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APRESENTAÇÃO

Este livro, na forma de coletânea, se inclui em um 
processo de desenvolvimento da pesquisa jurídica brasileira 
no que se refere às interseções entre os setores o Público 
e Privado e que vem sendo o alicerce do programa de 
Mestrado da Universidade Fumec na área de concentração 
Instituições Sociais, Direito e Democracia em especial para 
linha de pesquisa Esfera Pública, Legitimidade e Controle. 

Os capítulos presentes nesta obra foram selecionados 
e avaliados pelos coordenadores mediante edital publicado 
no site do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Direito - CONPEDI, o que possibilitou o envio de 
trabalhos desenvolvidos em todo o Brasil. Outro fato que 
faz desta obra um ícone da pesquisa científica do Direito é 
a parceria/apoio realizada pela FUNADESP - A Fundação 
Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particu-
lar – que sempre incentiva, acredita e investe na produção 
científica no Brasil e em especial na Universidade Fumec. 

Ao reafirmar caráter democrático que deve ter o consti-
tucionalismo, o livro procura desmistificar a relação necessária 
entre constituição e democracia, porém, no intuito de reforçar 
essa escolha normativa. Nesse sentido, a naturalização de ambos 
representa um desserviço ao garantismo constitucional, cujo 
compromisso com a efetiva tutela de direitos humanos deve 
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ser reivindicado como verdadeiro índice de engajamento 
democrático com uma sociedade plural e cidadã. 

Assim,  os artigos desta coletânea discutem, num pri-
meiro momento, as premissas epistemológicas que perpas-
sam esse novo constitucionalismo democrático, sem olvidar, 
por outro lado, da necessidade de se situar o debate dentro 
de uma crítica pós-colonial às formas de saber. Em segun-
do lugar, o livro apresenta capítulos que irão pensar novos 
arranjos estatais que deem vazão a modelos de governança 
mais afinados com o pluralismo social e político. Por fim,  
os artigos discutem o papel específico dos direitos humanos 
na empreitada democrática. Trata-se, portanto, de vivenciar 
o garantismo no mundo do trabalho, no mundo da família, 
reforçando a noção de respeito à alteridade como condição 
para a formação de subjetividades livres e solidárias.  

A abrangência e a profundidade do tratamento dado  
às diferentes dimensões que envolvem direta e indireta-
mente a linha de pesquisa Esfera Pública, Legitimidade e 
Controle farão desta obra uma referência obrigatória para 
a comunidade acadêmica do Direito de modo a contribuir 
para a construção de um Brasil mais justo e soberano.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2016

Carlos Victor Muzzi Filho
Universidade FUMEC

Helena Colodetti Gonçalves Silveira
Universidade FUMEC

Fernando Bentes
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
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1
AS CONSTITUIÇÕES DO CICLO 
DO CONSTITUCIONALISMO 
PLURINACIONAL E O  
PENSAMENTO DESCOLONIAL

Maria Angélica Albuquerque Moura de Oliveira1

1.1 INTRODUÇÃO
A história da América Latina revela a forte dependência 

de padrões culturais colonizadores, reproduzidos pelas elites 
locais, que através do sistemático silenciamento das minorias2, 
subsidiado pelos modelos socioeconômicos e político-ins-
titucionais colonizadores, privou-lhes da possibilidade de 
criação de práticas institucionais próprias, de formas alter-
nativas de conhecimento e de representação social, e assim, 
de manifestações genuinamente latino-americanas.

1 Mestranda no Programa de Pós-graduação em Ciências Jurídicas da 
UFPB. Área de concentração Direitos Humanos. Bolsista da Capes. 
Membro do Grupo de Pesquisa Marxismo, Direito e lutas sociais. 

2 Tais práticas históricas de dominação interna e externa vitimiza-
ram – sobretudo -- secularmente os povos indígenas, a quem foi 
dedicada uma política de extermínio e exclusão, amplificada com 
o advento do ideal de Estado-nação surgido com a Modernidade 
europeia, fundado na correspondência de um só povo a cada Estado, 
com a mesma cultura, sobre cada território.
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Como herança colonial e posteriormente republicana, 
os povos originários3 e outras minorias foram submetidos 
à desapropriação territorial, à debilitação cultural, à subor-
dinação política, e a toda sorte de discriminação, sendo-
-lhes negado qualquer poder de ação em relação aos seus 
próprios destinos. Após o final formal do colonialismo, as 
políticas de ajuste estrutural e seguintes dos séculos XX e 
XXI, têm constituído novas formas de exclusão, sobretudo 
para os povos indígenas, ameaçando sua própria existência 
enquanto coletividades.

Contudo, viu-se emergir nos últimos anos4 um novo 
movimento constitucional em alguns países da América 

3 A ênfase dada aos povos indígenas se justifica diante do prota-
gonismo de tais povos, juntamente com os campesinos, na con-
dução das conquistas constitucionais da Bolívia e do Equador, 
na medida em que foram atores fundamentais nas lutas sociais 
contra modelos de desenvolvimento que não consideravam a 
Pachamama e a cosmovisão indígena. (PISARELLO, 2011, p. 
198). A importância primordial de que se reveste o conceito 
de Sumak Kawsay em diversas partes da carta daqueles países 
nos revela o papel ativo que tiveram os povos indígenas nesses 
processos constituintes. García Linera  (2012, p. 593) nos revela 
que “[...] a ideologia indianista pôde se expandir e ser capaz de 
oferecer uma explicação do drama coletivo, precisamente a partir 
da articulação política das experiências cotidianas de exclusão 
social, discriminação étnica e memória social comunitária de 
camponeses [...] esse indianismo propiciara a coesão de uma força 
de massa mobilizável, insurrecional e eleitoral, politizando o cam-
po político-discursivo e consolidando-se como uma ideologia 
com proteção estatal”. É nesse sentido que Bartolomé Clavero 
denomina o novo movimento constitucional latino-americano 
de “constitucionalismo indígena”.

4 Não há consenso doutrinário acerca do marco temporal que inicia 
o fenômeno comumente denominado ‘Novo Constitucionalismo 
Latino-americano’, há autores, a exemplo de Raquel Y. Fajardo, que 
vislumbram a década de 1980 como o início do novo paradigma, 
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do Sul, a partir de processos políticos que culminaram em 
reformas constitucionais, impulsionados por cenários de 
intensos conflitos socioeconômicos e políticos. 

A Bolívia em 2009 e o Equador em 2008 aprovaram 
novo texto constitucional, de cuja elaboração participaram 
ativamente aqueles que historicamente foram excluídos das 
decisões políticas do Estado, dentre os quais se encontram 
os indígenas, os afrodescendentes, as mulheres, os campesi-
nos, além de outros grupos representados por movimentos 
sociais. Tais processos constituintes se deram como fruto 
da reorganização dos movimentos populares de esquerda 
nestes países, como reação às políticas privatizantes do 
neoliberalismo no final do século XX. 

As referidas constituições pretenderam a refundação 
do Estado, instituindo o Estado plurinacional (no caso da 
Bolívia) e trazendo novos conceitos de legitimidade e de-
mocracia participativa, novas e mais profundas formas de 
participação política popular e de organização institucional 
estatal5, maior intervenção do Estado na economia, dentre 
outras mudanças, na intenção de superação dos constitu-
cionalismos precedentes na América Latina. 

Para tanto, tomou-se como fonte integrante e in-
formadora de sua teoria constitucional o conhecimento 
tradicional de seus povos originários, evidenciado pela 
menção a valores e princípios éticos-morais indígenas em 

enquanto outros, como Viciano Pastor e Martínez Dalmau, que 
indicam o início do processo constituinte colombiano de 1991 
como marco temporal inicial do novo constitucionalismo, mas 
não contínuo.  

5 Inclusive com a criação, na Bolívia, de um Tribunal Constitucional 
Plurinacional, de participação indígena obrigatória. (Artigo 206, I, 
da Constituição da Bolívia de 2009).  
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seus textos, a exemplo do Sumak Kawsay, do buen vivir, e 
da evocação da Pachamama (Madre Tierra), alçada a sujeito 
de direitos na carta equatoriana.

Ademais, estabelece-se expressamente naqueles Es-
tados o pluralismo jurídico, – em cada país a sua forma, 
com suas peculiaridades e limites –, com a criação de 
jurisdição indígena autônoma. Assim, pretende-se romper 
definitivamente com o Estado monista e monocultural e 
com a hegemonia epistêmica da Modernidade europeia, ao 
se internalizar outras lógicas de desenvolvimento fundadas 
nas cosmovisões indígenas, com intenções descolonizantes 
de todas as estruturas do Estado. 

É de ver-se, portanto, que o distanciamento em re-
lação à herança cultural colonizadora e assim aos marcos 
teóricos europeus e norte-americanos pauta as mudanças 
ideológicas e conceituais do novo movimento constitu-
cional latino-americano.

À guisa de melhor delimitação do objeto, esclarece-se, 
de início, que o recorte espaço-temporal do fenômeno 
que ora se pretende abordar restringe-se aos processos 
constituintes ortodoxos6 ocorridos na Bolívia (de 2006 a 
2009) e no Equador (de 2007 a 2008), que resultaram nas 
constituições dos referidos Estados, e que integram o ciclo 
do constitucionalismo plurinacional7. 

6 Para Viciano Pastor e Martínez Dalmau (2011), são assim consi-
derados aqueles processos constituintes em que houve Assembleia 
Constituinte plenamente democráticas, com plebiscito ativador e 
referendo posterior às deliberações tomadas em situação de extrema 
participação popular. 

7 Trata-se de referência à organização, lograda por Raquel Y. Fajardo, 
das recentes reformas constitucionais na América Latina em três 
ciclos, sob o prisma do pluralismo jurídico e assim dos direitos 
indígenas, que será retomada adiante. 
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É nesse horizonte de sentido que o fenômeno do 
novo Constitucionalismo latino-americano se aproxima de 
propostas que denunciam formas epistemológicas de domi-
nação, notadamente as Epistemologias do Sul, formulação 
de Boaventura de Sousa Santos, e as teorias descoloniais 
latino-americanas, que tem por expoentes, dentre outros, 
Walter Mignolo, Enrique Dussel e Aníbal Quijano. 

No presente trabalho, utilizar-se-á a formulação teórica 
de Raquel Z. Y. Fajardo, que logrou organizar em três ciclos 
as recentes reformas constitucionais na América Latina sob o 
prisma do pluralismo jurídico e assim dos direitos indígenas. 
Tal escolha se deu tanto pela primazia da construção teórica 
da aludida autora, quanto pela relevância ao propósito do 
presente trabalho, isto é, o esforço de delineamento do novo 
constitucionalismo latino-americano a partir da perspectiva 
da interculturalidade e dos avanços no sentido da intenção 
decolonial. Em um segundo momento, apontar-se-á as te-
orias descoloniais latino-americanas, sobretudo a partir do 
conceito de colonialidade de poder, cunhado primeiramente 
por Aníbal Quijano, e da formulação das Epistemologias do 
Sul, de Boaventura de Sousa Santos, como pano de fundo 
teórico do giro paradigmático representado pelas novas 
Constituições da Bolívia (2009) e do Equador (2008) com 
sua abertura epistemológica para as cosmovisões indígenas. 

1.2. CICLOS DE REFORMAS 
CONSTITUCIONAIS LATINO-
AMERICANAS SOB O ENFOQUE 
DA DIVERSIDADE CULTURAL E DO 
DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS NA 
CONCEPÇÃO DE RAQUEL FAJARDO

A partir da análise das últimas reformas constitucio-
nais ocorridas na América Latina nas últimas três décadas 
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(de 1980 a 2010), sob o enfoque prioritário dos direitos 
indígenas e da abertura multicultural, intercultural e plu-
ralista nas novas cartas, a autora logrou a sistematização de 
tais constituições em três ciclos pluralistas (com diversos 
níveis de profundidade de acordo com cada constituição), 
quais sejam: a) o ciclo do constitucionalismo multicul-
tural (1982-1988); b) o ciclo do constitucionalismo plu-
ricultural (1989-2005); c) o ciclo do constitucionalismo 
plurinacional (2006-2009).

Tais novidades constitucionais no “horizonte del consti-
tucionalismo pluralista” transformam as relações entre Estado 
e povos indígenas, de maneira que em alguns casos há al-
terações profundas na própria configuração estatal. Nesse 
sentido, Fajardo assevera que este giro paradigmático rompe 
com o constitucionalismo liberal monista do século XIX 
(marcado pela ideologia do Estado-nação monocultural, 
que surge com o Estado moderno europeu, segundo a 
qual a cada Estado corresponde uma nação, bem como um 
sistema jurídico) e com o constitucionalismo social inte-
gracionista do século XX (que a despeito de reconhecer 
direitos a coletividades, incluindo o direito coletivo à terra 
aos indígenas, não rompeu com o monismo jurídico, tam-
pouco com uma concepção de indigenismo integracionista) 
chegando-se em alguns casos a aspirações descolonizadoras. 
(FAJARDO, 2011, p. 139)

A autora afirma que a independência política dos 
países latino-americanos em relação a suas respectivas me-
trópoles não implicou o fim da sujeição colonial, conquan-
to os novos Estados adotaram constituições liberais com 
perspectivas “neocoloniales” em relação aos povos originários. 
(FAJARDO, 2011, p. 139). 

Assim, viu-se, sob a égide pós-colonial e poste-
riormente republicana, a continuidade de políticas  
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assimilacionistas e em seguida integracionistas em relação 
aos povos indígenas, com a sistemática desapropriação 
de seus territórios e recursos naturais, exploração de sua 
mão de obra, debilitação de suas culturas, discriminação e 
negação veemente de quaisquer direitos identitários. Com 
efeito, a ideologia da inferioridade natural do índio e a 
tutela indígena8 sedimentada nas políticas estatais perpe-
tuaram este modelo de subordinação. (FAJARDO, 2011, 
p. 139; FAJARDO, 2009, p. 12). 

A internalização por parte dos indígenas das repre-
sentações negativas do grupo étnico hegemônico perante 
a sua etnia é uma das perversas situações que decorreram 
das relações de embate étnico e cultural observáveis nos 
países da América Latina.  É o que Oliveira descreve como 
“consciência infeliz”, quando a consciência indígena, víti-
ma do colonialismo etnocêntrico, resta dividida em duas: 
“uma voltada para os seus ancestrais e outra voltada para 
os poderosos homens que o circundam” (2006, p. 43). Não 
é senão após a primeira onda de mudanças constitucionais 
na região, que a abertura ao multiculturalismo, em cer-
ta medida sob os auspícios de instrumentos normativos 
internacionais, especialmente a Convenção 169 da OIT 
(Organização Internacional do Trabalho), aprovada em 
1989, permitem políticas de reconhecimento, impulsionadas 
pelas demandas de coletividades que lutam para que suas 
identidades étnicas sejam respeitadas. 

Os anos 80, precisamente entre 1982-1988, é o 
espaço de desenvolvimento do primeiro ciclo de reformas 

8 Relembre-se que até o Código Civil Brasileiro de 1916 (art. 6º, III 
e parágrafo único) os indígenas, ali denominados ‘silvícolas’, eram 
considerados relativamente incapazes, devendo ser tutelados pelo 
órgão indigenista estatal até que se adaptassem à civilização.
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constitucionais – o ciclo do constitucionalismo multicultural 
–, segundo a proposta de Fajardo. Este ciclo se caracteriza 
pela positivação constitucional do reconhecimento da 
multiculturalidade da sociedade, do direito individual 
e coletivo à identidade cultural e alguns outros direitos 
indígenas. É também nesse contexto que surge o conceito 
de diversidade cultural, todavia, não há nas constituições do 
primeiro ciclo o reconhecimento expresso do pluralismo 
jurídico. (FAJARDO, 2011, p. 141-142)

A autora menciona como constituições representati-
vas desse primeiro momento a da Guatemala (1985), que 
reconhece a conformação multicultural, multilinguística 
e multiétnica do povo, o direito individual e coletivo à 
identidade cultural, além de alguns direitos indígenas e 
referentes a grupos étnicos; a Constituição de Nicarágua 
(1987), que reconhece direitos culturais, linguísticos e terri-
toriais a comunidades étnicas, reconhecendo a configuração 
multiétnica da sociedade. Também a Constituição brasileira 
de 1988 se situa nesse ciclo, embora a autora reconheça 
seus avanços no tocante à implantação de alguns direitos 
provenientes dos debates para a revisão da Convenção 107 
da OIT9, já que foi promulgada um ano antes da aprovação 
da Convenção 169 da OIT10, motivo pelo quê considera 

9 Aprovada em 1957, a Convenção 107 da OIT, de cunho integra-
cionista, antecedeu a Convenção 169 da OIT, aprovada em 1989. 

10 Segundo os comentos de Sieder (2011, p. 306-307): “El Con-
venio 169 establece la obligación de los Estados de promover la plena 
efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos 
identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus institu-
ciones. Entre sus cláusulas más importantes están las que establecen 
que los pueblos indígenas tienen un derecho de decisión respecto de los 
procesos de desarrollo que los afecten y garantías sobre su derecho a ser 
previamente consultados sobre tales procesos.”
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que a Constituição de 1988 se situa no limiar do segundo 
ciclo de reformas constitucionais. (FAJARDO, 2011, p. 141)

O segundo ciclo de reformas, o ciclo do consti-
tucionalismo pluricultural, tem lugar entre 1989-2005. 
Ademais dos direitos à identidade cultural e étnica já 
conquistados no primeiro ciclo, o pluralismo e a diver-
sidade cultural são alçados a princípios constitucionais. 
Vislumbra-se o avanço no sentido da ressignificação da 
natureza do Estado ao introduzir-se a noção de nação 
multiétnica ou multicultural e Estado pluricultural (e 
não mais Estado-nação monocultural, tão caro ao cons-
titucionalismo do século XIX). (FAJARDO, 2011, p. 
142 e p.146)

Sob a influência da Convenção 169 da OIT, então 
recentemente aprovada, há nessas constituições a inclusão 
de vários direitos relativos aos povos indígenas e outros 
grupos étnicos, incluindo-se a educação bilíngue inter-
cultural, o direito ao território, a consulta prévia, dentre 
outros. (FAJARDO, 2011, p. 142)

Entrementes, o mais significativo avanço do segundo 
ciclo é o rompimento com o monismo jurídico, ao re-
conhecer-se o direito costumeiro indígena, suas normas, 
procedimentos, autoridades e funções de justiça ou juris-
dicionais. Destarte, o Estado deixa de ser a única fonte de 
produção legal do direito e do uso legítimo da violência, 
superando-se a ideia clássica de soberania e monopólio. 
Conserva-se, todavia, a limitação constitucional, em uma 
espécie de pluralismo jurídico interno. Assim, a adminis-
tração da justiça, a produção normativa e a manutenção 
da ordem pública interna, conquanto possam ser exercidos 
tanto pelos órgãos soberanos estatais quanto pelas auto-
ridades indígenas, devem sê-lo nos limites do controle 
constitucional, o que, segundo a autora, “no siempre se im-



18

plementan de modo orgânico y sistemático.” (FAJARDO, 2011, 
p. 142-143; FAJARDO, 2009, p. 30)

Para tanto contribuem a ausência de lei ou juris-
prudência acerca do exercício da vasta lista de direitos 
consagrados aos povos indígenas, e especial em relação à 
jurisdição indígena, aliada à carência de meios institucionais 
aptos a pô-los em prática e a necessidade de revisão de 
todo o ordenamento jurídico após o advento das reformas. 
(FAJARDO, 2011, p. 143)

Todos os países andinos, à exceção do Chile, adota-
ram alguma espécie de pluralismo jurídico interno em 
suas cartas: Colômbia (1991), Bolívia (1994), Peru (1993), 
Equador (1998), Venezuela (1999). Também as constitui-
ções do México (1992), da Argentina (1994) e do Paraguai 
(1992) são representantes do ciclo do constitucionalismo 
pluricultural. (FAJARDO, 2011, p. 143 e p. 145)

Segundo a autora, como produto de reivindicações 
dos movimentos indígenas em países latino-americanos por 
reconhecimento de seus sistemas normativos, bem como 
da confluência dos novos direitos garantidos internacio-
nalmente a estes povos, mormente pela Convenção 169 da 
OIT11, do favorecimento ao reconhecimento de direitos 
indígenas ensejado pelas ideias do multiculturalismo e da 
tendência global de reformas judiciárias para incorporação 

11 A Convenção 169 da OIT, em seu artigo 8.2, reconhece o direito à 
conservação dos costumes e instituições indígenas, desde que limita-
dos ao respeito pelos direitos humanos internacionais e pelos direitos 
fundamentais reconhecidos pelo direito nacional: “Esses povos deverão 
ter o direito de conservar seus costumes e instituições próprias, desde 
que eles não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais defi-
nidos pelo sistema jurídico nacional nem com os direitos humanos 
internacionalmente reconhecidos. Sempre que for necessário, deverão 
ser estabelecidos procedimentos para se solucionar os conflitos que 
possam surgir na aplicação deste principio.”
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de mecanismos alternativos para resolução de conflitos, 
exsurge o pluralismo jurídico. Inicialmente, nas constitui-
ções do segundo ciclo, entretanto, adotou-se uma sorte de 
pluralismo jurídico interno, isto é, submetido à soberania 
nacional e aos direitos humanos.

Tal pluralismo, não obstante rompa com o modelo de 
Estado-nação monocultural e com a identidade Estado-di-
reito impostos no século XIX, trata-se, conforme aventado, 
de um pluralismo jurídico submetido à Constituição. So-
mente a Constituição do Peru (1993) se harmoniza com 
a Convenção 169 da OIT ao determinar que a jurisdição 
especial não deva afrontar os direitos da pessoa, enquanto 
as demais colocam a jurisdição indígena em posição de 
subordinação em relação à Constituição e às leis, e no caso 
venezuelano inclui-se até a ordem pública. (FAJARDO, 
2011, p. 146-147)

Nesse contexto, reconhece-se o direito a que os 
povos indígenas/campesinos tenham autoridades e ins-
tituições próprias, segundo suas próprias normas e pro-
cedimentos ou seu direito consuetudinário e costumes, 
exercendo função jurisdicional (jurisdição especial) e 
de administração de justiça. Entrementes, nem todas as 
cartas do segundo ciclo lograram implementar o pluralis-
mo jurídico de maneira “suficientemente orgânica nem 
consistente” (FAJARDO, 2011, p. 146, tradução nossa), 
de maneira que às vezes há apenas referência ao plu-
ralismo em seções pontuais da constituição, mormente 
aquela que versa sobre o Poder Judiciário (a exemplo da 
constituição da Colômbia de 1991 e do Peru de 1993) 
ou há a presença inorgânica da temática em outras se-
ções (como é o caso da Bolívia, em sua Constituição de 
1994, onde há alusão em capítulo relacionado a assuntos 
agrários). (FAJARDO, 2011, p. 146)
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Ademais, as cartas do ciclo pluricultural não são homo-
gêneas quanto à extensão da competência material, pessoal 
e territorial da jurisdição especial12,assim, as constituições 
da Colômbia e a do Peru determinam a competência ter-
ritorial, enquanto a da Venezuela impõe limitação pessoal, 
estatuindo que aquelas instâncias de justiça somente se 
aplicam aos povos indígenas. Já as cartas da Bolívia (1994) 
e do Equador (1998) fazem limitação material, ao cingir-se 
a assuntos internos, restrição que as demais constituições 
do mesmo ciclo não fazem, tampouco a Convenção 169 
da OIT. Contudo, tais competências soem ser limitadas 
pela via judicial ou legislativa.13 (FAJARDO, 2011, p. 147)

É de notar-se, portanto, que as limitações impostas 
à jurisdição especial e assim ao pluralismo jurídico do 
segundo ciclo, são objeto de constante disputa judicial 
e política e soam a princípio incoerentes com a própria 
ideia de pluralismo jurídico e com o direito à diversidade 
cultural e a igualdade de culturas conclamadas pelas mes-
mas constituições, traduzindo-se em pluralismo jurídico 
subordinado colonial. (FAJARDO, 2011, p. 147-148)

Com efeito, o desafio de se resolver de modo plu-
ral e intercultural os conflitos de interlegalidade entre as  

12 A Colômbia, país de maioria não-indígena cunhou a expressão “ju-
risdição especial” em contraposição à jurisdição ordinária, referente 
à população em geral. Entretanto, tal tradição subsistiu, de maneira 
que mesmo países com maioria indígena, como é o caso do Peru 
e da Bolívia acabaram por adotá-la. (FAJARDO, 2011, p. 147)

13 Em sentido contrário cite-se a emblemática decisão da Corte 
Constitucional da Colombiana, que em razão de considerar que um 
pluralismo limitado à Constituição e às leis poderia restar inócuo, 
estabeleceu quatro mínimos a serem respeitados, de forma que as 
decisões da jurisdição especial deveriam obedecer a: não incluir 
pena de morte, tortura ou escravidão e deviam ser de alguma forma 
previsíveis. (FAJARDO, 2011, p. 148)



21

jurisdições, bem como aqueles casos em que ocorre vio-
lação a direitos humanos por parte da jurisdição indígena, 
é a tarefa que o segundo ciclo deixou ao ciclo seguinte, 
porquanto houve naquele um intenso desacordo entre os 
princípios consagrados e a as instituições monoculturais 
tradicionais, revelando a ausência de procedimentos insti-
tucionais capazes de sanar o aludido desafio. (FAJARDO, 
2011, p. 148-149)

Fajardo atenta ainda para o que chama “neutralización 
de los nuevos derechos conquistados” (2011, p. 143) ocorrido 
no segundo ciclo, referindo-se ao resultado da adoção 
simultânea de normas que facilitaram a implementação 
de políticas neoliberais14 (houve a diminuição do papel do 
Estado na economia, a abertura da economia ao mercado 
e a redução de direitos sociais), e de normas multiculturais 
e fortalecedores dos direitos relativos aos povos indígenas. 

Finalmente, o terceiro ciclo de reformas constitucionais 
é aquele denominado ciclo do constitucionalismo 
plurinacional15, que se resume a dois processos constituintes, 

14 Sobretudo no Peru e na Bolívia, o que facilitou a instalação de em-
presas multinacionais. A constituição do Peru de 1993, não obstante 
ter reconhecido o pluralismo jurídico e o caráter pluricultural do 
Estado, trouxe normas que fulminaram a imprescritibilidade, inalie-
nabilidade, e impenhorabilidades das terras indígenas, o que já era 
garantido em constituições precedentes, ensejando assim o avanço 
das multinacionais em território indígena. (FAJARDO, 2011, p. 143)

15 Nesse sentido, Bartolomé Clavero (2011, p. 3) sustenta existir uma 
diferença primordial entre um Estado que se qualifique como cul-
turalmente diverso (e assim, multicultural ou pluricultural) e um 
Estado que afirme como nacionalmente plural em sua composição 
(plurinacional), pois apenas neste se reconhece a necessidade de 
uma reconstituição desde sua base, fundada em novos princípios, 
a exemplo dos casos do Equador e da Bolívia, pelo menos em sua 
dimensão político-normativa.  
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quais sejam, o da Bolívia (2006-2009) e do Equador 
(2008).  Tais cartas propõem um projeto descolonizador 
do Estado, por meio de sua própria refundação, passando 
assim a ser denominado Estado plurinacional, com o 
reconhecimento expresso dos conhecimentos milenares 
dos povos indígenas, outrora ignorados quando da fundação 
do Estado republicano. Ademais, afirmam um pluralismo 
jurídico igualitário16, fundado na igual dignidade dos povos 
e culturas, apostando no diálogo intercultural. 

Destarte, aduz a autora, os povos indígenas deixam de 
ser reconhecidos como “culturas diversas”, passando a ser 
tidos como “nações originárias” ou “nacionalidades”, dota-
das do direito de autodeterminação ou livre determinação. 
É dizer, passam a gozar de maior protagonismo, atuando 
como sujeitos políticos coletivos, capazes de definir seu 
próprio destino e de governar-se consoante suas próprias 
autonomias, participando ativamente das decisões políticas 
do Estado. Nesse sentido, explicita Fajardo (2011, p. 149):

Al definirse como un Estado plurinacional, resultado 
de un pacto entre pueblos, no es un Estado ajeno el 
que “reconoce” derechos a los indígenas, sino que los 
colectivos indígenas mismos se yerguen como sujetos 
constituyentes y, como tales y junto con otros pueblos, 
tienen poder de defi nir el nuevo modelo de Estado y 
las relaciones entre los pueblos que lo conforman. Es 
decir, estas Constituciones buscan superar la ausencia 
de poder constituyente indígena en la fundación  re-
publicana y pretenden contrarrestar el hecho de que se 

16 A este respeito, cumpre a menção ao comentário de Santos (2007, 
p. 26), em defesa da subordinação do sistema jurídico indígena à 
Constituição: “Las naciones o pueblos como ustedes, podrían crear proba-
blemente su constitución local, por las autonomías; pero las constituciones 
locales tienen que respetar la constitución nacional.”
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las haya considerado como menores de edad sujetos a 
tutela estatal a lo largo de la historia.

Como produto das novas reinvindicações indígenas e 
da população em geral, impulsionadas pela crise do modelo 
de ajuste estrutural e das políticas neoliberais, emergem 
novos direitos sociais imbuídos das cosmovisões indígenas, 
a exemplo do direito à água, à segurança alimentar, ao “buen 
vivir”17, bem como da elevação da Pachamama18 a sujeito de 
direitos na carta equatoriana, dentre outros. (FAJARDO, 
2011, p. 149; FAJARDO, 2009, p. 27)

No terceiro ciclo, o fundamento do pluralismo legal 
se desloca de tão-somente a diversidade cultural para en-
volver também o princípio da interculturalidade e o direi-
to dos povos indígenas e originários à autodeterminação  

17 Buen vivir é conceito de conteúdo ético-moral de harmonia simbi-
ótica entre o ser humano e a natureza, proveniente das cosmovisões 
indígenas, que perpassa as Constituições da Bolívia (2009) e do 
Equador (2008), figurando como objetivo positivado a ser cumprido, 
pois se relaciona com todos os aspectos da vida e inspira um novo 
modelo de desenvolvimento econômico, e assim de novos modelos 
de produção e consumo, que tem como centro a coletividade e a 
relação não instrumental entre a natureza e o humano.

