princípios relativos a orientação sexual e identidade de gênero. Tal 

16  Decretos Estaduais 1675/09 – Pará; 35.051/10 – Pernambuco; 43.065/11 – Rio de Janeiro; 
Decreto Normativo 13.684/13 – Mato Grosso do Sul; Lei 5.916/09 – Piauí.

17  Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?nume-
ro=4275 &classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 08 abr. 2016.

18  Lei de Registros Públicos, n. 6.015/73
19  Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposi-

cao=315120>. Acesso em 08 abr. 2016.
20  Princípio 15, e: Promover programas de treinamento e de conscientização para assegurar que 

todas as agências relevantes fiquem conscientes e sensíveis às necessidades das pessoas que enfrentam 
a falta de moradias ou desvantagens sociais, como resultado de sua orientação sexual ou identidade de 
gênero.
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documento tornou-se um guia de direitos humanos, de parâmetro internacional e legal, 
que os Estados devem respeitar e aplicar (MONTAGNA, 2012).

A OEA – Organização dos Estados Americanos, da qual o Brasil faz parte, editou 
a Resolução 243521, interpretando a Declaração Universal dos Direitos Humanos e 
especificando que os direitos à liberdade, à vida e à segurança são relacionados à identidade 
de gênero e orientação sexual. Em virtude da Comemoração dos 50 anos da ONU 
(Organização das Nações Unidas), foi editada a Declaração A/63/635, que dispõe no item 
5, a preocupação com relação à transfobia22

Quando o Estado limita o uso do nome e da expressão sexual de uma pessoa, 
este Estado limita os direitos fundamentais de liberdade, livre desenvolvimento da 
personalidade, privacidade, respeito à dignidade humana e à saúde. A saúde, de acordo 
com a OMS – Organização Mundial da Saúde, também é a psicológica e sexual23. O ser 
humano é um fim em si mesmo, de acordo com o filósofo Immanuel Kant (2003), em seu 
imperativo categórico, ao invés de meio para realização dos fins impostos por terceiros). A 
lei nunca pode se sobrepor ao homem; ela é feita para ele e não contra ele. Logo, o que não 
é proibido, é permitido.

Já o caso WENA e ANITA PARRY v. REINO UNIDO24, as demandantes eram casadas 
e tiveram filhos. Uma delas fez a cirurgia de redesignação sexual e mantiveram-se casadas. 
Com o reconhecimento, no Reino Unido, do Ato de Reconhecimento de Gênero (2004), 
as requerentes quiseram obter tal certificado, mas foram obrigadas a pedir o divórcio. 
Ingressaram com pedido na CEDH indicando os arts. 12 e 8 da Convenção, alegando o 
direito de se casar (e assim permanecer), bem como o direito da vida privada e a ter família. 
O casamento entre pessoas do mesmo sexo não era reconhecido à época dos fatos, logo, 
elas tinham que pedir o divórcio. Como são casos pontuais e em menor número, a Corte 
declarou que nada podia fazer a respeito.

Aqui não seria diferente. O CNJ, através da Resolução 175/201325, após os julgamentos 
da ADPF 132 e ADI 4277 feitos pelo STF em 2011, reconheceu a união estável para casais do 
mesmo sexo. Ocorre que, no caso das transexuais e travestis, além do próprio preconceito 
em si, há certa dificuldade da justiça brasileira em reconhecer a união de transexuais. 
Muitas acabam casando-se antes da mudança de sexo, o que não causaria impedimento, 
para depois mudarem o sexo e nome.

O Brasil, de acordo com o relatório da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos, detém 51% das mortes por LGBTIfobia das Américas26, estando em primeiro 

21  Disponível em: <http://www.abglt.org.br/port/resol_2435.html>. Acesso em: 08 mar. 2016.
22  Disponível em: <http://www.abglt.org.br/port/declaracao_conjunta_63_635.html>. Acesso 

em: 08 mar. 2016.
23  Disponível em: <http://www.abglt.org.br/port/oms_dirsex.html>. Acesso em: 08 mar. 2016.
24  11/2016
25  Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=1754>. Acesso em 08 

mar. 2016.
26  Disponível em: <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.

pdf>. Acesso em 09 abr. 2016.
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lugar, as transexuais e travestis. A criminalização da LGBTIfobia, através do PL 122, é 
urgente. Não basta somente o SUS custear a cirurgia de redesignação sexual, mas as leis 
protetivas e que combatam a LGBTIfobia tem que ser eficazes.

Pela inexistência de leis protetivas, os juízes acabam buscando as fontes do direito. 
Os direitos humanos compilados como direitos fundamentais, principalmente no art. 5º, da 
Constituição Federal, são a base das sentenças que reconhecem os direitos das transexuais 
e travestis no tocante a mudança de nome, redesignação sexual, direito à vida privada e a 
formar uma família.

No caso da CEDH P.V. v. ESPANHA27, uma transexual MtF (nascido biologicamente 
do sexo masculino), antes da sua mudança de sexo, teve um filho de sua esposa em 1998. 
O casal divorciou-se em 2002 e o requerente (pai, agora transexual feminina), ingressou na 
CEDH com o intuito de ver seu filho, já que a Corte Espanhola considerou-a emocionalmente 
instável por ter feito a cirurgia de redesignação sexual e com isso, poderia perturbar seu 
filho de 6 anos. Os artigos indicados da Convenção foram o 8º. em conjunto com o 14, mas 
a Corte Europeia entendeu não ser o caso de discriminação, mas mera “preocupação” com 
a criança. Houve um acordo de visitas para que a criança se acostumasse com o novo gênero 
do pai.

No presente caso, houve clara discriminação. Os arranjos familiares deverão ser 
respeitados e a intervenção estatal tem que ser mínima, em respeito à vida privada. O bem-
estar da criança deve ser preservado e protegido, mas evitar o contato do pai é muito mais 
prejudicial que manter uma relação sadia e de amor entre ambos.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A CEDH entende que há o direito das pessoas de estabelecerem e desenvolverem 
relacionamentos com outros seres humanos pelo mundo, respeitando a autonomia pessoa 
– a justiça brasileira – reflexo de uma legislação inexistente, ainda não respeita a autonomia 
das transexuais e travestis, fazendo com que passem constrangimentos diários. A Corte é 
uma verdadeira inspiração para a justiça brasileira, que quase sem parâmetros, caminha cega 
na garantia de direitos para essas pessoas. A essência da Convenção da CEDH respeita os 
seres humanos em sua dignidade e liberdade e o direito ao desenvolvimento das transexuais 
e travestis28, além de proteger elementos da esfera personalíssima como a identidade de 
gênero, nome, orientação sexual e vida sexual29.

27  2010.
28  REES V. REINO UNIDO, 1986, case CHRISTINE GOODWIN V. REINO UNIDO, 

2002, case CASEY V. REINO UNIDO, 1990, case SHEFFIELD E HORSHAM V. REINO UNI-
DO, 1998 e GRANT V. REINO UNIDO, 2003.

29  DUDGEON V. REINO UNIDO, 1981, case LASKEY, JAGGARD AND BROWN v. 
REINO UNIDO, 1997 e SMITH E GRADY V. REINO UNIDO.
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Na esfera brasileira, os parâmetros são os direitos fundamentais constitucionais, 
aplicados de forma extensiva e com base na função social, para as pessoas que mais sofrem 
com o ódio da sociedade, as transexuais e travestis.

A própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos reconhece a violência 
– e a gravidade desta no Brasil, campeão das Américas na modalidade exterminação de 
travestis e transexuais. A ausência de políticas públicas, de educação inclusiva sobre fluidez 
de gênero, direito à vida privada, liberdade,

A população LGBTI, por sua vez, nunca foi tão maltratada. Os crescentes casos de 
homofobia30 e transfobia31 vêm crescendo vertiginosamente, como relata o GGB – Grupo 
Gay da Bahia, bem como a Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal – SDH.

A cada 26 horas um LGBTI é morto no Brasil. Até o dia 08 de março de 2014, ou 
seja, após 67 dias do ano de 2014, 74 pessoas foram mortas por motivos de homofobia 
ou transfobia32. Estes números são similares aos mostrados pela Secretaria de Direitos 
Humanos do Governo Federal, já que no ano de 2011, foram 278 mortos. No ano de 2012, 
52% das vítimas de homicídios eram travestis ou transexuais33.

Este fato se repete pelo mundo. As mulheres transexuais e os homens transexuais 
(MORENO, 2008) são os que mais sofrem preconceito, pois muitos34 são expulsos de suas 
casas e humilhados por seus familiares, somente pelo motivo de identidade de gênero 
(WOLFF, 2012) e orientação sexual.

A questão da identidade de gênero e orientação sexual e suas fobias correlatas são 
urgente e necessária, com base nos relatórios da SDH e também tendo como base nos 
comunicados da Corte Interamericana de Direitos Humanos, condenando o Brasil pela 
homofobia e transfobia existentes no país35.

30  A homofobia é observada como um comportamento crítico e hostil, assim como a discrimi-
nação e a violência com base na percepção de que a orientação não heterossexual é negativa. Disponí-
vel em: <www.webster.com>. Acesso em 8 abr. 2016.

31  É a condição onde a expressão de gênero e/ou identidade de gênero de uma pessoa é diferente 
daquelas atribuídas ao gênero designado no nascimento. Mais recentemente o termo também tem 
sido utilizado para definir pessoas que estão constantemente em trânsito entre um gênero e outro. O 
prefixo trans significa “além de”, “através de”.

32  Disponível em: <http://homofobiamata.wordpress.com/estatisticas/relatorios/>. Acesso em 
08 abr. 2016.

33  Disponível em: <http://www.sdh.gov.br/assuntos/lgbt/pdf/relatorio-violencia-homofobica-
-ano-2012>. Acesso em: 08 mar. 2016.

34  Há cerca de 700.000 transexuais nos Estados Unidos da América. Não há dados no Brasil. 
Disponível em: <http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Gates-How-Many-Peo-
ple-LGBT-Apr-2011.pdf>. Acesso em 08 mar. 2016.

35  Disponível em: <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/089.asp>; Disponí-
vel em: <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/084.asp>; Disponível em: <http://
www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/079.asp>; Disponível em: <http://www.oas.org/es/
cidh/prensa/comunicados/2012/051.asp>. Acesso em: 08 mar. 2016.
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A ONU36 declarou que os Direitos LGBTI37 são Direitos Humanos, através da 
Resolução do Conselho de Direitos Humanos da ONU, de n. L9, na Assembleia Geral38 de 
2011 e se o Brasil (GORISCH, 2014) não reconheceu até agora esses direitos, está cometendo 
e patrocinando crimes contra os direitos humanos.

Reconheceu, finalmente em 2015, como crime de ódio Identoba and Others v 
Georgia, reconhecendo a aplicação do art. 3º., da Convenção, ninguém será sujeito a tortura 
ou degradação humana e punição. O Brasil quanto a este aspecto, cala-se, preferindo ouvir 
as vozes de uma bancada religiosa retrógrada, excludente e extremista.
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RESUMO: O presente trabalho pretende abordar a questão do 
direito social à moradia, decisões judiciais propiciatórias de 
políticas públicas em prol da regularização fundiária e normas 
pertinentes à temática urbano-ambiental e as diversas formas de 
regularização fundiária em áreas públicas.
Palavras-chave: Direito fundamental à moradia. Sustentabilidade. 
Regularização fundiária.

ABSTRACT: This paper aims to address the issue of social 
housing rights, judicial decisions propitiating public policies in 
favor of land regularization and norms pertinent to the urban-
environmental theme and the various forms of land regularization 
in public areas.
Keywords: Fundamental right to housing. Sustainability. Land 
regularization

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho pretende abordar a questão do direito social à moradia, decisões 
judiciais propiciatórias de políticas públicas em prol da regularização fundiária e normas 
pertinentes à temática urbano-ambiental. A Constituição brasileira por meio da Emenda 
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nº 26, de 14 de fevereiro de 2000, reconheceu definitivamente o direito à moradia, direito 
esse amplamente debatido no STF como anteriormente inexistente, de acordo com suas 
reiteradas decisões. No âmbito internacional o direito à moradia já estava consagrado na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, bem como o Pacto Internacional de 
Direitos Sociais, Econômicos e Culturais de 1966. Esses dispositivos reconheceram esse 
direito fundamental em prol das minorias no rol dos direitos sociais então existentes.

O que se quer demonstrar é como as normas vigentes tratam da questão urbana 
e como as decisões judiciais podem colaborar não somente com as políticas públicas 
de moradia adotadas, mas também na consolidação de uma jurisprudência que possa 
compor fórmulas que busquem materializar e compatibilizar o direito de moradia com o 
desenvolvimento sustentável. No Brasil, essa discussão ganhou foro constitucional e legal e 
muitas normas se desdobraram em prol da concretização do direito à moradia. As principais 
indagações deste trabalho serão no sentido de se investigar se os atuais mecanismos são ou 
não suficientes para compatibilizar o desenvolvimento econômico social com a preservação 
da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, nos termos preconizados em 
diversas normas nacionais. Também será analisada a questão de como as normas viabilizam 
o direito à moradia com o direito sustentável e de que forma os tribunais nacionais estão 
influenciando políticas públicas locais e regionais em prol desse direito, agora fundamental.

A falta de legislação capaz de suprir as necessidades de moradia e habitação 
resultaram no estado atual de invasões e ocupações múltiplas. A Lei nº 6.766, de 1979, que 
dispõe sobre parcelamento e loteamento de solo urbano, não logrou atender classes de 
menor poder aquisitivo com vistas a adquirir imóveis para sua simples habitação, diante do 
custo gerado para se obedecer aos procedimentos lá indicados. Mesmo com a possibilidade 
de regularização de loteamento constante no artigo 40 da Lei, que viabiliza a regularização 
pelo Poder Público a posteriori, não se constatou constância em sua aplicação. A fórmula 
preferida, sobretudo diante da ausência e inexistência de fiscalização eficiente, foi a invasão 
ou ocupação de áreas públicas ou privadas.