18 A carta da Bolívia grafa como Pachamama, ao passo que na do 
Equador diz-se Pacha Mama. Zaffaroni (2011, p. 57) assim a define: 
“La Pachamama es uma deidad protectora –no propriamente creadora, 
interesante diferencia- cuyo nombre proviene de las lenguas originarias y 
significa Tierra, en el sentido de mundo. Es la que todo lo da, pero como 
permanecemos en su interior como parte de ella, también exige reciprocidad, 
lo que se pone de manifiesto en todas las expresiones rituales de su culto. 
Con ella se dialoga permanentemente, no tiene ubicación espacial, está en 
todos lados, no hay un templo en el que vive, no tiene una morada porque 
es la vida misma. Si no se la atende cuando tiene hambre o sed, produce 
enfermedades. Sus rituales, justamente consisten en proporcionarle bebida y 
comida (challaco).”
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(conforme consta na carta do Equador) ou livre deter-
minação (conforme consta na constituição boliviana) dos 
povos. (FAJARDO, 2011, p. 150) Ressalte-se que estas 
cartas do século XXI foram aprovadas sob os auspícios 
da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos 
Povos Indígenas19, de 2007, que assinala em seu artigo 3 
o direito à autodeterminação. 20

Nesse contexto, a constituição da Bolívia, em busca 
de traduzir a interculturalidade em implicações institucio-
nais, estabelece o dever de paridade de representação entre 
membros da jurisdição indígena e da jurisdição ordinária na 
composição de seus tribunais, incluindo o Tribunal Plurina-
cional Constitucional.21 Entrementes, atenta Fajardo (2011, 
p. 150), tais avanços no sentido da plurinacionalidade não 
se deram sem as resistências teóricas e práticas do passado, 
é o que se vislumbra nas limitações impostas ao primeiro 
texto elaborado pela Assembleia Constituinte da Bolívia, 

19 Trata-se do instrumento normativo mais completo e integrado a 
versar sobre direitos individuais e coletivos indígenas e as obriga-
ções estatais quanto a estes. (SIEDER, 2011, p. 309). A Declaração 
relembra o fato de as populações indígenas terem sofrido a injustiça 
histórica decorrentes dos séculos de colonização e usurpação siste-
mática de suas terras e recursos, impedindo assim seu desenvolvi-
mento; afirma a igualdade dos povos indígenas perante a sociedade, 
reafirmando seu direito à diferença; e dentre outras coisas, reconhece 
também a mobilização indígena crescente contra a opressão.

20 Artigo 3 Os povos indígenas têm direito à autodeterminação. 
Em virtude desse direito determinam livremente sua condição 
política e buscam livremente seu desenvolvimento econômico, 
social e cultural.”

21 Assim dispõe o artigo 197 da Constitución Política del Estado Plurina-
cional de Bolívia: “Artículo 197. I. El tribunal Constitucional Plurinacional 
estará integrado por Magistradas y Magistrados elegidos con criterios de 
purinacionalidad, con representación del sistema ordinario y del sistema 
indígena originario campesino.”
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obstaculizando o pleno reconhecimento da autonomia 
e jurisdição indígena. Assim, conclui a autora, coexistem 
no texto boliviano princípios pluralistas e normas limi-
tadoras – a exemplo da restrição da jurisdição indígena a 
assuntos internos (indígenas), aplicável a indígenas, na cir-
cunscrição de seu seus territórios –, demandando esforços 
interpretativos a fim de salvaguardar os ideais pluralistas e 
descolonizadores dessa carta.

O reconhecimento expresso das funções jurisdicionais 
indígenas, de igual hierarquia à jurisdição ordinária, figura 
claramente nas cartas boliviana e equatoriana, diferente-
mente das constituições anteriores, que se limitavam a tratar 
do tema de maneira genérica e pontual. As constituições 
do terceiro ciclo consagram vários artigos aos direitos e à 
justiça indígenas de maneira transversal, perpassando todo o 
texto constitucional. Desta forma, sobretudo na carta boli-
viana, há a harmonização do exercício de poderes – outrora 
exclusivos do Estado –, evitando possíveis colisões entre a 
atuação indígena e os poderes constituídos. (FAJARDO, 
2011, p. 151-152)

O terceiro ciclo, ou ciclo constitucionalismo plurina-
cional, é então marcado pela pluralização dos direitos, da 
composição dos órgãos públicos, das formas de exercício 
do poder e da democracia. A Bolívia, à guisa de exemplo, 
reconhece, ademais da clássica democracia representativa, 
outras formas de participação22, quais sejam, a democracia 

22 Assim dispõe a Constituição boliviana de 2009: “Artículo 11. I. 
La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática 
participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condicio-
nes entre hombres y mujeres. II. La democracia se ejerce de las siguientes 
formas, que serán desarrolladas por la ley: 1. Directa y participativa, por 
medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de 
mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y 



26

direta e participativa,  através da revocatória de mandato, 
de consultas, referendos etc. e a democracia comunitária, 
através da qual se legitima a eleição e o exercício do poder 
por meio de autoridades indígenas de acordo com seu 
próprio sistema normativo. (FAJARDO, 2011, p. 150)

Sem dúvidas, a mudança paradigmática alcançada pelo 
ciclo do constitucionalismo plurinacional é o objeto prin-
cipal das construções teóricas acerca do novo movimento 
constitucional na América Latina, ainda que estas divirjam 
entre si, inclusive no tocante à abrangência de suas defi-
nições. Todavia, é possível afirmar que as constituições da 
Bolívia (2009) e do Equador (2008) estão sempre no foco 
em torno do qual se constrói o novo constitucionalismo 
latino-americano.23 

1.3. AS CONSTITUIÇÕES PLURALISTAS DA 
BOLÍVIA (2009) E DO EQUADOR (2008) 
COMO RUPTURA COM A HERANÇA 
COLONIAL EUROCÊNTRICA

A partir do aparato teórico apresentado, conclui-se que 
as Constituições da Bolívia e do Equador, aprovadas em 
2009 e em 2008, respectivamente, são aquelas que dentro 
da diversificada doutrina acerca do novo constitucionalismo 

cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley. 2. Representativa, por 
medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, 
conforme a Ley. 3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o 
nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos 
propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre 
otros, conforme a Ley.”

23 A título de exemplo, a concepção de novo constitucionalismo 
pluralista latino-americano, trazida por Pedro Brandão (2013), 
somente reconhece estas duas cartas como representantes do novo 
movimento na região. 
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latino-americano gozam de unanimidade em relação ao 
seu caráter transformador e anticolonialista24. 

Os referidos textos constitucionais, inseridos no ciclo 
do constitucionalismo plurinacional na classificação de 
Fajardo, contém em seu projeto alguns aspectos comuns, 
notadamente a implementação de um Estado plurinacio-
nal, a partir da própria refundação do Estado, a criação de 
formas que possibilitem maior participação popular, so-
bretudo daqueles grupos sociais que foram historicamente 
invisibilizados e marginalizados, e a possibilidade de maior 
intervenção estatal na economia. 

Assim, tais constituições significam efetivamente uma 
ruptura relativamente às experiências constitucionais pre-
cedentes, afastando-se do constitucionalismo eurocêntrico 
e tradicional. Cuida-se assim de um novo paradigma epis-
temológico e político-social (SANTOS, 2010a, p. 44-46), 
de maneira que as concepções universalistas trazidas pela 
modernidade ocidental europeia não encontram guarida 
nestes projetos, que, ao contrário, enfatizam os princípios 
do pluralismo e da interculturalidade, com intenção clara-
mente descolonizadora.

Nesta senda, Wolkmer (2011, p. 377) assinala que a 
tradição constitucional latino-americana sempre padeceu 
de cartas políticas que consagravam a idealização de esta-
do de universal, se resumindo a anunciar abstratamente a 
igualdade formal, a independência de poderes, a soberania 

24 Intenção que fica especialmente clara no preâmbulo da carta bolivia-
na: “[...] Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. 
Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario 
Socialde Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los 
propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora 
e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la 
libre determinación de los pueblos.[...]”
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popular, a garantia liberal de direitos e uma noção de ci-
dadania culturalmente homogênea. E continua o autor:

Na prática, as instituições jurídicas são marca-
das por controle centralizado e burocrático do 
poder oficial; formas de democracia excludente; 
sistema representativo clientelista; experiências 
de participação elitista; e por ausências históri-
cas das grandes massas campesinas e populares. 
Certamente, os documentos legais e os textos 
constitucionais elaborados na América Latina, 
em grande parte, têm sido a expressão da vontade 
e do interesse de setores das elites hegemônicas 
formadas e influenciadas pela cultura europeia 
ou anglo-americana. 

Assim, Wolkmer (2011, p. 377-378) afirma que o 
novo constitucionalismo na América Latina rompe com o 
modelo anterior de lógica liberal-individualista, reconfi-
gurando o espaço público em conformidade com os inte-
resses e necessidade das maiorias historicamente afastadas 
dos processos decisórios, fundando um novo paradigma 
constitucional que o autor denomina “constitucionalismo 
pluralista intercultural” (WOLKMER, 2011, p. 404). 

As novas constituições latino-americanas representam, 
portanto, o abandono da forma eurocêntrica de pensar o 
Estado e o direito na região, conquanto tem-se a reengenha-
ria das instituições, a inovação das ideias e dos instrumentos 
jurídicos em direção aos interesses e às culturas violenta-
mente invisibilizadas da sua própria história, de tal forma 
que as novas cartas, fruto dos inovadores processos sociais 
de luta na América Latina, enfatizam o protagonismo de 
novos atores sociais, reconhecem realidades plurais e a força 
inconteste dos povos indíngenas no continente, iniciando 
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através de práticas desafiadoras uma tentativa de processo 
de descolonização do poder e da justiça. (WOLKMER, 
2011, p. 377-388 e p. 404).

É nesse contexto que observa Brandão (2013, p. 35): 

No plano Latino Americano; existe, na verdade, 
é um Novo Constitucionalismo Pluralista que 
se contrapõe ao antigo Constitucionalismo 
Latino Americano, marcado pelo elitismo, pela 
ausência de participação popular e pela subor-
dinação das práticas, saberes e conhecimento 
dos povos indígenas.

É justamente a partir da superação da subordinação das 
práticas e conhecimentos dos povos originários que se dá a 
abertura epistemológica das novas constituições da Bolívia 
e do Equador às cosmovisões indígenas, que perpassam a 
lógica de tais textos, tomando as lutas históricas por eman-
cipação como eixo epistêmico, contribuindo para ampliar 
o horizonte de sentido entre direito, política e cultura, no 
contexto do novo movimento constitucional. 

Assim, reveste-se de especial importância as propostas 
epistemológicas – as teorias pós-coloniais, as teorias desco-
lonais latino-americanas e as Epistemologias do Sul – que, 
de maneira geral, constatam que a herança colonial não se 
encerra com o final formal do período colonial, mas ao 
contrário, existe toda uma cultura condicionada pelo pro-
cesso colonial desde o período da colonização até os dias 
atuais (ASCHROFT; GRIFFITHS; TIFFIN, 2007, p. 169). 

Nessa direção apontam os estudos pós-coloniais e 
subalternos de autores anglófonos provindos de ex-colô-
nias europeias no Oriente Médio e na Ásia, a exemplo de 
Edward Said, Gayatri Chakravorty Spivak e Homi Bhabha, 
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que atribuiram à colonização uma dimensão epistemológica 
e ideológica (BLANCO, 2009, p. 72), atentando para o fato 
de que a colonização, para além de exploração econômica, 
constituiu igualmente a imposição de uma racionalidade 
sobre outra, tendo sido tal dominação cultural essencial para 
facultar a dominação econômica. É nesse contexto em que 
se faz mais adequado falar antes em colonialidade que em 
colonialismo para se remeter à dimensão epistemológica, 
cultural e simbólica de tal fenômeno.25 (CASTRO-GÓ-
MEZ, 2005, p. 20)

Além de apontar para a questão da essencialização do 
outro, fundamental para que se estabelecesse o domínio 
colonial do ocidente, autores do pós-colonialismo anglo-
-saxão, a exemplo de Edward Said, atentam para o fato 
de que tais criações de representações e concepções de 
mundo, e assim de formação de subjetividades concretas, 
foram essenciais para que se tornasse viável a submissão 
ao poder econômico e político europeu, isto é, não seria 
possível a dominação apenas pela força, sendo este elemento 
representacional e ideológico primordial. 

Assim, a construção de um imaginário oriental e 
ocidental26, enquanto formas de pensamento e de viver são 
elementos que devem constar em toda explicação que se 

25 É nesse sentido que Castro-Gómez afirmar haver em comum 
entre tais teorias a afirmação de certo ‘ponto cego’ no marxismo 
em relação à dimensão epistemológica do poder, e assim uma certa 
invisibilidade das questões “superestrututais” étnica e racial, que 
a tradição marxista europeia não trata com a devida importância 
(CASTRO-GÓMEZ, 2005, p.12-17).

26 Bem como de um imaginário Norte e Sul, ao tratar das questões 
específicas da Améria Latina. Note-se que este Sul “Não se resume ao 
sul geográfico, pois visa integrar o conjunto de países que foi vítima 
do colonialismo europeu e, ao mesmo tempo, classes e grupos sociais 
no interior do norte geográfico, de modo que o sul metafórico seria 
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pretenda completa, seja econômica ou sociológica, acerca 
do colonialismo (CASTRO-GÓMEZ, 2005, p. 22). Resta 
claro que ao afirmar que a divisão geopolítica deriva sua 
legitimidade da divisão ontológica ente as culturas e ao 
evidenciar as relações entre saber e poder, Said busca ex-
plicar a partir de quais relações de poder tais identidades 
florescem, colocando em relevo a maquinaria geopolítica 
de saber/poder que torna ilegítimo que as diversas formas 
de produzir conhecimentos e culturas existam simultanea-
mente, e de fato invisibilizando a variedade epistemológica 
do mundo (CASTRO-GÓMEZ, 2005, p. 26-27), conclusão 
a que chega não só Said e outros pós-colonialistas de língua 
inglesa, mas também os autores descoloniais na América 
Latina e Boaventura de Sousa Santos. 

Entretanto, o aporte teórico anglo-saxão no debate da 
teoria pós-colonial não é suficiente para permitir vislum-
brar a especificidade do debate latino-americano sobre a 
modernidade/colonialidade, que propõe uma ruptura mais 
profunda – a descolonização do pensamento –, ensejando 
uma desobediência epistêmica com relação ao conheci-
mento europeu canônico, mesmo aqueles considerados mais 
críticos (BRAGATO, 2014, p. 211), de sorte que trataremos 
sobre o pensamento descolonial a partir das teorias de 
Walter Mignolo e Aníbal Quijano, e por fim, apontaremos 
sua semelhança com a proposta de Epistemologias do Sul, 
de Boaventura de Sousa Santos.

O pensamento descolonial latino-americano se insere 
na trilha das formas de pensamento contra-hegemônicas da 
modernidade e tem inspiração nos movimentos de resistên-
cia ao colonialismo a partir da asserção de que a modernidade  

“o lado dos oprimidos pelas diferentes formas de dominação colonial 
e capitalista” (SANTOS; MENESES, 2010b, p. 13)



32

não se trata de um fenômeno linear e homogêneo27, e 
assim as formas de saber e de conhecimento hegemônicos 
tampouco foram os únicos produzidos ao longo das últimas 
cinco décadas (MIGNOLO, 2005, p. 12). Destarte, conclui 
Mignolo (MIGNOLO, 2005, p. 17) que a prática epistêmica 
descolonial tem como fim a descolonialidade do poder e 
emerge enquanto resposta à formação destas estruturas de 
dominação, que serão chamas de matriz colonial de poder 
por Quijano. Nesse contexto, Mignolo (2005, p. 18) são 
elencadas principais premissas do projeto da modernidade/
colonialidade, dentre elas aquela que afirma que não há 
modernidade sem colonialidade, porque a colonialidade é 
constitutiva da modernidade.

A desconstrução do mito da modernidade lograda pelo 
pensamento descolonial latino-americano se deu através da 
crítica ao eurocentrismo iniciada pela teoria da libertação 
na América Latina, e consiste em desmascarar o projeto de 
normalização iniciado pela Europa e que ganhou grandes 
proporções com o Iluminismo. Assim, fazia-se necessário 
construir o sujeito “normal”, necessário ao capitalismo 
(homem, branco, proprietário, heterossexual etc.), e em 
contraposição o “outro”, que estava colocado do lado de 
fora da Europa. Logo, a imagem do burguês do século XVII 
foi feita enquanto negação dos “selvagens” que habitavam 
a América, a África etc., e estavam no passado de barbárie, 
que é o lugar daqueles que estavam “fora”.  Os valores 
presentes da civilização foram afirmados a partir deste 
contraste. (CASTRO-GÓMEZ, 2005, p. 67) A história 
da humanidade foi tida como o progresso inexorável em 

27 Dussel, à guisa de exemplo, considera a existência de duas modernidades, 
a primeira  que se inicia em 1492 e a segunda, geralmente identificada 
com a única modernidade. (CASTRO-GÓMEZ, 2005, p. 49)
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direção a um modo de vida capitalista no qual a Europa 
ocupava lugar privilegiado em relação às demais formas de 
viver, de produzir (o que inclui produzir conhecimento e 
cultura). Isto é, uma visão teleológica da história28, na qual 
a modernidade europeia e a ciência moderna ocupam a 
posição superior, e assim outras formas de produção e de 
conhecer foram relegadas ao passado, tratadas como pri-
mitivas, não científicas e fadadas ao ocaso.

No mesmo sentido, a partir da teoria da dependência 
na América Latina, observou-se que as relações de depen-
dência centro-periferia não se davam somente nas esferas 
econômica e política, mas também na esfera epistemológica 
e que o próprio conhecimento foi instrumento de coloni-
zação. A colonialidade29 é uma característica que provém 
deste processo e que subsiste de várias maneiras de neoco-
lonialismo global ou colonialismos internos (QUIJANO, 
2005, p. 277-278). E assim chega-se à categoria principal 
para os debates da modernidade/colonialidade, a coloniali-
dade do poder, assim definida por quem primeiro a cunhou:

Consiste, en primer término, en una colonización 
del imaginario de los dominados. Es decir, actúa en 
la interioridad de ese imaginario... La represión re-
cayó, ante todo,sobre los modos de conocer, de producir  

28 Conforme afirma Quijano (2005, p. 204), nessa perspectiva de 
história eurocentrada, os povos colonizados estão colocados no 
passado de uma trajetória cujo ápice é a Europa. Os não europeus 
poderiam ser considerados como pré-europeus que com o passar 
do tempo será o europeu ou modernizado, e assim, nessa escala de 
hierarquias que se relacionou o mítico e o irracional, o tradicional  
e o moderno, o primitivo e o civilizado etc. 

29 A colonialidade é uma marca do poder exercido nas relações de 
dominação colonial da modernidade, ao contrário do diferencia do 
colonialismo em si, que se trata de um processo de poder.
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conocimiento,de producir perspectivas, imágenes y sis-
temas de imágenes, símbolos, modos de significación; 
sobre los recursos, patrones e instrumentos de expre-
sión formalizada y objetivada, intelectual o visual... 
Los colonizadores impu-sieron también una imagen 
mistificada de sus propiospatrones de producción de 
conocimientos y significaciones. (QUIJANO, 1992, 
p. 438)

Em termos gerais, tal afirmação implica três caracte-
rísticas da colonialidade do poder: a) a dominação colonial 
se deu por meios não exclusivamente coercitivos, já que 
foi afirmada entre colonizadores e colonizados uma su-
perioridade étnica e epistêmica, que forçou os últimos a 
adotarem como seu o universo cognitivo do colonizador, 
relegando à inferioridade suas formas de conhecer a si 
mesmos e ao mundo e tomando o imaginário cultural eu-
ropeu como a única forma de relacionar-se com o mundo 
social e com a natureza; b) com a eliminação de outras 
formas de conhecer, de produzir imagens, símbolos e 
significados próprias das populações nativas e tradicionais, 
outras as substituíram para servir ao propósito colonial, e 
o imaginário colonial cultural europeu exerceu uma forte 
fascinação sobre a vontade e o desejo dos subalternos, 
uma vez que dava acesso ao poder, trata-se da europei-
zação cultural, nos termos de Quijano; c) além de um 
tipo hegemônico de subjetividade, criou-se igualmente 
um tipo hegemônico de conhecimento, é nesse sentido 
que há uma criado uma forma de conhecimento com 
pretensões de objetividade, neutralidade, cientificidade e 
objetividade, considerar o observador fora do observado 
e daí ter a pretensão de se instituir uma visão de mundo 
reconhecida como legítima, válida, universal e amparada 
pelo Estado, o que possibilitou o controle social e eco-
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nômico sobre o mundo e a eliminações de outras visões 
que não favoreciam às necessidade capitalistas dos centros, 
que foram taxonomizadas e hierarquizadas. Tal estratégia 
epistêmica de domínio continua vigente e perpassa todas 
as relações sociais. (CASTRO-GÓMEZ, 2005, p. 58-64)

Em sentido semelhante, Boaventura de Sousa Santos 
(2010a, p. 4, tradução nossa) propõe as Epistemologias do 
Sul, definidas como sendo:

[...] a demanda por novos processos de produção 
e de valorização de conhecimentos válidos, cien-
tíficos e não-científicos, e de novas relações entre 
diferentes tipos de conhecimento, a partir das 
práticas das classes e grupos sociais que sofreram 
de maneira sistemática as injustas desigualdades 
e as discriminações causadas pelo capitalismo e 
pelo colonialismo.

Santos parte do princípio de que desde o pensamento 
racional das ciências naturais do século XVI, existe a produ-
ção de uma epistemologia universal ou uma epistemologia 
da ciência moderna, tida como hegemônica. Esse conceito 
universal serviu, sobretudo, para legitimar a dominação co-
lonial, ao subjugar as diferentes formas culturais existente, 
que restaram invisibilizadas. A tal supressão destruidora de 
qualquer manifestação incidente de modelos de pensa-
mento e de saberes locais, Santos denomina epistemicído, 
que também significa a desvalorização e a subordinação, 
em nome dos interesses colonialistas, de conhecimentos 
que não aquele de acordo com o modelo epistemológico 
da ciência moderna, esterilizando assim a vasta variedade 
de diferentes perspectivas culturais e suas multiformes 
cosmovisões. (GOMES, 2012, p. 45) É no mesmo sentido 
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que Linera (2010, p. 153) afirma que “[...] a modernidade 
é o extasiante holocausto da racionalidade indígena”.

Nessa senda, retomando a afirmação de que o im-
perialismo foi igualmente uma ominação epistemológica 
que relegou às margens as culturas dos povos colonizados, 
Santos e Meneses (2010b, p. 7) descrevem as Epistemologias 
do Sul como:

[...] conjunto de intervenções epistemológicas 
que denunciam a supressão dos saberes levada 
a cabo, ao longo dos últimos séculos, pela 
norma epistemológica dominante, valorizam 
os saberes que resistiram com êxito e as re-
flexões que estes têm produzido e investigam 
as condições de um diálogo horizontal entre 
conhecimentos. A esse diálogo entre saberes 
chamamos ecologias de saberes.

O conceito de Epistemologias do Sul se presta, então, 
a apontar as marcas de uma ciência universal moderna, 
que sustentou a violência epistemológica do colonialis-
mo e do capitalismo. Para tanto, é necessário ultrapassar 
o conceito de pensamento abissal, característico da mo-
dernidade ocidental, que divide o mundo em dois polos 
(norte/sul30). Nas palavras de Santos (2010b, p. 32), esta 
“[...] divisão é tal que ‘o outro lado da linha’ desaparece 

30 Conforme explica Santos (2010a, p. 43), a polarização norte/sul não 
é necessariamente geográfica: “El Sur global no es entonces un concepto 
geográfico, aun cuando la gran mayoría de estas poblaciones vive en paísesdel 
hemisferio Sur. Es más bien una metáfora del sufrimiento humano causado 
por el capitalismo y el colonialismo a escala global y de la resistencia para 
superarlo o minimizarlo. Es por eso un Sur anticapitalista, anticolonial y 
antiimperialista. Es un Sur que existe también en el Norte global,20 en 
la forma de poblaciones excluidas, silenciadas y marginadas como son los 
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enquanto realidade, torna-se inexistente, e é mesmo pro-
duzido como inexistente”.

Tal linha imaginária traçada é exaltada com o Direi-
to e o conhecimento moderno. O pensamento jurídico 
parte do princípio abissal da separação entre a legalidade 
e a ilegalidade, sendo as únicas formas existentes perante 
a lei. Da mesma forma, o conhecimento moderno parte 
da linha abissal sobre o verdadeiro e o falso, desse modo, 
é a ciência moderna que detém o poder de distingui-los.

Destarte, sempre haverá pela lógica de exclusão do 
pensamento abissal, a revalência de um dos lados da linha, 
que não podem coexistir. Nesse contexto, afirma Santos 
(2010a, p.39): “A negação de uma parte da humanidade é 
sacrificial, na medida em que constitui a condição para a 
outra parte da humanidade se afirmar enquanto universal”. 
Como se vê, a constatação das Epistemologias do Sul é no 
sentido de que o colonialismo é tão presente hoje quanto 
no período colonial (SANTOS, 2010a, p. 39), na mesma 
inspiração dos estudos pós-coloniais, que na América Latina, 
propõem, conforme aventado, – a partir do reconhecimen-
to do colonialismo como um projeto civilizatório –, uma 
reflexão sistematizada sobre as implicações do período 
da colonização nos contornos da geopolítica mundial e 
suas expressões no período que compreende o final do 
século passado e o início do presente século, quando o 
colonialismo, formalmente, não mais existia (BRAGATO; 
CASTILHO, 2014, p.18-19).

As linhas abissais não são fixas, mas perduram ao longo 
da história, de forma que sua superação, com a consequente 
implementação de uma ecologia de saberes, somente se 

inmigrantes sin papeles; los desempleados; las minorías étnicas o religiosas; 
las víctimas de sexismo, de la homofobia y del racismo.”
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dará, para Santos, a partir de cinco ideias principais, quais 
sejam: a) a epistemologia hegemônica se fundamenta em 
duas diferenças, a diferença cultural (mundo moderno 
cristão ocidental) e a diferença política (colonialismo e 
capitalismo); b) o epistemicídio ensejado pela atuação 
das duas diferenças aludidas; c) o caráter contextual da 
ciência moderna; d) atualmente é possível perceber mais 
facilmente as possibilidades e desafios para a construção de 
epistemologias alternativas; e) a aceitação da diversidade 
epistemológica torna, alargando os critérios de validade do 
conhecimento, significam o enriquecimento de formas de 
intervenção no mundo, através de tradições epistemológicas 
até então ignoradas. (GOMES, 2012, p. 47)

A superação dessa lógica universal se dá pela emergên-
cia das Epistemologias do Sul, a partir de um pensamento 
pós-abissal. Para isso é preciso reconhecer a tenacidade do 
próprio pensamento abissal, a fim de se agir além das suas 
implicações. Santos (2010b, p. 52) entende que não será 
possível qualquer alternativa pós-capitalista progressista en-
quanto perdurar o pensamento abissal, e sobre este assevera:

O pensamento pós-abissal parte da ideia de que 
a diversidade do mundo é inesgotável e que 
esta diversidade continua desprovida de uma 
epistemologia adequada. Por outras palavras, a 
diversidade epistemológica do mundo continua 
por construir (SANTOS, 2010b, p. 51).

O autor assume como condição para o caminhar no 
sentido de um pensamento pós-abissal a copresença radical, 
a qual rompe com a linearidade histórica, ressignificando 
sua compreensão, além de se basear no postulado de que 
contemporaneidade é simultaneidade, de maneira que, no 
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contexto das Epistemologias do Sul, deve ser entendida 
como “práticas e agentes de ambos os lados da linha são 
contemporâneo em termos igualitários”. Nesse sentido, 
a superação do pensamento abissal “pode ser sumariado 
como um aprender com o Sul usando uma Epistemologia 
do Sul”. (SANTOS, 2010b, p. 53)

Ao assumir os diferentes pensamentos a partir da 
historicidade e cultura das mais variadas nações, é possível 
perceber uma ecologia dos saberes, que reconhece uma

pluralidade de conhecimentos além do conhecimento 
científico. Esse conceito parte da premissa de uma total 
renúncia ao pensamento epistemológico universal, sendo 
esta, também, sua principal missão. Assim, a ecologia dos 
saberes é construída tomando por base o pensamento 
“pluralista e propositivo”, que admite o cruzamento dos 
conhecimentos. Esse movimento de encontro dos saberes 
corrobora, ao mesmo tempo, com o aparecimento de uma 
“pluralidade de ignorâncias” (GOMES, 2012, p. 49).

Ao abraçar a diversidade do mundo, a ecologia dos 
saberes, procura delinear os limites da ciência, – e tirá-la 
do pedestal do monopólio da produção da verdade, sem 
contudo, dela prescindir–, de modo a englobar e dar mais 
credibilidade aos  conhecimentos tidos como não científi-
cos, bem como a outras formas de intervenções na realidade 
concreta, garantindo maior participação social.

Assim, Santos propõe uma verdadeira ressignificação 
hierárquica do conhecimento no horizonte das intera-
ções e intervenções concretas permitidas na sociedade a 
na natureza, de tal forma que a soberania não se daria de 
maneira epistêmica, como sói acontecer, mas antes por um 
viés pragmático: “deve dar-se preferência às formas de co-
nhecimento que garantam a maior participação dos grupos 
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sociais envolvidos na concepção, na execução, no controle 
e na fruição da intervenção” (SANTOS, 2010b, p. 60)

É nesse horizonte de sentido, considerando as inten-
ções e implicações práticas da superação do pensamen-
to abissal, que a proposta das Epistemologias do Sul se 
aproxima da ideia da descolonidade de poder – e assim a 
descolonização de todas as estruturas do Estado –, advinda 
das formulações de Aníbal Quijano e Walter Mignolo31.

1.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A constituição de 2008 do Equador, juntamente com 
a da Bolívia de 2009, integrantes do ciclo do constitu-
cionalismo plurinacional, são aquelas que mais evocam o 
poder transformador do direito, pois seus preceitos versam 
sobre mudanças radicais no seio da sociedade, sobretudo 
no que atine ao radical reconhecimento constitucional da 
diversidade e dos direitos coletivos indígenas, ao estabele-
cer uma nação constituída pelo pacto entre os povos e ao 
constitucionalizar concepções provindas das tradições dos 
povos originários.

A partir do exposto, resta claro perceber que as propostas 
epistemológicas latino-americanas, bem como as Epistemo-
logias de Sul, – que de resto recebem afluentes dos estudos 
pós-colonialistas –, se harmonizam com a abertura do Novo 
Constitucionalismo Latino-americano (ou constitucionalis-
mo transformador ou experimental, como Boaventura de 
Sousa Santos prefere chamar) ao conhecimento dos povos 

31 Apesar do foco nas confluências teóricas entre Mignolo e Santos, 
ressalte-se que não se ignora aqui a querela teórica existente entre 
os dois autores, conforme Santos (2010c, p. 34) evidencia ao afirmar 
que Mignolo vê sua crítica à modernidade como uma crítica interna, 
que não expõe adequadamente a visão das vítimas da modernidade.  
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originários, ao tomá-lo como fundamento de alguns concei-
tos centrais naqueles textos constitucionais, atribuindo assim 
outra lógica de desenvolvimento, de organização estatal e de 
participação popular àquelas cartas.

Inaugura-se assim um novo momento constitucional 
na América Latina, sobretudo a partir dos processos políticos 
ocorridos na Bolívia e no Equador, em que se pretende 
superar a herança colonial eurocêntrica e refundar o Estado 
com a participação igualitária de todos os povos e etnias 
que o compõem, trazendo para o debate político aqueles 
que foram historicamente silenciados.

A partir da experiência de aprofundamento dos direi-
tos indígenas nos países andinos, bem como da intensifi-
cação da participação popular, através da via da Assembleia 
Constituinte, é possível vislumbrar-se, não obstante as 
limitações epistemológicas, demográficas, organizativas e 
políticas, caminhos e possibilidades para o direito brasileiro 
e uma estratégia de refundação do Estado, partindo da ideia 
de autodeterminação e autonomia territorial indígena e de 
concepções pluralistas em sentido lato baseadas no diálogo 
intercultural, sobretudo no momento político brasileiro 
atual, de sistemática violação aos direitos indígenas – com 
risco de retrocessos, considerando-se a miríade de projetos 
de lei e de propostas de emenda constitucional que atentam 
contra os direitos indígenas já reconhecidos – e de fragili-
dade democrática, com toda a crise de representatividade 
e o esvaziamento político dos discursos. 
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2
AS DIFERENTES CONCEPÇÕES 
DE TRABALHO E DE 
TRABALHO DOMÉSTICO 
DURANTE A HISTÓRIA

Bárbara Rafaela Borges de Matos1

2.1. INTRODUÇÃO

O trabalho faz parte da condição humana desde que a 
os hominídeos se destacaram dos demais animais pelo uso 
de instrumentos e utensílios para facilitar a vida e superar 
as limitações naturais que são impostas pelo ambiente e 
pelas próprias características da espécie. Essa dimensão 
antropológica é tão importante, seja pelo valor econômico 
do trabalho quanto pelo seu valor simbólico, que muitos 
pensadores nos consideram como homo faber ou como 
homo laborans. 

O trabalho é visto de diferentes maneiras ao longo da 
história da humanidade, e esta transição será demonstrada 

1 Mestranda em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais, Pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo 
do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Ge-
rais, Graduada em Direito pela FUMEC. Advogada OAB-MG nº 
162.548. barbararafaelaborges@gmail.com



46

não apenas sob um ponto de vista histórico, mas também 
filosófico, antropológico e social.

É importante lembrar que as alterações na sociedade 
alteram profundamente a relação do homem com o trabalho. 
No Brasil, o trabalho doméstico que inicialmente era feito 
somente por escravas negras, geralmente muito jovens, 
trazidas da África na época da colonização e desse modo se 
estendeu durante décadas no pais. Com o passar do tempo 
essas trabalhadoras aprenderam a língua portuguesa, e 
posteriormente foi abolida a escravatura, mas elas continuaram 
sem nenhum direito. Houve uma mudança na sociedade e 
as mulheres jovens do campo passaram a vir trabalhar na 
cidade como domésticas a fim principalmente de arrumarem 
um casamento e o perfil dessas trabalhadoras se modificou. 
Elas passaram a ser não mais somente negras e sem nenhum 
conhecimento do país, agora essas trabalhadoras eram de 
todas as raças e etnias, procurando melhorar de vida. Os 
domésticos hoje, ainda ocupam uma faixa discriminada pela 
sociedade, mas já abrangem além de pessoas de diversificadas 
culturas e raças, homens, adolescentes e idosos.

É possível perceber a desvalorização do trabalho do-
méstico pelo seu caráter histórico, mas hoje esse cenário 
vem mudando. Com a Emenda Constitucional nº 72 de 
2013, alguns dos direitos constitucionais já previstos para 
os trabalhadores urbanos e rurais também passam a ser 
aplicados aos domésticos.

 Mas a mudança antes de ser jurídica ela é social. O 
texto da lei foi modificado com a finalidade de retratar a 
mudança no cenário brasileiro. 

2.2. O VALOR DO TRABALHO  
NO MUNDO ANTIGO

Embora reconhecendo a necessidade do trabalho 
como meio de sustento e atividade produtiva que gera bens 
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úteis e bens imprescindíveis para a manutenção da vida 
humana em sociedade, os gregos, fundadores da civilização 
ocidental, sustentavam uma visão depreciativa do trabalho.  

A vida política exigia do homem grego a liberação dos 
afazeres relativos à subsistência. As pessoas que trabalhavam 
para viver se igualavam, na visão helênica, aos animais, cuja 
vida é destituída de liberdade. É nesse contexto que se 
entende a defesa da escravidão por Aristóteles (384-322 
A.C.) na sua obra Política:

A utilidade do escravo é semelhante à do animal. 
Ambos prestam serviços corporais para atender às 
necessidades da vida. A natureza faz o corpo do 
escravo e do homem livre de forma diferente. O 
escravo tem o corpo forte, adaptado naturalmente 
ao trabalho servil. Já o homem livre tem corpo 
ereto, inadequado ao trabalho braçal, porém apto 
para a vida do cidadão. Os cidadãos não devem 
viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios 
(estes tipos de vida são ignóbeis e incompatíveis 
com as qualidades morais); tampouco devem 
ser agricultores os aspirantes à cidadania, pois o 
lazer (ócio) é indispensável ao desenvolvimento 
das qualidades morais e à prática das atividades 
políticas. (ARISTÓTELES, 1999)

O que se percebe, portanto, é que a escravidão era 
absolutamente necessária para a manutenção da demo-
cracia grega. Isso se explica pelo fato de que a cidadania 
consistia na participação da vida pública e se manifestava 
em dois direitos fundamentais: A) Isonomia e B) Isegoria. 
A isonomia igualava todos os cidadãos perante a lei e a 
isegoria qualificava cada cidadão como detentor do poder 
de discursar na praça pública, discutindo as leis da polis. 
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Evidentemente não era possível a todos os habitantes da 
cidade-estado antiga se dedicarem às discussões políticas, 
razão pela qual Aristóteles sugeria a necessidade do ócio. Os 
escravos e os que não podiam viver o ócio (homens de ne-
gócio) estavam privados de direitos fundamentais próprios 
da vida livre. Assim também ocorria com as mulheres (que 
se sujeitavam à tirania do marido em casa) e as crianças 
(que, se do sexo masculino, ainda não poderiam ser tidas 
como iguais aos cidadãos). Essa dicotomia entre vida pú-
blica, própria do homem livre e possuidor de escravos e a 
vida privada, lugar da necessidade de sobrevivência, ajudou 
a acentuar uma visão negativa do trabalho.  

2.3. A COSMOVISÃO JUDAICO-CRISTÃ

Se no mundo antigo o trabalho possuía uma dimensão 
de privação devido às necessidades políticas, no mundo 
medieval o trabalho ganhara adicionalmente uma conotação 
religiosa. A idade média iniciou-se com a queda de Roma 
e, devido a isso, desaparecera o ideal de cidadania da polis. 
Mas, como atesta a filósofa Hannah Arendt, também nessa 
realidade diferente do mundo antigo, o trabalho conservou 
sua conotação negativa:

Com o desaparecimento da antiga cidade-esta-
do – e Agostinho foi, aparentemente, o último a 
conhecer pelo menos o que outrora significava 
ser um cidadão – a expressão vita activa perdeu o 
seu significado especialmente político e passou 
a denotar todo tipo de engajamento ativo nas 
coisas deste mundo. Convém lembrar que isto 
não queria dizer que o trabalho e o labor hou-
vessem galgado posição mais elevada na hierar-
quia das atividades humanas e fossem agora tão 
dignos quanto a vida política. De fato, o oposto 
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era verdadeiro: a ação passara a ser vista como 
uma das necessidades da vida terrena de sorte 
que a contemplação (o bios theoretikos, traduzido 
como vida contemplativa) era o único modo de 
vida realmente livre. (ARENDT, 2007)

Acrescente-se à oposição vida ativa/vida contem-
plativa (na qual a prioridade era da última) todo o relato 
extraído da Bíblia sobre criação do homem e da mulher, 
bem como a narrativa da queda original. O trabalho é 
apresentado como um castigo pela desobediência de Adão 
e Eva: “Comerás o pão o com o suor de teu rosto” (Gn 
3,18) ressoa o texto bíblico. 

A ideia de que o trabalho é uma pena imposta ao 
ser humano em busca de seu sustento é provavelmente 
responsável pela origem latina do termo em questão, a 
saber tripalium. Trata-se de um instrumento de tortura 
constituído, como o próprio nome indica, por três paus. 
O esforço que o trabalho impõe ao ser humano justifica 
sua associação com tortura. Mais uma vez, o registro é de 
que o trabalho constitui privação e signo de uma realidade 
humana decaída.

2.4. O TRABALHO NUMA VISÃO 
JUSNATURALISTA MODERNA

Se no mundo antigo e medieval o trabalho era consi-
derado algo inferior a outras dimensões da vida humana, há 
uma mudança significativa desse quadro na idade moderna. 
É possível que essa valorização tenha sido preparada pela 
crescente ascensão da burguesia e pelo Renascimento Cul-
tural que destituiu a visão teocêntrica em detrimento de 
um humanismo que ressaltava a dignidade do ser humano 
como um ser de direitos. Enquanto o mundo fervilhava 
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com a formação dos Estados Nacionais, a descoberta da 
América, a intensa vida das cidades, os embates advindos 
da Reforma Protestante e da resposta católica à mesma, e 
o enorme desenvolvimento da ciência moderna, era im-
possível não louvar os feitos da humanidade e não valorizar 
tudo que remetia ao ser humano. Nesse período surge toda 
uma reflexão sobre a origem e o fundamento do poder 
político secular, no qual figura-se a crença na existência 
de direitos naturais sobre os quais assenta-se e justifica-se 
o Estado Civil. 

Contrariando a visão aristotélica de que o ser humano 
é por natureza um “animal político”, os teóricos modernos 
estabelecem que o Estado surge artificialmente do contrato 
celebrado simbolicamente entre os indivíduos e deles retira 
sua razão de ser. 

Embora, os filósofos contratualistas tenham concep-
ções diferentes sobre as condições antecedentes ao Estado 
Civil e sobre os fundamentos da soberania do poder estatal, 
é notório que concordem sobre a existência de dois modos 
de vida distintos: o estado de natureza (que consiste numa 
realidade imaginária em que os homens viviam absoluta-
mente destituídos de qualquer tipo de poder organizado 
e, portanto, sem a existência de leis que regulassem a vida 
comum) e o estado civil (caracterizado pela existência de um 
poder político nascido da concordância mútua dos asso-
ciados). Essa corrente de pensamento ressaltou a existência 
de direitos naturais e, por isso, também foi conhecida na 
filosofia do direito por jusnaturalismo.

2.4.1. A questão do Contrato Social

Um dos teóricos pioneiros do jusnaturalismo é o 
inglês Thomas Hobbes (1588-1679). Na sua obra Leviatã, 
Hobbes ressalta a insegurança de que gozava o ser humano 
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sem qualquer apoio em leis ou no Estado. O estado de 
natureza era caracterizado por uma guerra generalizada 
e pela inexistência da justiça, uma vez que essa só pode 
surgir quando há também um Estado Civil para garantir 
o cumprimento dos contratos:

Portanto tudo aquilo que é válido para um tem-
po de guerra, em que todo homem é inimigo 
de todo homem, o mesmo é válido também 
para o tempo durante o qual os homens vivem 
sem outra segurança senão a que lhes pode ser 
oferecida por sua própria força e sua própria 
invenção. (HOBBES, 1979)

A mensagem do filósofo é clara: sem o Estado, não 
existe lei nem ordem. O trabalho seria uma atividade que 
poderia não garantir o sustento do indivíduo, pois o fruto 
daquele só pertenceria a este pelo tempo em que o trabalha-
dor conseguisse conservar pela astúcia ou pela violência os 
bens adquiridos. Prestar qualquer serviço a outrem também 
não garantiria qualquer recompensa já que as promessas 
e os contratos em tal estado de natureza, só precisam ser 
cumpridos pela parte mais fraca. A inexistência de um poder 
maior faria o forte eximir-se de qualquer responsabilidade 
pela palavra dada ou pelo compromisso firmado. 

Para evitar o extremo medo que tal situação geraria, 
os indivíduos celebrariam um contrato abdicando de seus 
direitos de fazerem o que quiserem para estabelecer um 
poder acima de qualquer um: O Estado Civil. Hobbes in-
titula tal poder máximo com o nome de Leviatã. A razão 
para isso é que o legendário monstro bíblico seria capaz de 
vencer a todos sem nunca ser vencido. Na visão do filósofo 
é necessário que o Estado tenha uma soberania absoluta, 
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estando acima da lei por ser ele mesmo o garantidor do 
cumprimento das mesmas. 

Assim, o Estado mais forte do que cada um é capaz de 
impor as leis que encerrariam a “guerra de todos”, obri-
gando os contraentes a cumprir os respectivos contratos, 
sob pena de sanções impostas pelo Leviatã:

O fim último, causa final e desígnio dos homens 
(que amam naturalmente a liberdade e o domínio 
sobre os outros), ao introduzir aquela restrição 
sobre si mesmos sob a qual os vemos viver nos 
Estados, é o cuidado com sua própria conserva-
ção e com uma vida mais satisfeita. Quer dizer, o 
desejo de sair daquela mísera condição de guerra 
que é a consequência necessária (...) das paixões 
naturais dos homens, quando não há um poder 
visível capaz de os manter em respeito, forçan-
do-os, por medo do castigo, ao cumprimento de 
seus pactos...” (HOBBES, 1979).

2.4.2. O trabalho como fundamento de direitos

Outro filósofo inglês, John Locke (1632-1704) tam-
bém se destacou na doutrina jusnaturalista, diferenciando-se, 
entretanto, do seu antecessor. Enquanto Hobbes destacava 
a insegurança e o medo como fatores fundantes do Estado, 
Locke preferia reconhecer no ser humano em seu estado 
de natureza uma sociabilidade inata. Em seu Segundo tratado 
sobre o governo o pensador político sustenta essa tese com 
as seguintes palavras:

Tendo Deus feito o homem uma criatura tal 
que, segundo seu próprio juízo, não lhe era 
conveniente estar só, colocou-o sob fortes obri-
gações de necessidade, conveniência e inclinação 
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para conduzi-lo para a sociedade, assim como 
o proveu de entendimento e linguagem para 
perpetuá-la e dela desfrutar (LOCKE, 1998)

Sendo membros da natureza, todos os homens estão 
sujeitos a deveres relativos às leis naturais e também cons-
tituídos de direitos que antecedem a própria formação 
da sociedade. Poderíamos enumerar os seguintes direitos 
naturais segundo Locke:

• Todos podem punir a todos aqueles que infringem 
a lei de natureza;

• Todos os seres humanos têm igual direito à pro-
priedade (propriedade sobre o próprio corpo e 
sobre os frutos do trabalho).

Dessa igualdade fundamental entre os seres humanos 
decorre a ideia de Locke de que o contrato social não 
nasce do medo e da insegurança, mas da necessidade de 
aproximação mútua e da preservação dos direitos naturais:

Sendo todos os homens (...) naturalmente li-
vres, iguais e independentes, ninguém pode 
ser privado dessa condição nem colocado sob 
o poder político de outrem sem seu próprio 
consentimento. A única maneira pela qual uma 
pessoa qualquer pode abdicar de sua liberdade 
natural e revestir-se dos elos da sociedade civil é 
concordando com outros homens em juntar-se 
e unir-se em uma comunidade, para viverem 
confortável, segura e pacificamente uns com os 
outros, num gozo seguro de suas propriedades 
e com maior segurança contra aqueles que dela 
não fazem parte (LOCKE, 1998).
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Uma palavra precisa ser dada sobre a questão do traba-
lho aqui. Locke considera que, sendo o homem proprietário 
de seu próprio corpo, todo trabalho é uma mistura entre o 
nosso esforço e o que a natureza nos dá. Tendo misturado 
algo de nosso aos bens naturais, adquirimos o direito de 
propriedade. O trabalho é, portanto, gerador de direitos, 
conferindo ao trabalhador uma propriedade legítima. O 
Estado Civil só tem sentido e resguarda sua soberania na 
medida em que permite ao indivíduo gozar mais plena-
mente de suas propriedades e demais direitos naturais:

O motivo que leva os homens a entrarem em 
sociedade é a preservação da propriedade; e o 
objetivo para o qual escolhem e autorizam um 
poder legislativo é tornar possível a existência 
de leis e regras estabelecidas como guarda e 
proteção às propriedades de todos os membros 
da sociedade, a fim de limitar o poder e moderar 
o domínio de cada parte e de cada membro da 
comunidade; pois não se poderá nunca supor seja 
vontade da sociedade que o legislativo possua 
o poder de destruir o que todos intentam asse-
gurar-se, entrando em sociedade e para o que o 
povo se submeteu a legisladores por ele mesmo 
criado. (LOCKE, 1983).

Uma diferença em relação ao contratualismo de 
Hobbes: enquanto para este o Estado está acima da lei 
e os indivíduos abrem mão de seus direitos naturais em 
troca da segurança e da proteção do poder político, para 
Locke os direitos naturais são preservados e assegurados 
com mais vigor, estando também o Estado sujeito aos 
seus membros (sujeição essa garantida pela repartição dos 
poderes). A função do Estado no jusnaturalismo de Locke 
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é garantir que as liberdades individuais não sejam violadas 
por quem quer que seja e que o trabalhador preserve seu 
direito adquirido pelo esforço e mérito. 

John Locke inaugura o pensamento liberal e a igualda-
de fundamental de que trata em seus textos sobre o estado 
natural não significa que o Estado tenha que garantir a 
distribuição de riqueza entre os membros da sociedade, já 
que ficou por ele estabelecida uma meritocracia de que o 
enriquecimento é o reconhecimento mais evidente. 

2.4.3. Trabalho e desigualdade social

O teórico contratualista que tratou especificamente da 
questão da desigualdade social foi Jean-Jacques Rousseau 
(1712-1778). Para esse pensador deve haver uma explica-
ção para o fato de a sociedade permitir a existência de um 
abismo entre pobres e ricos, senhores e escravos:

O homem nasceu livre e por toda parte se en-
contra a ferros. Um acredita ser o senhor dos 
outros e não deixa de ser mais escravo que os ou-
tros. Como essa mudança aconteceu? Eu ignoro. 
O que pode torná-la legítima? Acredito poder 
responder a essa questão. (ROUSSEAU, 1978)

Sendo o estado de natureza fundamentalmente um 
estado de liberdade e igualdade, só o contrato social pode 
ter causado tamanho descompasso. Para o filósofo o ser 
humano em estado natural não precisaria muito dos de-
mais seres humanos, conservando-se dócil e independente, 
tornando-se agressivo somente quando ameaçado:

Ora, nada é mais meigo do que o homem em 
seu estado primitivo, quando, colocado pela  
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natureza a igual distância da estupidez dos brutos 
e das luzes funestas do homem civil, e compelido 
tanto pelo instinto quanto pela razão a defen-
der-se do mal que o ameaça, é impedido pela 
piedade natural de fazer mal a alguém sem ser a 
isso levado por alguma coisa ou mesmo depois 
de atingido por algum mal. (ROUSSEAU, 1978)

O surgimento da linguagem levaria a uma progres-
siva aproximação com a qual o indivíduo acaba perdendo 
sua inocência de origem. A sociedade tende a ensinar a 
esconder os sentimentos, fingir, mentir e ludibriar. Nesse 
caso o problema gerador da exclusão e da distinção entre 
senhores e escravos é a existência da propriedade privada. 
Rousseau considera que o “pecado original” foi o primeiro 
homem cercar um pedaço de terra, nomeá-la sua proprie-
dade e convencer os demais humanos da legitimidade dessa 
apropriação. Uma vez perdida a inocência e instaurada a 
corrupção, só um pacto social impediria a degeneração 
total da raça humana. Uma vez estabelecida, a propriedade 
privada criaria classes sociais distintas forçando com que uns 
dependam dos outros, submetendo-se a uma dominação 
injusta devido à necessidade.

Para garantir que em sociedade o ser humano conser-
ve seus direitos fundamentais como igualdade e liberdade 
seria necessário um tipo de contrato social constituído 
sobre a Vontade Geral. Para Rousseau isso significa que 
quando todos se submetem igualmente ao corpo social, 
seguindo as leis promulgadas de acordo com a vontade 
geral, aí há liberdade:

Se o interesse comum é o objeto da associação, 
é claro que a vontade geral deve ser a regra das 
ações do corpo social. Este é o princípio geral 
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que eu estabeleci. (...). Por qualquer caminho 
que nós retornamos ao princípio chegamos 
sempre à mesma conclusão: a saber, que o pacto 
social estabelece entre os cidadãos uma tal igual-
dade de direito, que eles se engajam todos sob as 
mesmas condições e devem gozar das mesmas 
vantagens”. (ROUSSEAU, 1978)

É possível resumir o argumento do filósofo formali-
zando-o da seguinte forma:

• Se um indivíduo se submeter à vontade geral então 
esse indivíduo obedece a si mesmo.

• Se um indivíduo obedece a si mesmo então esse 
indivíduo é livre.

Logo, se um indivíduo se submete à vontade geral 
então esse indivíduo é livre.

Basicamente é disso que Rousseau trata quando diz 
que o contrato social é a forma como o ser humano per-
manece “tão livre quanto antes”:

Encontrar uma forma de associação que defenda 
e proteja a pessoa e os bens de cada associado 
com toda a força comum, e pela qual cada um, 
unindo-se a todos, só obedece, contudo, a si 
mesmo, permanecendo assim tão livre quanto 
antes. Esse o problema fundamental cuja solução 
o contrato social oferece. (ROUSSEAU, 1978)

De uma certa maneira, Rousseau lança as bases da 
democracia contemporânea, submetendo a soberania do 
poder político ao povo, do qual emana a vontade geral. A 
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legitimidade de um governo está na correspondência do 
mesmo com o desejo do corpo social. Agir em dissonância 
com a vontade geral é trair as bases mesmas nas quais se 
sustenta qualquer poder político. 

Rousseau antecipa as veementes críticas ao poder 
excludente do capitalismo tecidas posteriormente por 
Karl Marx (1818-18?). Segundo o filósofo alemão, nas 
relações de trabalho manifestam-se algumas desigualdades 
pautadas justamente na propriedade privada. O trabalhador 
destituído de posses possui apenas sua força de trabalho, 
a qual precisará vender como mercadoria para sobreviver. 
Essa venda se dará nas condições impostas pelo dono do 
capital, o qual utilizar-se-á da premissa de que possui os 
meios de produção e de que oferece ao empregado uma 
oportunidade para ganhar seu sustento.

Um conceito importante nesse sentido é o de mais-va-
lia. Para o autor o valor produzido pelo trabalhador é sempre 
superior ao que o mesmo recebe no final do mês. Ainda 
que um único operário fabrique uma quantidade mensal 
de móveis suficiente para que o dono da fábrica tenha um 
lucro digamos de R$10.000,00 com os móveis produzidos 
por esse funcionário, o salário fixado é bastante inferior, 
digamos de R$1.500,00. Essa diferença entre o real valor do 
trabalho e o salário pago constitui a mais valia. A perversidade 
desse processo está no fato de que o proprietário da fábrica 
enriquece com o trabalho alheio pagando o funcionário 
com o dinheiro que o próprio trabalhador lhe rende. Como 
o operário muitas vezes não se dá conta de que paga ao 
patrão mais do que recebe e o salário periódico permite a 
sobrevivência naquele mês, a mais-valia fica ocultada.

Utilizando-se do materialismo dialético como método 
para estudo da sociedade, Marx identificará na área eco-
nômica a base das ideologias mantenedoras da sociedade:
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Nas minhas pesquisas cheguei à conclusão de 
que as relações jurídicas – assim como as formas 
de Estado – não podem ser compreendidas por 
si mesmas, nem pela dita evolução geral do es-
pírito humano, inserindo-se, pelo contrário, nas 
condições materiais de existência de que Hegel, 
à semelhança dos ingleses e franceses do século 
XVIII, compreende o conjunto pela designação 
de ‘sociedade civil’; por seu lado a anatomia da 
sociedade deve ser procurada na economia polí-
tica. [...] A conclusão geral a que cheguei e que, 
uma vez adquirida, serviu de fio condutor dos 
meus estudos, pode formular-se resumidamen-
te assim: na produção social da sua existência, 
os homens estabelecem relações determinadas, 
necessárias, independentes de sua vontade, re-
lações de produção que correspondem a um 
determinado grau de desenvolvimento das forças 
produtivas materiais. O conjunto destas relações 
de produção constitui a estrutura econômica 
da sociedade, a base concreta sobre a qual se 
eleva uma superestrutura jurídica e política e 
à qual correspondem determinadas formas de 
consciência social. O modo de produção da vida 
material condiciona o desenvolvimento da vida 
social, política e intelectual em geral. Não é a 
consciência dos homens que determina o seu ser; 
é o seu ser social que, inversamente, determina 
a sua consciência” (MARX, 1977) 

O que Marx chamou de superestrutura constitui o 
conjunto de ideias, leis e políticas baseadas nas relações 
econômicas e materiais (infraestrutura). Esse corpus jurídico 
e ideológico serve para manter a desigualdade, abafando 
o potencial revolucionário da classe trabalhadora. Fábu-
las como a da Cigarra e a Formiga (La Fontaine), ditos 
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populares como “Deus ajuda quem cedo madruga”, ou 
“o trabalho dignifica o homem” encerram uma visão de 
mundo na qual o trabalho tem valor em si, como produtor 
de virtude, mascarando as desigualdades. 

Sob a influência de Marx, muitos sindicados e cor-
porações de trabalhadores se organizaram para defender 
direitos como o de férias, previdência social, greve, dimi-
nuição da jornada de trabalho, diminuição das condições 
de insalubridade. 

O fato é que contemporaneamente os órgãos de re-
presentação trabalhistas sofreram esvaziamento e desgaste, 
principalmente depois do fim do socialismo real com a 
queda do Muro de Berlim em 1989. Tal recuo possibilitou 
o surgimento de leis de flexibilização do trabalho com 
perdas sensíveis nas conquistas dos movimentos operários. 
O capitalismo desenvolveu-se a ponto de transferir as fá-
bricas para regiões com mão de obra barata e condições 
desumanas. A lógica permanece a da maximização dos 
lucros e a falta de uma legislação trabalhista favorável ao 
trabalhador leva a altos índices de suicídio e a jornadas que 
se assemelham ao trabalho escravo. A julgar pela crise atual, 
é de se esperar que esse cenário não desaparecerá e, pelo 
contrário, tende a acentuar-se.  

2.5. ASPECTOS FILOSÓFICOS 
CONTEMPORÂNEOS E 
CONSEQUÊNCIAS PARA O TRABALHO

Dois pensadores contemporâneos se destacam sobre a 
questão da justiça distributiva. Trata-se da proposta rawsiana 
de justiça como equidade (cujas consequências incidem 
diretamente no modo como se pensa o trabalho) e sua 
crítica por Robert Nozik.
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2.5.1. Justiça distributiva e  
igualdade de oportunidades 

O filósofo John Raws deu uma significativa contri-
buição à filosofia do direito com seu texto já clássico “Uma 
teoria da justiça”. Nele o pensador propõe um exercício 
mental de conceber várias configurações de sociedade. Elas 
poderiam ser exemplificadas na seguinte tabela:

Tabela 1 – Justiça Distributiva e  
Igualdade de Oportunidades.

Mais Pobres Mais Ricos

Sociedade 1 Miseráveis Muito opulentos

Sociedade 2 Remediados Opulentos 

Sociedade 3
Situação econômica 

razoável
Pouca opulência

Fonte: A autora.

Nessas opções de sociedade há aquela (1) em que a 
desigualdade é a mais acentuada, gerando uma estratificação 
em que os mais pobres vivem na penúria e os mais ricos 
concentrando a quase totalidade dos recursos dessa socie-
dade. Na opção (2) a diferença ainda é grande, mas menor 
de modo que os mais pobres conseguirem com algum custo 
sobreviver sem carências fundamentais. Já na opção (3) a 
sociedade teria o menor índice de desigualdade, a ponto 
de os mais ricos, apesar de terem recursos suficientes para 
consumir bens acima da média da população. Nessa opção 
de sociedade (3) os mais pobres teriam uma razoabilidade 
econômica capaz de fazer com que essa parcela social tivesse 
acesso aos benefícios além do meramente básico, como 
bens culturais, lazer e produtos. 
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O próximo passo de Raws é sugerir uma espécie de 
loteria social (argumento do véu da ignorância): imagi-
nemos que não sabemos em que situação social iremos 
cair em determinada sociedade, podendo estar entre os 
mais pobres ou entre os mais ricos em igual probabilidade. 
Por causa do véu da ignorância, o filósofo afirma que é 
mais racional escolher a viver na sociedade (3), já que na 
probabilidade de estar entre os mais pobres, o indivíduo 
contará com uma vida digna, sem ser ameaçado pela fome 
e pela precariedade. 