Essa prática alastrou-se por todo o território nacional. A “favela” transformou-se em 
ícone nacional e sua comercialização passou a ser algo comum nas diversas comunidades 
existentes, por meio de “contratos de gaveta” ou equivalentes. O Poder Público, inclusive, 
passou a ser conivente em inúmeras ocasiões viabilizando água, luz, arruamento e a inclusão 
de equipamentos urbanísticos mesmo em áreas preservadas, unidades de conservação, 
áreas de preservação permanente.

Nesse ritmo acelerado de construções e ocupações irregulares, inclusive com a 
conivência de diversos setores públicos, nada mais restou que regulamentar essa prática 
com a respectiva titulação de seus ocupantes. A usucapião é prática reconhecida de 
reconhecimento da posse prolongada, em áreas privadas. Nas áreas públicas, contudo, 
mesmo diante do total quadro de irregularidades, as normas reiteravam a impossibilidade 
de usucapir área públicas, nos termos do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 182 da 
Constituição Federal.

Este trabalho investigará as diversas formas de regularização fundiária em áreas 
públicas e como o Judiciário pode auxiliar nesse quadro turbulento. Em tese, o Poder 
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Executivo é que possui a real possibilidade de outorga de terras públicas para particulares 
ocupantes, que comprovarem ser aquele seu único imóvel. Porém aqui se verá que a lei 
criou outras possibilidades, sobretudo diante da negativa do Executivo na regularização 
fundiária. A pesquisa será efetivada pelo método dedutivo e empregará basicamente a 
pesquisa bibliográfica para obtenção das informações aqui contidas.

Os capítulos preliminares tratarão das normas constitucionais e ordinárias existentes 
em prol da regularização fundiária. Posteriormente serão estudadas as possibilidades de 
regularização extrajudicial, de modo a prestigiar as modernas formas de desjudicialização. 
No último capítulo serão analisados os possíveis casos de intervenções judiciais nesses 
processos. Nas conclusões se oferecerão algumas propostas e comentários acerca da 
aplicação de dispositivos atuais e como isso vem se desenvolvendo diante desse quadro até 
então desconsiderado pelas inúmeras normas nacionais.

2. NORMAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS 
EM PROL DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

A Constituição brasileira atual representou avanço na área social, sobretudo na 
questão da limitação da propriedade. Gilmar Ferreira Mendes indica claramente que essa 
categoria jurídica é ao mesmo tempo garantia institucional e direito subjetivo. Confia-se 
ao legislador, portanto, a tarefa de definir essencialmente o conteúdo do direito regulado. 
Nesse sentido não são propriamente “restrições”. Nas palavras do Ministro constituem-se 
antes, em matéria de propriedade, “conformação em lugar da restrição”. (2011, p. 363).

Na verdade, a propriedade privada não poderia ser empregada sem se considerar 
o entorno existente, ou seja, inúmeras pessoas que não possuem condições próprias 
para habitabilidade e vivendo em condições abaixo dos limites considerados adequados 
ao princípio da dignidade da pessoa humana, nos termos preconizados pelo art. 1º, III, 
da Constituição Federal. Esta seria a razão da conformação da propriedade, de maneira 
que seu emprego se tornasse consciente e se evitasse a ociosidade, dentro de bases legais 
previamente definidas em termos urbanos ou rurais1

Importante comentário acerca do tema fez Venício Salles (2014, 73-104). Sob a óptica 
do autor a relativização da propriedade individual não foi incorporada pela Carta brasileira. 
A propriedade individual permanece de maneira absoluta, cedendo espaço apenas para 
situações em que a função social possa estar sendo afrontada. Essa função prioriza o 
interesse coletivo. Somente este credencia as autoridades a utilizar atos normativos com a 
função expropriar, limitar ou extinguir a propriedade privada. Outros fatores ainda podem 
se impor em face da função social, sobretudo quando utilizada por cumprir seu sentido 
econômico.

1  Relativamente aos latifúndios rurais, a legislação indica que desempenha integralmente sua função 
social a ocupação territorial que cumpra com os requisitos do §1º do art. 2º da Lei nº 4504, de 1964, 
Estatuto da Terra. No âmbito urbano, a propriedade cumpre com sua função social quando obedece 
aos preceitos do plano diretor, nos termos do §2º do art. 182 da Constituição Federal.
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De fato, a Constituição indicou que seria garantido tanto a propriedade como sua 
função social. As funções sociais podem estar aliadas a fatores diversos, entre eles: a falta de 
moradia, a necessidade de concentração de atividades em determinado local, a eliminação 
de atividades inviáveis para o local, devido ao zoneamento. É possível que isso seja efetivado 
pelas diversas entidades federativas. Entretanto, a Constituição deixa claro que essa 
competência é fundamentalmente municipal, nos termos do art. 30, VIII da Constituição 
Federal.

Importante mencionar, entre outras tantas possibilidades, que a propriedade pode 
ser objeto de um plano de desenvolvimento urbano integrado, nos termos do art. 9º, do 
Estatuto da Metrópole (Lei nº 13.089/2015), o que condiciona sua utilização nos termos do 
que se aquela entidade coletiva local conurbada entender por função social. Isso certamente 
não dispensa os municípios envolvidos na elaboração de seu próprio plano diretor (§2º do 
art. 9º da Lei nº 13.089/2015). Pode também existir para a região o planejamento ambiental 
territorial consubstanciado em um zoneamento ecológico-econômico, instrumento da 
Política Nacional do Meio Ambiente, que venha a buscar a compatibilização entre restrições 
territoriais em face do desenvolvimento sustentável. Diante das inúmeras possibilidades de 
restrição existentes e inclinações para uso da propriedade, é possível afirmar que todos os 
entes federativos podem criar restrições em face do que a necessidade pública demandar e 
também nos termos do que lhe faculte a legislação vigente nessas condições.

Essas formas de limitação relacionam-se intimamente com a expansão das moradias 
em áreas frágeis, muitas vezes inviáveis de regularização. Não obstante a existência de uma 
designação legislativa do que é considerado como regularização, bem sublinha Camargo 
Ferraz (2014, p. 127- 153), não é unicamente a moradia segura para os menos favorecidos 
que esse processo quer propiciar. Isso porque o processo

[...] reflexamente ativa micromovimentações, na economia, em 
razão de investimentos na melhoria de imóveis e porque viabiliza 
acesso a financiamentos menos custosos para investimentos em 
pequenos negócios e na melhoria da qualidade de vida do cidadão 
[...]

O legislador, conforme ainda esclarece a autora, atrela a função social da propriedade 
urbana ao desenvolvimento das atividades econômicas por esse motivo não seria viável 
restringir os efeitos desses processos às camadas menos privilegiadas da sociedade. Isso 
também porque o desenvolvimento econômico seria uma fonte de combate à pobreza, 
em vista da possibilidade de criação de empregos e geração de renda. Em face dessas 
circunstâncias a regularização fundiária é atrelada ao desenvolvimento econômico.

As normas atualmente vigentes possuem dispositivos legais com finalidade de 
garantia aos que não possuem local para viver com sua família. Repete-se a fórmula de que 
o imóvel que tenha posse pacífica, até duzentos e cinquenta metros, em que o indivíduo 
more com sua família e comprove não possuir outro, pode lhe ser garantido o direito de 
regularização fundiária, após a comprovação de alguns elementos. Uma das normas mais 
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robustas em termos de regularização fundiária, após o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, 
de 2001), foi a Lei nº 11.977, de 2009. Na verdade, as exigências iniciais, propostas por meio 
da Medida Provisória nº 2200, de 2001, que criou o direito a concessão de uso especial para 
fins de moradia (CUEM), propiciaram a criação de outras possibilidades como o direito à 
demarcação urbanística e a legitimação de posse, estabelecidas pela Lei nº 11.977, de 2009. 
A promoção da regularização fundiária é conferida a pessoas determinadas em seu artigo 
50, cujo intuito é viabilizar seu exercício onde for necessário.

3. PRINCIPAIS FÓRMULAS DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS 
OCUPADOS QUE PODE ENVOLVER A INTERVENÇÃO JUDI-
CIAL.

A regularização fundiária é promovida, em regra, pelo Executivo. O Judiciário. 
Sem sua falta ou omissão, pode ser chamado a regularizar. Nas normas vigentes observa-
se que a atuação judicial ocorre geralmente quando há necessidade da intervenção por 
algum problema administrativo ou existência de entrave que impeça o reconhecimento. A 
primeira delas, por meio da usucapião, em que imóvel se reconhece posse boa, a via judicial 
é insuperável. Declara-se a regularização da posse, por meio de certos elementos indicados 
em norma própria, capaz de reconhecer a prescrição aquisitiva2

Em áreas públicas a regularização fundiária é mais dificultosa. A que vinha sendo 
empregada antes da MP 2220, de 2001, era a consignada no Decreto-lei nº 271, de 1967. 
Vicente Amadei (2014, p. 205–230) indica quatro formas básicas de titulação em áreas 
públicas: com domínio pleno, mero reconhecimento de posse consentida, titulação com ou 
sem direito de trespasse de direito real.

Na modalidade de domínio pleno estariam a legitimação de posse de terras 
devolutas, que em nada se relaciona com a legitimação de posse da Lei nº 11.977/2009, 
e a alienação, doação ou venda, de forma condicionada. De outro lado, com transmissão 
de “direito real menor” estariam o aforamento, nas enfiteuses e ocupações, e a concessão 
de direito real de uso (CUEM) e as concessões de uso de terrenos públicos (DL 271/67). 
Importante observação fez o autor no que concerne a estas duas últimas formas no sentido 
de que “conferem direito real menor sobre coisa pública” com os atributos próprios dos 
direitos reais, não obstante as limitações próprias de cada instituto.

O considerável número de projetos habitacionais de iniciativa pública sem 
regularização deve empregar os institutos legalmente previstos para tanto, sobretudo quando 
se tratar de concessão em terrenos públicos. Por este e outros motivos a regularização 
fundiária proveniente da Medida Provisória nº 2220, de 2001, foi extremamente necessária. 
Nesse ato normativo criou-se a concessão de uso especial para fins de moradia (CUEM), cujo 
título de concessão deveria ser emitido pela via administrativa, desde que se comprovasse 
posse, ininterrupta de área urbana de área de até 250 m2, por cinco anos, antes de 5 de 
junho de 2001, e não ser proprietário ou concessionário de outro imóvel. Somente em caso 

2  Posse boa é aquela em que o ocupante acredita ser o legítimo proprietário.
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de recusa é que se optaria pela via judicial. Observe-se que o título se constitui por meio de 
concessão registrável no registro imobiliário local (art. 167, I, 40 da Lei nº 6.015/73).

A usucapião por via administrativa tem suas bases na já citada Lei nº 11.977, de 
2009. Esta norma veio a formular nova possibilidade da usucapião sem envolvimento do 
Judiciário, no sentido de desjudicializar o processo A intervenção judicial somente seria 
necessário in casu se houvesse a negativa do registrador por alguma espécie de obstáculo 
observado por este na análise documental. Na questão de provas grande impulso ganhou a 
amplitude delas na usucapião extrajudicial que se pode inicializar por meio da ata notarial, 
sobretudo após sua indicação expressa no artigo 384 do Código de Processo Civil. Importa 
observar que essa ata deverá ser lavrada por tabelião fixado na localidade do imóvel para 
atestar a existência do fato (ocupação), a pedido do interessado.

A legislação vigente oferece ao ocupante maior simplicidade no procedimento de 
aquisição da propriedade imobiliária que esteja baseada no processo de posse prolongada, 
desde que não possua outro imóvel ou concessão. Basta a constituição de advogado, que 
inclusive pode pertencer à sociedade amigos de bairros ou mesmo advogado público, e 
mediante requerimento instruído com uma ata notarial, planta e outros documentos 
(memorial descritivo, certidões negativas, etc.), o ocupante apresentará o pedido perante o 
registro imobiliário da circunscrição onde se situar o imóvel. Nesse registro o pedido deve 
ser protocolado, autuado e todas as providências necessárias ao reconhecimento da posse 
aquisitiva da propriedade imobiliária devem ser tomadas a fim de viabilizar seu deslinde a 
partir do registro em nome do possuidor.

Certamente que, como afirmado de maneira enfática na publicação oficial de como 
se deve se efetivar a regularização fundiária (BRASIL, 2010), importa observar que esta 
não deve significar apenas a existência de um título registado, que dê garantia ao morador 
da posse de seu lote. Igualmente fundamental é uma solução integrada que se volte para 
questões relacionadas a impactos ambientais e sociais, de situações de risco ou ainda de 
falta ou precariedade de infraestrutura.

Destarte, não se trata de um programa ou ação isolados de outras iniciativas de cunho 
público. Trata-se de novas fórmulas circunstanciais para regularizar o que na prática já 
existia. Para que se tenha uma atitude responsável é fundamental que se articule com outras 
políticas públicas com repercussões ambientais, habitacionais, notariais, registrais e até 
mesmo sociais, no sentido de se informar o modo de como empregar o que se regularizou. 
Isso sim deve ser viabilizado por uma política nacional que articule a regularização fundiária 
com medidas que garantam a sustentabilidade nas áreas em que a regularização foi aplicada.

4. O JUDICIÁRIO NA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Outro dispositivo de grande importância relacionado à regularização fundiária é o 
art. 1224, parágrafo 4º do Código Civil. O dispositivo estabelece, verbis:
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O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel 
reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta 
e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número 
de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou 
separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de 
interesse social e econômico relevante.