Se numa loteria social gostaríamos de perder menos e 
por isso preferiríamos que os mais pobres tivessem menos 
distância possível dos mais ricos, então não há porque não 
optarmos por políticas de redistribuição de renda, de modo 
a atenuar as diferenças e permitir que todos os membros 
da sociedade se encontrem em igualdade de oportunida-
des. Tal igualdade de oportunidades se mostraria quando 
a pertença a alguma das classes sociais não fosse determi-
nante no preenchimento das vagas para cargos públicos e 
na formação universitária. 

Dessa forma Raws defenderá uma teoria da justiça 
como equidade:

Dado que [na posição original] não lhe é razoá-
vel esperar obter mais do que uma parte igual à 
dos outros na divisão dos bens sociais primários, 
e na medida em que não é racional aceitar rece-
ber uma parte menor, a melhor solução será a de 
reconhecer como o primeiro passo um princípio 
da justiça que exija uma distribuição igual. [...] 
Tomando a situação de igualdade como base 
de comparação, os sujeitos que ganharem mais 
devem fazê-lo em termos que sejam justificáveis 
para os que ganharem menos. (RAWS, 1971)
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Ora, se aceitamos os argumentos rawsianos, teremos 
de ser favoráveis a uma legislação que garanta direitos 
suficientes aos trabalhadores para que as diferentes pro-
fissões não tenham uma diferença tão colossal de salário 
que comprometa a equidade e nem tão pequena que fira 
o princípio do mérito, já que o autor não considera que 
todos devam ser igualmente remunerados, mas apenas que 
tal remuneração não deve escandalizar os mais pobres. 

2.5.2. Críticas a concepção de redistribuição

Apesar de amplamente discutida e influente, a posição 
de Raws enfrenta algumas dificuldades, principalmente as 
colocadas pelo filósofo Robert Nozick. Para este, a redis-
tribuição de renda por via de impostos não só implicaria 
numa política antipopular, mas também numa injustiça com 
a violação dos direitos básicos do indivíduo. Nozick retoma 
a noção lockeana de jusnaturalismo e procura mostrar como 
uma tributação na renda dos que honestamente enrique-
ceram mais implica em algo semelhante à escravidão, pois 
constitui um trabalho forçado:

A redistribuição é efetivamente uma questão 
séria, já que implica a violação dos direitos das 
pessoas. [...] O homem que escolhe trabalhar 
mais de modo a ganhar mais do que o necessário 
para satisfazer as suas necessidades básicas prefere 
alguns bens ou serviços adicionais ao lazer (...) ao 
passo que o homem que escolhe não trabalhar o 
tempo adicional prefere as atividades de lazer aos 
bens ou serviços adicionais que poderia obter se 
trabalhasse mais. Nestas circunstâncias, se seria 
ilegítimo um sistema de tributação apoderar-se 
do tempo de lazer de um homem (forçando-o a 
trabalhar) para o pôr ao serviço dos necessitados, 
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como poderá ser legítimo que um sistema de 
tributação se apodere de alguns dos bens de um 
homem para esse fim? (NOZICK, 1974)

Se aceitamos com Nozick a analogia entre o trabalho 
forçado e os impostos destinados a políticas corretivas da 
desigualdade social, teremos uma severa crítica a qualquer 
intervenção estatal no sentido de distribuição de renda. 
Por outro lado, os defensores de políticas redistributivas 
teriam que justificar o que parece ser uma afronta ao direito 
individual de escolher como viver (trabalhando mais ou 
menos) de acordo com as prioridades de cada um. Em tudo 
isso está presente a discussão sobre meritocracia e sobre a 
igualdade de oportunidades, o que incide diretamente na 
questão dos direitos trabalhistas.

2.6. O TRABALHO DOMÉSTICO 

A depreciação do trabalhador doméstico ressoa um 
aspecto cultural arraigado na sociedade brasileira, cuja ori-
gem remonta ao período colonial. Os afazeres domésticos 
tradicionalmente eram realizados por escravas nas casas dos 
grandes proprietários de terras. Os escravos eram proprieda-
de da família e a única obrigação dos senhores era manter 
o mínimo de vestuário, comida e abrigo necessário para a 
mera sobrevivência do trabalhador escravizado. E mesmo 
quando da abolição da escravatura, o trabalho doméstico 
permaneceu uma atividade tipicamente feminina, como 
mostra Melo:

A história do serviço doméstico no Brasil não 
difere muito da acontecida nos Estados Unidos. 
Aqui como lá, antes da abolição da escrava-
tura, escravos domésticos eram encarregados 
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das tarefas do lar. Ao longo do século XIX, as 
famílias tinham além das escravas domésticas 
a possibilidade de contar com mocinhas para 
uma espécie de “ajuda contratada”. Essa era uma 
fonte adicional de trabalho doméstico que no 
Brasil e nos Estados Unidos, depois da Abolição, 
tornou-se a maior fonte de trabalho feminino. A 
ajudante era enviada pela sua família para outra 
casa, como um passo intermediário entre a casa 
de sua família e o matrimônio. (MELO, 1998) 

Por isso mesmo o maior percentual de trabalhadores 
domésticos é de origem negra e de sexo feminino. É essa 
também a razão pela qual as relações de trabalho realizado 
em casas de família são regidas muitas vezes pela precariedade 
e pela ilegalidade, como aponta o documento do DIEESE:

Os maiores percentuais de vulnerabilidade da 
mulher negra no universo dos trabalhadores 
ocupados se explicam, sobretudo, pela intensida-
de de sua presença no emprego doméstico. Esta 
atividade, tipicamente feminina, é desvalorizada 
aos olhos de grande parte da sociedade, carac-
terizando–se pelos baixos salários e elevadas 
jornadas, além de altos índices de contratação à 
margem da legalidade e ausência de contribuição 
à previdência (DIEESE, 2005)

Dessa forma, o serviço doméstico sofre de uma dupla 
discriminação: aquela dirigida aos negros e aquela dirigida 
às mulheres.

2.6.1. O trabalho doméstico no mundo

O trabalho manual era visto como indigno de um 
ser humano pleno. O trabalho doméstico, especificamente, 
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era realizado por escravos, mulheres e crianças. Dado que 
estas eram pessoas destituídas dos direitos na polis grega, 
é perfeitamente compreensível que este tipo de trabalho 
também fosse recusado pelos homens livres, os únicos que 
gozavam de igualdade jurídica. 

Ao citar o caso grego, é preciso lembrar que a escravi-
dão remonta a tempos muito anteriores, sendo atestada por 
textos sagrados da religião judaica e documentos anteriores 
à criação da democracia. Normalmente a escravidão era 
resultado de uma vitória em batalha, na qual o perdedor 
era subjugado pelo vencedor e trocava a vida pela servidão. 
Também não era incomum a escravidão por dívidas e a 
venda de pessoas humanas por parte de parentes e tutores. 

O trabalho doméstico continuou sendo um atributo 
tipicamente dos escravos quando do período da hegemonia 
romana sobre o ocidente.  Como atesta Ferraz e Rangel:

Os escravos na sociedade romana originavam-se 
principalmente das capturas realizadas em guer-
ras imperialistas. Deste modo, “os prisioneiros 
de guerra alimentavam as fontes de escravidão 
e não tinham a mesma concepção dos gregos 
instituída na fase socrática. Tampouco, a última 
concepção proveniente da América, baseada na 
diferença de raças, sob a condição de homens in-
feriores. ” Tais escravos estavam fadados à prática 
do trabalho manual, incluindo-se neste conceito 
o próprio trabalho doméstico. (FERRAZ e 
RANGEL, 2010)

Na Idade Média a escravidão foi substituída pelo 
sistema de laços de fidelidade. Nele, em troca de proteção, 
as camadas populares prestavam juramento de servidão 
ao senhor feudal. A situação do servo medieval não era 
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muito superior à do escravo da idade antiga. O senhor 
não devia para com seu súdito mais do que o necessário 
para mantê-lo vivo. 

O trabalho doméstico era tido como levemente su-
perior ao trabalho no campo, originando a distinção entre 
servus rusticus (responsável pela lavoura e pecuária) e servus 
famuli (dedicado a tarefas domésticas como limpeza, cozinha, 
cuidados com crianças etc). Como o trabalho doméstico, 
além de reduzido à condição servil, era predominantemente 
um afazer feminino, também não era incomum toda sorte 
de violação sexual, da prostituição ao concubinato:

Além de o trabalho doméstico deitar suas raízes 
no trabalho escravo e servil, ainda foi histori-
camente caracterizado pelo trabalho feminino. 
[...] esta configuração era desejada pelos senhores 
da época, uma vez que as mulheres servas con-
servavam-se na casa, ocupavam-se de todos os 
trabalhos do lar, nutriam os recém-nascidos e 
ainda faziam companhia às viúvas. A presença de 
mulheres jovens, sozinhas e de regiões remotas 
no ambiente doméstico já, àquela época, gerava 
toda a sorte de problemas domésticos, que iam da 
concubinagem à prostituição, das uniões ilegíti-
mas ao adultério. (FERRAZ e RANGEL, 2010)

A idade moderna parece minorar a condição do tra-
balhador doméstico europeu, já que a civilização europeia 
entrara numa economia de mercado, e os empregados em 
serviços residenciais progressivamente ganharam status de 
pessoas livres, como ensina Pinto Martins:

No século XVII, havia várias pessoas que faziam 
serviços domésticos, como aias, despenseiros, 
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amas, amas-de-leite, amas-secas, cozinheiros, 
secretários, criados, damas de companhia. Aos 
poucos, houve um nivelamento entre os homens 
livres e os servos, surgindo o famulatus. A Igreja 
começou a se preocupar com a situação do 
famulatus, de modo que houve uma melhoria 
em sua condição, passando a ser considerado um 
prestador de trabalho, de maneira autônoma. 
(MARTINS, 2002)

Foi de Portugal o primeiro Código Civil a regular o 
trabalho doméstico, em 1867. Ele, por sua vez, inspirou o 
Código Civil alemão, que tratou da locação de serviços. A 
tendência, seguida pela Europa, revelou um amadurecimen-
to do tratamento do trabalhador doméstico e significou a 
institucionalização de mais direitos e menor discrimina-
ção. Enquanto no continente europeu percebeu-se essa 
melhoria nas condições do trabalhador que presta serviço 
a residências, na América Latina há ainda uma série de 
questões latentes na discussão sobre a legislação que se 
refere especificamente ao serviço doméstico.

2.6.2. O trabalho doméstico no Brasil

Também no Brasil o serviço doméstico pode ser iden-
tificado com o passado escravocrata do País. P ara além da 
contribuição Gilberto Freyre, que retrata o trabalho dos 
negros escravos e da diferenciação entre a Casa Grande e 
a Senzala, outros historiadores procuram mostrar como a 
vida privada das famílias estava imbricada com a presença 
dos escravos domésticos. A historiografia hodierna revela 
que o espaço domiciliar favoreceu outros vínculos que os 
de pura exploração do trabalho, pois a convivência tornava 
propícias outras formas de relação:
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[...] O registro de instrumentos de castigo nos 
inventários dos colonos, desde o século XVI, 
como “grilhões e seus cadeados”, “correntes”, 
“corrente com 4 braças e meia com 14 cola-
res”, roda, máscaras de flandres, palmatórias e 
bacalhaus (chicote composto por cinco tranças 
de couro) representam apenas um dos lados da 
moeda da relação senhor escravo, o lado mais vil 
e certamente mais cruel. Mas houve senhores 
que reconheceram os fortes laços que os uniam 
a seus escravos no momento de preparar seus 
testamentos, concedendo-lhes a alforria, reco-
mendando aos herdeiros que tratassem bem 
um filho que tiveram com uma escrava, ou até 
proibindo a separação de uma família cativa. 
Todas essas manifestações são sinais efetivos de 
que a relação entre senhores e escravos ia além 
da relação de produção. São inúmeros os registros 
sobre a presença de crianças escravas no espaço 
doméstico brincando com os filhos dos senhores 
e engatinhando pela casa, de escravos que ser-
viam de pajens, de mucamas que dormiam no 
quarto de seus senhores, que levavam recados e 
faziam parte do séquito familiar quando este saía 
de casa. Isso sem contar os que serviam à mesa, 
introduziam as visitas, costuravam e teciam com 
suas senhoras. (ALEGRANTI, 2004)

Em que pesem tais atenuantes, é inegável que a triste 
história da escravidão no Brasil deixa uma boa pista das 
razões pelas quais o trabalho doméstico goze de tão pou-
co prestígio ainda hoje. Os afazeres domésticos são ainda 
muitas vezes considerados “trabalho típico de escravos”, e 
a familiaridade criada pelo ambiente domiciliar favorece a 
troca de um contrato impessoal pela supressão de direitos 
trabalhistas em nome da simples cortesia entre amigos. 
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Num primeiro momento, quando ocorre a abolição 
da escravatura em 1888, os recém-alforriados continuaram 
dependendo dos brancos como empregadores e, na ausência 
de uma política de redistribuição de terras ou de rendas, 
ou mesmo de uma educação pública profissional e inclu-
siva, os negros só tinham a opção de continuar a fazer o 
que sempre fizeram. Assim, cria-se o estigma do “trabalho 
de negro”, ultrajante para outros setores da sociedade. A 
associação entre escravidão e trabalho doméstico não é, 
pois, mero acidente. Veja-se a reflexão sugerida por Maciel:

O que fazia o escravo? Trabalhava para o seu se-
nhor, mesmo que seu trabalho não resultasse em 
qualquer finalidade lucrativa, e recebia, em razão 
do trabalho, a alimentação e demais vantagens que 
lhe eram concedidas em razão dos sentimentos 
de seu proprietário. Como trabalha o emprega-
do doméstico atual? Trabalha para o seu patrão, 
segundo a lei, em serviço cuja finalidade não é 
lucrativa, recebendo o salário por ele combinado, 
a alimentação e demais vantagens concedidas, 
dependendo da bondade de quem o emprega. 
(MACIEL, 1978 apud FERRAZ, 2003)

Somado ao estigma escravista, os trabalhos domésticos 
ainda foram associados à mão de obra feminina, o que re-
sultou em mais depreciação. As mulheres por muito tempo 
foram consideradas inferiores e incapazes, o que resultou 
em abusos dos homens que as consideravam sua proprie-
dade. Levando em conta o quão recente são as conquistas 
do direito ao voto e de legislações específicas como a Lei 
Maria da Penha, há que se reconhecer que as atribuições 
tipicamente femininas continuam sendo consideradas in-
feriores a outros tipos de trabalho. Até hoje o movimento 
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feminista denuncia a desigualdade salarial em relação ao 
mesmo cargo ocupado por homens. 

2.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O empregado doméstico sempre foi desvalorizado 
pela sociedade em várias culturas. No Brasil, não é dife-
rente. Esse tipo de trabalho, que se origina do escravo, está 
relacionado à raça e à predominância da figura feminina 
como empregada.

A Emenda Constitucional nº 72 de 2013, vem para 
incluir de forma mais extensa o disposto no artigo 7º da 
Constituição Federal.

A Emenda traz mudanças jurídicas, reflexo de uma 
nova sociedade, baseada na não discriminação como ponto 
principal. O texto Constitucional de 1988 já trazia em seu 
próprio artigo 7º a vedação de qualquer discriminação ao 
trabalhador brasileiro, seja pela cor, raça, sexo, idade, estado 
civil ou deficiência.

A Emenda vem dar igualdade ao trabalhador domés-
tico em relação aos trabalhadores urbanos e rurais. 

Quando a Emenda Constitucional entrou em vigor 
muito se falou, principalmente nas grandes mídias, a respeito 
de como ficaria a situação do empregador doméstico após a 
mudança constitucional. Esqueceu-se, entretanto, que a medida 
vinha apenas suprir uma necessidade desses trabalhadores, que 
não foram lembrados em vários momentos da história. 

A relação jurídica entre empregado e empregador no 
âmbito residencial continua a mesma. Não se modificou a 
conceituação nem de um e nem de outro. Não foi alterado 
o serviço a ser prestado. Não se muda o dia-a-dia laboral. 

A medida gera insegurança jurídica, nem visa a dimi-
nuir esse tipo de prestação de serviço pela elevação de seu 
custo, mas dar uma vida digna ao trabalhador doméstico.
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3
NEOCONSTITUCIONALISMO E 
MUTAÇÕES CONSTITUCIONAIS:
FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 
COMUNS

Igor Ajouz1*

3.1. INTRODUÇÃO

O constitucionalismo e a irrupção de mutações consti-
tucionais são fatores políticos e jurídicos indiscutivelmente 
presentes na experiência hodierna da vida em sociedade 
nacional e estrangeira.

Variam, decerto, os seus perfis. Cambiam, em maior ou 
menor medida, os seus graus e os seus critérios. Irrecusável, 
todavia, é a noção de que – no Brasil, como em um amplo 
leque de Estados – a ordem jurídica é iluminada sob o pálio 
das normas constitucionais, sujeitas estas, por seu turno, a 
uma inescapável evolução compreensiva.

1 Doutorando em Direito pela Universidade Veiga de Almeida. Mestre 
em Direito pela Universidade Estácio de Sá. Especialista (pós-gradu-
ado) em Direito Público pela Universidade de Brasília. Professor da 
Universidade Veiga de Almeida e do AMBRA College. Membro da 
Advocacia-Geral da União (Procurador Federal). Lattes: http://lattes.
cnpq.br/7759441090068767. E-mail: igor.ajouz@yahoo.com.br
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É desse relacionamento, em peculiar, que se busca 
tratar no trabalho que aqui se inicia. O intento do estudo 
se dirige à identificação de fundamentos científicos para 
a afirmação de uma correlação entre o neoconstitucio-
nalismo, enquanto estrutura informativa do Direito, e o 
permanente processo de renovação interpretativa do texto 
constitucional, sedimentado pelas mutações constitucionais.

Não se afigura aceitável a cogitação de que as muta-
ções constitucionais sejam obras fortuitas, cuja produção 
se possa creditar ao acaso. Tampouco se pode creditar as 
mutações constitucionais à obra jurisprudencial – isolada-
mente considerada – de qualquer tribunal, ainda que lhe 
caiba a guarda constitucional. Por rigor epistemológico, 
é possível – e necessário – estabelecer um liame teórico-
-argumentativo do fenômeno mutacional com o modelo 
jurídico-estrutural do neoconstitucionalismo, em contínua 
construção e aperfeiçoamento em diversos países e, em 
específico, na ainda recente democracia nacional.

Para tanto, o percurso analítico se inicia pelo exame 
do constitucionalismo como instituição transeunte entre o 
Direito e a política. Entre as suas variantes teóricas, dar-se-
-á destaque ao neoconstitucionalismo. Sua caracterização 
se revela importante para o estabelecimento de standards 
influentes sobre a arquitetura normativa, os parâmetros de 
argumentação jurídica e o processo de concretização do 
projeto constitucional.

A partir de tais pressupostos, será possível vislumbrar 
nas mutações constitucionais caracteres visceralmente liga-
dos à dinâmica constitucional – ou, mais especificamente, 
à viva e renovável atribuição de sentido que se confere ao 
texto constitucional e, por conseguinte, às bases normativas 
do ordenamento jurídico.

O desenvolvimento do estudo, estimulado pela valiosa 
orientação do professor Guilherme Peña de Moraes, foi 
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empreendido no âmbito do Programa de Pós-Graduação 
em Direito da Universidade Veiga de Almeida. O escopo 
da pesquisa é contribuir para o estabelecimento de bases 
científicas para o reconhecimento e a legitimação das 
mutações constitucionais, tornando-as um instituto racio-
nalmente justificado – o que, em potencial, minimiza os 
riscos de sua deturpação ou abuso.

3.2. NEOCONSTITUCIONALISMO: 
ELEMENTOS DE COMPREENSÃO

O ponto de partida do presente estudo é a delimita-
ção teórica do neoconstitucionalismo. Delinear o instituto 
se afigura indispensável à compreensão da experiência 
constitucional, o que inclui as suas práticas operacionais e 
hermenêuticas indutivas às mutações constitucionais.

3.2.1. O constitucionalismo em marcha

O exame acurado da história do constitucionalismo 
refugiria aos limites objetivos do presente trabalho. Con-
tudo, é de se observar que a tradição de reconhecimento 
de uma ordem constitucional, desde a federação ática, vem 
sendo erigida ao longo de um percurso histórico longo, 
interrompido, irregular (WORMUTH , 1949, p. 5) e, como 
tal, incompleto.

A origem próxima (moderna) do termo constitucio-
nalismo remonta ao produto de duas revoluções encetadas 
ao final do século XVIII, nas quais se verifica a ruptura com 
regimes políticos déspotas e hereditários. As Constituições 
norteamericana (1787) e francesa (1791) se tornam emble-
máticas, neste quadrante, por instituírem fórmulas inibitó-
rias da concentração e, por conseguinte, do abuso tirânico 
do poder (BUENO, 2010). A partir de então, o vocábulo 
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Constituição assume um novo valor semântico, institutivo 
e balizador do Estado de Direito (GRIMM , 2010, p. 5-6).

Há, em curso, uma espécie de convergência global ao 
constitucionalismo2, justificada por diferentes razões. A mais 
frequente, todavia, se resume à associação do êxito consti-
tucional ao triunfo e à tutela da democracia (DWORKIN, 
1995, p. 2-11). A constitucionalização do Direito, com o 
consequente fortalecimento da atividade jurisdicional, tem 
sido apontada como um consectário de um marco teórico 
que, arrimado nos direitos humanos, redefine as bases de 
relacionamento entre os universos jurídico e político, como 
sustenta BARROSO (2006, p. 17):

“A reconstitucionalização da Europa, imediata-
mente após a 2ª Grande Guerra e ao longo da 
segunda metade do século XX, redefiniu o lugar 
da Constituição e a influência do Direito Cons-
titucional sobre as instituições contemporâneas. 
A aproximação das idéias de constitucionalismo 
e de democracia produziu uma nova forma de 
organização política, que atende por nomes 
diversos: Estado democrático de direito, Estado 
constitucional de direito, Estado constitucional 
democrático”.

A verificação dessa convergência constitucional en-
tre variados Estados nacionais – a despeito das variações 
genealógicas e das tópicas distinções normativas – tem 
ensejado o incremento do intercâmbio teórico, doutrinário 
e jurisprudencial de elementos constitucionais. 

2 Abordando as razões para a estandadização do constitucionalismo: 
HIRSCHL, 2004. Analisando o movimento de globalização do 
Direito Constitucional: TUSHNET, 2009).
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Neste diapasão, têm sido reforçadas as alusões ao trans-
constitucionalismo (NEVES, 2014) e ao cross-constitucio-
nalismo, assim definido na literatura (MORAES , 2015, p. 2):

“Cross-constitucionalismo é, portanto, identifi-
cado pelo aproveitamento ou uso do conheci-
mento estrangeiro já desenvolvido em torno de 
princípios compartilhados, por um “empreendi-
mento interpretativo comum”, em ordem a re-
solver controvérsias de matriz constitucional que 
excedem aos limites dos territórios nacionais 
e, simultaneamente, são debatidas por tribunais 
constitucionais, supranacionais e internacionais”.

A consolidação uniforme do constitucionalismo 
tem sido creditada, em larga medida, como dito, ao 
fortalecimento das democracias contemporâneas. Parece 
irrecusável a simbiose, de fato, entre a regulação cons-
titucional do Direito e a consolidação de um projeto 
democrático. De um lado, a Constituição institui normas 
constritivas, para o exercício do poder, instituindo di-
reitos fundamentais e regras de controle e participação 
popular nas questões governamentais. Por outro, a ex-
periência democrática, nas suas manifestações reivindi-
catórias e deliberativas, encontram na Constituição o 
seu principal instrumento norteador.

A adoção do constitucionalismo implica, assim, numa 
espécie de autopaternalismo da sociedade (BUCHSTEIN, 
2013, p. 56), a atingir as relações atuais e as gerações futuras, 
orientado por dogmas e valores incorporados ao tecido 
constitucional (LAPORTA, 2001, p. 15).

O constitucionalismo se põe, pela indisfarçável inser-
ção de componentes axiológicos, na arena de discussão e 
implementação de fatores políticos, filosóficos e morais.
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Na visão de BERCOVICI (2004, p. 9-24), a Constitui-
ção é, a um só tempo, resultante e determinante da política. 
A condução política das questões nacionais é dirigida pela 
Constituição, a perpassar temáticas atreladas ao Direito 
Eleitoral, o federalismo, a administração pública, entre outras 
relacionadas à busca e ao desempenho do poder público3.

A reboque das questões políticas são carregados ao 
constitucionalismo grandes dilemas filosóficos: dogmas 
como o bem comum, o pluralismo, a justiça distributiva, 
a liberdade e a dignidade humana instruem a compre-
ensão das normas constitucionais e orientam a filtragem 
constitucional dos institutos de todos os ramos do Direito 
(BARROSO, 2001, p. 47).

É de se registrar, ainda, a marcante reaproximação 
entre o constitucionalismo e os valores morais. Os padrões 
axiológicos da sociedade informam a inclusão de normas 
no texto constitucional e, no momento de sua aplicação, 
a necessária interpretação das mesmas. Daí ser tão repug-
nante o distanciamento entre os valores supostamente 
embutidos na redação constitucional e a realidade social 
(NEVES, 2013, p. 89-98). Sem respaldo empírico, a referên-
cia constitucional se esvazia, se reduzindo a um simulacro 
(MOREIRA, 2007, p. 80-81), perdendo seu fundamento 
de legitimidade (NADAL, 2006, p. 20-22).

O constitucionalismo, assim, consiste em um conjunto 
de normas e práticas, erigidos sobre determinados prin-
cípios, de elevada valia moral e política, determinantes da 

3 São emblemáticos, neste ponto, a notável judicialização dos atos 
relacionados ao procedimento de impeachment da Presidente 
Dilma Roussef, ao longo dos anos de 2015 e 2016, e os dilemas 
constitucionais debatidos em derredor dos rumos da reforma 
política nacional.
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atribuição de sentido e da implementação das disposições 
do texto constitucional (NADAL, 2006, p. 20-22)4.

Como existirão, decerto, diversidades axiológicas 
notadas em cada ordenamento jurídico nacional – ou, 
ainda, num mesmo ordenamento jurídico, em diferentes 
momentos históricos – como também diferentes projetos 
e circunstâncias político-jurídicas em cada cenário, será 
possível identificar variadas espécies ou manifestações 
de constitucionalismo.

Diversas designações são encontradas na literatura: 
constitucionalismo liberal  (MIRANDA, 2011, 162-164); 
constitucionalismo social (PAOLANTONIO, 1987); cons-
titucionalismo democrático (POST; SIEGEL, 2009); cons-
titucionalismo transformativo (AJOUZ; VIEIRA, 2013); 
constitucionalismo latino-americano (PASTOR; DAL-
MAU, 2011); entre outras, de curso menos frequente5.

Afigura-se necessário, para o desenvolvimento do 
presente estudo, adotar parâmetros de compreensão do 

4 Cumpre reconhecer, no entanto, que existem, no campo doutrinário, 
outras acepções para a expressão constitucionalismo. TAVARES 
(2006, P. 23), por exemplo, sugere a existência de 4 possíveis valên-
cias semânticas: “numa primeira acepção, emprega-se a referência 
ao movimento político-social com origens históricas bastante re-
motas que pretende, em especial, limitar o poder arbitrário. Numa 
segunda acepção, é identificado com a imposição de que haja cartas 
constitucionais escritas. Tem-se utilizado, numa terceira concepção 
possível, para indicar os propósitos mais latentes e atuais da função e 
posição das constituições nas sociedades. Numa vertente mais restrita, 
o constitucionalismo é reduzido à evolução histórico-constitucional 
de um determinado Estado”.

5 Pode-se citar, em caráter exemplificativo, as alusões ao constitucio-
nalismo popular, ao constitucionalismo multinível e ao constitu-
cionalismo islâmico. Cada versão de constitucionalismo se carac-
terizará pela estrutura e pela aplicação de seus princípios basilares 
(CANOTILHO, 2010, p.329).
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constitucionalismo que sejam simultaneamente compatíveis 
com a realidade normativa, expressivamente reconheci-
dos pela doutrina, além de materialmente adequados ao 
projeto constitucional em curso, em âmbito nacional ou 
sob a perspectiva comparada. Aplica-se, pois, a métrica do 
neoconstitucionalismo6, que passa a ser explorada. 

3.2.2. O neoconstitucionalismo em caracteres

O constitucionalismo, em qualquer de suas perspecti-
vas, vai além de uma coletânea de disposições escritas que 
limitam o governo. Há, decerto, um completo corpo de 
normas, escritas e não-escritas, descritivas do uso do poder 
– o que envolve o governo e a relação com o titular e des-
tinatário do poder estatal: o povo. Sob o prisma epistêmico, 
todavia, há outras acepções para o constitucionalismo. O 
exame das mesmas será relevante para a constatação da ine-
vitabilidade (ou naturalidade) das mutações constitucionais.

Importa, por ora, verificar quais sejam os principais 
componentes do constitucionalismo, já sob a sua configu-
ração contemporânea – ou, mais especificamente à luz dos 
cânones do neoconstitucionalismo.

A ideia de constrição do poder, por certo, permeia 
toda a ordem constitucional. Desde a fixação de critérios 
para acesso até o controle das competências públicas, pas-
sando pelo modo de seu exercício, a Constituição regula 
o governo em público – como estabelecem as normas 
regentes de temáticas eleitorais, dos freios e contrapesos 

6 “É por esse atrelamento – filosofia do direito e direito constitucional 
– que se vislumbra, no neoconstitucionalismo, uma teoria do direito 
que seja simultaneamente integradora e útil. Integradora, porque 
não se separa da política, das decisões, da sociedade e da ética-moral, 
todos elementos presentes em um saber cultural” (MOREIRA, 
2008, p. 248).
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e dos princípios da Administração Pública. Isso explica 
por que as Constituições, sob a perspectiva comparada, 
são reitoras de formas e sistemas de governo tão variadas 
e diferentes entre si.

Além de suas disposições orgânicas, a versar sobre 
o desempenho das funções institucionais dos órgãos 
estatais, constam na Constituição disposições dogmáticas 
atributivas de direitos fundamentais, inspiradas por pro-
gramas ou metas cívicas. O conteúdo da Constituição, 
para além de seu procedimento específico de elaboração 
e reforma, de sua rigidez, ou de quaisquer requisitos 
formais, é o que justifica, em termos materiais, sua su-
perioridade normativa7.

Neste sentido é que se pode aludir a um papel integra-
tivo da Constituição (GRIMM, 2005, p. 193-208), a orien-
tar a construção de políticas públicas, o funcionamento do 

7 “Lo que interesa subrayar ahora es que esta naturaleza fundamen-
tal de la Constitución no procede sólo de sus atributos formales, 
como puede parecer a primera vista si se insiste excesivamente 
en la rigidez o, más en general, en los requisitos de elaboración y 
modificación, los cuales no son sino la sola apariencia externa de 
la jerarquía normativa. Resulta históricamente claro que, en los 
orígenes del constitucionalismo, lo que otorga a la Constitución 
una naturaleza fundamental es precisamente la circunstancia de 
ser puesta por escrito y, en consecuencia, ser un acto consciente 
y voluntario de establecimiento de una nueva organización po-
lítica dotada de un nuevo ordenamiento jurídico. A diferencia 
de lo que era propio del Antiguo Régimen, la Constitución no 
tiene valor declarativo de un higher law externo e inmutable, 
sino que es tal por tener un valor constitutivo del entero orden 
jurídico-político, de manera que puede decirse fundamental por 
ser fundacional. De aquí, que los requisitos formales, como la 
rigidez, sean garantías añadidas al servicio de la Constitución, 
cuya incondicionada superioridad emana primordialmente de 
su contenido” (DIEZ-PICAZO, 1993, p. 545).
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Poder Judiciário, o reconhecimento e o exercício de direitos 
e o contínuo empreendimento construtivo da cidadania.

O neoconstitucionalismo, nesta esteira, pode ser ex-
plorado em três níveis de análise (CARBONELL, 2010, 
p. 154-158): 

a. a amplitude do texto constitucional, de cunho 
analítico, compreensivo de um catálogo de direitos 
fundamentais e indicativo de normas materiais 
norteadoras do exercício dos poderes públicos;

b. a incrementada atuação do Poder Judiciário, como 
instituição fiduciária do projeto constitucional 
incumbida da tutela dos direitos violados e do 
controle dos atos praticados pelo Estado, à luz do 
corpo normativo constitucional;

c. o desenvolvimento teórico de instrumentos voca-
cionados à otimizar a efetividade das disposições 
constitucionais, como sejam os relacionados às 
técnicas de hermenêutica, ao controle de constitu-
cionalidade e à sindicabilidade dos direitos sociais. 

Por outro lado, é possível arrolar alguns pressupostos 
de viabilidade para o neoconstitucionalismo (CARBO-
NELL, 2010, p. 159-163): a existência de uma Constituição 
rígida; o funcionamento de uma jurisdição constitucional; 
o reconhecimento de força normativa (e vinculante) à 
Constituição; o manejo de sobreinterpretação da Cons-
tituição; a aplicação direta (ou imediata) de disposições 
constitucionais e a necessidade de interpretação das leis 
conforme à Constituição.

Essa diagnose neoconstitucional permite identificar 
e desenvolver, por exemplo, normatividade dos princípios 
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insculpidos na Constituição, com inescapáveis consectários 
sobre a hermenêutica constitucional8. A fixação de critérios 
específicos de interpretação, conquanto agite acirrada con-
trovérsia doutrinária (BASTOS, 2007, p. 115-143), tem sido 
justificada pelas peculiaridades das normas constitucionais 
(BASTOS, 1997, p. 40-52).

Noutro giro, cumpre a Constituição um papel que 
– conquanto aparentemente contramajoritário (NOVE-
LINO, 2012, p. 278-283) – se presta à tutela jurídica das 
minorias (CHEMERINSKY, 2011, p. 8). São pressupostos 
de concretização constitucional a integração e a diversida-
de9, componentes de objeção às opressões infringentes aos 
valores insculpidos na Carta. 

Pluralismo e participação emanam, destarte, como 
consectários intuitivos do neoconstitucionalismo. Este, por 
seu turno, assume cunho cultural (HÄBERLE, 2002, p. 
194-195), tendo em conta que seus valores são radicados 
na tolerância, reconhecida a via dialógica como o roteiro 
ideal para o desafio, a inovação e a formação de espaços 
mutáveis de consenso10.

8 “A nova interpretação constitucional assenta-se em um modelo 
de princípios, aplicáveis mediante ponderação, cabendo ao intér-
prete proceder à interação entre fato e norma e realizar escolhas 
fundamentadas, dentro das possibilidades e limites oferecidos pelo 
sistema jurídico, visando à solução justa para o caso concreto. 
Nessa perspectiva pós-positivista do Direito, são idéias essenciais a 
normatividade dos princípios, a ponderação de valores e a teoria 
da argumentação” (BARROSO, 2003, p. 64).

9 “A força normativa da Constituição estaria assegurada quando a 
esfera pública pluralista fosse integrada no processo de concreti-
zação constitucional. Nessa perspectiva, os interesses e valores do 
público, os mais divergentes, devem ser levados em consideração 
pelo intérprete em sentido estrito” (NEVES, 1996, p. 323-324).

10 “(...) longe de ser um simples estampido ou detonação originária que 
começa na hora zero, a Constituição escrita é, como ordem-quadro 
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Não se pode ignorar – é bom que se registre – a 
oposição de ponderadas críticas ao neoconstitucionalis-
mo (MARTÍN, 2014) ou, quando menos, à exacerbada 
ou ingênua ilusão de que o reconhecimento epistêmico 
do neoconstitucionalismo baste à efetivação dos direitos 
e dos projetos estampados em cada Constituição (SAR-
MENTO, 2009).

Por outro lado, se o constitucionalismo consiste em 
irrenunciável conquista civilizatória, tornando o poder 
público previsível e controlável (GRIMM, 2010, p. 9), 
o neoconstitucionalismo parece instituir uma evolução 
dogmática em processo de sedimentação, já indicada na 
literatura como marco teórico contemporâneo do Direito 
Constitucional (SAMPAIO, 2015, p. 519-521). 

Ademais, o neoconstitucionalismo – com seus câno-
nes e praxis – vem recebendo, além de difundida aceita-
ção doutrinária, expresso acolhimento jurisprudencial11. 
A despeito de suas fragilidades, o neoconstitucionalismo 
se afirma como norteador de práticas jurídicas e orien-
tador hermenêutico da Constituição, designadamente no 
panorama nacional. É possível, nesta linha, ir adiante, para 
que se o examine como fator de justificação das mutações 
constitucionais. Disso se passa a tratar doravante.

da República, uma lei necessária mas fragmentária, indeterminada 
e carecida de interpretação, do que decorre, por outro lado, que a 
verdadeira Constituição será o resultado – sempre temporário – de 
um processo de interpretação conduzido à luz da publicidade”. 
(MENDES; COELHO; BRANCO, 2000, p. 29-30).

11 O neoconstitucionalismo, enquanto modelo teórico, foi expressamente 
aludido pelo STF no julgamento do RE 477.554-MG, cujo tema, 
na esteira da ADPF 132, era o reconhecimento jurídico de uniões 
estáveis homoafetivas. Precedentes do STJ (REsp 706.641-SC) e do 
TJRJ MS 0010450-51.2010.8.19.0000) corroboram a incorporação 
do padrão teórico neoconstitucional à atividade decisória pretoriana.
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3.3. MUTAÇÕES CONSTITUCIONAIS:  
ANÁLISE FENOMÊNICA

3.3.1. Notas sobre a interpretação 
constitucional

A redação de texto constitucional dogmático re-
sulta de uma disputa de poder que envolve ingredientes 
como o acentuado conservadorismo, o radicalismo, o 
populismo (GARGARELLA, 2000, p. xi-xxvi) – sem o 
necessário amadurecimento, pela discussão pública, de 
pressupostos consensuais12.

A insuficiente compreensão do conteúdo das disposi-
ções constitucionais se potencializa nas constituições escri-
tas dogmáticas e analíticas. A uma porque em constituições 
que não resultam de tradições históricas consolidadas no 
tempo, o conteúdo dos direitos e das suas normas, em geral, 
são mais vagos, seja pela falta de consenso, seja pela ausência 
da necessária experimentação. A duas, porque sendo quan-
titativamente maior o número de dispositivos, igualmente 
maiores serão as incursões do texto constitucional sobre 
temas inéditos e a ocorrência de antinomias aparentes. 

Não se está a sustentar – é prudente a advertência – 
que o constitucionalismo se resuma ao texto de uma Carta. 
Ao contrário, é crível e evidente a existência do que Young 
chama de um Direito Constitucional “fora da Constituição”  

12 SUNSTEIN (2000, p. 117-130) sugere que um número expressi-
vo de disposições constitucionais consagram standards normativos 
dotados de elevada abstração, tendo sido incorporados ao texto 
constitucional sem a esperada consolidação teórica ou sem uma 
perfeita definição sobre os seus desdobramentos empíricos, a implicar 
na necessidade de uma permanente mobilização dialógica – o que 
seria uma virtude em prol do amadurecimento cívico.
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(YOUNG, 2007), para além do que a jurisprudência fran-
cesa designa como “bloco de constitucionalidade” (MAR-
COS, 2005).

Entretanto, a redação constitucional – ou as suas omissões 
e assimetrias – consiste no ponto de partida para a atribuição de 
sentido à gama normativa evocada. Em matéria constitucional, 
a atividade hermenêutica vai além da atribuição de sentido: 
ela assume caráter suplementar, de forma que “a interpretação 
se torna incorporada ao texto e se transforma no fundamento 
das interpretações futuras” (TROPER, 2009, p. 59).

A atribuição de sentido das disposições constitucionais, 
todavia, não emerge placidamente de sua leitura. O caráter 
heterogêneo e, por vezes, polarizado da composição dos 
membros de uma coletividade torna as circunstâncias sociais 
especialmente propícias à controvérsia sobre a compreen-
são, o alcance ou mesmo à subsistência de determinadas 
normas constitucionais.

É da índole normativa do texto constitucional o seu 
elevado grau de adaptabilidade (CANOTILHO, 2002, 
p. 1287). A maleabilidade das normas constitucionais, 
como bônus, potencializa a longevidade constitucional: 
na medida em que a semântica seja dútil, flexível e adap-
tável a épocas e circunstâncias diversas, sua preservação 
encontrará na evolução hermenêutica o seu principal 
veículo de atualização e, por conseguinte, de legitimação 
(BARACHO, 2011, p. 970).

São ilustrativas, neste sentido, as disposições constitu-
cionais consagradoras de direitos fundamentais – designa-
damente quanto aos direitos socioeconômicos, identificados 
por CANOTILHO (2004, p. 101-103) como “camaleões 
normativos” que, qualificados pela indefinição de conteúdo, 
reclamam acentuado esforço reflexivo para sua escorreita 
compreensão e efetivação. 
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Os desacordos interpretativos, neste contexto, serão 
inevitáveis. Para a solução de conflitos intersubjetivos nos 
quais se verifique a colisão de princípios constitucionais, a 
técnica da ponderação tem sido apontada como instrumen-
to cientificamente adequado para a superação do impasse 
(POZZOLO, 2014, p. 625).

É possível falar, entretanto, em outra dimensão in-
terpretativa, de alcance mais largo e como tal, com maior 
amplitude. Há – inclusive pela incessante busca de segurança 
jurídica – uma tendência de estabelecimento de standards 
exegéticos do texto constitucional, de cunho mais genérico, 
representativos de um padrão compreensivo. Isso explica, 
a título exemplificativo, a edição de súmulas vinculantes 
(VALLE; AJOUZ, 2011), o estudo e a compilação juris-
prudencial, além da criticável formulação de mainstreams 
no campo acadêmico – na doutrina e no ensino do Direito 
(STRECK, 1999, p. 63-67).

Por outro lado, a vida em sociedade democrática re-
clama a assimilação pública da Constituição e seus desdo-
bramentos normativos. A ordem constitucional estabelece 
as bases jurídicas do contrato social, com repercussão sobre 
incontáveis aspectos das relações pessoais, econômicas, 
políticas e sociais cotidianas13.

Cumpre aderir, portanto, à concepção – proposta 
por Häberle – de que seja a Constituição um processo 

13 “(...) a Constituição passa a ser, em toda sua substancialidade, 
o topos hermenêutico que conformará a interpretação jurídica 
do restante do sistema jurídico. A Constituição é, assim, a ma-
terialização da ordem jurídica do contrato social, apontando 
para a realização da ordem política e social de uma comunidade, 
colocando à disposição os mecanismos para a concretização do 
conjunto de objetivos traçados no seu texto normativo deon-
tológico” (STRECK, 1999, p. 215).
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público, conduzido por uma coletividade heterogênea: as 
normas constitucionais não se resumem ao texto edita-
do pelo poder constituinte, mas são o fruto – variável e 
temporário – de sua interpretação por toda a sociedade 
(AMARAL, 2003, p. 141). 

A compreensão e a explicitação do sentido das normas 
constitucionais seriam, consoante esta linha de argumenta-
ção, dados revelados pela experiência – a alcançar, decerto, 
todos os partícipes das relações sociais – justificando o 
envolvimento coletivo na interpretação constitucional. Por 
isso é que HÄBERLE (2002, p. 13) sustenta que:

“no processo de interpretação constitucional 
estão potencialmente vinculados todos os ór-
gãos estatais, todas as potências públicas, todos 
os cidadãos e grupos, não sendo possível esta-
belecer-se um elenco cerrado ou fixado com 
numerus clausus de intérpretes da Constituição”.

A teoria neoconstitucional redescobre a titularidade 
do poder constituinte. Atribuí-lo ao povo (FERREIRA 
FILHO, 1999, p. 30) - já não sob o seu aspecto assemblear 
(ou representativo) - implica assumir uma concepção emi-
nentemente construtiva ao constitucionalismo. Significa, 
outrossim, asseverar que poder constituinte não se resume 
aos momentos de elaboração e de retificação constitucional 
(poder constituinte originário e poder constituinte deriva-
do reformador), reconhecendo-se uma terceira modalidade 
de desempenho do poder constituinte, desenvolvida no 
quotidiano político de uma sociedade: um poder consti-
tuinte difuso (BURDEAU apud BARROSO, 2011, p. 150).

A perspectiva construtivismo da interpretação consti-
tucional traz consigo valiosos bônus. A abertura participativa 
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(CITTADINO, 2002, p. 31) abre espaço ao engajamento 
público ou, quando menos, à consciência coletiva sobre os 
mais sensíveis aspectos da vida organizada em sociedade. Tal 
participação traduz notável elevação cívica, alçando cada 
sujeito à qualidade responsável pela edificação dos projetos 
constitucionais e, como tal, agente controlador do exercício 
do poder do Estado14. A aderência difusa viabiliza a efeti-
vidade da Constituição (MOREIRA NETO, 1988, p. 68).

Para além da potencial emancipação cívica, difundir 
a missão de interpretação constitucional enseja aspergir 
pertencimento coletivo. Uma Constituição estará sempre 
sujeita à crítica e à mudança. Bem-sucedida será a experi-
ência constitucional que envolve o povo na moldagem e 
reformulação de consensos; fracassada será aquela em que 
a missão de cunhar o constitucionalismo lhe seja subtraída 
ou sub-rogada (BARBER, 2014, p. 110-111). 

O poder constituinte difuso, cuja titularidade se-
ria comungada por todos os componentes da sociedade, 
enfeixa mecanismos de modificação do sentido ou dos 
parâmetros de aplicação das normas constitucionais, sem 
que se promova qualquer retificação formal no texto da 
Constituição (AJOUZ, 2014, p. 438). Esta é, em essência, 
a tônica das mutações constitucionais.

3.3.2. O fenômeno da mutação constitucional 

A tônica da interpretação aberta e construtiva, no 
cenário do neoconstitucionalismo, dá vida à Constituição. 
Os frutos da hermenêutica constitucional não são estáticos 

14 Tal perspectiva pluralista e democrática de legitimidade(in put le-
gitimacy) com participação popular ativa, enseja o reconhecimento 
material de autoridade, ou poder, fora dos official branches (QUEI-
ROZ, 2014, p. 29-50).
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ou estanques, mas dinâmicos e evolutivos. Não seria mes-
mo de se cogitar que, em meio a significativas mudanças 
tecnológicas, institucionais, econômicas, demográficas e 
sociais, fosse a interpretação constitucional monolítica.

Há, destarte, uma inescapável adaptabilidade na evolu-
tiva interpretação das normas constitucionais (STRAUSS, 
2010, p. 2-3). Cabe investigar, neste quadro em que termos o 
fenômeno da mutação constitucional pode ser compreendi-
do e justificado, à luz dos ditames do neoconstitucionalismo. 

A mutação constitucional decorre, em ampla medida, 
de um conceito dinâmico de Constituição (URRUTIA, 
2000, p. 116). Aliás, a mutação transita diante de um tor-
mentoso balanço entre a estabilidade e a dinamicidade do 
Direito Constitucional. Por mais que a segurança seja um 
imperativo necessário às relações sociais, afirma-se que “a 
Constituição não pode se tornar um “pacto de suicídio”, 
ou seja, não pode impedir a promoção de transformações 
interpretativas que decorrem da reconfiguração da identi-
dade da comunidade política” (CLÉVE; LORENZETTO, 
2015, p. 140).

Considerado por expressivo segmento doutrinário 
como expressão de um autêntico poder constituinte di-
fuso (FERRAZ, 1986, p. 183-184), anônimo, silencioso e 
informal (VARGAS, 2014, p. 33), fenômeno da mutação 
constitucional exprime o resultado da consolidação de uma 
evolução hermenêutica, em função da qual determinada 
norma constitucional assume nova significação, perceptível 
“quando comparamos o entendimento dado às cláusulas 
constitucionais em momentos afastados no tempo” (BU-
LOS, 1996, p. 28).

A mutação constitucional, em sua origem conceitual, 
é frequentemente atrelada às modificações verificadas no 
cenário fático, como corolário de um distanciamento entre 
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a Constituição e a realidade social sobre a qual paira (SAN-
TOS, 2015, p; 82). O componente histórico-temporal, de 
fato, é determinante a eclosão da mutação constitucional 
(DIAS, 2013, p. 9932). Um exemplo de tal manifestação se 
pode inferir da rodada deliberativa do STF no julgamento 
do RE 664335: neste julgamento, o STF sinalizou que, por 
ora, a utilização de equipamento de proteção auricular 
individual não descaracteriza o caráter especial da ativida-
de profissional, para fins previdenciários. No entanto, foi 
ressalvada a hipótese de que, no futuro, com progressivas 
evoluções tecnológicas no campo da saúde do trabalhador, 
é possível que a aplicação de novos equipamentos ensejem a 
neutralização da nocividade do ruído, a provocar a releitura 
da cláusula estampada no art. 201, § 1º, da Carta de 1988.

A mutação constitucional, por outro lado, pode ser 
justificada por outro fator, não tanto atrelado à sincroni-
zação fática, mas jungido à variedade hermenêutica, isto 
é resultante do câmbio de determinado padrão interpre-
tativo. Assim ocorreu, por exemplo, por ocasião da edição 
da Súmula Vinculante n. 25, tendo o Supremo Tribunal 
Federal alterado o seu posicionamento, antes cristalizado 
na Súmula n. 619, sobre a (in)viabilidade constitucional da 
prisão civil do depositário infiel.

A mutação constitucional pode decorrer, ainda nesta 
esteira, de uma transformação conceitual impulsionada pelo 
incentivo ao debate e à busca do convencimento, compo-
nentes típicos de uma arena jurídico-política democrática.

Algumas mutações constitucionais com esse perfil pa-
recem estar em curso, no Direito Constitucional brasileiro. 
Alguns exemplos auxiliam a visualização do fenômeno.

No julgamento do HC 126.292, o STF, revolvendo sua 
própria jurisprudência, conferiu nova leitura ao princípio 
constitucional da presunção de inocência, para admitir o 
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recolhimento à prisão e o início do cumprimento da pena 
antes do trânsito em julgado de decisão condenatória. A 
decisão envolve os sensíveis valores da liberdade e da se-
gurança pública.

Já no julgamento do RE 338.840, o STF, mitigando 
o rigor do disposto no art. 142, § 2º da Carta de 1988, 
reconheceu a admissibilidade do habeas corpus para o ques-
tionamento judicial da legalidade de ato punitivo praticado 
no âmbito disciplinar militar, reavaliando o peso e o sentido 
das cláusulas constitucionais que tutelam a liberdade e a 
inafastabilidade da jurisdição.

Talvez a principal objeção à mutação constitucional 
seja a aparente subversão à rigidez constitucional, vale di-
zer, a abreviação informal de um percurso de reforma do 
texto constitucional que, no caso brasileiro, seria adstrito 
às solenidades do art. 60 da Constituição de 1988 (SILVA, 
1999, p. 9). Isso explica o surgimento de propostas teóri-
cas de limitação das mutações constitucionais (SANTOS, 
2015, p. 36), sob parâmetros possivelmente simétricos aos 
do poder constituinte derivado reformador.

Por outro lado, o engessamento formal da ordem 
constitucional poderia cercear sua dimensão constru-
tiva, evolutiva e experimental. Vale, aqui, a observação 
de CANOTILHO (2002, p. 1054-1055), para quem a 
Constituição simboliza “um processo de aprendizagem 
falível, através do qual uma sociedade ultrapassa pouco 
a pouco a sua capacidade para se tematizar a ela mesma 
sob o ângulo normativo”. 

A Constituição há de ser reputada, pois, um documen-
to vivo, um projeto multigeracional contínuo e adaptável, 
cujo aperfeiçoamento perpassa a renovação de sua inter-
pretação. No dizer de SUNSTEIN (2009, p. 5-6),
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“a mudança constitucional não é meramente um 
produto de momentos em que cidadãos mobili-
zados pressionam por reformas em grande escala. 
Há uma continuidade de pequenas mudanças, 
produzidas em períodos de relativa estabilidade, 
para as principais, produzidas quando crises ou 
movimentos sociais clamam por mudanças”.

Um empreendimento hermenêutico aberto e plural 
não se enclausura em apenas um órgão ou instituição. De-
certo as discussões em torno do significado da Constituição 
terão expressiva visibilidade, quando realizados na órbita 
dos Poderes Executivo e Legislativo (AJOUZ, 2014, p. 
441). Também das manifestações populares organizadas se 
pode extrair o componente catalisador da mudança. Mas 
o Poder Judiciário – e mais especificamente a jurisdição 
constitucional, neste contexto, exerce um papel valioso, 
no cumprimento da função de guarda da Constituição15. 

Um dos cânones do neoconstitucionalismo atribui ao 
Poder Judiciário o ônus da garantia da supremacia constitu-
cional (CARBONELL, 2010, p. 154-156), cumprindo-lhe 
a defesa dos direitos fundamentais (BINENBOJM, 2001, p. 
75-93) e assegurando a lisura do processo democrático (ELY, 
2010, p. 181-183). O protagonismo do Poder Judiciário 
decorre de sua competência institucional decisória, a um 
só tempo elucidando a evolução interpretativa e tutelando 
os direitos fundamentais em jogo a cada dilema.

Isso não significa atribuir ao Poder Judiciário o su-
posto monopólio da última palavra. Ao revés, implica dizer 
que, a cada decisão, a jurisdição constitucional encerra 
uma rodada de discussão sobre o alcance de determinada 

15 Para uma visão crítica sobre a mutação constitucional ditada pelos 
tribunais: STRECK; OLIVEIRA, 2007.
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norma constitucional. Vívida permanecerá a possibilidade 
de rediscussão, pelo desafio argumentativo, daquela mesma 
temática – tanto na arena forense como fora dela. E assim 
o tempo, senhor do destino, assistirá ao aperfeiçoamento 
constitucional.

3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: PARÂMETROS 
DE CORRELAÇÃO EPISTÊMICA

Um dos principais fundamentos de legitimidade da 
Constituição de um Estado, a lastrear a sua edição e a sua 
subsistência, é refletir valores e concepções genuinamente 
emanados de seu povo (POST, 2005). Desde LASSALLE 
(1933, p. 52-54) se afirma que uma Constituição boa e 
duradoura é aquela que corresponda à constituição real e 
deite suas raízes nos fatores reais de poder. E o poder da 
nação, em seu dizer, é invencível.

Ganha relevo, portanto, a interpretação da Consti-
tuição, como instrumento de delimitação de conteúdo de 
toda a ordem jurídica de um país. Quanto mais próximo 
dos valores consensuais moldados por razões públicas, mais 
próspero será o desenvolvimento de sua força normativa 
(HESSE, 1991, p. 20) e, por conseguinte, a mobilização 
persecutória das aspirações constitucionais.

Se o quadro normativo da Constituição é, por suas 
peculiares características genéticas, textuais e hermenêu-
ticas, sujeito a dissídio compreensivo, é de se incentivar 
a participação construtivista de uma sociedade aberta de 
intérpretes. A reboque da ruptura de uma concepção cons-
titucional estática, exsurgem as mutações constitucionais 
como produto de um contínuo e evolutivo revisitar das 
normas constitucionais.

Se um dos cânones do neoconstitucionalismo é a busca 
de otimização e efetividade à Constituição, reformular a 
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atribuição de sentido às normas constitucionais se revela 
importante tática de aderência popular e compromisso com 
sua força normativa; adaptar a compreensão constitucio-
nal à evolução dos valores, desafios e consensos nacionais 
representa manobra que reaviva 

A mutação, como processo informal e contínuo de 
compreensão semântica da Constituição, coloca as normas 
constitucionais sob perspectiva diacrônica e revela como 
a reinvenção de suas disposições forja uma obra popular 
construída e implantada contínua e dinamicamente, à guisa 
do aperfeiçoamento de seus dogmas.
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4
OS TRATADOS DE DIREITOS 
HUMANOS E O BLOCO DE 
CONSTITUCIONALIDADE 
BRASILEIRO

Guilherme Vitor de Gonzaga Camilo1

Osvaldo Pimentel Neto2

4.1. INTRODUÇÃO

A Emenda Constitucional nº 45/2004 trouxe novas 
perspectivas acerca do status constitucional dos Tratados 
Internacionais ratificados pelo Brasil que versam sobre 
Direitos Humanos. A adição do parágrafo 3º ao artigo 5º 
do diploma constitucional é aparentemente um avanço 
do reconhecimento e da aplicação dos tratados de direitos 
humanos no Brasil. No entanto, uma análise mais apro-
fundada da situação nos permite formular uma série de 
questionamentos provocados por esta norma3.

1 Mestrando em Direito Internacional pela Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais (Bolsista FAPEMIG). Especialista em Di-
reito Internacional pelo Centro de Direito Internacional. Graduado 
em Direito pela Universidade Federal de Viçosa.

2 Advogado. Graduado em Direito pelo Centro Universitário Newton Paiva.
3 Aqui, adotamos a distinção defendida por Riccardo Guastini, entre 

texto e norma: “Normas não são textos nem o conjunto deles, mas 
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Além disso, como será demonstrado, o posicionamento 
jurisprudencial do Brasil acerca do status dos tratados se alte-
rou ao longo do tempo, o que significa mais um fator agra-
vante na relação brasileira com os diplomas internacionais.

Como forma de demonstrar e posteriormente aclarar 
as dúvidas que surgem desta emenda, este artigo iniciará 
demonstrando a posição do Supremo Tribunal Federal em 
relação aos tratados de direitos humanos antes e posterior-
mente à edição da referida emenda constitucional, para 
então abordar a formação do bloco de constitucionalidade e 
a inconstitucionalidade do artigo 5º, §3º trazido pela EC 45.

4.2. ABORDAGEM HISTÓRICA DO 
POSICIONAMENTO BRASILEIRO  
FRENTE AOS TRATADOS

A análise acerca da aplicação dos tratados no Brasil deve 
iniciar-se com a investigação da posição do Supremo Tribunal 
Federal (STF).  Até o ano de 1977 o STF considerava que os 
tratados firmados pelo Brasil eram superiores à lei interna4, 

os sentidos construídos a partir da interpretação sistemática de textos 
normativos. Daí se afirmar que os dispositivos se constituem no objeto 
da interpretação; e as normas, no seu resultado” GUASTINI, Ricardo. 
apud ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplica-
ção dos princípios jurídicos, 13ª ed. Malheiros: São Paulo, 2012, p.33. 
A partir de tal distinção conclui-se que não existe correspondência 
entre norma e dispositivo. Assim, nem sempre que houver dispositivo, 
haverá norma, e nem sempre que houver norma, haverá dispositivo.

4  Sobre o antigo posicionamento da jurisprudência do STF, que 
entendia pela prevalência do direito internacional sobre o interno, 
ver o voto vencido do Min. Xavier de Albuquerque, no RE nº 
80.004/SE, no qual ele cita, entre outros, o julgamento do RE nº 
71.154, de Relatoria do Min. Oswaldo Trigueiro e o Habeas Corpus 
nº 24.637, de Relatoria do Min. Laudo de Camargo, bem como o 
entendimento doutrinário da época.  



109

ou seja, em caso de conflito entre uma norma editada 
internamente e uma norma advinda de um compromisso 
firmado internacionalmente pelo Estado, deveria prevale-
cer o segundo. No entanto, este posicionamento não foi 
mantido com o decorrer do tempo.