O dispositivo citado é de grande complexidade em sua interpretação, pois confere ao 
intérprete inúmeras possibilidades. Pela letra da lei a coisa deve ser imóvel, considerando o 
solo e suas acessões, que eventualmente estejam a ela agregadas. Não especifica se o imóvel 
é urbano ou rural. Portanto, ambos podem ser objeto dessa reivindicação. O dispositivo 
afirma que pode ser objeto “extensa área”, o que deixa ao intérprete grande margem 
discricionária.

No quesito “considerável número de pessoas” o dispositivo deixa claro que juntas 
devem ter realizado obras, em conjunto ou isoladamente, de obras ou serviços considerados 
relevantes pelo próprio magistrado. Isso pode indicar inúmeras possibilidades. Não se sabe 
qual o número considerado adequado para o preceito indicado nesse conceito jurídico 
indeterminado.

Outro problema relacionado a essa nova espécie de regularização está no parágrafo 
5º do mesmo dispositivo, pois o juiz, além das novas incumbências, complexidades 
e conceitos jurídicos indeterminados, ainda deve fixar a “justa indenização” devida 
ao proprietário. Complexo será arbitrar esse preço. Finaliza afirmando que valerá 
a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. Esta 
talvez seja a questão mais crucial do processo pois, conforme monografia sobre o 
assunto a desapropriação, a regularização desse tipo de propriedade não deveria 
envolver “indenização”. Isso porque seus ocupantes não teriam possivelmente 
capacidade econômica para essa indenização. Poderia, por outro lado, cogitar-se da 
responsabilização do Poder Público. Porém, não se vislumbra a responsabilização de 
terceiro não gerador do fato. (CORRÊA DA SILVA, 2009).

Enfim, são inúmeras as possibilidades; contudo, nenhuma solução seria inteiramente 
adequada sem uma regulamentação desse dispositivo, que cria situações que possivelmente 
o magistrado não logre responder, em face da limitação de suas próprias funções, sobretudo 
diante da impossibilidade de arbitrar valores devidos à título de desapropriação amigável. A 
lei deveria lhe proporcionar melhores indicativos para exercer esse novo mister, mormente 
aclarando determinados conceitos jurídicos indeterminados que podem gerar repercussões 
nem sempre uníssonas.

As chamadas invasões ou ocupações, como geralmente ocorre em favelas, pode 
também ser objeto desta espécie de regularização, nas palavras de Alex Magalhães, o mais 
comum é que ocorram invasões (2013, p. 235). Observa-se que nesses casos é mais provável 
a intervenção do Executivo, pois possui estrutura mais adequada para decisões próprias 
relacionadas à regularização. Inclusive essa estrutura pode adequar a ocupação em termos 
urbanísticos e ambientais, mormente por ocuparem áreas ambientalmente frágeis.
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Parece existir compatibilidade entre a possibilidade de regularização fundiária e a 
sustentabilidade local. Edesio Fernandes (2003) enfatiza que a questão dos assentamentos 
informais em áreas ambientais ainda divide opiniões e grupos. Na verdade, repercute na 
expressão de um velho conflito entre os defensores da chamada “agenda verde” do meio 
ambiente e os defensores da chamada “agenda marrom” das cidades.

Outro elemento essencial em nossa Constituição Federal é a existência de capitulo 
relacionado à preservação do ambiente. Isso é considerado avanço fundamental para que se 
garanta a proteção no âmbito supralegal. Assim, ao se determinar que a ordem econômica 
é fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano se deve também regrar 
pelos ditames da justiça social, estabelece a imposição e o respeito ao princípio da defesa do 
meio ambiente, segundo o que preceitua o art. 170, VI da CF (FIORILLO, 2008).

Se “viver é poluir” como afirmou Fábio Nusdeo (1975), não se pode escapar a uma 
análise mais abrangente e holística de que os seres vivos não podem ser destacados. Deve-se 
reconhecer uma interação entre os elementos naturais e o homem, que dele também é parte. 
Por este motivo, não há como desconsiderar legislação que não seja voltada à defesa de um 
ambiente frágil e que dele depende as presentes e futuras gerações, tal como se contém nas 
diversas convenções internacionais de meio ambiente e no art. 225 da Constituição Federal.

Ademais, como bem sublinhou Milaré (2013) o papel do Estado, em termos de 
integridade ambiental, tem sido sempre colocado em questão, seja totalitário, conservador 
ou mesmo liberal. Nesse sentido essa atuação pode ser no sentido de preservação, mas 
também pode contribuir para os impactos ambientais. Nesse sentido, é fundamental um 
monitoramento constante para que não o Estado não absorva tudo para si em detrimento 
da sociedade. Ainda, em termos de funções social e ambiental impostas a imóveis não se 
afiguram simples limites ao uso da propriedade, tal como ocorre com as restrições legais 
mais comuns. Essas proteções vão mais além. Podem impor prestações positivas aos 
proprietários, de forma a adequar as propriedades ao que se concebe como respeito à função 
social propriamente indicada em lei.

Diante dessas determinações legais há padrões de qualidade e fórmulas direcionadas 
ao uso e manejo de recursos ambientais estabelecidas que objetivam atender a teoria do 
estatuto do patrimônio mínimo, que preconiza o direito de proteção patrimonial que possa 
estar ameaçada por influência ou mesmo intervenções diversas, sobretudo porque defende 
o direito à moradia digna protegendo-a em face de desmandos e outros atos que possam 
afetar a dignidade humana.

5. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO JUDICIÁRIO NA REGULARIZA-
ÇÃO FUNDIÁRIA.

O Judiciário brasileiro por força de diversos diplomas normativos diminuiu sua 
participação em processos de regularização fundiária, sobretudo por meio de normas que 
buscam desjudicializar para torná-los mais rápidos e com vistas ao melhor atendimento 
das comunidades necessitadas. Porém, sua participação é sempre crucial em determinados 
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atos de regularização fundiária por meio de ações civis públicas, cautelares, usucapiões, 
desapropriações entre outras ações ordinárias com conteúdo possessório.

Ações civis públicas com vistas à regularização fundiária propiciaram igualmente 
a formulação de termos de ajustamento de conduta (TAC) entre municipalidades, 
proprietários dos imóveis, invasores e outros órgãos ambientais envolvidos. Uma das ações 
muito relevantes é a regularização fundiária viabilizada pela criação do programa “Lar 
Legal”, no Estado de Santa Catarina, por meio de diversas ações interpostas pelo Ministério 
Público local. Neste programa reconheceram-se o período considerável das posses e se 
viabilizou a regularização fundiária munindo a área com equipamentos urbanísticos e 
arruamento adequado para o adensamento formado.

O conflito entre posses e necessidade de regularização fundiária no Estado de São 
Paulo gerou também o programa “Minha Terra” de regularização fundiária. Este programa 
teve como marco inicial ações de reintegração de posse, e de usucapião, que resultaram 
na intervenção da Fundação Itesp. Este programa é extremamente relevante pois não trata 
unicamente das terras urbanas, mas também rurais, incluindo também terras devolutas 
fundamentais à regularização fundiária local (SÃO PAULO, 2015).

Essas regularizações comprovam como o Poder Executivo tem tomado iniciativas 
em prol da solução das diversas invasões existentes em áreas públicas e privadas. É certo 
que um dos meios empregados com maior frequência tem sido a demarcação urbanística, 
nos termos do art. 47, III, da Lei nº 11.977, de 2009. Essa regularização pode ser efetivada 
em terras públicas e/ou privadas e seu processamento é desjudicializado, ou seja, processa-
se diretamente no registro imobiliário da circunscrição onde o imóvel se situa. Pode-se 
igualmente promover a regularização fundiária de interesse específico e de interesse social, 
nos termos dos incisos VI e VII do mesmo artigo 47. Esses procedimentos estão atualmente 
assegurando grande parte das áreas que necessitam regula.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os leading cases referidos denotam o esforço do Poder Executivo, nos diversos 
estados da Federação, em realizar a regularização fundiária, consistente na titulação de 
ocupantes que comprovaram possuir determinado imóvel por decurso de tempo prescrito 
em lei e também comprovem não possuir outro bem do estilo. A intervenção judicial, como 
visto, somente seria necessária na hipótese de negativa ou mesmo omissão do Executivo, o 
que pode eventualmente ocorrer.

Essas decisões tornaram-se destacadas para melhor analisar a implementação 
de ações sociais em prol das minorias. Devido a completa falta de legislação propicia à 
regularização fundiária, criaram-se também normas urbanísticas e ambientais voltadas 
ao atendimento da necessidade de moradia com observância à preservação ambiental das 
áreas envolvidas. É certo que as avaliações de impacto não deixaram de ser obrigatórias, 
assim como procedimentos impostos por meio da Lei nº 10.257, de 2001. Contudo, não 
se dispensa o cumprimento de requisitos prévios para a efetivação dessas necessidades 
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coletivas para que se analise a região em que se quer efetivar a atividade ou empreendimento 
impactante com o objetivo de se medir o quanto aquela região pode ou não absorver os 
empreendimentos urbanísticos e as possíveis consequências na região, não somente no 
âmbito natural, mas também em termos de equipamentos urbanos e a capacidade de 
absorção dos efeitos. As informações adequadas da área serão levantadas por profissionais 
diversos, que tenham informações devidamente contextualizadas, sobretudo para aquilatar 
a opinião popular nos empreendimentos locais e se obtenham estudos com a necessária 
profundidade que se requer.

A inserção do direito fundamental à moradia na Constituição brasileira e a criação de 
normas em prol da regularização fundiária viabilizaram ainda mais novas decisões judiciais 
em prol do atendimento dessa necessidade de habitação, ainda que possam figurar estas como 
indicadores da necessidade regulatória. A análise empreendida identificou como o direito 
das minorias relacionado à moradia são utilizados nos processos de regularização fundiária 
e como as normas foram adaptadas para tornar esse direito ainda mais reconhecido. Os 
instrumentos fundiários, além de sua potencialidade em tornar legal as posses e ocupações, 
também contribuem para estimular o investimento público no âmbito habitacional. As 
etapas para se chegar a esse resultado são provenientes de importantes decisões e normas 
de cunho urbano-ambiental. Conflitos eventualmente existentes devem ser harmonizados 
para que haja a compatibilização necessária ou ainda opção pela alternativa mais viável em 
face do interesse público.

Aqui também se analisou fenômeno da desjudicialização da regularização fundiária 
promovida pelas leis vigentes. Diante dos inúmeros encargos que possuem o Judiciário, 
a legislação deslocou para os oficiais de registro de imóveis da circunscrição do imóvel 
a responsabilidade de titular os ocupantes que tenham comprovado atender todos os 
requisitos impostos pela Lei nº 11.977, de 2009, para a viabilização do registro. Atualmente, 
diante das exigências técnicas que se faz aos registradores, é perfeitamente viável que se 
transfira esse encargo ao profissional registrador para que a análise seja feita diretamente 
por quem efetuará o ato registral.

Paralelamente a essa providência, os diversos entes federativos estão empreendendo 
regularizações em áreas já ocupadas, a exemplo do ocorrido no “Lar Legal”, em Santa 
Catarina e o “Minha Terra”, em São Paulo. Essas regularizações ocorrem de diversas 
maneiras que o direito oferece atualmente. Como estudado, são inúmeras as opções em 
terras privadas e públicas. Nas terras privadas o meio comum é a usucapião; nas terras 
públicas, considerando ser caso de regularização fundiária, é possível que aquele que 
comprove não ter outro imóvel venha a ser beneficiado com título de concessão de uso 
especial para fins de moradia (CUEM) ou mesmo concessão de uso. Isto quando a posse 
ocorrer em terras de titularidade pública, em que não é possível requerer a usucapião, nos 
termos do art. 183, parágrafo 3º da Constituição Federal.

Ao lado ainda dessas possibilidades, em termos de regularização fundiária, o Código 
Civil vigente criou dispositivo de conteúdo complexo, repleto de conceitos jurídicos 
indeterminados, que talvez necessite regulamentação por parte de legislação própria, 
consubstanciado no art. 1228, parágrafos 4º e 5º do CC. Nesse dispositivo o juiz tem a 
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possibilidade de “privar” o proprietário da coisa se o imóvel for reivindicado por considerável 
número de pessoas e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras 
e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Ainda indica 
que deve esse grupo ter posse ininterrupta, em extensa área, de boa-fé, por mais de cinco 
anos. No parágrafo quinto do mesmo artigo No caso do parágrafo antecedente, é possível 
que o juiz fixe “indenização devida” ao proprietário. Uma vez pago o preço a sentença vale 
como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores.

Este dispositivo, que merece apreciações diversas tanto doutrinárias como 
jurisprudenciais, pode ser um aliado da regularização fundiária. Contudo, como já 
antecipado, não se sabe como a desapropriação será paga, uma vez que se trata de grupo 
de pessoas hipossuficientes e que não poderiam, a princípio, pagar indenização para um 
proprietário que, em tese, abandonou o imóvel. Esta é a razão de comentários inúmeros 
acerca deste dispositivo. Não se trata de desapropriação e sim da usucapião, pois para que 
esse grupo tenha feito “obras e serviços de interesse social” significa que o proprietário 
simplesmente permitiu a ocupação, o que configura mais uma forma da usucapião.