O Supremo considerou por um longo período o 
entendimento de que todos os tratados, independente 
de sua matéria, possuíam status de lei ordinária. Neste 
sentido, o STF proferiu, em 1977, decisão no Recurso 
Extraordinário nº 80.004/SE5, em que declarava o status 
de lei ordinária destes diplomas. Os tratados de Direitos 
Humanos também foram considerados como detentores 
do mesmo status, haja vista o posicionamento do STF 
no julgamento do Habeas Corpus nº 72.131/RJ, no 
qual concluiu pela prevalência do artigo 5º, LXVII6, em 
detrimento do disposto no §7º, do artigo 7º7, da Con-
venção Americana sobre Direitos Humanos, autorizando, 
assim, a prisão civil do depositário infiel8.

5 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 
80.004/SE. Relator: Min. Xavier de Albuquerque. Pleno. DJ 29.12.77. 

6 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (…) LXVII 
- não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 
inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia 
e a do depositário infiel; (...).BRASIL. Constituição (1988). 
Constituição da República Federativa do Brasil.

7 Artigo 7º - Direito à liberdade pessoal: (…) 7. Ninguém deve 
ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados 
de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de 
inadimplemento de obrigação alimentar. Idem. 

8 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 72.131/
RJ. Relator: Min. Marco Aurélio. DJ 23.11.1995.
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Nesta oportunidade o Supremo comparou a consti-
tuição brasileira com a constituição argentina9, declarando 
que, caso fosse interesse do legislador, ele teria diferenciado 
expressamente o status dos Tratados de Direitos Humanos10. 

Destaca-se que o julgamento do Habeas Corpus an-
teriormente citado ocorreu sob a égide da Constituição 
Federal de 1988, portanto de acordo com o parágrafo 
2º de seu artigo 5º11 que prescreve que os direitos e  

9 O inciso 22, do artigo 75 da Constituição argentina prevê, 
expressamente, o status constitucionaldos seguintes tratado internacionais 
sobre direitos humanos; “La Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y 
la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la 
Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de 
su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo 
alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse 
complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. 
Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo 
nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad 
de los miembros de cada Cámara.” ARGENTINA. Constituição 
(1994). Constituicion de la Nacion Argentina.

10 RAMOS, André de Carvalho. Pluralidade das ordens jurídicas: a 
relação do direito brasileiro com o direito internacional.Curitiba: 
Juruá, 2012, p.48.

11 § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, 
ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 
Brasil seja parte.



111

garantias expressos na Constituição não excluem outros 
decorrentes dos tratados internacionais em que o Brasil 
seja parte.

Com o intuito de conciliar o posicionamento do STF 
com a visão doutrinária que apontava a constitucionali-
dade dos tratados de Direitos Humanos, o então Ministro 
Sepúlveda Pertence sustentou, no Recurso em Habeas 
Corpus nº 79785-RJ, que 

[...] aceitar a outorga de força supralegal às con-
venções de direitos humanos, de modo a dar 
aplicação direta às suas normas – até se neces-
sário, contra a lei ordinária – sempre que, sem 
ferir a Constituição, a complementem, espe-
cificando ou ampliando os direitos e garantias 
dela constantes.12 

No entanto, o entendimento defendido pelo Ministro 
somente logrou êxito após a edição da Emenda Cons-
titucional nº 45/2004, que incluiu o § 3º, ao artigo 5º, 
da Constituição Federal, o qual confere status de norma 
constitucional aos tratados internacionais sobre direitos 
humanos, desde que aprovados mediante o procedimento 
reservado às Emendas Constitucionais.

Com este artigo, o legislador acabou por criar dois 
tipos status de tratados de Direitos Humanos, aqueles com 
status de norma constitucional e aqueles de status inferior. 
A norma, no entanto, falhou em mencionar qual seria o 
tratamento destinado aos tratados ratificados pelo Brasil 
anteriormente à EC nº 45. 

12 BRASIL. Supremo Tribunal Federal.  Recurso em Habeas 
Corpus 79785-RJ. Relator Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 
29.03.2000. 
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Após a edição da EC 45, o STF se posicionou nova-
mente sobre o status dos tratados de Direitos Humanos no 
ano de 2008. A decisão proferida pelo STF no RE 466.34313 
em que se discutiu a legitimidade da prisão civil do depo-
sitário infiel em face do Pacto Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos e da Convenção Americana sobre Direitos 
humanos (Pacto de São José da Costa Rica), é necessário 
se considerar duas posições que elevam o direito interna-
cional dos direitos humanos à posição superior, dando-lhe 
posição de direito que permite o controle de legitimidade 
da lei ordinária. A posição majoritária foi a defendida pelo 
ministro Gilmar Mendes, que conferiu o status de suprale-
galidade aos tratados de Direitos Humanos, ao contrário 
da posição defendida pelo ministro Celso de Mello que 
considerava-os como sendo de estatura constitucional. 

A Constituição Federal já demonstrava sua escolha 
pela superioridade dos tratados de direitos humanos mesmo 
antes da EC 45/2004 através de seu artigo 5º, § 2º que 
preleciona: “§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta 
Constituição não excluem outros decorrentes do regime 
e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados inter-
nacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte.14” Os §§ 3º e 4º do referido artigo, incluídos com a 
EC 45, também demonstram esta predileção: 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais 
sobre direitos humanos que forem aprovados, 
em cada Casa do Congresso Nacional, em 

13 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 
466.343-1 SP. Relator: Min. Cezar Peluso, Data da publicação: DJ 
05.06.2009. 

14 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988.
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dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais. 

 § 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tri-
bunal Penal Internacional a cuja criação tenha 
manifestado adesão.15 

Desta forma também entendeu o Ministro Gilmar 
Mendes: 

Ressalte-se, nesse sentido, que há disposições 
da Constituição de 1988 que remetem o intér-
prete para realidades normativas relativamente 
diferenciadas em face da concepção tradicional 
do direito internacional público. 

Refiro-me, especificamente, a quatro disposições 
que sinalizam para uma maior abertura consti-
tucional ao direito internacional e, na visão de 
alguns, ao direito supranacional.  A primeira 
cláusula consta do parágrafo único do art. 4º, 
que estabelece que a “República Federativa do 
Brasil buscará a integração econômica, política, 
social e cultural dos povos da América Latina, 
visando à formação de uma comunidade lati-
no-americana de nações”. 

Em comentário a este artigo, o saudoso Pro-
fessor Celso Bastos ensinava que tal dispositivo 
constitucional representa uma clara opção do 
constituinte pela integração do Brasil em orga-
nismos supranacionais. 

A segunda cláusula é aquela constante do  
§ 2º do art. 5º, ao estabelecer que os direitos e 

15 Idem.
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garantias expressos na Constituição brasileira 
“não excluem outros decorrentes do regime e 
dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa 
do Brasil seja parte”. 

A terceira e quarta cláusulas foram acrescen-
tadas pela Emenda Constitucional nº 45, de 
08.12.2004, constantes dos §§ 3º e 4º do art. 
5º, que rezam, respectivamente, que “os trata-
dos e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por 
três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às emendas constitucionais”, 
e “o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal 
Penal Internacional a cuja criação tenha mani-
festado adesão.16

A predileção do legislador constitucional pelos Direi-
tos Humanos é uma tendência mundial, já, àquele tempo, 
sendo observada também, no continente americano, no 
Paraguai, Argentina e Uruguai, sendo esta forma de dar 
maior efetividade aos Direitos Humanos e aproximar o 
Direito Constitucional do Direito Internacional.

A tese vencedora no referido RE foi conforme o 
voto do Ministro Gilmar Mendes, garantindo a estatura 
supralegal aos tratados de Direitos Humanos aprovados 
fora das regras do §3º, haja vista que a CF não teria ga-
rantido o status constitucional à estes tratados ao prever as 
disposições do §2º, mas ao mesmo tempo teria concedido 
especial tratamento.

16 BRASIL. Supremo Tribunal de Federal.  Recurso Extraordinário 
466.343-1 SP. Relator César Peluso, Voto do Min. Gilmar Mendes, 
DJ 05.06.2009.



115

4.3 OS TRATADOS INTERNACIONAIS E O 
BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE 
BRASILEIRO. 

4.3.1. O conceito de Bloco de 
Constitucionalidade

A definição do Bloco de Constitucionalidade foi de-
senvolvida pelo constitucionalismo francês, e destacam os 
trabalhos de Louis Favoreu e Loic Philip, na década de 197017.

A decisão nº 71-44 proferida pelo Conselho Consti-
tucional da França em de 16 de julho de 1971, que reco-
nheceu o valor jurídico do Preâmbulo da Constituição de 
1958, é apontada como o caso paradigma para definição 
do conceito de Bloco de Constitucionalidade18.

Sobre o Bloco de Constitucionalidade na França, 
disserta Carvalho:

Na França, o bloco de constitucionalidade é inte-
grado pela Constituição de 1958, pelo Preâmbulo 

17 Sobre o tema conferir: CARVALHO. Kildare Gonçalves. Direito 
Constitucional. 14 ed, ver, atual e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 
2008. FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Cons-
titucional, 6 ed. Salvador: Juspodium, 2014. 

18 O Preâmbulo da Constituição Francesa de 1958 dispõe que: “O povo 
francês proclama solenemente o seu compromisso com os direitos 
humanos e os princípios da soberania nacional, conforme definido 
pela Declaração de 1789, confirmada e completada pelo Preâmbulo da 
Constituição de 1946, bem como com os direitos e deveres definidos 
na Carta Ambiental de 2004. Em virtude desses princípios e da livre 
determinação dos povos, a República oferece aos territórios ultramarinos 
que expressam a vontade de aderir a eles instituições novas fundadas 
sobre o ideal comum de liberdade, de igualdade e de fraternidade e, e 
concebido com o propósito da sua evolução democrática.” FRANÇA. 
Constituição da República de 1958. Disponível em:<http://www.
conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/por-
tugais/constitution_portugais.pdf>. Acesso em: 27 de junho de 2016.
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da Constituição de 1946 (que declara os direitos 
econômicos e sociais em complemento à declaração 
de direitos individuais, de 1ª geração, de 1979), pela 
Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão 
de 1789), e pelos princípios fundamentais constantes 
das “leis da República”, como a liberdade de asso-
ciação, de ensino, de consciência, de independência 
da jurisdição administrativa, entre outras19.

Importante salientar que não há um consenso doutri-
nário quanto à definição do Bloco de Constitucionalida-
de20. Parte da doutrina entende que o bloco é o conjunto 
de normas materialmente constitucionais que não fazem 
parte da Constituição formal (não escritos na Constituição 
formal), em conjunto com a Constituição formal (e suas 
normas formalmente constitucionais além de suas normas 
formal21 e materialmente constitucionais)22. Esta definição 
é a adotada pelo ordenamento jurídico francês.

19 CARVALHO. Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. 14 ed, 
ver, atual e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2008p.284)

20 Sobre a importância da fixação do conteúdo do Bloco de 
Constitucionalidade, o Ministro Celso de Mello, no julgamento 
da ADI nº 514/PI, pontou que: “A definição do significado de 
bloco de constitucionalidade - independentemente da abrangência 
material que se lhe reconheça (a Constituição escrita ou a ordem 
constitucional global) - reveste-se de fundamental importância 
no processo de fiscalização normativa abstrata, pois a exata 
qualificação conceitual dessa categoria jurídica projeta-se como 
fator determinante do caráter constitucional, ou não, dos atos estatais 
contestados em face da Carta Política.” Decisão publicada no DJE 
de 31.3.2008 - InFormativo nº 258 do STF.  

21 Podemos citar como exemplo de dispositivo formalmente 
constitucional, mas materialmente não, o § 2º, do Artigo 242 da 
Constituição Federal, que dispõe que: “O Colégio Pedro II, localizado 
na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal”.

22 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito 
Constitucional, 4 ed. Salvador: Juspodium, 2012, p.58-59
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Contudo, a doutrina majoritária no Brasil23, adota um 
conceito restrito de Bloco de Constitucionalidade. Entre 
tais autores, podemos citar Uadi Lammêgo, que assim 
conceitua o Bloco de Constitucionalidade:

É o conjunto de normas e princípios extraídos 
da Constituição, que serve de paradigma para o 
Poder Judiciário averiguar a constitucionalidade 
das leis. Também é conhecido como parâmetro 
constitucional, pois por seu intermédio as Cortes 
Supremas, a exemplo do nosso Pretório Excelso, 
aferem a parametricidade constitucional das leis 
e atos normativos perante a Carta Maior. 24

Ao encontro do entendimento doutrinário, está a 
jurisprudência do STF, que, ao fundamento da Suprema-
cia da Constituição, restringe o bloco de constituciona-
lidade às normas formalmente constitucionais, expressas 
e implícitas em seu texto.25

23 Assim lecionam: FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso 
de Direito Constitucional, 4 ed. Salvador: Juspodium, 2014 e 
BULOS, Uadi Lamêgo. Curso de Direito Constitucional. São 
Paulo, Saraiva, 2006,p.98-99.

24 No sentido contrário de Bulos, está Kildare Gonçalves Carvalho: 
“O bloco de constitucionalidade traduz a ideia de unidade e solidez, 
e se refere ao conjunto de princípios e regras não inscritos na 
Constituição, situados no mesmo nível da Constituição, portanto, de 
valor constitucional, cujo respeito se impõe à lei, e que não podem ser 
divididos.” CARVALHO. Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. 
14 ed, ver, atual e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2008

25 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 595-ES. Relator: 
Min. Celso de Mello. DJU 26/02/2002. Inforrmativo STF nº 258, 
de 1º de março de 2002.  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Habbeas Corpus nº 94085/SP. Relator: Min. Celso de Mello. 
DJU de 31/03/2008. Informativo STF nº 499 de 28/03/2008.
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Apesar do entendimento majoritário do STF, o Mi-
nistro Celso de Mello, de maneira solitária, defende a ideia 
de uma ordem constitucional global, formada pelas normas 
materialmente constitucionais, que não estão expressas no 
texto constitucional, assim como ocorre no direito francês26:

No que concerne ao primeiro desses elementos 
(elemento conceitual), cabe ter presente que 
a construção do significado de Constituição 
permite, na elaboração desse conceito, que se-
jam considerados não apenas os preceitos de 
índole positiva, expressamente proclamados em 
documento formal (que consubstancia o texto 
escrito da Constituição), mas, sobretudo, que 
sejam havidos, igualmente, por relevantes, em 
face de sua transcendência mesma, os valores 
de caráter suprapositivo, os princípios cujas ra-
ízes mergulham no direito natural e o próprio 
espírito que informa e dá sentido à Lei Funda-
mental do Estado. Não foi por outra razão que 
o Supremo Tribunal Federal, certa vez, e para 
além de uma perspectiva meramente reducio-
nista,veio a proclamar - distanciando-se, então, 
das exigências inerentes ao positivismo jurídico 
- que a Constituição da República, muito mais 
do que o conjunto de normas e princípios nela 
formalmente positivados, há de ser também 
entendida em função do próprio espírito que a 
anima, afastando-se, desse modo, de uma con-
cepção impregnada de evidente minimalismo 
conceitual (RTJ 71/289, 292 - RTJ 77/657).

É por tal motivo que os tratadistas - consoante 
observa JORGE XIFRA HERAS (“Curso de 

26 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 1.588/DF. Relator. 
Min. Celso de Mello 11/04/2002 DJ: 17.04.2002. 
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Derecho Constitucional”, p. 43) -, em vez de 
formularem um conceito único de Constitui-
ção, costumam referir-se a uma pluralidade de 
acepções, dando ensejo à elaboração teórica do 
conceito de bloco de constitucionalidade (ou 
de parâmetro constitucional), cujo significado 
- revestido de maior ou de menor abrangência 
material - projeta-se, tal seja o sentido que se 
lhe dê, para além da totalidade das regras cons-
titucionais meramente escritas e dos princípios 
contemplados, explicita ou implicitamente, no 
corpo normativo da própria Constituição for-
mal, chegando, até mesmo, a compreender nor-
mas de caráter infraconstitucional, desde que 
vocacionadas a desenvolver, em toda a sua ple-
nitude, a eficácia dos postulados e dos preceitos 
inscritos na Lei Fundamental, viabilizando, desse 
modo, e em função de perspectivas conceituais 
mais amplas, a concretização da ideia de or-
dem constitucional global. (grifo nosso)

Portanto, no nosso ordenamento jurídico, de acordo com 
a doutrina e a jurisprudência, o Bloco de Constitucionalidade, 
a ser utilizado como parâmetro no controle de constituciona-
lidade, é formado apenas pelas normas explícitas e implícitas, 
expressamente previstas no texto constitucional e pelos tratados 
ratificados conforme o quórum do parágrafo 3º, artigo 5º

4.3.2. O reconhecimento dos Tratados 
Internacionais sobre Direitos Humanos, 
que não foram aprovados nos termos 
da EC/45, como parte do Bloco de 
Constitucionalidade brasileiro.

Jurisprudencialmente a questão acerca do blo-
co de constitucionalidade parece estar superada com o  
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posicionamento do STF e a edição da EC 45/2004, no 
entanto a doutrina ainda aponta questões não solucionadas 
com o tema que podem até mesmo servir de fundamento 
para a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 3º, 
artigo 5º da Constituição Federal. Outra questão que se 
levanta é relativa aos tratados internalizados em momento 
anterior à Emenda 45/2004. Questiona-se a possibilidade 
de nova votação que concederia o status constitucional aos 
tratados de Direitos Humanos, haja vista que não havia a 
possibilidade de recepção destes diplomas com tal hierar-
quia anteriormente.

Com o propósito de esclarecer o status dos tratados de 
Direitos Humanos aprovados anteriormente à EC 45/2004, 
foi desenvolvida pela doutrina teoria que apontava serem 
todos materialmente constitucionais, bem como aqueles 
aprovados após a referida emenda, com base no artigo 5º, 
§2º da CF. Os tratados que seguissem o rito de aprovação 
do artigo 5º, §3º, seriam além de materialmente, também 
formalmente constitucionais. Desta forma, somente os 
tratados formalmente constitucionais não estariam sujeitos 
à denúncia, haja vista serem cláusulas pétreas27.

Conforme Eduardo Appio, apesar de autores de grande 
importância sobre o tema sustentarem que as disposições 
internacionais que tratam sobre Direitos Humanos devam 
ser consideradas como constituição em sentido material, 
dependente da adoção do procedimento especial preco-
nizado pela Emenda 45/2004, o STF já decidiu sobre o 
problema tendo fixado que somente pelo procedimento do 
art. 5, §3, tais disposições teriam o status constitucional28.

27 RAMOS, André de Carvalho. Op. Cit. p.50.
28 APIO, Eduardo. Os juízes e o Controle de Convencionalidade no 

Brasil. In MARINONI, Luiz Guilherme; MAZZUOLI, Valerio de 
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No entanto, existem posicionamentos contrários a 
tal interpretação, como exemplos citamos Flavia Piovesan 
e Mazzuoli. Segundo estes autores, todos os tratados de 
direitos humanos firmados pelo Brasil teriam status cons-
titucional em decorrência do parágrafo 2º do artigo 5º. 
Assim, os tratados de direitos humanos constituiriam cláu-
sulas pétreas do ordenamento brasileiro, na esteira do artigo 
60,§4º, inciso IV. Sobre o assunto escreve Flavia Piovesan:

Logo, por força do art. 5º, §§ 1º e 2º, a Carta de 
1988 atribui aos direitos enunciados em tratados 
internacionais a hierarquia de norma consti-
tucional, incluindo-os no elenco dos direitos 
constitucionalmente garantidos, que apresentam 
aplicabilidade imediata. A hierarquia consti-
tucional dos tratados de proteção dos direitos 
humanos decorre da previsão constitucional do 
art. 5º, § 2º, à luz de uma interpretação sistemá-
tica e teleológica da Carta, particularmente da 
prioridade que atribui aos direitos fundamentais 
e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 
Essa opção do constituinte de 1988 se justifi-
ca em face do caráter especial dos tratados de 
direitos humanos e, no entender de parte da 
doutrina, da superioridade desses tratados no 
plano internacional, tendo em vista que inte-
grariam o chamado jus cogens (direito cogente 
e inderrogável). Enfatize-se que, enquanto os 
demais tratados internacionais têm força hierár-
quica infraconstitucional, nos termos do art. 102, 
III, “b” do texto (que admite o cabimento de 
recurso extraordinário de decisão que declarar 

Oliveira (Org.). Controle de convencionalidade: um panorama 
latino-americano: Brasil, Argentina, Chile, México, Peru, Uruguai. 
Brasília, DF: Gazeta Jurídica, 2013, p.184.
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a inconstitucionalidade de tratado), os direitos 
enunciados em tratados internacionais de pro-
teção dos direitos humanos detêm natureza de 
norma constitucional. Esse tratamento jurídi-
co diferenciado se justifica, na medida em que 
os tratados internacionais de direitos humanos 
apresentam um caráter especial, distinguindo-se 
dos tratados internacionais comuns. Enquanto 
estes buscam o equilíbrio e a reciprocidade de 
relações entre Estados-partes, aqueles transcen-
dem os meros compromissos recíprocos entre 
os Estados pactuantes, tendo em vista que obje-
tivam a salvaguarda dos direitos do ser humano 
e não das prerrogativas dos Estados.29

Assim, de acordo com este entendimento, ao qual 
se filia este trabalho, o §3º, do artigo 5º, da Constituição 
Federal é inconstitucional, pois limitou direitos individuais 
ao rebaixar o status de tratados já assumidos pelo Brasil, 
antes de sua vigência, o que viola o texto originário, isto é, 
os § 1º e §2º do mesmo artigo 5º, da Constituição Federal.

Sabemos que a Constituição Federal não admite a 
deliberação de proposta de emenda tendente a abolir os 
direitos e garantias individuais, conforme determina o 
artigo 60, § 4º, IV30. Assim, podemos concluir que, ao adi-
cionar o § 3º, ao artigo 5º, da Constitucional Federal, ao 

29 PIOVESAN, Flavia. Tratados internacionais de proteção dos 
direitos humanos: jurisprudência do STF. P. 6. Disponível 
em:<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/
16470-16471-1-PB.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2016.

30 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
(...) § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda ten-
dente a abolir: (...) IV - os direitos e garantias individuais. BRASIL. 
Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
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invés de solucionar a suposta controvérsia sobre o status 
dos tratados internacionais na ordem interna, o legislador, 
no exercício do poder constituinte derivado, incorreu em 
vício de inconstitucionalidade, por restringir a abertura 
material do catálogo de direitos fundamentais, violando 
uma das cláusulas pétreas da Constituição.31 

Antônio Augusto Cançado Trindade, no Prefácio da 
obra Tratado Internacional sobre Direitos Humanos na 
Constituição, afirma que:

A disposição do artigo 5º, parágrafo 2º, da 
Constituição Brasileira vigente, de 1988, segun-
do a qual os direitos e garantias nesta expressos 
não excluem outros decorrentes do regime e 
dos princípios por ela adotados, ou dos tra-
tados internacionais em que o Brasil é Parte, 
representa, em meu entender, um grande avan-
ço para a proteção dos direitos humanos em 
nosso país. Acrescenta nossa Constituição que 
as normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata (artigo 5º, 

31 No mesmo sentido: “A contrario sensu, ‘está o Poder Constituinte 
Derivado a afirmar que os tratados que não passarem por tal pro-
cedimento não terão vigor constitucional’. Em análise perfunctória 
do dispositivo, ele pareceu resolver a viva controvérsia que existiu 
na doutrina e na jurisprudência sobre a hierarquia normativa dos 
tratados internacionais, especialmente na matéria de direitos hu-
manos. Em análise mais detida, no entanto, é possível recomendar a 
inconstitucionalidade do § 3º do art. 5º, uma vez que conflita com os 
§§ 1º e 2º do mesmo art. 5º, mas estampados no texto constitucional 
pelo Poder Constituinte Originário.” ANDRADE Fábio Martins 
de. Reforma do Poder Judiciário: aspectos gerais, o sistema 
de controle de constitucionalidade das leis e a regulamentação da 
súmula vinculante. Brasília a.43n. 171 jul./set. 2006. Disponível em: 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/92823/
Andrade%20Fábio.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2016.
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parágrafo 1º). Resultou a disposição do artigo 
5º, parágrafo 2º, de uma proposta que apre-
sentei, na época como Consultor Jurídico do 
Itamaraty, à Assembleia Nacional Constituinte, 
em audiência pública do dia 20 de abril de 
1987, tal como consta das Atas das Comissões 
da Assembleia Nacional Constituinte.

Por meio deste dispositivo constitucional, os 
direitos consagrados em tratados de direitos 
humanos em que o Brasil seja Parte incorpo-
ram-se ipso jure ao elenco dos direitos consti-
tucionalmente consagrados; têm, ademais, por 
força do artigo 5º, parágrafo 1º, da Constituição, 
aplicação imediata. A intangibilidade dos direitos 
e garantias individuais é determinada pela pró-
pria Constituição Federal, que inclusive proíbe 
expressamente até mesmo qualquer emenda 
tendente a aboli-los (artigo 60(4)(IV)32

Com a adoção da Convenção de Viena sobre o Direito 
dos Tratados pelo Brasil, surge ainda uma nova base para a 
aplicação nacional do Controle de Convencionalidade. Esta 
convenção, em especial seu artigo 27, garante a aplicação 
do Direito Internacional na ordem jurídica interna, con-
texto no qual se insere o Controle de Convencionalidade. 
Assim já se manifestou a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos sobre as disposições da convenção: 

Como já salientou esta Corte e conforme dis-
põe o artigo 27 da Convenção de Viena sobre 
o Direito dos Tratados de 1969, os Estados não 

32 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. In: LOUREIRO, Sílvia 
Maria da Silveira. Os tratados internacionais sobre direitos 
humanos na Constituição. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p.XIV
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podem, por razões de ordem interna, descum-
prir obrigações internacionais. As obrigações 
convencionais dos Estados Parte vinculam todos 
seus poderes e órgãos, os quais devem garantir 
o cumprimento das disposições convencionais 
e seus efeitos próprios (effet utile) no plano de 
seu direito interno.33

Conforme Paulo Macedo, as disposições do artigo 27 
obrigam o Estado a garantir a aplicação dos tratados pelos 
órgãos de direito interno34, isto porque os países devem 
cumprir as disposições assumidas através dos tratados com 
base na boa-fé e pacta sunt servanda. Assim, a CVDT tam-
bém serve como justificativa para se considerar os tratados 
como aspecto de validade das normas internas.

Ressalta-se que o único tratado internacional ratifi-
cado pelo Brasil, obedecendo o procedimento do §3º, do 
artigo 5º, foi  a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, adotada pela Resolução A/RES/61/106 
da Assembleia Geral das Nações Unidas em 13/12/2006, 
e ratificada pelo Brasil em 1º/8/2008.35, o que coloca em 
risco a defesa e aplicação dos tratados de Direitos Huma-
nos, haja vista que não têm recebido o tratamento devido.

Aos tratados de Direitos Humanos internalizados em 
momento anterior à edição da emenda 45, foi aplicado 
automaticamente o status de normas supralegais, sem que 

33 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. 
Sentença Caso Gomes Lund e Outros (“Guerrilha do Araguaia”) 
vs. Brasil. 24 novembro  2010.

34 MACEDO, Paulo. Comentários ao artigo 27. In: SALIBA, Aziz 
Tuffi (org.). Direito dos tratados: comentários à Convenção de 
Viena sobre o direito dos tratados (1969). Belo Horizonte: Arraes 
Editores, 2011, p. 191.

35 BRASIL. Decreto Legislativo nº 186/2008, de 09.07.2008.
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se oportunizasse a concessão do status constitucional à estas 
normas, em flagrante violação ao espírito constitucional 
em relação às regras de direitos humanos, já que a cons-
tituição dispõe  que os direitos e garantias nela expressos 
não excluem outros previstos em tratados, e que em uma 
interpretação lógica conforme o intuito de proteção aos 
indivíduos que é explicitado pelo legislador, devem obter 
o mesmo status normativo.

Ademais, a classificação dos tratados em supralegal é 
uma criação do Supremo Tribunal Federal que não se en-
caixa em conformidade com os status normativos previstos 
em nosso ordenamento. A ânsia dos nossos julgadores em se 
adequarem à tendência de valorização dos direitos humanos 
juntamente com o receio de nossos legisladores em reconhe-
cerem o valor e obrigatoriedade dos diplomas internacionais 
resultou nesta figura sui generis da supralegalidade.

Assim, resta claro a necessidade de adequação do po-
sicionamento jurisprudencial reconhecendo o status cons-
titucional dos tratados de Direitos Humanos firmados no 
Brasil, alinhando-se aos princípios da Constituição Federal 
e, principalmente, ao seu artigo 5º, §2º, e evitando assim 
que o Brasil seja internacionalmente responsabilizado por 
desrespeitar os diplomas por ele ratificados.

4.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pelo presente estudo, obviamente sem pretensão de 
esgotar o assunto, concluímos que, ao serem ratificados pelo 
Brasil, os tratados Internacionais que versam sobre direitos 
humanos ingressam em nossa ordem jurídica com força 
de norma constitucional, e têm, a partir de sua ratificação, 
eficácia plena e aplicabilidade imediata, em virtude do pre-
visto pelo Constituinte Originário no artigo 5º, §§ 1º e 2º. 
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Ao nosso entender, a controvérsia sobre o status nor-
mativo dos tratados internacionais sobre direitos humanos, 
e que supostamente a EC/45 tentou solucionar, não existe, 
pois o Poder Constituinte Originário foi claro ao estabele-
cer a abertura material do catálogo de direitos fundamentais 
previstos na Constituição. 

A partir de tal entendimento o Bloco de Consti-
tucionalidade brasileiro, além das normas formalmente 
constitucionais, compreenderia as normas de todos os 
tratados ratificados pelo Brasil e que versam sobre direi-
tos humanos, obedecendo ao escopo do artigo 5º, §2º da 
Constituição. Posicionamento contrário limita direitos 
garantidos pela Constituição como cláusula pétrea, sendo 
manifestamente inconstitucionais.

Ademais, é necessário que o Brasil honre os compro-
missos assumidos internacionalmente, evitando ser respon-
sabilizado internacionalmente. A postura do Brasil acaba 
provocando problemas como a prevalência de uma lei de 
anistia que contraria diploma internacional ratificado pelo 
Estado, a Convenção Americana de Direitos Humanos.

É necessário que o entendimento do Supremo Tribunal 
Federal seja revisto, declarando-se o status constitucional 
de todos os tratados de Direitos Humanos e a consequente 
extensão do bloco de constitucionalidade como fruto da in-
constitucionalidade do §3º, artigo 5º da Constituição Federal.
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5
REFLEXÕES SOBRE A 
EXISTÊNCIA DE UM ESTADO 
PLURINACIONAL LATINO-
AMERICANO1

Marinella Machado Araujo2

5.1. INTRODUÇÃO

É difícil precisar o momento exato em que as cons-
tituições democráticas da Venezuela de 1999, do Equador 
de 2008 e da Bolívia de 2009 passam a ser consideradas 
pela doutrina jurídica brasileira de esquerda progressista 
um novo referencial para o que se convencionou deno-
minar “novo constitucionalismo latino-americano”. Sem 
dúvida a popularização da Rede para o Constitucionalismo  

1 As ideias desenvolvidas no texto resultam de reflexões dos Grupos 
de Trabalho Democracia Participativa e Estado Plurinacional do Núcleo 
Jurídico de Políticas Públicas do Programa de Pós-graduação da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.  

2 Professora adjunto IV de teoria geral do direito público, direito 
administrativo, direito urbanístico e direito ambiental do Programa 
de Pós-graduação em Direito da PUC Minas. Coordenadora do 
Núcleo Jurídico de Políticas Públicas – NUJUP do Programa de 
Pós-graduação em Direito e da Faculdade Mineira de Direito da 
PUC Minas. E-mail: marinella@pucminas.br.
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Democrático3 entre acadêmicos brasileiros contribuiu para 
que o interesse doutrinário sobre o tema aumentasse. Entre 
os juristas que discutem essa nova concepção estão Antônio 
Carlos Wolkmer, Carlos Frederico Marés de Souza Filho, 
Fernando Antônio de Carvalho Dantas, Flaviane de Maga-
lhães Barros, Germana de Oliveira Morais, Gustavo Ferreira 
Santos, José Luis Bolzan de Morais, José Luiz Quadros de 
Magalhães, José Ribas Vieira, Jussara Maria Pordeus e Silva, 
Maria Cristina Vidotte Blanco Tárrega, entre outros.

Contudo, discutir nos dias atuais possíveis significa-
dos jurídicos e limites para a aplicação de termos como 
diversidade, pluralismo e diferença ainda representa grande 
desafio para a maioria dos juristas, mesmo para os que se 
consideram mais democráticos. Quem ousa defender o es-
tado plurinacional como uma variação do estado de direito 
na qual novas subjetividades são reconhecidas e, sobretudo, 
respeitadas, em plena sintonia com singularidades que se 
projetam em espaços plurais, dando vida ao sujeito singular 
plural de Nancy, não raro é alvo de bullying jurídico.

Por isso, parece-me fundamental compreender, sob a 
perspectiva jurídica, porque, apesar de não ser necessaria-
mente uma nova categoria de estado de direito, mas talvez 
uma simples variação de seu modelo democrático liberal, 
o estado plurinacional, especialmente sua versão latino-
-americana, provoca tanta resistência no meio acadêmico 
jurídico a ponto de ser preliminar e sutilmente banido 
das discussões sobre a organização do poder político-ju-
rídico estatal e a estrutura normativa do estado ensinadas 
nos cursos de direito brasileiros. Em geral, a abordagem 

3 Sobre a Rede para o Constitucionalismo Democrático consultar a 
página da rede. Disponível em: <http://constitucionalismodemocra-
tico.direito.ufg.br/pages/35036-a-rede>. Acesso em: 01 jun. 2014.
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plurinacional, nem sequer é introduzida no conteúdo 
programático oficial de disciplinas como teoria do direito, 
direito constitucional, direitos humanos, direito eleitoral 
ou direito político, por exemplo. Na prática restringe-se 
ao universo de discussão de poucos docentes de graduação 
e grupos de pesquisa de pós-graduação que insistem sem 
muita integração com a abordagem curricular formal em 
criar bolhas de pensamento jurídico que frequentemente 
são rotuladas de utópicas ou subversivas na medida em 
que questionam a ideia de segurança que sustenta o siste-
ma jurídico como concebido por Kant, Kelsen, Schmitt, 
Habermas, Dworkin e Alexy.

Se é verdade que a resistência a práticas totalitárias 
historicamente tem representado a melhor ou talvez a 
única forma de expressão de sujeitos ocultos pelo sistema 
vigente, não se pode desconsiderar que nenhum sistema, 
por mais hermético, totalitário e injusto que seja, sobrevi-
ve sem a adesão social dos sujeitos (indivíduos, cidadãos, 
incluídos ou excluídos) que lhe dão vida e justificam sua 
própria existência. Somos todos parte do sistema e nele 
aprendemos a nos reconhecer como indivíduos singulares 
de um mundo que é político e no qual ação ou omissão, 
participação ou a ausência dela, sempre produzem efeitos 
intra e inter sistêmicos que retroalimentam no todo ou 
em parte tudo que se nega ou se afirma em um processo 
autopoiético sem fim.

E é a partir dessa premissa que pretendo discutir nesse 
texto as possíveis razões para tanta resistência ao reco-
nhecimento do estado plurinacional. Seja como modelo 
de estado de direito mais coerente com o discurso de-
mocrático institucionalizado pela Constituição Federal 
de 1988. Seja como alternativa para a concretização dos 
direitos fundamentais nela positivados. Para tanto, parto 
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da premissa de que a teoria do estado tradicional, com 
fundamento nas teorias contratualistas de Locke e Hobbes 
(BOBBIO, 2000), ao identificar o estado democrático de 
direito como síntese de três elementos, povo, território e 
soberania nacional, cuja união representa a base estrutural 
para a única moldura legitimamente possível de organiza-
ção de seu poder político, contribui para que as leis e, por 
extensão, os direitos fundamentais e sociais garantidos pela 
Constituição de 1988 tenham força simbólica, no sentido 
proposto pelo jus filósofo brasileiro Marcelo Neves (2007). 
Assim, ao universalizar modos de ser e de viver sob o ideal 
uniformizador do estado nacional, essa versão de estado 
“democrático” de direito suprime singularidades e aniquila 
diferenças sob um discurso jurídico que não reconhece 
o diferente a não ser que se apresente da forma proposta 
pelo sistema vigente. 

5.2. ESTADO PLURINACIONAL?  
QUE ESTADO PLURINACIONAL? 

Em seu sentido liberal, a expressão estado plurinacio-
nal designa uma variação do estado nacional que preserva 
a unidade política da nação sem desprezar, ainda que sob 
um ponto de vista formal, a diversidade étnico-cultural 
existente em seu território, como no caso da Suíça, da Bél-
gica e do Canadá. Mas, o que caracteriza o estado nacional 
propriamente dito? Hannah Arendt (2010), ao analisar a 
relação entre estado nacional e democracia, esclarece que 
o estado nacional (europeu) é herdeiro direto do absolu-
tismo e se traduz em forma legitima de estado de direito 
e constitucional originada na Revolução Francesa, o qual 
é sustentado pela trindade constituída por povo, território 
e Estado. Em sua versão liberal francesa, o estado nacional 
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surge sob as condições de uma sociedade de classes e, por 
mais que haja emancipado as camadas populares mais baixas, 
sempre é governado por uma classe dominante que resolve 
vicariamente os assuntos públicos da nação. Para que isso 
seja possível suas condições essenciais de possibilidade se 
baseiam no princípio de que o estado protege os cidadãos 
que se encontram sobre o seu território, mas somente 
pode ser cidadão quem pertence ao mesmo povo ou seja 
completamente assimilado por ele. (2010, p. 191-194)

E é precisamente no que se refere a essa identidade 
nacional de caráter geopolítico, que identifica povo e 
nação e os vincula ao território, que o modelo plurina-
cional latino-americano, cujas expressões mais claras são as 
Constituições da Bolívia de 2009 e do Equador de 2008, 
se distancia do modelo plurinacional liberal canadense, 
suíço ou belga, e resgata a concepção comunitária de nação, 
fundada na tradição indígena de autodeterminação como 
interdependência. Como explica Boaventura de Souza 
Santos (2010), no contexto latino-americano a proposta de 
plurinacionalidade é “uma demanda por reconhecimen-
to de outro conceito de nação, a nação concebida como 
pertencimento comum a uma etnia, cultura ou religião”, 
que não traz consigo o conceito de Estado, pois existe e se 
expressa para além de seus limites territoriais. A nação-cí-
vica do estado nacional pode coexistir com várias nações 
culturais dentro do mesmo espaço geopolítico do estado 
plurinacional. (2010, p.81-82) 

Em outras palavras, enquanto a concepção tradicio-
nal de estado nacional tem como premissa a unidade da 
diferença, o modelo plurinacional latino-americano tem 
a diferença como pressuposto da unidade, que se alcança 
com o compartimento de culturas, com o reconhecimento 
de uma cultura comum ou interculturalidade. Esse novo 
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significado de plurinacionalismo evidencia a necessidade 
de compensação dos efeitos intergeracionais provocados 
pelas várias formas de colonização ideológica, econômica 
e jurídica, desenvolvidas no Século XIX, após a indepen-
dência das antigas colônias, e intensificadas no período do 
pós-guerra, e que se denomina colonialidade4. Evidencia 
ainda a necessidade de se pensar formas de unificação 
sem uniformidade. 

Na linguagem dos direitos humanos, como se refere 
Boaventura de Souza Santos (2010), a plurinacionalidade 
significa o reconhecimento de direitos coletivos de grupos 
sociais ocultados pelo sistema, cujos direitos individuais 
de seus membros são ineficazes para garantir o reconhe-
cimento e a persistência de sua identidade cultural ou o 
fim da discriminação social de que são vítimas (2010, p. 
81). Esse reconhecimento conduz a promoção de ações 
de justiça intergeracional, que Boaventura denomina pós-
-colonialidade, outra característica do estado plurinacional 
latino-americano. 

E por que afirmo que o estado plurinacional latino-
-americano, apesar de apresentar características diferentes, 

4 O constitucionalista colombiano Ricardo Sanín Restrepo (2013) 
esclarece que o termo colonialismo designa una intervenção direta 
de domínio do território, da administração e do governo com a 
presença das forças armadas. Já o termo colonialidade designa a 
transformação do colonialismo em diferentes tipos de domínio 
económico, ideológico e de penetração de fórmulas jurídicas que 
determinam o tecido dos entes coloniais sem a necessidade de uma 
ocupação permanente do território e que se cumprem por meio de 
imposições que vão desde a subordinação em organismos multina-
cionais, assassinatos seletivos, bases militares, até a imposição sutil e 
efetiva de escolas de pensamento, especialmente no direito, como 
é o caso da dominação dos Estados Unidos, da Doutrina Monroe 
sobre a América Latina. (2013, p. 118)
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na essência, continua formalmente a ser um de estado de 
direito liberal? Porque as características que definem o 
estado de direito liberal são preservadas, como ocorre na 
transição do estado de direito liberal clássico para o estado 
social ou de bem-estar social. O Estado liberal abstencio-
nista, apesar de assumir a responsabilidade por prestações 
prestacionais (positivas) de caráter social, preserva na 
base de sua estrutura de poder e de seu sistema jurídico 
a legalidade, o devido processo legal, a representatividade, 
o voto universal, a garantia de direitos fundamentais, a 
separação de poderes. Em outras palavras, a organização 
formal do poder político, que define o estado de direito 
liberal, mantém-se, o que muda é sua organização material. 
Em se tratando do estado plurinacional boliviano, muda o 
peso que práticas democráticas assumem na organização 
do estado e na gestão do interesse público. Muda também 
o significado de povo, que passa a incluir concretamente 
indivíduos detentores de cidadania meramente formal. 
Muda a posição que a natureza ocupa nas relações jurí-
dicas, que passa de objeto de direitos a sujeito de direitos. 
Mas, o sistema jurídico permanece estruturado a partir 
de uma constituição, que organiza o poder político, se-
gundo a teoria da separação de poderes de Montesquieu. 
A jurisdição constitucional é preservada, tendo a corte 
constitucional como a instancia máxima de solução de 
conflitos. A propriedade privada continua existindo, apesar 
de ter sua dimensão social mais evidenciada. O mercado 
continua a estabelecer limites para o poder político do 
estado, ainda que este o reorganize substancialmente.

Como esclarece o vice-presidente do Estado Pluri-
nacional da Bolívia, Álvaro García Linera (2008), um dos 
mentores da Constituição de 2009, ao explicar a crise do 
Estado Neoliberal boliviano, que se inicia em 2000 e que 
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leva a restruturação de seu Estado de Direito, “uma crise de 
Estado não necessariamente conduz a um novo estado, pode 
haver ajustes internos, nas forças, nas alianças, nas políticas, 
e pode haver uma reconstituição do velho Estado”. Foi o 
que fez a Bolívia ao apostar em uma espécie de resolução 
democrática de conflitos por meio de uma formula de 
interação, aproximação sucessiva, que se traduz na prática 
de vários atos democráticos. (2008, p. 26)

Explico-me. Se consideradas as principais característi-
cas que definem seja o estado de direito, seja o estado liberal, 
seja o estado nacional, não há mudança na estrutura formal 
de organização do poder político, administração do interesse 
público ou garantia de direitos fundamentais adotada pelo 
modelo de estado plurinacional latino-americano boliviano. 
E quais seriam essas características? Para Norberto Bobbio 
o estado de direito se define por seu sistema jurídico, que 
apresenta quatro aspectos estruturais, quais sejam, a garantia 
de liberdades fundamentais por meio da aplicação da lei 
geral e abstrata por juízes independentes (aspecto formal); 
liberdade de concorrência no mercado (aspecto material); 
a questão social e as políticas reformistas de integração da 
classe trabalhadora (aspecto social); e a separação e distri-
buição de poder (aspecto político). (2004, p.401) 

Mas, apesar de afirmar não haver mudança estrutural 
na essência do estado plurinacional latino-americano, que a 
meu ver ainda é uma variação do estado de direito, liberal, 
nacional, ao contrário do que sustentam juristas que não 
veem nesse modelo de estado uma proposta politicamen-
te transformadora ou que a consideram juridicamente 
inaplicável, vejo na abordagem de institutos fundamentais 
e peças-chaves do estado de direito, como democracia, par-
ticipação popular, sistemas jurídicos, propriedade privada, 
povo, cultura, sujeitos, subjetividades, o fortalecimento de 
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instituições democráticas e grande potencial para a alteração 
substancial da força normativa das leis que garantem direitos 
fundamentais nesse estados. E nesse sentido, ao contrário 
do que nos ensina a matemática cartesiana, a ordem dos 
fatores pode sim alterar o produto.

5.2.1. Dois exemplos Estado e Nação

Na atualidade, as tradições intelectuais da esquerda 
europeia, relendo a obra icônica de Marx em tempos de 
globalização, perderam toda a fé na existência e nas dimen-
sões de poder do Estado, sobretudo, na sua capacidade de 
gestão social. Identificam no Estado uma função puramente 
repressiva cuja única finalidade é servir como protetor dos 
grandes interesses do livre mercado global. Não há dúvida 
que o Estado tenha sofrido fortes transformações desde o 
referencial westfaliano conhecido por Marx. Todavia, se é 
possível dizer algo sobre essas transformações, é precisa-
mente que hoje é mais evidente do que nunca que o papel 
estatal é distribuir as forças do capital. Este último, como 
demonstra David Harvey (2011), não poderia sobreviver 
sem um complexo sistema jurídico e a “violência legítima” 
que o Estado produz. A esquerda europeia do pós-guerra 
vê no Estado um monstro que divide as classes, que dis-
solve as lutas sociais e mantém para os seus aliados o saque 
resultante dessa opressão. Por isso a convocação de muitos 
e pouco vertebrados movimentos como o “indignados”, 
“M-15” e de vários autores é no sentido do desapareci-
mento do Estado.

Por outro lado, a ressignificação do conceito proposta 
pelo que passo a denominar Movimentos de Descolonia-
lidade Latino-americanos (MDL) parece-me seguir em 
direção diferente. Sim, esses movimentos parecem querer 
levar a sério a promessa de bem-estar e de distribuição de 
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justiça que caracteriza o Estado em sua construção liberal. 
Em outras palavras, os MDL proponhem a superação do 
“simulacro”, o disfarce que encobre os padrões liberais 
e sua promessa falida, a partir de o desenvolvimento 
neles próprios (os padrões liberais) de sua capacidade 
de garantir justiça social. Trata-se de reverter a onda de 
expansão estatal que para os países latino-americanos 
significou desapropriação, invisibilidade e negação de 
suas subjetividades e de construir os alicerces do Estado 
com uma base genuinamente popular. Os MDL parecem 
compreender, ao menos em teoria, que há uma semente 
de libertação (emancipação) no aparato estatal; que, se 
a sua força monumental pode ser usada para esmagar 
a diferença e manter privilégios raciais, também pode 
servir para negar estes últimos e afirmar a multiplici-
dade. Não é algo que brota do nada e transforma todo 
o sentido da linguagem. Ao contrário, a novidade está 
na simplicidade de tomar as promessas de palavras que 
perderam o seu significado original (ou que talvez nunca 
o tiveram) ao extremo de suas possibilidades. Trata-se 
de revestir o “simulacro” a partir de o lugar no qual se 
constrói o pesadelo do liberalismo colonial. E, ao fazê-lo, 
ressignificar seus conteúdos nucleares.

É no plano da colonialidade do conhecimento como 
traço distintivo de colonialidade que devemos avaliar o 
surgimento de novos fenômenos políticos na América 
Latina, ao que chamarei de Movimentos Descolonização 
Latino-americanos (MDL), pois o que contém sua essência 
é precisamente um desafio frontal à própria qualidade da 
colonialidade do conhecimento, cujo desafio principal recai 
sobre a ressignificação das formas de produção de conhe-
cimento e, portanto, as fontes de criação de subjetividade. 
Os MDL desafiar a colonialidade do conhecimento em 
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seus aspectos centrais. Quem produz o conhecimento? 
Em que condições o conhecimento é produzido? Em que 
condições é divulgado? Há uma hierarquia na produção 
e comunicação do conhecimento? E quem tem acesso a 
esse conhecimento e em que condições?

A colonialidade do conhecimento é o mapa biopo-
lítico da modernidade. Nela estão trancadas as chaves da 
administração da linguagem e da política. Sua lógica é 
simples. Trata-se da forma de gerir politicamente o quê 
conta como válido e o quê conta como inválido, e pela 
qual são estabelecidas as hierarquias tanto de indivíduos, 
como de grupos sociais. Sua dinâmica adquire toques 
sutis, tais como a transmissão do conhecimento canônico 
no ensino superior até traços violentos nas intervenções 
de organismos multilaterais nas economias subjugadas do 
Terceiro Mundo. Afinal, trata-se da gerência absoluta do 
conhecimento e de todos os seus produtos, políticas, sociais, 
estéticos e, obviamente, jurídicos.

No que se refere ao exemplo do Estado parece-me 
ser evidente que a visão dos MDL incorpora elementos 
familiares da teoria política e de classes moderna, que 
veem no Estado não um ator em si, senão como o es-
paço definido onde as classes se encontram dentro de 
uma luta política. Como afirma enfaticamente Puolant-
zas: “o Estado não é uma coisa, não é um instrumento 
que se possa adquirir, ou uma fortaleza que se possa 
penetrar, nem um cavalo de madeira, ou um cofre cujo 
código possa ser decifrado, mas sim o coração mesmo 
do exercício do poder político.” (2000, p. 71). Contudo, 
o ponto central da ressignificação do Estado se dá pela 
capacidade que tem os MDL de dissociar e ressigni-
ficar dois conceitos que formam uma das conjunções 
mais sinistras da colonialidade. Refiro-me ao binômio  
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Estado-nação. É realmente neste nível que os MDL 
exercem uma contorção tipológica que me parece não 
somente desnudar o “simulacro” da modernidade/co-
lonialidade, como também a inverte para tentar des-
coloniza-la. Trata-se da fragmentação da conjunção 
para criar uma nova soma na qual os denominadores se 
transformam para se realizarem.

Como afirma Walter Mignolo o Estado-nação moder-
no foi construído a partir de uma classe étnica emergente 
(a burguesia branca europeia) destituidora da monarquia 
e da Igreja, que se converte em poderosa ferramenta de 
colonialidade (HE, 2014).  Por isso, ao explicar esse pro-
cesso e seus efeitos sobre os países latino-americanos, Sanín 
Restrepo, sustenta que:

“Na América Latina, a categoria “nação” funcio-
nou como um agente de exclusão social e política 
por excelência, ao invés de ser um instrumento de 
emancipação e resistência, tem sido instrumento 
de dominação e destruição da diferença. É na 
nação que se localiza a transformação de um 
projeto colonialista em um projeto de colonia-
lidade... A nação fixa um modelo particular de 
ser humano, o cidadão, muito particular, muito 
europeu e o eleva a um valor universal que deve 
ser copiado ou imposto violentamente, gerando 
um aparato sólido de imposição e mimeses. Este 
cidadão se converte na linha divisória do direito, 
o vigia que guarda a fronteira para garantir que 
o grupo nacional seja compacto e homogêneo 
e, claro, para evitar vazamentos ou adulterações 
do sistema.” (2014, p. 144-147)

Assim como o surgimento da ideia de “nação” na 
Europa moderna é um poderoso agente de eliminação 
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de comunidades pré-modernas e formas coletivas de 
produção, para a colonização, o conceito de “nação” 
opera como fronteira racial por excelência.  Em termos 
coloniais, implica que para o poder do Estado se reflita 
sobre a sociedade, esta última tem de ser uma coletivida-
de étnica, linguística e cultural homogênea. A correlação 
entre nação e Estado significa, então, que o Estado como 
máquina produtora do direito e do poder somente legi-
tima, única e exclusivamente, a defesa, proteção e pro-
moção dos direitos desse povo que o constitui. A nação 
se torna, assim, uma fábrica de identidade e de diferença 
que delimita quem está incluído na definição restrita de 
nacional (cidadão); e, portanto, quem se beneficia dela, 
bem como quem é excluído do Estado e sua lei. O ardil, 
o truque consiste simplesmente em reservar para a nação 
que constitui o direito os atributos raciais e econômicos 
que servem como justificação do poder e expulsar de seus 
organismos todos aqueles que não correspondam a essa 
definição. Assim, os processos de independência do século 
XIX na América Latina, foram processos realmente de 
continuidade hierarquias raciais baseadas no conceito de 
nação e consolidadas como poder absoluto na conjunção 
do Estado-nação.

É a partir dessa conjunção que o modelo pluri-na-
cional dos MDL desconstrói por dentro o conceito de 
“nação” ao converter sua unicidade e poder refratário em 
uma poderosa agência de reconhecimento da diferença. 
Precisamente as “nações” a que se refere o prefixo “pluri” 
já não são a nação modelada a partir da tipologia cidadão 
branco proprietário, mas, ao contrário, todas as formações 
comunais que foram arrasadas e negadas pelo “Estado-na-
ção” colonial.
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5.3. COMO A PROPOSTA LATINO-
AMERICANA RECONHECE  
NOVAS SUBJETIVIDADES?

A proposta de estado plurinacional latino-americano 
traz em si um novo significado de igualdade, que não se 
confunde com a igualdade formal platônica, explicada por 
Aristóteles na Ética a Nicômaco e presente na máxima 
“iguais são tratados de forma igual” ou em sua versão ma-
terial aristotélica “desiguais são tratados de forma desigual 
na medida de sua desigualdade”. (V.3. 1131a10-b15, Politics, 
III.9.1280 a8-15, III.12.1282b18-23). Nem tampouco com 
a igualdade de bem-estar da justiça como equidade de John 
Rawls (1971) ou de recursos como da virtude soberana 
de Ronald Dworkin (1981). Sob o pretexto de contribuir 
para neutralizar injustiças sociais sustentadas pelos processos 
de produção e aplicação do direito em sociedades moder-
nas, o que essas teorias e seus princípios (da diferença e 
da equidade) basicamente fazem é legaliza-las, a partir de 
modelos transcendentes de justiça cujo ponto de partida 
não é o indivíduo/povo e suas múltiplas possibilidades de 
expressão, mas, ao contrário, a própria ideia de justiça em 
si. A partir de sofisticados discursos sobre métodos de apli-
cação da lei e sobre conceitos de direito e de justiça, o que 
se propõe é a simples alternância do status de indivíduo/
cidadão entre próprios sujeitos, ora excluídos, ora incluídos, 
dentro de modelo piramidal de justiça transcendente que 
pressupõe valores e abduz liberdades, ao invés, de construí-
-los coletivamente. 

Trata-se de igualdade que não pressupõe a inclusão 
do diferente, mas reconhecimento da diversidade. Por ela, 
cidadãos, sujeitos de direitos, historicamente invisíveis 
por não pertencerem a nenhuma das categorias sociais, 
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culturais, étnicas herdadas das metrópoles colonizadoras e 
incorporadas a um sistema de valores globais e universais 
ditador de comportamentos sociais excludentes, mas vali-
dados pelo sistema capitalista vigente, se emancipam por 
e com suas diferenças, sem precisar nega-las. Esse modelo 
de plurinacionalismo multicultural e multiétnico respeita 
diferenças, valoriza os saberes populares, propõe a eman-
cipação cultural, a partir do reconhecimento de saberes 
populares e novas subjetividades, em especial, indígenas e 
afro-americanas. 

Outro aspecto relevante para essa compreensão é 
extraído da simetria liberal moderna na qual estado e 
direito se confundem, pois só há direito dentro da mol-
dura estabelecida pela Constituição e a partir da ideia de 
um devido processo legal, que não considera sujeitos ou 
subjetividades, mas significantes e significados preestabe-
lecidos por uma racionalidade que universaliza tudo que é 
particular a partir de significantes vazios: direitos humanos, 
função social da propriedade, direito à moradia, direito à 
cidade sustentável. Por isso, afirma Boaventura de Souza 
Santos (2007) ser essa “simetria muito problemática, pois, 
por um lado, desconhece toda diversidade dos direitos 
não estatais existentes nas sociedades. Por outro, afirma a 
autonomia do direito em relação ao político no mesmo 
processo em que faz depender a sua validez do próprio 
Estado”.  (2007, p. 88)

Em síntese, como sustenta Amartya Sen, no “instuticio-
nalismo transcendente”, próprio de toda tradição ocidental 
de justiça, a ideia de igualdade e os sujeitos a quem se 
aplica uma determinada teoria de justiça são pressupostos 
meta-políticos. Em outras palavras, a igualdade está incluída 
dentro da teoria como uma ideia reguladora, como uma 
pressuposição axiológica que não pode ser discutida com 
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fundamento na realidade a que se aplica. Nesse mesmo 
sentido, o sujeito a quem se aplica a dita igualdade também 
está determinado de ante mão na teoria a partir de um 
modelo fixo de características às quais deve responder a 
subjetividade para pertencer ao modelo e, assim, ser cre-
ditaria da igualdade.

A diferença dos novos fenômenos latino-americanos 
sucede precisamente nesta instancia fundamental do político. 
A igualdade e a subjetividade não são instâncias meta-políticas 
contidas dentro de uma teoria abstrata de justiça que suposta-
mente é aplicável a todo tempo e lugar de maneira universal e, 
por conseguinte, rígida. O principal que o constitucionalismo 
latino-americano reconhece é um desequilíbrio estrutural nas 
relações políticas, no qual a desigualdade não é fruto de uma 
operação matemática ou reduzível a um teorema. Ao contrário, 
a desigualdade é um fenômeno próprio do poder e da história, 
quer dizer do político. Inclusive, para além do estabelecido 
para estes movimentos, é claro que a versão ocidental de uma 
suposta igualdade universal e pré-política foi o evento gerador 
de profundas relações de assimétricas sociais e econômicas nos 
mundos colonizados. 

Nessa medida, existe uma inversão radical dos deno-
minadores do poder, especificamente no que se refere à 
igualdade na subjetividade que passa de um “pressuposto 
abstrato” da justiça, na qual sua operacionalidade é me-
tafisica para ser a base mesma do político. Aqui, então, a 
igualdade não é um predicado da subjetividade, se não a 
subjetividade como inclusão do excluído é o predicado, 
a precondição da igualdade. O que esta inversão produz 
é uma reestruturação semântica, ou melhor, uma ressigni-
ficação dos princípios clássicos do estado de direito, mas 
sem que isso signifique uma restruturação formal de seus 
institutos e instituições clássicas.
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5.4. POR QUE JURISTAS RESISTEM AO 
PLURALISMO NACIONAL LATINO-
AMERICANO?

Para compreender a extensão e o impacto do modelo 
de estado plurinacional latino-americano sobre a teoria 
constitucional é preciso compreender como o direito si-
lencia novas subjetividades, ocultando-as.  Como explica 
Sanín (2014), sem o binômio colonialidade/modernidade, 
a teoria do direito e do estado moderno seria impensável, 
pois as Américas são a própria razão da existência do sistema 
capitalista. A tradição constitucionalista latino-americana, 
ao se resumir a convalidar modelos jurídicos sem a devida 
abordagem política, produz estatutos teóricos fora da reali-
dade cultural de seu povo e funciona como um mecanismo 
formidável de perpetuação da colonialidade, que contribui 
para o fortalecimento das formas de opressão. (SANÍN 
RESTREPO, p.138)

Resulta claro que, para autores como Anibal Quijano 
(2001) e Enrique Dussel (1996), a colonialidade é antes 
de tudo uma forma de produção social em grande escala, 
cujo poder é definido pela produção de conhecimento 
como governo absoluto sobre os corpos e territórios. 
Definir o que é o conhecimento canônico, quais são as 
suas fontes de produção legítima e qual é a zona de de-
marcação a qual este se aplica é, antes de todo, o ato de 
poder máximo em qualquer sistema político; o ato que 
define o campo cultural e que marca a diferença entre 
incluídos e excluídos.