O governo federal estabeleceu considerável número de normas em prol da 
regularização fundiária. É certo que esse assunto não era apreciado pelas normas positivas 
por bom período. Nesse ínterim, o Judiciário já formulava diversas opiniões no sentido 
de que a regularização fundiária fosse reconhecida em prol do ocupante. As ações 
reivindicatórias e outras possessórias, com invasões por largos períodos, já reconhecem, há 
um bom tempo, os direitos dos ocupantes. Nesse diapasão, as normas vieram a prever novas 
ações de auxilio do Judiciário em prol das minorias sem possibilidade de se estabilizarem 
em imóvel próprio.

Destarte, diante de um rol razoável de órgãos que podem reconhecer a ocupação 
como um “direito à moradia” pode-se afirmar que a legislação atualmente vigente criou 
arcabouço de auxílio aos menos privilegiados diante da existência, até pouco tempo, de 
legislação excludente e sem previsão de auxilio aos mais necessitados. O próprio Estatuto da 
Cidade teve cinco de seus artigos vetados por possibilitar invasões. Porém, a Lei Minha Casa 
Minha Vida (Lei nº 11.977, de 2009) parece ter suprido todas as lacunas antes existentes e 
que inviabilizavam o reconhecimento desse direito.
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ÓRFÃS DA GUERRA: OLHARES INTERPRETATIVOS SOBRE AS 
CRIANÇAS REFUGIADAS À LUZ DA LEGISLAÇÃO1

WAR ORPHANS: AN INTERPRETATIVE LOOK TO REFUGEE 
CHILDREN IN THE LIGTH OF LEGISLATION

Thaís Janaina Wenczenovicz
Rodrigo Espiúca dos Anjos Siqueira

SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Palavras sobre a infância e refugiados. 
3 Refugiados: conceito e legislação. 4 Refugiados na América e 
Brasil. 5 Considerações finais. 6 Referências.

RESUMO: As crianças refugiadas representam mais da metade da 
população de refugiados em todo o mundo. Assim, esse estudo 
pretende analisar alguns aspectos da legislação internacional 
e nacional que abarca o deslocamento das crianças em seu 
percurso como refugiadas e na condição de sujeito de direitos. 
Essa questão insere-se nos principais tratados internacionais de 
direitos humanos e na Convenção das Nações Unidas de 1951 
sobre o Estatuto dos Refugiados e no seu Protocolo de 1967, 
contemplando os principais instrumentos internacionais sobre o 
tema. O procedimento metodológico é o analítico interpretativo.
PALAVRAS-CHAVE: Crianças; Refugiados; Legislação 
Internacional

ABSTRACT: Refugee children represent more than half of the 
refugee population in the world. Thus, this study aims to analyze 
some aspects of international and national legislation that deals 
with the displacement of children in their journey as refugees 
and in their condition as subjects of rights. This issue is part of 
the main international human rights treaties, the United Nations 
1951 Convention on the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 

1  Para esse estudo utilizar-se-á o termo órfãos de guerra no título, porém inserem-se também as 
crianças que perderam a família na travessia que enfrentaram para chegar à Europa e muitas outras as 
quais foram “escolhidas” por suas famílias para tentar uma vida melhor no continente europeu, com 
a esperança de poderem enviar dinheiro ou mesmo abrirem as portas para um futuro mais promissor 
para todos.
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covering the main international documents about the issue. The 
methodological procedure chosen is the analytical interpretation.
KEY WORDS: Children; Refugees; International Legislation

1. INTRODUÇÃO

O século XX testemunhou a internacionalização de diversos temas que, outrora,se 
restringiam à esfera da jurisdição interna exclusiva dos Estados. Esse processo oportunizou 
a codificação, em nível internacional, tanto global, como regional, dos direitos humanos. 
O século XXI não ficou alheio a esse processo, as contradições que tanto balançaram o 
século XX não se dissolveram por completo, e em alguns segmentos causam uma série de 
problemas atinentes a proteção à pessoa humana.

As crianças refugiadas representam, atualmente, uma das maiores preocupações 
da sociedade contemporânea. Muitos são os chamados através da mídia impressa e digital 
acerca dessa hecatombe humana. Associada a essa questão também há o alertado pelos 
diversos organismos internacionais que mais de metade da população total de refugiados 
em todo o mundo são crianças. Essa condição denota de extrema preocupação, pois, muitas 
delas, para além da menoridade, estão expostas a todo o tipo de violência e em sua maioria 
encontram-se desacompanhadas, ou seja, são crianças que se encontram separadas dos seus 
progenitores, bem como de qualquer pessoa responsável por elas.

As recentes práticas restritivas adotadas por países europeus estão impondo 
dificuldades adicionais aos refugiados e solicitantes de refúgio em toda a Europa, criando 
um caos em vários pontos de fronteira e exercendo pressão direta especialmente, sobre a 
Grécia, que tem se esforçado para atuar com os maiores números de pessoas que necessitam 
acomodação e serviços. E nesse contexto, as crianças são as que mais se ressentem das 
dificuldades impostas.

Como as crianças representam 36% das pessoas em fuga, a chance de elas afogarem-
se na travessia do Mar Egeu da Turquia para a Grécia tem crescido proporcionalmente. 
Durante as primeiras seis semanas de 2016, 410 pessoas morreram afogadas, de um total 
de 80.000 pessoas que cruzam o Mediterrâneo. Isso equivale a um aumento de 35 vezes em 
relação ao mesmo período de 2015. (ACNUR, 2016)

Segundo dados divulgados pela Agência da ONU para refugiados (2016), 
aproximadamente 85% dos que chegam à Europa é proveniente de países que se encontram 
em conflito que ultrapassa os 12 meses de duração. A maioria foge da guerra e da perseguição 
e necessitam de proteção internacional. Esses arriscam suas vidas e a vida de suas crianças 
fugindo da desumanidade, dos conflitos e perseguição em seus lugares de origem – como 
por exemplo, Aleppo. Mesmo diante dessa tragédia humana, parece que alguns países 
europeus estão mais preocupados em manter refugiados e migrantes fora de suas fronteiras 
do que garantir de maneira responsável o fluxo de pessoas e trabalhar na busca de soluções 
comuns. Alguns Estados passam para outros os problemas em detrimento de compartilhar 
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as responsabilidades e ou demonstrar solidariedade com o próximo e com aquele em 
necessidade de proteção.

O presente trabalho pretende demonstrar, para além das questões de deslocamento 
que envolve a criança refugiada analisar elementos da legislação internacional que cercam a 
garantia e eficácia nesse momento histórico singular. Enquanto procedimento metodológico 
utilizar-se-á o método bibliográfico analítico investigativo e interpretativo, tendo por base 
a legislação internacional e a proposta do ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os refugiados) e demais Convenções.

2. PALAVRAS SOBRE A INFÂNCIA E REFUGIADOS

As crianças foram, durante muito tempo, deixadas na sombra das narrativas 
histórico-jurídicas2 e sociais. Geralmente, a imagem da infância estava ligada as ideias 
de invisibilidade social e de atributos minimizadores. Dizer que a criança é um ser social 
significa considerar que ela tem uma história, vive uma geografia, pertence a um segmento 
social e que estabelece relações definidas segundo o seu contexto de origem. Ela também 
apresenta uma linguagem decorrente dessas relações sociais e culturais estabelecidas 
somando-se nesse contexto a necessidade de proteção.

O desenvolvimento da antropologia e a ênfase dada à família e a mulher, o advento 
da Nouvelle Histoire3 bem como a afirmação de novos campos de investigação e linhas 
de pesquisa, mais atenta ao cotidiano e ao privado contribuíram para fazê-las sair dessa 
minimização enquanto objeto de estudo.

Em sua maioria, os estudos que revelaram as interfaces da infância estiveram 
inseridos nas discussões da área das Ciências Humanas e Sociais num primeiro momento, 
para posterior adentrar em outros campos do conhecimento. A título de exemplo pode-se 
citar o estudo das representações ou práticas infantis - na historiografia internacional - que 
já acumulou consideráveis pesquisas sobre a criança e seu passado. Em se falando de Europa, 
há três décadas a demografia histórica ajudava a detectar a expectativa de vida, o papel das 
crianças nas estruturas familiares, os números de abandono infantil, a contracepção e a 
mortalidade, resultante de doenças infectocontagiosas.

2  Em se tratando de análises e estudos que abordem o tema crianças, infância e trajetória jurídica 
pode-se indicar os estudos de Dalmo de Abreu Dallari e Korczak, Janusz em „O direito da criança ao 
respeito”, editado em 1986; KRISTENSEN, Chistian Haag; OLIVEIRA, Margrit Sauer; FLORES, 
Renato Zamora. Violência contra crianças e adolescentes na Grande Porto Alegre. In: Violência 
doméstica. Porto Alegre: Fundação Maurício Sirotsky –AMENCAR, 1998,

3  A década de 1960 foi um período de consolidação do chamado movimento da “História Nova”, 
corrente que propôs novos objetos, novos métodos e novas linguagens na escrita da história. Entre 
essas inovações, está a abertura para o estudo do cotidiano dos “homens comuns” e de temas até então 
reservados à antropologia e a sociologia. Podem ser apontados como desse campo de trabalho Marc 
Bloch, Lucien Febvre e Fernand Braudel, o inglês Edward Thompson e Philippe Ariès com sua obra 
intitulada História Social da Criança e da Família.
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Para esse estudo será utilizado o conceito para criança refugiada a constante 
na Convenção dos Direitos da Criança, cujo artigo alude que “[...] criança é todo o 
ser humano menor de 18 anos, salvo se, nos termos da lei lhe for aplicável, atingir a 
maioridade mais cedo”.

A Convenção dos Direitos da Criança4 foi um dos mais importantes meios que 
vieram concretizar o reconhecimento da criança como sujeito autônomo de direito, titular 
de direitos humanos fundamentais, quer dos direitos comuns a todo o ser humano, quer 
dos direitos específicos inerentes às suas necessidades enquanto criança.

A Convenção veio corroborar, como critério das decisões judiciais e administrativas, 
objetivando o princípio do melhor interesse da criança, sendo esse o critério primordial 
adotado pelos Estados Membros quando da tomada de decisões relativas à vida da criança e 
da satisfação das suas necessidades específicas, relacionadas com a sua condição de ser em 
desenvolvimento.

Esse registro encontra-se no 3º artigo da Convenção e se apresenta na seguinte 
narrativa:

1.Todas as decisões relativas a crianças, adotadas por instituições 
públicas ou privadas de proteção social, por tribunais, autoridades 
administrativas ou órgãos legislativos, terão primeiramente em 
conta o interesse superior da criança.
2.Os Estados Partes comprometem-se a garantir à criança a 
proteção e os cuidados necessários ao seu bem-estar, tendo em 
conta os direitos e deveres dos pais, representantes legais ou 
outras pessoas que a tenham a seu cargo e, para este efeito, tomam 
todas as medidas legislativas e administrativas adequadas.
3.Os Estados Partes garantem que o funcionamento de 
instituições, serviços e estabelecimentos que têm crianças a seu 
cargo e asseguram que a sua proteção seja conforme às normas 
fixadas pelas autoridades competentes, nomeadamente nos 
domínios da segurança e saúde, relativamente ao número e 
qualificação do seu pessoal, bem como quanto à existência de 
uma adequada fiscalização. (CDC, Art. 3º, 1989)

Cabe ainda apontar, o Comentário Geral nº 7 do Comité da CDC, que complementa:

4  A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção sobre os Direitos da Criança – Car-
ta Magna para as crianças de todo o mundo – em 20 de novembro de 1989, e, no ano seguinte, o 
documento foi oficializado como lei internacional. A Convenção sobre os Direitos da Criança é o 
instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal. Foi ratificado por 193 países. 
Apenas dois países não ratificaram a Convenção: os Estados Unidos e a Somália – que sinalizaram 
sua intenção de ratificar a Convenção ao assinar formalmente o documento.
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O princípio do melhor interesse aplica-se a todas as ações que digam 
respeito à criança e que requeira medidas ativas para proteger os 
seus direitos e promover a sua sobrevivência, crescimento e bem-
estar, bem como medidas que apoiem e prestem assistência aos 
pais e outros que tenham a responsabilidade diária de acautelar os 
direitos da criança. (CDC, Art. 7º, 1989).

O melhor interesse da criança é um princípio jurídico fundamental de interpretação 
e foi desenvolvido para limitar a extensão da autoridade do adulto sobre a criança (como 
é o caso dos pais, professores, médicos, juízes, etc.). Baseia-se no reconhecimento de que 
o adulto está em posição de tomar decisões pela criança apenas pelo fato de esta não ter 
experiência e capacidade de decisão suficiente. Também veio dar ênfase ao direito de 
liberdade de expressão da criança, para que as suas opiniões, no que toca aos assuntos 
que lhe digam respeito, sejam ouvidas e tidas em conta. Veio ainda servir como critério 
de controle no cumprimento da obrigação de os Estados Membros acautelarem sempre 
o melhor interesse da criança em todas as decisões que a afetam e também como critério 
solucionador, já que facilitará a tarefa de encontrar a melhor decisão a ser tomada para cada 
criança em concreto. É de realçar que se trata de um princípio diferente dos demais, já que 
constitui um princípio de interpretação, devido ao fato de ter que ser interpretado de forma 
diferente em todas as decisões tomadas para cada caso em concreto, conferindo, assim, uma 
garantia para todas as crianças de que as decisões que afetem as suas vidas serão analisadas 
de acordo com aquele Princípio e tendo-se sempre em conta as consequências que a médio 
e longo prazo aquela decisão acarretará na vida da criança. (SANTOS, 2012. p. 23-24)

Ressalta-se que conceituar o termo “melhor interesse” é sempre complexo devido 
à sua subjetividade. Para tanto, recomenda-se que o termo deva ser pensado mediante a 
análise de vários conceitos, em um movimento transdisciplinar, devendo interligar-se 
a outras áreas do conhecimento como as Ciências Humanas e Sociais, para assegurar o 
direito do menor, sendo assim, para além de um mero conceito jurídico, uma prática de 
observações.

Segundo Foucault (1974), tanto as práticas jurídicas quanto as judiciárias são as mais 
importantes na determinação de subjetividades, pois por meio delas é possível estabelecer 
formas de relações entre os indivíduos. Tais práticas, submissas ao Estado, passam a interferir 
e a determinar as relações humanas e, consequentemente, determinam a subjetividade dos 
indivíduos.

Segundo o ACNUR, o princípio do melhor interesse tem como principal objetivo 
atingir tanto as decisões políticas governamentais, como todos os outros tipos de decisões 
tomadas sobre as crianças, principalmente as que são tomadas em relação a uma criança 
em concreto. Nestes casos, o principal interesse da criança tem de ser sempre o principal 
objetivo a atingir e é nestas situações que este Princípio se correlaciona com outros 
princípios da CDC, tal como o artigo 7º. (SANTOS, 2012. p. 30)
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Nesse aspecto, pode-se dizer que os desafios do ACNUR centram-se na necessidade 
de assegurar mecanismos de proteção e estrutura de acolhimento dignas as crianças a curto 
e médio prazo. Esse e outros motivos tem gerado inúmeros debates no continente europeu, 
mas especificamente nos dois últimos anos com a chegada em massa das crianças libanesas, 
sírias, turcas e demais.

3. REFUGIADOS: CONCEITO E LEGISLAÇÃO

Apesar da questão dos refugiados ter sido suscitada no âmbito jurídico internacional 
ainda no decorrer do século XIX com o desenvolvimento do direito internacional 
humanitário, foi com o fim da I Guerra Mundial, mais propriamente através da Sociedade 
das Nações, em 1920 que o tema passou da teoria à prática, iniciando-se assim proteção 
dos refugiados de forma coordenada e institucionalizada. Nesta senda, a incerteza quanto 
ao estatuto legal do enorme número de populações deslocadas devido à guerra levou 
ao desenvolvimento de instrumentos de proteção jurídica por parte da comunidade 
internacional. No entanto, tratou-se de uma abordagem não permanente e setorial, 
destinada apenas a grupos específicos de refugiados, feita através de soluções “ad hoc”. 
(SANTOS, 2012. p. 7)

Segundo Hobsbawm, as maiores crueldades do século XX foram aquelas do tipo 
impessoais, decididas a distância, de sistema e rotina, quase sempre justificadas como 
lamentáveis necessidades operacionais. O mundo se acostumou à expulsão compulsória, e 
lembra a questão dos armênios massacrados pelos turcos que pode figurar como a primeira 
tentativa moderna de eliminar toda uma população. (HOBSBAWN, 1995. p. 57).

No final de 1950 surgiu o ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados)5 Esse espaço representaria um organismo humanitário e apolítico, com uma 
estrutura formal destinada a dar resposta e a colaborar com as mais diversas necessidades 
dos refugiados. Segundo o artigo 1º do Estatuto do ACNUR, dentre suas atribuições está 
a possibilidade de assegurar proteção internacional aos refugiados, promover e velar pelo 
cumprimento da Convenção de 1951 por parte dos Estados.

Entretanto, a Convenção de Genebra pode ser apontada como o marco mais 
significativo ao desenvolvimento do direito internacional dos refugiados, já que essa 
consolida a maioria dos instrumentos legais internacionais que tinham sido adotados 
anteriormente. Esta Convenção foi originalmente concebida tendo apenas em conta a 

5  Atualmente, estima-se que mais de 43 milhões de pessoas estão dentro do interesse do ACNUR, 
entre solicitantes de refúgio, refugiados, apátridas, deslocados internos e repatriados. Estas populações 
estão distribuídas em todos os continentes. O ACNUR tem cerca de 7.200 funcionários, sendo que 
só 705 deles trabalham atualmente na sede da organização em Genebra, enquanto o resto está em-
pregado no campo e trabalha na assistência direta dos refugiados e deslocados internos. Já a agência 
da ONU para refugiados atua em 126 países, inclusive em regiões de conflito (como Sudão, Chade, 
Colômbia), zonas afetadas por catástrofes naturais e em operações de repatriação de refugiados, como 
em Angola e no Afeganistão.
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proteção legal dos refugiados resultantes da II Guerra Mundial. Os anos que seguiram ao seu 
vigor confirmaram que tal norma constituía um limite temporal e geográfico à prossecução 
do principal objetivo da própria Convenção na proteção dos refugiados.

Segundo o artigo 1º da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, refugiado é todo 
aquele que:

[...] em virtude dos eventos ocorridos antes do dia 1º de janeiro 
de 1951 e devido a fundado temor de perseguição por motivos de 
raça, religião, nacionalidade, participação em determinado grupo 
social ou opiniões políticas, está fora do país de sua nacionalidade, 
e não pode ou, em razão de tais temores, não queira valer-se da 
proteção desse país; ou que, por carecer de nacionalidade e estar 
fora do país onde antes possuía sua residência habitual não possa 
ou, por causa de tais temores ou de razões que não sejam de mera 
conveniência pessoal não queira regressar a ele.

A Lei brasileira contemporiza a perspectiva conceitual do refúgio, contornando 
este conceito com características vanguardistas, porque o seu artigo primeiro contempla 
as definições estatutárias da ONU, em seus incisos I e II, e a contribuição latino-americana, 
no seu inciso III, para a definição de refugiado ou de refugiada. Atualmente, no Brasil, os 
refugiados e as refugiadas vêm sendo especialmente amparados por essa Lei, contempladora 
dos conceitos do Direito Internacional dos Refugiados do século XXI, assim como 
motivadora da importantíssima relação tripartite Governo, Sociedade Civil e Acnur.

É nesse contexto, que surge também o Protocolo adicional de 4 de Outubro de 
1967. Este, embora esteja relacionado com a Convenção, é um instrumento independente 
cuja ratificação não se restringe aos Estados signatários daquela Convenção, e que prevê a 
aplicação desta sem limites de datas e espaços geográficos, podendo, portanto, aplicar-se a 
pessoas de qualquer nacionalidade, europeus ou não, relativamente a acontecimentos que 
as levaram à condição de refugiado, tenham ou não ocorrido antes de 1 de Janeiro de 1951. 
Até 2011, eram já 147 os Estados signatários da Convenção e do Protocolo6.

Unindo a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967, pode-se aludir que refugiado 
é todo aquele que sofre fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, participação em determinado grupo social ou opiniões políticas, não 
podendo ou não querendo por isso valer-se da proteção de seu país de origem. Para Flávia 
Piovesan:

Refugiada é a pessoa que não só não seja respeitada pelo Estado 
ao qual pertence como também seja esse Estado quem a persiga 
ou não possa protegê-la quando ela estiver sendo perseguida. Essa 

6  Vide UNHCR, States Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 
1967 Protocol. Acesso em http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b73b0d63.pdf.
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é a suposição dramática que dá origem ao refúgio, fazendo com 
que a posição do solicitante de refúgio seja absolutamente distinta 
da do estrangeiro normal. (PIOVESAN, 2001, p.45)

Com base nesses movimentos, surge a necessidade de ampliar para a África 
e para a América o conceito de refugiado. Nessa linha merecem destaque a Convenção 
da Organização da Unidade Africana de 1969 e a Declaração de Cartagena de 1984. A 
Convenção da Organização da Unidade Africana de 1969, em seu artigo 1º em complemento 
ao que está estabelecido na Convenção de 1951 e do Estatuto de 1967, conceitua refugiado 
como todo aquele que, em virtude de agressão, ocupação ou dominação estrangeira, e de 
acontecimentos que perturbem gravemente a ordem pública - em parte ou na totalidade 
de seu país de origem, ou de seu país de nacionalidade - vê-se obrigado a abandonar sua 
residência habitual para buscar refúgio em outro lugar, fora de seu país de origem ou de 
nacionalidade. Assim, percebe-se que o documento africano estendeu o conceito de 
refugiado às pessoas compelidas a cruzar as fronteiras nacionais em razão de desastres 
causados pelo homem, independente da existência do temor de perseguição. (HATHAWAY, 
1992. p. 16).

Já o conceito do non-refoulement (ou não devolução), base de todo o direito de 
refugiados, significa simplesmente que o indivíduo perseguido não pode ser devolvido. 
Ao contrário, dá-se a essa pessoa proteção, acolhida, uma nova casa, um novo país, uma 
nova oportunidade de viver. A partir deste princípio básico de solidariedade humana foi 
construído um complexo sistema de direito público. Entendê-lo é fundamental para sua 
aplicação, considerando que a realidade é dinâmica e apresenta novos desafios, como os 
fluxos mistos, as fronteiras fechadas e a criminalização das migrações. Enfim, o mal-estar 
de um século que começou de forma brutal7.

No contexto latino-americano, a Declaração de Cartagena sobre os Refugiados de 
1984, em vista da experiência e em função da afluência maciça de refugiados no espaço 
geográfico na área centro-americana, recomenda que a definição de refugiados abranja 
também as pessoas que fugiram de seus países porque sua vida, segurança ou liberdade 
foram ameaçadas pela violência generalizada, pela agressão estrangeira, pelos conflitos 
internos, pela violação maciça dos Direitos Humanos, ou por outras circunstâncias que 
hajam perturbado gravemente a ordem pública. (GARCIA, 2007. p. 101).

Em 2013, o ACNUR anunciou que os deslocamentos forçados afetavam 51,2 milhões 
de pessoas, o número mais alto desde a II Guerra Mundial. Doze meses depois, a cifra 
chegou a impressionantes 59,5 milhões de pessoas, um aumento de 8,3 milhões de pessoas 
forçadas a fugir. Durante 2014, os conflitos e as perseguições obrigaram uma média diária 
de 42.500 mil pessoas a abandonar suas casas e buscar proteção em outro lugar, dentro 
de seus países ou fora deles. Aproximadamente 13,9 milhões de indivíduos tornaram-se 

7  No Brasil a lei 9.474 acompanha a doutrina moderna do Direito Internacional dos Refugiados e 
estende a aplicabilidade do princípio do non-refoulement no que tange às medidas compulsórias to-
madas em face dos refugiados.
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novos deslocados em 2014. Entre eles, 11 milhões de deslocados dentro de seus países, um 
número nunca antes registrado, e 2,9 milhões de novos refugiados8.

De forma pragmática, a estratégia conjunta de proteção aos refugiados concordada 
no México em 2004 por vários países latino-americanos - conhecida como Plano de Ação 
do México - estabeleceu dentre um de seus objetivos a pesquisa e o desenvolvimento 
doutrinário. Também procura fortalecer a capacitação profissional sobre o tema do 
direito dos refugiados e aprofundar sua aplicação, com isso melhorando as condições 
dessa população na América Latina. A ação do ACNUR no Brasil reflete esses objetivos 
e busca constantemente fortalecer as instituições nacionais voltadas para os refugiados. 
A institucionalização do refúgio no Brasil se dá com a promulgação da Lei 9.474 e a 
consequente criação do Comitê Nacional para Refugiados (CONARE).

Dos 59,5 milhões de pessoas deslocadas forçadamente até 31 de dezembro de 
2014, 19,5 milhões eram refugiados (14,4 milhões sob mandato do ACNUR e 5,1 milhões 
registrados pela UNRWA9), 38,2 milhões de deslocados internos e 1,8 milhão de solicitantes 
de refúgio e cerca de 27% deles são crianças. Além disso, calcula-se que a apatridia tenha 
afetado pelo menos 10 milhões de pessoas em 2014, ainda que os dados dos governos e 
comunicados ao ACNUR se limitem a 3,5 milhões de apátridas em 77 países. A Síria é o país 
que gerou o maior número tanto de deslocados internos (7,6 milhões de pessoas) quanto 
de refugiados (3,88 milhões). Em seguida estão Afeganistão (2,59 milhões de refugiados) e 
Somália (1,1 milhão de refugiados). Os países e regiões em desenvolvimento acolhem 86% 
dos refugiados no mundo: 12,4 milhões de pessoas, o número mais alto em mais de duas 
décadas.

8  O ACNUR trabalha com três estratégias de soluções duráveis: (1) a integração local, (2) a repatriação 
voluntária e (3) o reassentamento. Consiste a integração local na adaptação do refugiado à sociedade 
do Estado que o acolheu e lhe concedeu refúgio, tarefa que conta, muitas vezes, com a participação da 
sociedade civil por meio da atuação de organizações não-governamentais que se ocupam dos refugia-
dos.

9  Agência das Nações Unidas presta assistência a cinco milhões de refugiados da Palestina. Esta man-
tém, entre outros serviços, centenas de escolas, clínicas, centros de distribuição de alimentos em 58 
campos de refugiados e outros locais no Líbano, Síria, Jordânia, Gaza e Cisjordânia. A Agência das 
Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) foi estabelecida pela Assem-
bleia Geral da ONU em 8 de dezembro de 1949, tornando-se operacional em 1 de maio de 1950. Há 
mais de 60 anos presta serviços que objetivam o bem-estar, desenvolvimento humano e a proteção 
dos refugiados da Palestina, enquanto aguardam uma resolução para a situação desses refugiados. 
Os refugiados da Palestina são indivíduos que residiram na Palestina entre junho de 1946 e maio de 
1948, que perderam suas casas e meios de subsistência em consequência do conflito árabe-israelense 
de 1948, e seus descendentes. A UNRWA ajuda os refugiados da Palestina a atingirem seu pleno 
potencial nas circunstâncias peculiares em que vivem. No sistema das Nações Unidas, a agência - 
UNRWA é a única agência a prestar serviços diretamente a seus beneficiários. No início de suas 
atividades atuou na só ajuda humanitária básica, e com o tempo foi se transformando para responder 
às novas necessidades que surgiam. Atualmente, os programas incluem educação, saúde, serviços so-
ciais, microfinanças e assistência de emergência a cinco milhões de refugiados da Palestina bem como 
melhorias na infraestrutura e condições dos campos de refugiados.
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Nesse aspecto, também é relevante citar que cerca de 2,5 milhões de crianças podem 
se tornar refugiadas até o fim de 2016 em decorrência da guerra civil na Síria10, segundo a 
Organização das Nações Unidas (ONU, 2016). Segundo o órgão internacional, para evitar 
que as crianças se arrisquem nas perigosas viagens pela rota de imigração até a Europa, 
ainda é necessário arrecadar US$ 250 milhões, que deverão ser investidos em um plano de 
educação para atender as crianças refugiadas em países vizinhos. A menos que uma ação 
seja tomada, as crianças sírias continuarão deixando o país a uma taxa de 5 mil por semana. 
(ONU para Educação Global, 2016).

De acordo com a organização, as crianças sírias são mais suscetíveis ao recrutamento 
para trabalho infantil, aos casamentos precoces e à influência de grupos extremistas. 
Acresce-se também que mais de 86,7 milhões de crianças com menos de sete anos passaram 
sua vida toda em zonas de conflito, o que coloca o desenvolvimento de seu cérebro sob 
risco. Essas crianças que habitam zonas de conflito são frequentemente expostas a traumas 
internos e extremos, o que as coloca sob risco de viver em estado de estresse tóxico, uma 
condição que inibe as conexões celulares cerebrais - com comprometimento ao longo da 
vida para seu desenvolvimento cognitivo, social e físico11.

Frente a esse cenário, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) e o 
Unicef estabeleceram a partir de fevereiro de 2016, uma rede de 20 centros especializados 
de assistência para crianças e famílias refugiadas em grande parte da rota que vai das ilhas 
gregas até seus destinos no norte da Europa. Esses centros, denominados “Blue Dots” (pontos 
azuis), oferecem espaço seguro para as crianças e suas famílias, acrescido de serviços vitais 
como controles médicos, áreas de jogos, assistência psicossocial, aconselhamento legal e 
conexão à internet.

Em sua maioria, os centros estão situados em pontos fronteiriços ou onde há centros 
de registro. Esses centros estão em funcionamento nas ilhas do Mar Egeu onde chegam os 
refugiados - a maioria sírios - que provêm da Turquia (Lesbos, Morfa, Kara Tepe, Chios, 
Samos, Leros, Kos, Rodas, todas na Grécia), outros três em Atenas, e um em Eidomeni, na 
fronteira norte da Grécia. Além disso, há centros em Gevgelia, na fronteira sul e um em 
Tabanovce, na fronteira norte da Macedônia. Já na Sérvia pretende-se inaugurar centros 
em Presevo e Miratovac (na fronteira sul) e Sid e Adasevci (na fronteira norte); na Croácia 
haverá um na cidade de Svravonski; e na Eslovênia será aberto um em Dobova, no sul, e 
outro em Shentia, no norte12 (ACNUR, 2016).

Os centros também têm como meta identificar os menores que viajam sozinhos, para 
tentar reuni-los com suas famílias, pois somente em 2015, 90 mil menores desacompanhados 
se registraram e solicitaram asilo na Europa, especialmente na Alemanha e na Suécia. 

10  Atualmente 25% dos refugiados mundiais são sírios e vivem em países vizinhos.
11  Dados do UNICEF (2015) mostram que globalmente uma em cada 11 crianças com idade 

de até seis anos passou o período mais crítico do desenvolvimento cerebral em zonas de conflito.
12  A ideia é que durante toda a rota desde o Mediterrâneo até os países do norte europeu os 

refugiados contem com pontos de referência onde possam ser atendidos.
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Como já apontado, as crianças são as que mais se ressentem na travessia. Não raro seguem 
desacompanhadas de seus progenitores e são vulneráveis a mais diversas adversidades. 
Nesse aspecto, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef, 2016), também realizou 
um alerta sobre o sensível estado de saúde das crianças refugiadas que cruzam do leste para 
o oeste da Europa, indicando que as mesmas chegam, esgotadas fisicamente, assustadas, 
angustiadas e, em muitos casos, precisando de assistência médica.

É neste contexto complexo, que um dos princípios fundamentais dos direitos das 
crianças, presentes na CDC, e que tem uma relevância ainda maior quando se trata de 
crianças refugiadas: o Princípio do melhor interesse. Nesse sentido, é necessária uma ação 
específica para que se proceda a uma proteção global, que inclua proteção social e legal, 
tentando-se melhorar o papel dos serviços comunitários na proteção da criança.

4. REFUGIADOS NA AMÉRICA E BRASIL

Dentro da América Latina, observa-se um movimento significativo no trânsito de 
pessoas, uma marcha de homens, mulheres e crianças que buscam refúgio, mas que em 
muitos casos terminam em uma espécie de exílio. O que surpreende é que até entre os 
latinos, herdeiros dos mesmos processos colonizadores, verificamos desconhecimento e 
distanciamento a esse complexo movimento humano.

Segundo dados apresentados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados, no Brasil, cerce de 8.600 refugiados de 81 nacionalidades convivem na categoria 
refugiados, dos quais 25% são mulheres13. Entre os refugiados reconhecidos pelo país, os 
sírios são o maior grupo, com 23% do total14, seguidos pela Colômbia, Angola e a República 
Democrática do Congo. Há ainda estrangeiros vindos do Líbano, da Palestina, Libéria, do 
Iraque, da Bolívia e de Serra Leoa. (ACNUR, 2016)

Segundo o Conare, em 2014, o Brasil recebeu o maior número de solicitações de 
refúgio da América Latina. A maioria dos pedidos foi apresentada em São Paulo (36%), 
no Acre (16%), Rio Grande do Sul (11%) e Paraná (7,5%). São Paulo é o estado que abriga 
mais solicitantes de refúgio (3.809), e a capital paulista é a cidade com maior população de 
refugiados (3.276), vindos principalmente da Nigéria, República Democrática do Congo, 
do Líbano e de Gana, pela ordem.

No início de 2015, o Ministério da Justiça do Brasil iniciou o processo de 
fortalecimento do CONARE. Já o ACNUR, que figura como parceiro do governo federal 
tem estimulado a ampliação do número de unidades do Comitê pelo país e o aumento da 
quantidade de funcionários para atuar com os refugiados. Também foram implementadas 
ações de soluções duráveis a integração de imigrantes e refugiados na sociedade, com 

13  Nessa inferência é um mito pensar que a maioria dos refugiados está nos países desenvolvidos, 
já que 86% estão nos países em desenvolvimento.

14  Atualmente, mais de 2.200 sírios vivem como refugiados reconhecidos no Brasil, formando 
o maior grupo entre os 8.600 estrangeiros reconhecidos como refugiados pelas autoridades nacionais. 
(CONARE, 2016).
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a criação dos Centros de Referência e Assistência a Imigrantes e Refugiados (CRAI), 
facilitando e desburocratizando a emissão de documentos para pessoa física. Em uma 
parceria com o Sistema Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae) também 
para ser oferecido cursos de empreendedorismo voltado a imigrantes e refugiados na 
tentativa de inseri-los ao mercado de trabalho.

Ainda em 2015, o CONARE e o ACNUR trabalharam em um sistema de avaliação 
do programa de reassentamento para refugiados e iniciaram os trabalhos para melhoria 
do sistema em 2016. Neste ano, o Brasil foi buscar informações sobre o modelo canadense 
de financiamento privado par o reassentamento de refugiados. Representantes de governo 
e da sociedade civil daquele país puderam ministrar palestras sobre o tema para atores 
brasileiras que lidam com o refúgio.

Nessa assertiva, faz-se necessário indicar que a obrigação constitucional com relação 
à entrada dos refugiados e a sua legalização é do governo federal, mesmo que o País não se 
encontrava preparado para o fluxo migratório atual. Essas centenas de homens e mulheres 
- adultos ou crianças - que adentram no Brasil ressentem-se dos mais diversos problemas: a 
falta de documentação, o não domínio da língua nacional, a letargia dos órgãos públicos e a 
incerteza da efetivação no país, ampliando assim a responsabilidade frente aos refugiados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A internacionalização dos direitos humanos é um fenômeno recente, tendo ocorrido 
a partir do término da II Guerra Mundial. A Carta da ONU e a Declaração dos Direitos 
Humanos de 1948 iniciaram o processo de positivação e universalização dos direitos do 
homem, até então desconhecido na história. Desde o final do século XVIII os direitos 
humanos haviam sido consagrados, tão-somente, no interior dos Estados nacionais por 
obra do constitucionalismo moderno.

Na segunda metade do século XX, porém, vieram à luz múltiplos tratados e 
declarações internacionais, cujo objetivo foi proteger a dignidade humana em espaços 
diversificados. A positivação e disseminação dos direitos humanos tem sido o grande mote 
frente à crise dos refugiados.

É em face de tal situação que o ACNUR e a ONU têm tentado difundir ao máximo 
a temática dos refugiados, com o intuito de diminuir a rejeição à sua acolhida por meio 
da conscientização da situação dramática pela qual eles passam, bem como da adoção de 
novos meios de asseguração da proteção internacional.

À guisa de conclusão, ainda que em um tema inconcluso, já que as tratativas e 
debates entre os líderes internacionais e nacionais ocorrem semanalmente e não parece 
haver solução imediata para o problema -, pode-se dizer que subjugados com a situação 
estão os mais vulneráveis. Nessa senda, reconhece-se que em todos os países do mundo 
existem crianças vivendo sob condições excepcionalmente difíceis e que essas crianças 
necessitam consideração especial. Que as possíveis soluções devam considerar as tradições 
e os valores culturais de cada povo para a proteção e o desenvolvimento harmonioso da 
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criança, bem como reconhecer a importância da cooperação internacional para a melhoria 
das condições de vida das crianças em todos os países a qual estas encontram-se vivendo.
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SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Políticas educacionais no Brasil. 
2.1 Princípios constitucionais da educação. 3 Acesso ao ensino 
superior. 3.1 Ações afirmativas no Brasil. 4 Contexto histórico-
social dos negros no Brasil. 4.1 Cotas. 4.2 Direitos fundamentais e 
sistema de cotas. 5 Considerações finais. 6 Referências.

RESUMO: O presente trabalho abordará a evolução da educação 
no Brasil por meio da análise histórica das políticas públicas e dos 
princípios constitucionais. Utilizando-se do método dedutivo e 
procedimental histórico, análise doutrinária e jurisprudencial, 
tratará a questão das minorias, especificamente da raça negra, 
sua evolução histórica e social, enfatizando seu acesso ao ensino 
superior, as ações afirmativas sobre o tema, diante do princípio da 
igualdade, e, a inclusão social dos negros por meio da educação, 
objetivando responder se o sistema de cotas para o ingresso nas 
universidades viola direitos fundamentais, privilegiando uma 
minoria ou promovendo a igualdade.
Palavras-chave: Políticas educacionais. Sistema de cotas para 
negros. Igualdade.

ABSTRACT: The present work aims to address the evolution of 
education in Brazil through a historical analysis of public policies 
and constitutional principles. Using the deductive method and 
procedural history , doctrinal and jurisprudential analysis, will 
address the question of minorities, especially the black race, its 
historical evolution and social, emphasizing access to higher 
education, affirmative action on the issue, on the principle of 
equality, and social inclusion of black people through education, 
aiming to answer whether the quota system for admission in 
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universities violates fundamental rights, favoring minorities or 
promoting equalities.
KEYWORDS: Educational policies; Quota system for blacks; 
Equality.

1. INTRODUÇÃO

O direito à igualdade tem relevância como direito de primeira geração, e, na medida 
que é considerado, deve levar em conta as diferenças que distinguem as pessoas umas das 
outras por razões naturais, culturais, sociais, econômicas atentando para a desequiparação 
da realidade e dos fatos de cada um, entre os distintos grupos sociais.

Diante deste princípio inerente à existência humana, abordaremos no presente 
trabalho, por meio do método dedutivo e método histórico, análise doutrinária e 
jurisprudencial, a questão dos negros no Brasil, tratados como minoria descriminalizada no 
curso da história, marginalizada e segregada, bem como seu acesso à educação superior por 
meio de políticas públicas da educação, diante dos princípios constitucionais, culminando 
no sistema de cotas para negros como forma de ingressar nas universidades, direito este 
consagrado por meio da ação afirmativa e julgamento da arguição de descumprimento de 
preceito fundamental, ADPF 186.

No primeiro item abordaremos sobre a evolução da educação no Brasil, por meio 
de políticas públicas, até culminar na Constituição Federal de 1988, que traz como direitos 
fundamentais os direitos sociais, destacando-se o direito à educação, e os princípios 
constitucionais que lhe dizem respeito, o acesso ao ensino superior e as ações afirmativas 
no país.

No segundo item trataremos do acesso ao ensino superior e as ações afirmativas no 
país, da questão dos negros como minoria em seu contexto histórico, evoluindo até os dias 
atuais, ressaltando sua inclusão social dos negros por meio da educação, por intermédio do 
regime de cotas.

No terceiro item será avaliada a questão levantada, se o sistema de cotas para negros 
para o ingresso nas universidades viola direitos fundamentais, no sentido de privilegiar 
uma minoria ou promover a igualdade.

Por fim, apresentar-se-á uma conclusão que deverá se ater a cada um dos itens 
estudados neste trabalho, bem como a responder ao questionamento proposto se o sistema 
de cotas para o ingresso nas universidades viola direitos fundamentais, privilegiando uma 
minoria ou se promove a igualdade.

2. Políticas Educacionais no Brasil.

Na Carta do Império, o Estado unitário centralizava os poderes. O exercício da 
cidadania era restrito aos reconhecidos libertos ou ingênuos, conforme disposto na 
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Constituição de 1824, artigo 6º e incisos e, consequentemente, a educação se restringia aos 
que possuíam poder aquisitivo. O ensino superior, era reservado ao poder central, havendo 
proteção e elitização do mesmo, que não se destinava a todos, havendo duplicidade de redes 
uma destinada à educação básica e outra, diferenciada, destinando-se à educação superior.

Com o advento da República houve a promulgação da Constituição de 1891, não 
houve alteração no que tange à educação, e, portanto, o sistema anterior vigorava. A 
mudança trazida foi quanto ao exercício da cidadania, no artigo 70, que ficou restringido, 
posto estar vinculado ao grau de escolaridade, pois analfabetos não se alistavam, não eram 
elegíveis e não votavam, não havendo a garantia constitucional do ensino básico.

Os Estados da Federação promoviam a qualificação de forma mínima, destinando-
se à massa operária que iria compor a classe trabalhadora, enquanto o ensino superior ainda 
se destinava à elite, como uma classe distinta.

A Constituição de 1934 trouxe em seu texto a educação como um direito de todos e já 
não mais dos cidadãos brasileiros, como expresso na anterior. No artigo 149 há a imputação 
à família e ao Estado proporcionar a educação. No entanto, seu acesso ainda era restrito, 
pois a maioria da população era composta por escravos recém libertos e sua descendência, 
que careciam de suporte ou garantias após sua libertação.

Em 1937 foi promulgada nova constituição, fruto de um regime ditatorial autoritário 
que pontuava as liberdades, que se preocupava com a uniformidade do sistema do ensino, 
conforme disposto no artigo 15 e incisos.

No segundo período Vargas foi criada uma pasta ministerial destinada à educação 
para tratar do tema, ainda que não exclusivamente, pois tratava também da saúde, 
observando-se ser esta a primeira vez que se manifesta preocupação com a educação no 
país, no sentido de que os futuros trabalhadores, para desempenharem seu trabalho com 
eficiência necessitariam de uma sólida educação básica.

Com o fim do Estado Novo, a Constituição de 1946 trouxe nova ordem democrática, 
e restabeleceu direitos à liberdade e à privacidade, e garantias à dignidade humana, que 
tinham sofrido limitações com a constituição anterior. Tira da família o dever de educar, 
reforçando a unificação do sistema de ensino, cabendo à União legislar sobre diretrizes e 
bases da educação nacional.

Em 1964, com o advento do golpe militar, os avanços sofrem retrocesso. No entanto, 
em 1980 há uma reação ao centralismo autoritário, no qual os entes federativos perceberam 
que não bastava a centralização da educação básica e do ensino superior para Federação, 
pois quem estava mais próxima da realidade da concretude da educação não era a Federação 
e sim Estados e Municípios, dada a proporção do território nacional, das diferentes regiões 
do país, com suas particularidades consideradas em todos os seus aspectos, destacando-se 
o social, econômico, regional, cultural, climático, sendo relevantes sua observância a fim 
de se desempenhar melhor o papel da educação e criação de políticas públicas para tanto.

A discordância se deu no momento da descentralização e municipalização, pois se o 
Município recebe verba para educação, deveria revertê-la para este fim, responsabilizando-
se por isso. O ponto comum tangia a educação como direito de todo cidadão, e que aumentar 
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o número de alunos no ensino médio e superior era necessário. Era o único ponto em que 
Federação, Estados e Municípios eram uníssonos.

A Constituição Federal de 1988 trouxe rompimento com a ditadura e com as 
constituições passadas, possuindo caráter social. Tal fato se denota no art. 6º da Constituição 
Federal, onde se estabelecem os direitos sociais, e o direito à educação é direito fundamental 
social.

Para José Afonso da Silva1, esses direitos fundamentais têm proteção positiva 
estatal. O Estado tem o dever de garantir a efetividade do direito à educação, de fomentar a 
erradicação das desigualdades sociais e se destina a distribuir os benefícios na vida social. 
É dever do Estado, da família e seu objetivo é o pleno desenvolvimento, para exercício da 
cidadania e capacitação para o trabalho. Em seu princípio o direito à educação é fundamental 
para o desenvolvimento econômico, numa direta conexão.

A municipalização ocorria em cidades pequenas, de difícil acesso, áreas rurais, 
com diversas séries na mesma sala de aula. O Estado não chegava até as áreas rurais e se 
restringia às escolas nos centros urbanos. Desse modo, Estados e Municípios passaram a 
ser responsáveis pela educação, passando o Município a destinar suas atenções para escolas 
das áreas rurais, enquanto no Estado aumentou significativamente o número de matrículas.

Desse modo vimos escolas estaduais com grande número de matrículas e em poucas 
salas de aula, com aglomeração de alunos, redução do número de professores efetivos na 
rede pública de ensino. A ausência de incentivos financeiros e gerenciamento de riscos 
levou a população a sofrer grande prejuízo.

Por outro lado, o Estado ficou encarregado de promover a educação, enquanto 
municípios apenas se restringiam às áreas rurais, devendo aquele promover o competente 
repasse de verbas para educação.

A população passa a pleitear, fundado nos direitos sociais e fundamentais de igualdade 
e liberdade o fim das desigualdades, surgindo programas federais para combatê-las, como 
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (FUNDEF), substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), que vige 
desde janeiro de 2007 e se estenderá até 2020, tendo como objetivo distribuir recursos pelo 
país, considerando o desenvolvimento social e econômico de cada região, havendo repasse 
de verbas e complementação, direcionada às regiões nas quais o investimento por aluno seja 
inferior ao valor mínimo fixado para cada ano2.

2.1. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EDUCAÇÃO

O artigo 205, da Constituição Federal, no tocante à educação dita:

1  SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2001.
2  BRASIL. Ministério da Educação. FUNDEB. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/fundeb>. 

Acesso em: 10 mar. 2016.
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É direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

No Brasil, observa-se a insuficiência do Estado em atender a demanda da educação 
no país. Ciente de suas limitações, o Estado prevê a participação da iniciativa privada em 
tal atividade, determinando, no artigo 209, da Carta Magna, “o ensino é livre à iniciativa 
privada” desde que cumpridas as normas gerais da educação nacional e sob autorização e 
avaliação de qualidade pelo poder público. Diante disso, as instituições privadas de ensino 
vêm suprir a demanda, oferecendo e prestando serviços educacionais.

O artigo 206 preceitua a igualdade de acesso e permanência na escola, pluralismo de 
ideias, gratuidade do ensino, gestão democrática do ensino público, igualdade de condições 
para o acesso e permanência na escola, garantia de padrão de qualidade, permeando os 
direitos econômicos e direitos sociais da sociedade.

De outra sorte, o artigo 208, inciso V, dispõe que o “dever do Estado com a educação 
será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa 
e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”.

O aluno que teve melhor oferta de ensino, com escolas privadas com melhor 
infraestrutura física, melhor preparo do professorado e melhores condições de 
aprendizagem, com certeza terá acesso e permanência ao ensino superior, ainda um 
resquício da meritocracia, que por si só, diante do contexto histórico-social-cultural 
e da diversidade e imensidão de nosso país dispõe de um paradigma injusto e elitizado, 
consolidando distorções e favorecendo a desigualdade social.

Nesse sentido, o acesso à educação superior destina-se a todos, sem distinção, no 
entanto limitado, segundo a capacidade de cada um. Tais princípios enfrentaram a realidade 
nacional, no qual não tiveram a oportunidade de desenvolver sua capacidade diante de seu 
contexto histórico-social-cultural-regional, dispondo de um paradigma injusto e elitizado, 
consolidando distorções e favorecendo a desigualdade social.

O ensino por determinação constitucional se destina a iniciativa privada - é uma 
delegação taxativa, na qual a instituição de ensino privada, submete-se à lei de diretrizes e 
bases e sujeita-se à autorização para sua abertura e avaliação institucional, conforme dispõe 
o artigo 209.

Atualmente temos políticas públicas da educação inclusivas, como sistemas de cotas 
para deficientes, oriundos de rede pública, desde ensino fundamental até ensino superior. 
Essas políticas públicas têm objetivo de promover a diminuição das desigualdades sociais.

Cumpre ressaltar que políticas públicas são voltadas para diminuir as desigualdades 
sociais, promovendo a igualdade, liberdade, promoção da justiça social. Ainda assim 
haviam questões quanto à eficiência e efetividade, devendo ter melhor qualidade no gasto 
com educação e colaboração com sistema nacional.
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3. ACESSO AO ENSINO SUPERIOR

A ADPF 186 trata de programa específico da Universidade de Brasília, mas que 
teve abrangência nacional, por meio de ação afirmativa que estabelece sistema de reserva 
de vagas com critério étnico-racial de acesso ao ensino superior, na qual se arguiu sua 
consonância com Constituição Federal.

Segundo Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis3:

Ter direito à educação não se resume a ter direito a um lugar 
na sala de aula, é muito mais do que isso. Estamos falando de 
um lugar na sociedade, que não pode ser simbolizado pelo 
número de cadeiras e carteiras existentes nas escolas públicas, 
Municipais ou Estaduais, mas vivenciada, percebida, sentida.

Entramos na era de cotas, distinções, a fim de transpor limites da população que não 
tinha acesso ao ensino superior.

Valores como liberdade e igualdade nos quais se fundam o Estado constitucional 
devem ser pensados sob a ótica da fraternidade, tendo em vista todos os aspectos das 
diferenças e singularidades da pessoa humana.

A análise fundou-se pelos princípios e valores constitucionais. O princípio da 
igualdade formal, isoladamente, pode trazer injustiças, podendo desconsiderar as diferenças 
em suas particularidades. Já o princípio da igualdade material, observa a igualdade inicial, 
bem como a diferença em seu contexto e identidade.

O primeiro ponto a ser ressaltado é o da igualdade formal e da igualdade material, 
previstos no art. 5º da Constituição Federal. Ao falarmos da igualdade formal, afirmamos 
que todos são iguais perante a lei como premissa imperativa, desconsiderando as 
particularidades de cada região, cada povo, cada situação, podendo praticar injustiças, não 
devendo aplicar a afirmação de modo igualitário a todos, desconsiderando as diferenças em 
identidade.

Deve-se analisar a igualdade material, no que tange ao acesso à educação superior 
para todos, sob a ótica da dignidade da pessoa humana, a fim de se obter condições mínimas 
para que qualquer pessoa tenha possibilidade de acesso e permanência.

Nesse sentido trabalhamos a questão por meio de políticas do governo a fim de suprir 
uma desigualdade preexistente. Políticas universalistas estão atreladas à igualdade formal, 
na qual há uma totalidade de pessoas que estarão sujeitas àquela política, indistintamente. 
Por outro lado, temos ações afirmativa, nas quais o governo prepara uma política especifica 
para determinada área, a fim de suprir uma desigualdade preexistente.

Ao continuarmos a tratar sobre princípios e valores, cabe ressaltar a justiça distributiva 
de John Rawls, na qual há participação equitativa dos bens sociais. Se há possibilidade do 
bem social educação, devem-se aplicar meios para que todos tenham acesso a este bem e 

3  ASSIS, Ana Elisa Spaolonzi Queiroz. Direito à educação e diálogo entre Poderes. 2012. 259 f. Tese 
(Doutorado em Educação). Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2012. p. 52.
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não apenas as classes privilegiadas tenham possibilidade ao ensino superior da rede pública, 
pensando também nos menos favorecidos, se tornando uma forma de superação de 
desigualdades da realidade fática, passando a ser uma correção das distorções da realidade 
formal.

Alexy afirma que toda igualdade de direito tem por consequência uma desigualdade 
de fato, e toda desigualdade de fato tem como pressuposto uma desigualdade de direito4. 
Desse modo, o preceito constitucional de reconhecimento e proteção igual das diferenças 
impõe um tratamento desigual por parte da lei5.

Nesse mesmo sentido, preceitua Boaventura de Sousa Santos:

Temos o direito a ser iguais quando nossa diferença nos 
inferioriza; e temos o direito de ser diferentes quando a nossa 
igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma 
igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que 
não produza, alimente ou reproduza as desigualdades6.

Todos são iguais perante a lei, mas esta irá suprir questões de desigualdades a fim de 
se propor uma nova situação futura. A Constituição Federal sai do plano teórico e confere 
instrumentos a fim de que se possa trabalhar a igualdade material.

3.1. AÇÕES AFIRMATIVAS NO BRASIL

Políticas de ação afirmativa têm o objetivo de promover igualdade de um grupo de 
pessoas em situação desfavorável, vítimas de discriminação ou segregação social. Segundo 
Renata Malta Vilas-Boas, ações afirmativas são:

Medidas temporárias e especiais, tomadas ou determinadas 
pelo Estado, de forma compulsória ou espontânea, com o 
propósito específico de eliminar desigualdades que foram 
acumuladas no decorrer da história da sociedade. Estas 
medidas têm principais beneficiários os membros dos grupos 
que enfrentam preconceitos7.

4  ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales; 2001.

5  ADPF 186
6  SANTOS, Boaventura de Sousa Santos. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitanis-

mo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 56.
7  VILAS-BOAS, Renata Malta. Ações afirmativas e o princípio da igualdade. Rio de Janeiro: Améri-

ca Jurídica, 2003, p. 12.
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Em seu objetivo, as ações afirmativas objetivam dirimir preconceitos arraigados pela 
cultura histórica que precisam ser superados a fim de que se atinja a eficácia do princípio da 
igualdade. Em consonância, a autora ainda afirma:

As ações afirmativas têm como fim precípuo combater os 
efeitos acumulados em virtude de discriminações ocorridas 
no passado, de tal forma que se possa falar em igualdade 
entre brasileiros, independentemente de pertencer àquelas 
categorias denominadas “minorias”, possibilitando assim que 
se atinja plenamente a cidadania8.

Ao se tratar de grupos minoritários, estes apresentam características próprias, tais 
como a incapacidade de proteção, vulnerabilidade social, demandam especial proteção 
estatal, exclusão e opressão social.

Políticas educacionais afirmativas acontecem internacionalmente e utilizam critério 
de raça, gênero, e outros aspectos, com o objetivo de promover a integração social de 
minorias, o afastamento de quesitos de antiguidade para promoção de cargos públicos 
para posição de destaque na sociedade, definição de distritos eleitorais onde as minorias 
precisam ser estabelecidas, sistema de cotas ou reserva de vagas para integrar um setor que 
está marginalizado, à margem dos interesses dos entes federativos.

No Brasil já tivemos diversas ações afirmativas, tais como, a criação do Grupo de 
Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra em 1995, as propostas 
do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) em 1996, e a participação do Brasil 
na Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas 
Correlatas de Intolerância, em 2001, na África do Sul, todas nos anos 90, no governo de 
Fernando Henrique Cardoso.

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva criou a Secretaria Especial para a Promoção 
da Igualdade Racial, modificou o Sistema de Financiamento ao Estudante e criou o 
Programa Universidade para Todos, prevendo bolsas e vagas específicas para “negros”. Em 
2003, o Conselho Nacional de Educação exarou as Diretrizes Nacionais Curriculares para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira.

A transitoriedade das ações afirmativas traz o atendimento da isonomia frente a 
ausência de necessidade de programas de reserva de vagas, bem como atendem preceitos 
constitucionais, limitados ao tempo e que respeitem a proporcionalidade nos meios 
empregados e fins buscados.

8  VILAS-BOAS, Renata Malta. Ações afirmativas e o princípio da igualdade. Rio de Janeiro: Améri-
ca Jurídica, 2003, p. 12.
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4. CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL DOS NEGROS NO BRASIL

A escravidão acompanhou o curso da história. O escravo apresentava características 
peculiares que lhe conferiam tratamento diferenciado no nível mais baixo da sociedade, 
qual seja, perda da liberdade, ser tratado como coisa, objeto de propriedade, mesmo sendo 
um ser humano, não tem autonomia, independência, capacidade de agir independente da 
vontade de seu senhor.

O movimento abolicionista no Brasil ocorreu num momento de declínio do Império, 
fato que pode ser observado posto em um ano da abolição da escravatura ocorrida em 1888, 
deu-se em 1889 início à República.

O fim da escravidão se deu de forma paulatina, tornando-se um processo que se 
iniciou naquele momento.

Nesse contexto, afirma Antonio Celso Baeta Minhoto:

Se o decreto de 13 de maio formalizou uma situação social 
já vivida, a ideia de racialização da sociedade brasileira e 
principalmente de hierarquização desta mesma sociedade 
baseando-se na raça não só permaneceu, como ganhou notável 
força no final do século XIX e princípio do século XX9.

Os negros libertos se depararam com outra realidade, a necessidade de habilitação 
para o trabalho regular e não forçado, devendo ser instruídos ou educados para tanto. 
Ressalte-se que seu nível educacional inexistia, de modo que se tornou um obstáculo 
considerável dentro da sociedade para sua inserção.

A partir de então, para defender seus direitos, iniciaram-se movimentos de 
organização de negros, caracterizados como grupo social. Em 1931 tivemos o movimento 
Frente Negra Brasileira, que em 1936 tornou-se um partido político, mas com o Estado 
Novo de Getúlio Vargas, foram extintos todos os partidos, e este, inclusive.

De outra sorte, a democracia racial passou a ser considerada, fato que teve início na 
constituição de 1934, que expressamente falava sobre igualdade, e refletiu este princípio 
na constituição de 1946. Em 1951 houve aprovação da Lei Afonso Arinos, que tipificou o 
racismo como conduta ilícita e punível.

Em 1958, na convenção 111 da OIT, foi tratada a discriminação em matéria de 
emprego, que foi ratificada em 1968 pelo Brasil, que se tornou signatário da Convenção 
Internacional para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial.

Na Constituição de 1988 temos a proteção da cultura afro-brasileira, no artigo 215, 
§ 1º, no qual o Estado deverá garantir o exercício dos direitos culturais e acesso às fontes 
da cultura nacional, apoiando e incentivando a valorização e a difusão das manifestações 
culturais das populações indígenas e afro-brasileiras, bem como o tombamento como 

9  MINHOTO, Antonio Celso Baeta. Da escravidão às cotas: a ação afirmativa e os negros no Brasil. 
Birigui: Boreal Editora, 2013.
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patrimônio histórico dos quilombos, no artigo 216, § 5º, constituído como patrimônio 
cultural brasileiro.

Foram criados o GTEDEO, Grupo de Trabalho para Eliminação da Discriminação 
no Emprego e na Ocupação e o PNDH, Plano Nacional dos Direitos Humanos, com o fim 
de desenvolver ações afirmativas para acesso dos negros aos cursos profissionalizantes, à 
universidade e às áreas de tecnologia de ponta, regulado em 2002. Referidos projetos, além 
de prever a indenização pelo Estado aos descendentes de negros escravizados, propuseram 
benefícios aos negros, tais como concessão de bolsas de estudo, estabelecimento do Fundo 
Nacional para o Desenvolvimento de Ações Afirmativas, estabelecimento de cotas para 
ingresso nas instituições de ensino superior.

4.1. COTAS

Ao se falar na inclusão social dos negros por meio da educação, busca-se a construção 
de uma sociedade inclusiva, equilibrada, pluralista e com oportunidade para todos. A 
reserva de vagas é uma forma de superar desigualdade étnico racial sempre existente na 
nossa história.

O critério de acesso às universidade pública e os objetivos buscados pelo Estado 
encontram-se destacados no preâmbulo da CF, quais sejam, assegurar o exercício dos 
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, 
a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e 
sem preconceitos, fundada na harmonia social, traz a ideia da busca da igualdade formal 
muito mais que a igualdade material, para suprirmos diferenças do passado com políticas 
afirmativas no presente e futuro.

Hoje a universidade não é simplesmente o ponto de busca de transmissão e produção 
de conhecimento que só será alcançado pela busca do mesmo. Logicamente, quem teve 
melhores condições terá acesso com maior facilidade e o que se precisa é uma equalização 
para que todos tenham possibilidade deste alcance, e, consequentemente, há a necessidade 
de critérios de seleção diferenciados, como o fundado nas condições étnico-raciais e 
socioeconômicos para garantir e assegurar a pluralidade de ideias, no qual, a sociedade 
em sua totalidade terá ganhos. Não haverá mais uma elite dirigente com acesso ao ensino 
superior.

Ao dar oportunidade mais igualitária, temos uma sociedade mais equilibrada 
e o caminho irreversível para o desenvolvimento. A inclusão social deve ir além da 
redistribuição ou busca pela justiça social. O negro precisa de acesso às oportunidades, 
ter reconhecimento, ser visto como um ser com anseios, projetos, valores e cultura em 
igualdade frente à maioria na sociedade.

Nancy Fraser afirma que dentre as injustiças oriundas do racismo, podem-se incluir 
a má distribuição e o não reconhecimento. Afirma a autora:

A “raça” também é um modelo de coletividade bivalente, um 
composto de status e de classe. Pautadas simultaneamente na 
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estrutura econômica e na ordem de status da sociedade, as 
injustiças advindas do racismo incluem tanto a má distribuição 
quanto o não reconhecimento10.

A meritocracia como forma de ingresso nas universidades não deve ser o único 
meio de seleção, devendo levar em conta a história pessoal do indivíduo de superação e 
desenvolvimento de alta resiliência.

A desigualdade entre negros e brancos não é desvalia natural, todos são iguais jurídica 
e geneticamente, sendo certo que esta desvalia deriva de um problema social no passado, 
no qual negros foram colocados em planos econômico, social e político inferior em razão 
de denominação de inferioridade pelos brancos. Suprindo a desigualdade pelo sistema de 
cotas, futuramente, não serão necessárias ações afirmativas, mas políticas universalistas.

4.2. DIREITOS FUNDAMENTAIS E SISTEMA DE COTAS

É antagônico afirmar que o sistema de cotas como meio de inclusão social dos 
negros por meio da educação venha violar os direitos fundamentais, posto ser conquista 
social ímpar que tem em seu escopo a busca pela justiça social.

Segundo ensina Vladmir Oliveira da Silveira11, “marcos históricos que coincidem 
com as exigências das comunidades por novos direitos que pouco a pouco, adensam o 
princípio da dignidade da pessoa humana”, caracteriza a evolução dos direitos humanos 
pelo processo da dinamogenesis.

Em que pese tal afirmação, Michael Rosenfeld afirma que “a adoção de um novo 
princípio de justiça distributiva possivelmente criará conflitos entre reivindicações baseadas 
nos velhos e nos novos princípios.”12.

No entanto, a igualdade no contexto da justiça distributiva leva em conta a realidade 
da estratificação social, não se restringindo a brancos, negros e pardos, objetivando 
promoção da inclusão social dos grupos marginalizados que no curso da história foram 
excluídos, restando à margem da sociedade.

A ação afirmativa visa uma visão futura a fim de que se estabeleça o equilíbrio no 
acesso de uma minoria deficitária, em virtude de seu contexto histórico-cultural que reflete 
objetivamente nas relações econômicas-sociais, dando concretude à igualdade material, 
respeitando-se as diferenças.

A proporcionalidade traz a ressalva do caráter de transitoriedade desta medida, a 
fim de manter direitos desiguais para diversos grupos raciais, após alcançados os objetivos.

10  FRASER, Nancy. Redistribuição, reconhecimento e participação: por uma concepção inte-
grada de Justiça. In. SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela; PIOVESAN, Flávia (orgs.). Igualda-
de, Diferença e Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2008. p. 176.

11  SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos: 
conceitos, significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 142-143.

12  ROSENFELD, Michel. Affirmative action, justice, and equalities: a philosophical and cons-
titutional appraisal. Ohio State Law Journal, nº 46, p. 861.
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Há ganho para a sociedade que se sobrepõe a qualquer eventual perda. A aplicação 
de medidas igualitárias se contrapõe, por muitas vezes, às escolhas definidas por razões 
pessoais, pelo nepotismo, devido a interesses comerciais, às influências de pessoas influentes. 
Por outro lado, busca integrar as minorias que nunca conseguiram desempenhar funções 
ou desenvolver habilidades por falta de oportunidade.

Desse modo, objetivamente, não fere de forma algum os direitos fundamentais, ao 
contrário, vêm a ser mais um passo para a conquista de direitos das minorias no sentido 
de equalizar as oportunidades, visando a dignidade da pessoa humana, promovendo a 
igualdade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na primeira parte do trabalho pudemos analisar a evolução histórica da educação, 
através de políticas educacionais e também pelo financiamento estatal desde o Império 
até os dias atuais, culminando na Constituição Federal, através dos direitos sociais e dos 
princípios constitucionais da educação.

No segundo item, discorremos sobre o acesso ao ensino superior, que por longo 
tempo na história foi elitizado por razões políticas, econômicas e raciais, e atualmente, 
diante do princípio da igualdade, tem sido democratizado, mas até então não acessível a 
uma minoria que no curso do tempo foi marginalizada de todas as formas, os negros.

Não obstante, temos hoje as ações afirmativas que têm por escopo propor uma 
discriminação positiva de minorias, no sentido de estabelecer políticas públicas inclusivas 
na busca da efetividade do direito à igualdade e da dignidade da pessoa humana, por meio 
da justiça social.

A ação afirmativa em favor dos negros é profunda, diante das desigualdades históricas 
profundas, é dinâmica e complexa, de modo a propor uma mudança legítima e genuína.

Por fim, na última parte do trabalho foi apresentado o contexto histórico-social 
da raça negra no Brasil, sua luta para defender seus direitos por meio de movimentos de 
organização negros, o estabelecimento da democracia racial nas constituições brasileiras 
e por meio de leis esparsas, e a nível internacional, na OIT, ratificada no Brasil, bem como 
pelas ações afirmativas propostas ao longo do tempo.

O sistema de cotas visa superar a desigualdade étnico racial que sempre existiu, no 
sentido de equalizar oportunidades, visando dignidade da pessoa humana e promovendo 
igualdade.

Indiscutível o caráter transformador da educação, que é elemento potente para a 
transformação social e sem dúvida imprescindível para todos e para os negros, de modo 
a incluí-los de maneira igualitária em relação à sociedade, na busca de uma conformação 
para o presente e futuro.

A mudança é dinâmica e constante a fim de se modificar ideias sedimentadas no 
inconsciente coletivo. O acesso desta minoria aos bens sociais não pode ter o sentido de 
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descabimento ou inadequação. A possibilidade de gozo de bens e direitos se caracteriza pelo 
acesso às oportunidades de modo amplo e igualitário.

Nesse sentido o sistema de cotas vem coroar os direitos humanos e de modo algum 
feriria direitos fundamentais, posto neles se embasar. A busca pela concretude da dignidade 
da pessoa humana por meio do princípio da igualdade, e ressalte-se, pela igualdade material, 
sedimenta o presente sistema de acesso ao ensino superior como clara demonstração da 
democracia.

A transformação social é imperativa, como previsto no prêambulo da Constituição 
Federal, a fim de se construir uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, uma 
sociedade justa, livre e solidária.
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