Se o colonialismo é a condição de existência da 
civilização ocidental (MIGNOLO, 1995), a colonialidade 
é a condição de existência da globalização com base na 
liberdade de mercados (SANÍN RESTREPO, 2014). A 
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colonialidade é um aparelho monumental que domina 
todos os estilos de vida. Enquanto o colonialismo exerce 
extenso domínio biopolítico nos termos desenvolvidos 
por Michel Foucault, seu eixo central, a partir do qual se 
estende a sua poderosa forma de domínio é o controle 
rígido e hierárquico do conhecimento. A colonialidade do 
conhecimento é um sistema mediante o qual se determinam 
as regras, o objeto e o espaço da produção cultural que, 
por sua vez, definem o lugar de cada sujeito (indivíduo, 
pessoa, casta, grupo) dentro de uma precisa pirâmide 
social. Ela funciona como uma fronteira sólida que marca, 
desde o lugar da hegemonia social e política, o que conta 
como conhecimento válido e o que deve ser descartado 
porque não se encaixa nessas ditas categorias (PARKER, 
2013). A estética (os gostos, os sentidos), a economia, 
a política, os valores sociais e até a última cavidade das 
relações interpessoais são dominados por formas políticas 
centralizadas a partir de uma matriz na qual se define todo 
o valor jurídico que determina as condições de existência 
de todo ser no mundo.

Tanto os processos de colonização de ontem, como 
os de colonialidade de hoje compartilham uma caracte-
rística comum, a imposição rigorosa do que conta como 
conhecimento. O domínio sobre o conhecimento é a 
lógica que define a colonialidade. É a matriz a partir da 
qual se desenrola todo o projeto de dominação ocidental. 
O fundamental da colonialidade do conhecimento é que 
ela impõe um modelo de homem, de bios, como arquétipo 
ao qual toda a existência deve pertencer. O homem culto, 
racional, iluminado da modernidade se converte na única 
forma de existência viável e reconhecível, de modo que 
qualquer outro tipo de existência que dependa de formas 
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alternas5 de conceber a própria existência é considerada 
pré-moderna, arcaica, irracional e, portanto, condenada 
a desaparecer. A colonialidade do conhecimento envolve, 
assim, um domínio absoluto sobre as fontes e os processos 
de conhecimento. Está presente no domínio direto sobre os 
corpos e se acentua sobre a sensibilidade mesma das visões 
de mundo. Como sustenta Maldonado-Torres (2007), trata-
-se de um processo tão vasto e penetrante, que aprendemos 
a viver sob o domínio de seu império de normalidade, 
que contamina todos os aspectos do ser. Está presente na 
educação, nas maneiras sociais tópicas. Surge sem fim nos 
textos jurídicos e suas liturgias legais, em nosso sentido de 
sensualidade até se converter no ponto cardinal do racismo 
e na sociogênese mais brutal, tal como percebido por Franz 
Fanon (2008). Assim, qualquer manifestação cultural tem 
que se submeter a um intenso processo de catalogação, 
conforme os princípios estabelecidos pelo poder colonial, 
o qual determina a partir de uma cúspide inabalável qual 
conhecimento pertence à matriz dos conhecimentos válidos 
e quais conhecimentos são espúrios e devem ser expulsos 
desta dita matriz. De maneira que se instala como valor do 
saber. E, ao fazê-lo, torna válido apenas aquele que corres-
ponde aos princípios fundados pelo pensamento ocidental. 
Assim, a igreja, a imprensa, a universidade, a literatura se 
tornam centros de controle estrito dos saberes que definem 
cada sociedade. A consequência é que pensar e fazer de 
maneira diferente dos saberes constituídos oficialmente se 
torna um ato criminoso, periférico, subalterno, um delito 
que deve ser combatido, ou até à sua extinção ou até à sua 
reconversão em modelos oficiais (GROSFOGUEL, 2002).

5 A expressão formas alternas é aqui empregada para se referir a ideia 
de modernidade alterna sustentada por Hardt e Negri entre outros.
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Esses novos fenômenos são essencialmente descolo-
niais, pois enquanto preservam uma estrutura tradicional 
em suas formas constitucionais, desafiam a colonialidade 
em seus núcleos constituintes. A colonialidade do conhe-
cimento é saqueada a partir de suas bases epistemológicas 
com a introdução, inclusive, de novos formatos ontológicos. 
A própria ideias de “ser” dentro do tecido constitucional 
aparece como uma autêntica novidade, porque já não se 
trata do “cidadão” ocidental como centro e representação 
de todo o ser ocidental. Não se trata de centros de produ-
ção do conhecimento fechado e exclusivo, restrito apenas 
a especialistas na técnica sofisticada do governo, mas, ao 
contrário, de formas de produção da política abertas a 
todos os grupos sociais sem condições preliminares de in-
tervenção. Trata-se, ao menos em teoria, de múltiplos seres 
com diferentes dimensões e limites, que democratizam e 
revolucionam por dentro o sentido enviesado e particular 
de “cidadão” e “governante” próprios da tradição liberal. 
A partir do “ser” da natureza como sujeito de direitos pre-
sente na Constituição equatoriana até os direitos dos povos 
como configuração do político da Constituição boliviana, 
se desfaz intensamente todo um sistema de crenças. Mas, 
basicamente movem-se as fronteiras rígidas do conheci-
mento tradicional, inclusive conceitos que permanecem 
formalmente inalterados no âmbito das teorias do estado 
e do direito, tais como “Estado”, “sociedade civil”, “pro-
priedade”, na verdade, sofrem um giro de 180 graus que 
transforma seu significado e sua função, não só linguísticos, 
mas, o mais importante, políticos.

Quando uma novidade dessa envergadura surge den-
tro de um campo definido do conhecimento provoca 
uma fratura epistêmica no centro das convenções deste 
dito campo de conhecimento, que obriga este último a 
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uma defesa sistêmica de si mesmo. T. S. Kuhn explica, em 
detalhes, como surgem as novidades no conhecimento e 
como estas são tratadas pelo cânone vigente. Toda novidade 
surge inicialmente como uma ameaça ao conhecimento 
estabelecido, uma espécie de infecção orgânica que deve 
ser combatida antes que se alastre, infecte e transforme 
o paradigma. (KUHN, 1998) Os MDL parecem colocar 
contra a parede todo um sólido edifício de crenças e 
aparatos de governo sobre as populações e territórios. 
Ao menos em teoria, representam uma profunda fratura 
nos sistemas de normalidade da colonialidade. Talvez 
por isso, todo o esforço da teoria constitucional clássica, 
e porque não dizer ortodoxa, tem se concentrado em 
neutraliza-la, utilizando de todo o seu poder, prestígio 
e tradição teórica para desqualificar as novidades intro-
duzidas pelas Constituições bolivianas e equatorianas, 
ao invés de tentar compreende-las.

De acordo com a Estrutura das Revoluções Cientí-
ficas de Kuhn há duas maneiras de neutralizar a novidade. 
A primeira aplica-se quando o conhecimento estabele-
cido como cânone rejeita toda a novidade. Isso acontece 
quando a novidade é identificada como uma anomalia 
que não se encaixa no cânone e, portanto, deve ser to-
talmente rejeitada na medida em que, se aceita, entraria 
em colapso o próprio cânone que sustenta todo o sistema 
de conhecimento. A segunda opção aplica-se quando a 
escala da novidade é de tal magnitude que o cânone não 
pode contê-la simplesmente com a rejeição, quer dizer, a 
novidade abala de tal maneira o campo conceitual, suas 
áreas de demarcação, e suas crenças epistemológicas que 
o cânone deve reagir à “anomalia”. É precisamente nesse 
ponto que o cânone prevalente tenta reduzir a novidade 
a seus próprios postulados. Trata-se de redimensionar a 
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novidade à linguagem e às regras tradicionais do câno-
ne, como forma de neutralizar a novidade presente nos 
fatos. Usando essa fórmula, os fatos que representam 
a novidade são submetidos a um intenso processo de 
redução até que se adequem plenamente às regras do 
cânone. Trata-se de “normalização” em seu sentido mais 
profundo, a linguagem do novo é traduzida em cânone 
e suas regras. Com isso se contém sua capacidade con-
flitiva. O “novo” é declarado um fenômeno que sempre 
existiu, que não se afasta do cânone e, portanto, a lei 
que prevalece e define tanto a linguagem, como seu 
funcionamento na prática não tem de ser reformulada. 
Assim, o cânone é mantido como um campo unificado 
e impermeável do conhecimento, enquanto o novo, a 
partir desta estranha alquimia, é apresentado como uma 
simples faceta da teoria paradigmática. 

Uma das frentes mais sólidas da colonialidade do 
conhecimento é a teoria jurídica, que tem mantido um 
compromisso indeclinável com o status quo da dominação 
colonial. Parece-me evidente que a colonialidade do co-
nhecimento não existiria, desenvolvendo o pensamento 
crítico de Mendéz Hincapíe e Sanín Restrepo (2012) 
sobre a encriptação do poder político, um compromisso 
integral da teoria jurídica que sustenta seus pilares e per-
mite a conexão cultural de suas crenças mais poderosos. 
Assim, parece-me existir na América Latina uma união 
indissolúvel entre os fenômenos do poder e da teoria 
jurídica que justifique esse poder. Nessa medida, quando 
surge o novo fenômeno político, a doutrina jurídica, es-
pecialmente a constitucional, ou bem o rejeita de plano 
como algo impróprio, ridículo, primitivo, irracional que 
não se encaixa no dogma institucional, ou bem tenta de-
sesperadamente adequar a novidade a velhos e conhecidos  
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padrões teóricos para poder lidar com ela como algo 
supérfluo, algo que não tem a capacidade de alterar o 
cânone e humildemente se junta a ele.

Não me concentrarei aqui em uma vertente ou as-
pecto do pensamento constitucional na América Latina, 
que simplesmente rejeita de plano os novos fenômenos 
políticos. Meu interesse se centraliza melhor em outra 
forma muito mais sutil, mas insidiosa de neutralização 
desses fenômenos. A que admite a novidade, mas sob o 
controle disciplinar das velhas formas teóricas, que ser-
vem para desarticular a novidade e fazê-la desaparecer 
dentro da teoria. O novo constitucionalismo latino-a-
mericano caminha no fio da navalha. De um lado, estão 
aqueles que veem nesses acontecimentos políticos uma 
autêntica novidade histórica, um giro descolonial. Para 
tanto, adotam duas linhas de abordagem. Ora, compre-
endem os MDL como a força motriz de uma nova teoria 
da constituição e do estado moderno produzida a partir 
da construção de uma nova linguagem que ressignifica 
velhos institutos jurídicos6. Ora, os identificam como 
constituidores de novas subjetividades e novas territo-
rialidades sem se preocupar em amarra-las a uma nova 
teoria jurídica. 

No entanto, as vozes da maioria estão do lado da 
teoria “normalizadora”, que pretende redimensionar os 
fenômenos descoloniais na América Latina para redire-
ciona-los às normas específicas da tradição colonial. Em 
outras palavras, que pretendem “normalizar” o fenômeno 
para torná-lo parte da agenda da colonialidade. Este 

6 Entre esses autores, podemos citar Óscar Guardiola (2010), Alejandro 
Rosillo (2012), Alejandro Médici (2012), Ricardo Sanín (2014), 
Boaventura de Souza Santos (2010), entre outros.
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é um trabalho abrangente pelo qual a teoria jurídica 
redimensiona a novidade para que se adeque aos seus 
códigos tradicionais e lê os fenômenos através das lentes 
da teoria do estado clássica, das teorias constitucionais 
europeias para finalmente atar a corda no novo constitu-
cionalismo. Trata-se, em última análise, de conter a nova 
realidade e impedir que o paradigma da colonialidade 
possa ser perturbado.

5.4.1. O novo constitucionalismo  
sob o fio da navalha jurídica

Autores como Viciano e Martínez Dalmau (2012), 
Salazar Ugarte (2012), Pisarello (2013) e Gargarella (2009), 
parecem não conseguir captar o imenso potencial criativos 
do MDL e sua essência (des)unificadora da colonialidade. 
Todos eles, de formas diferentes, convergem para reduzir a 
ameaça de novidade às teorias mais tradicionais (republi-
canismo francês, ativismo judicial norte-americano, gene-
alogias teóricas ocidentais, etc.) e terminam todos criando 
um nicho teórico comum pelo qual se desfaz a novidade 
e “normaliza-se” seus conteúdos.

O que é comum a este movimento disperso é que, 
quando se analisa cuidadosamente as constituições da Bolí-
via, Venezuela e Equador nelas se encontra uma linha direta 
com a Constituição colombiana de 1991. A partir daí, o 
salto lógico é a Constituição espanhola de 1978 e, por fim, 
tudo ancora no neoconstitucionalimo europeu da Guerra 
Fria, produzindo a conclusão insólita de que todos essas 
constituições fazem parte da mesma lógica histórica e da 
mesma dinâmica política. Nada mais distante da realidade.

Esses teóricos tratam de enumerar as características 
mais marcantes das constituições pertencentes aos MDL e, 
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assim, fundar o seu núcleo político. Ao fazê-lo, as reduzem 
à gênese histórica ocidental como uma fórmula de controle 
sobre a novidade e, por fim, de permanência do cânone 
colonial. Embora esses autores reconheçam novidades 
importantes em instituições, tais como a justiça indígena, 
o reconhecimento dos direitos da terra (Pashamama), in-
tegram essas novidades a uma estrutura que é nitidamente 
ocidental, mais precisamente ao evento histórico conhe-
cido como neoconstitucionalismo que é um fenômeno 
por excelência pertencente à lógica da perpetuação do 
colonialismo e da introdução da ocidentalização global. 
Por essa razão, enfatizam que o verdadeiramente inovador 
dessas constituições é articulado em um vórtice, constituído 
pelos seguintes elementos:

• A introdução de amplas declarações de direitos, 
cuja estrutura está configurada como parte dog-
mática das constituições;

• A substituição da matriz hermenêutica do direito 
de regras por princípios;

• A criação de tribunais constitucionais e, conse-
quentemente, o surgimento de um ativismo judi-
cial agressivo como novo protagonista do sistema;

• O surgimento de Estado social e democrático de di-
reito como um novo índice moral do sistema jurídico;

• A moderação do Poder Executivo.

Não há exemplo melhor de condicionamento ou 
normalização da novidade do que essa recondução teórica. 
Equivocada não somente porque deixa escapar a substância  
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dos MDL, que como adverti, claramente são uma deses-
truturação da colonialidade política e econômica, mas 
também porque, ademais, localiza a novidade em um lugar 
totalmente estranho às verdadeiras transformações políticas 
latino-americanas e as reconduzem ao coração da produção 
jurídica do ocidente em sua pior faceta histórica, quando 
agoniza entre suas próprias contradições.

Explico-me sucintamente. Esses fenômenos a que 
aludem os novos constitucionalistas surgem como uma 
realidade persistente na Europa, no rescaldo da Segunda 
Guerra Mundial. O catálogo ao qual aludem corresponde, 
assim, a uma realidade global e histórica bem diversa, que 
por via de transplantes, enxertos e especificamente pela 
continuidade de um Ocidente dominante são herdados 
por constituições como a colombiana, que dificilmente 
pode ser vista como a gênese do processo de revoluções 
descoloniais na América Latina. Vejamos.

O Holocausto não deixa apenas a Europa em ruina 
econômica, mas também deixa em ruínas sua legitimidade 
como condutora indiscutível da civilização ocidental. As 
feridas que passam ao largo de sua história são profundas. 
Pilares sólidos, tais como, razão, humanismo, antropocentris-
mo desmoronam ante a evidência histórica de seu fracasso. 
Entre outros, torna-se claro que o “universal” de sua civili-
zação não era outra coisa que o fio condutor da dominação 
e da espoliação nos mundos coloniais. No entanto, no meio 
desta confusão brutal, é um novo protagonista no tabuleiro 
do xadrez geopolítico que vêm para impor suas condições. 
Os Estados Unidos não somente levanta a tocha incinerada 
da civilização ocidental, mas lhe imprime uma nova lógica 
e novas condições de validade.

Uma Europa destroçada e atônita encontra-se nas 
mãos dos Estados Unidos, que, desde o Tratado de Versalhes,  
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tem uma agenda clara de expansão sem fronteiras da forma 
de vida que encarna. (KLEIN, 2007), (HARDT e NEGRI, 
2005) . De maneira que o Plano Marshall não é somente 
um modelo para a reconstrução econômica da Europa 
(HARVEY, 2011), mas para a reconstrução “americanizada” 
de suas instituições políticas.

Quando os Estados Unidos fazem um balanço da 
catástrofe europeia, um fenômeno é posto no centro do 
problema: o populismo exacerbado, típico da etiqueta de 
esquerda (estalinismo) ou de direita (fascismo e do nazis-
mo). A desolação e a miséria da Grande Guerra têm um 
culpado principal: o excesso democrático, o populismo 
levado ao fanatismo ritualístico da extinção humana. Por 
ele, a agenda de reconstrução institucional, desenhada a 
partir dos Estados Unidos, reproduzida na Europa e logo 
importada sem sobressaltos para a América Latina da co-
lonialidade, não é outra senão o neoconstitucionalismo. 
Assim, os Estados Unidos basicamente impõe uma agenda 
“americanizada” de suas instituições constitucionais a uma 
Europa quebrada e inválida.

O projeto é simples: suprimir a democracia, etilizar as 
constituições, confiar toda decisão jurídica, política e eco-
nômica a pequenas elites sociais, mas sobretudo consolidar 
o Estado e o governo como agentes da violência institu-
cionalizada do mercado livre7. Primeiro passo: dissolver  

7 Embora este não seja o lugar indicado para continuar com essa 
linha de raciocínio, existem obras importantes que demonstram 
categoricamente como a agenda “anti-democrática” dos Estados 
Unidos não é um fenômeno novo. Ao contrário, sempre esteve 
programada nesse sentido, desde sua inauguração constitucional 
em 1787, e encontra um ponto de condensação em sua imposição 
nas instituições europeias. Sobre isso, ver, por exemplo, Hardt e 
Negri (2009).
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o espírito democrático de modo que somente as elites 
concentradas, seja nos partidos políticos, seja nos tribu-
nais constitucionais tenham a palavra final sobre todos os 
acontecimentos políticos, sobre toda a geografia social. Por 
ele, Kelsen, sob esse ponto de vista, um inimigo íntimo 
da democracia, surge como o santo padroeiro do sistema 
jurídico, cujo desenho constitucional será instalado na 
Alemanha (1949), Itália (1948), Portugal (1976) e, final-
mente, na Espanha (1978), de onde será transplantado para 
o Brasil (1988), a Colômbia (1991) e demais constituições 
democráticas da América Latina.

Vários autores como Hardt e Negri (2005) e Kees 
Van der Pijl (2011) demonstraram como por meio de 
andaimes constitucionais se consolida uma agenda ideoló-
gica centrada na eliminação da democracia, erroneamente 
identificado como populismo irracional. A etapa seguinte 
da agenda é deslocar as linhas democráticas intervenção 
direta sobre assuntos políticos para zonas cada vez mais 
restritas e reservadas a elites culturais que mediante um 
debate fechado e um discurso opaco conseguem atribuir a 
si mesmas as decisões mais relevantes do discurso público. 
O que consegue o neoconstitucionalismo é, assim, fechar 
a brecha entre a liberdade de mercado como índice in-
condicional da verdade política e o Estado como “gerente” 
das necessidades do mercado da gentrificação do discurso 
público. Nada é mais estranho aos novos fenômenos da 
América Latina do século.

Não se trata aqui de analisar as virtudes ou os defei-
tos que essas novas instituições representam a realidade 
política europeia. Trata-se de algo muito mais simples. 
Trata-se de demonstrar como grande parte da teoria ju-
rídica pertencente a nossa realidade provém, novamente, 
de uma realidade alienígena, com a finalidade de ocultar, 
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de neutralizar a novidade que representa um movimen-
to, cuja ação é precisamente descolonizar, ou seja, cuja 
dinâmica é absolutamente contraria e adversa à lógica 
europeia do pós-guerra.

Por outro lado, o outro extremo no qual pode cair 
essa doutrina que se opõe à “normalização” dos fenôme-
nos de-coloniais é igualmente perigoso. Trata-se de um 
retorno impossível a origens inexistentes. A celebração no 
vazio da história do novo como se fosse inaugural. Outra 
maneira de desabilitar os MDL, igualmente perniciosa ao 
que denominamos “normalização” é sustentar que se trata 
de um fenômeno que, por sua mera ocorrência, desmonta 
todo o aparelho colonial e, portanto, implica um retorno 
puro às origens da América Latina. Se bem que eu não 
vá me debruçar sobre esse ponto, acredito ser importante 
ressaltar que essa perspectiva é ingênua e abre precipícios 
imensos para o avanço da descolonialidade. Como Walter 
Benjamin afirma brilhantemente (SCHOLEM, 1989), uma 
das posições teóricas mais perigosas é assumir que alguma 
vez houve um paraíso perdido, uma espécie de comunidade 
pura a qual devemos retornar. A realidade racial, política, 
social que é a América Latina é resultado de entrecruzamen-
tos culturais incessantes, de fenômenos violentos de impo-
sição, que vão desde a imposição religiosa à estética. Essas 
dimensões não podem ser ignoradas facilmente e formam 
todo o marco de sentido do que simplesmente chamamos 
realidade. Não há nenhum ponto zero, uma origem ima-
culada, ao contrário, todos os valores sociais e linguísticos 
com os quais definimos o mundo latino-americano são 
o resultado de transplantes, intervenções, miscigenações, 
em suma, fenômenos incessantes de conflitos culturais. 
Pretender um regresso a uma comunidade perfeita, paraíso 
idílico, tem sido precisamente a psicose coletiva dos grandes 
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regimes totalitários (nazismo, fascismo). Não existe uma 
América virgem. A primeira fuga da realidade é acreditar 
que os MDL visam eliminar em um único golpe a realidade 
a que pertencemos. Assumir como real o racismo como 
produto da dominação do conhecimento, as hierarquias 
sociais como produto de intensas zonas de diferenciação 
legal, tem sido o papel dos MDL, pois eles levam a sério 
os transplantes, imposições, simbioses e entrecruzamentos 
que forjaram nossa realidade (latino-americana).

Em síntese, a primeira posição, a “normalização” 
simplesmente repete o gesto de dominação colonial do 
conhecimento pelo qual a novidade é desarticulada peça 
por peça e reconstruída pela teoria constitucional até 
que se encaixe no cânone jurídico dominante. Para essa 
corrente, o novo-constitucionalismo se confunde com o 
“neoconstitucionalimo” em um ato de pura continuidade 
da colonialidade. A segunda posição, que aqui denomino 
“o retorno ao paraíso perdido” não somente peca por 
uma espécie de ingenuidade, mas também trai a realidade 
histórica que define a América Latina e cria uma fantasia 
que só existe nas mentes criativas de seus defensores. Apli-
ca-la exigiria o impossível: que nos livrássemos da própria 
linguagem com a qual nos referimos a toda a realidade. 
Enquanto a primeira posição consolida a colonialidade do 
conhecimento ao reduzir o novo a velhas formas; a segunda 
tira toda a realidade possível do centro de argumentação 
e ação dos MDL, atribuindo-lhes a força constitutiva dos 
fundamentos de um novo sistema político-jurídico que 
aparece do nada.

Por isso, é urgente que os MDL sejam escrutinados em 
suas próprias dimensões de possibilidade, em seu contexto 
histórico concreto. Isso obviamente requer uma reengenha-
ria das ferramentas teóricas com as quais temos trabalhado 



163

convencionalmente. E, por via de consequência, requer que 
saiamos dos nichos confortáveis,   mas estáticos, das teorias 
tradicionais para deixar os fenômenos nos falem de suas 
próprias configurações e estruturas. Em outras palavras, o 
que se requer é a aproximação cuidadosa de sua fenome-
nologia. Quero dizer, do que os MDL nos comunicam de 
forma autônoma, sem pretender compreende-los a partir 
de velhas formas ou esperar que elas possam extrair-lhes 
alguma verdade pré-fabricada.

A primeira ideia que é preciso compreender é que 
esses fenômenos em sua essência política, por um lado, 
implicam em uma ruptura profunda com o passado que 
os domina. Por outro, eles não criam uma linguagem ex 
nihilo. Quero dizer, como qualquer novo acontecimento 
histórico, eles são obrigados a recorrer aos instrumentos 
que estão disponíveis dentro de sua própria história sin-
gular de democracia, jurisdição, justiça, representatividade, 
etc. Somente se entendermos que dos entrecruzamentos 
incessantes de fenômenos de poder pode surgir o novo, 
entenderemos que os processos que produzem a novidade 
somente podem surgir do velho como resultado de um 
processo contínuo de ressignificação dos conteúdos que 
capturam a novidade. 

Nesse sentido, os MDL fraturam profundamente as 
convenções e as chaves da colonialidade. Sua atuação po-
lítica funciona como uma broca a desconstruir as formas 
de conceber o mundo e subjetividades que o constroem. 
É apenas nesse sentido de “encruzilhada”, de “transplantes” 
e de reconhecimento das forças históricas que intervém, 
como grandes movimentos telúricos, que podemos co-
meçar a entender a dimensão do novo extraído de velhas 
formas de dominação. Assim, a obra central dos MDL é es-
sencialmente um trabalho de “ressignificação». Do interior 
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de convenções solidificadas como fórmulas da normalidade 
colonial, tais como “estado”, “desenvolvimento”, surgem 
novas formas de atribuir-lhes significado, de dentro, proje-
tando novas verdades. É a reconstituição do valor e do uso 
do objeto linguístico e de sua carga política. Trata-se de sair 
da miragem da normalidade colonial que capta o futuro 
pelas garras do passado, e, assim, lhe atribuir novas funções, 
novas formas de adaptação dos conteúdos semânticos a 
convenções jurídicas antigas. Trata-se, portanto, de novas 
intervenções de diversos e múltiplos sujeitos sobre realida-
des reticentes que as transforam em sua ação constitutiva. 

Sanín (2014) demonstra que a democracia liberal, em 
sua construção histórica, é um mero simulacro, no qual 
palavras-chave, tais como “democracia”, “igualdade” ou 
“liberdade”, são significantes vazios que têm um amplo 
espectro ideológico e um grande poder. Seja para mobi-
lizar pacificamente imensas zonas sociais que legitimam a 
violência do mercado, ao mesmo tempo em que encobrem 
sua brutalidade. Seja para expulsar da legalidade territórios 
e populações para que possam ser desapossadas pelas forças 
do mercado. A democracia e outras palavras-chave do libe-
ralismo são promessas que nascem falidas, destinadas a nunca 
cumprir os princípios que suponhem conter. Ao contrário, 
são grandes encobridoras da violência colonial (SANIN, 
2014, pp 204-207). Seguindo sua lógica, os MDL seriam, 
então, a maneira de tomar essas palavras e seus significados 
no seu valor mais literal e profundo e leva-los ao seu limite 
de possibilidades práticas. De forma que, dentro do vazio de 
conteúdo ou de valor simulado que encobrem conceitos-
-chave como “desenvolvimento” surjam novas possibilidades 
de ação política. Assim, os MDL alteram profundamente o 
sentido de convenções liberais. Por exemplo, o conceito de 
“dignidade” liberal atinente basicamente ao sujeito autô-
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nomo kantiano (homem livre), cuja definição é restrita e 
reservada a uma classe social particular, nas constituições dos 
MDL é estendido a novas realidades como “Sumak Kawsay” 
(bem viver), que implica uma “boa vida” somente resultante 
de comunidade e de tecido social baseados na solidariedade, 
compaixão e integridade de uma cosmovisão da diferença. 
Atribuir novos significados a velhas convenções rompe o 
sistema jurídico por dentro e abre novas possibilidades de 
compreender e construir o mundo. É ato revolucionário 
por excelência e não pode ser reduzido a uma mera cópia 
da expansão colonial.
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6
REPRODUÇÃO HUMANA 
ASSISTIDA HETERÓLOGA E OS 
DIREITOS DA PERSONALIDADE

 Tamara Luiza Dall Agnol Pinto1

INTRODUÇÃO

O homem é um ser político conforme difundiu Aris-
tóteles2, por conseguinte, visa no desenvolver das suas ati-
vidades à organização, traduzida pela normatividade como 
forma de manter a coesão de um corpo social. Ao longo 
do tempo ele buscou aperfeiçoar as relações que criou e 
satisfazê-las através do conhecimento.

Devido a estas prospecções, o homem é impulsionado 
a desvendar soluções às suas necessidades, das mais básicas 
às mais complexas. A reprodução, neste contexto, é, por 
natureza, a maneira pela qual a espécie humana se perpetua. 
Entretanto, ademais da conotação instintiva que carrega, 

1 Advogada inscrita na OAB-MA sob o nº 14.454. Bacharel em Direito 
pela Unidade de Ensino Superior Dom Bosco – UNDB (São Luís-
-MA). Pós-graduanda em Direito Civil pela UNIDERP. Aluna regular 
do programa de Doutorado em Direito Civil da UBA (Universidad 
de Buenos Aires). Endereço eletrônico: tamara_dall@hotmail.com.

2  ARISTÓTELES. A Política. Coleção fundamentos da Filosofia. 
Brasil: Ícone editora, 2007. 
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a reprodução também desempenha relevante papel social 
e é, muitas vezes, a condição para a realização pessoal de 
homens e mulheres em situações diversas.

O avanço das pesquisas biogenéticas ocorridas no 
último século possibilitou algo até então desconhecido, a 
reprodução humana assistida e o domínio de suas técni-
cas. Assim, aqueles que não pudessem realizar o sonho da 
maternidade ou paternidade por meio das vias naturais, 
encontrou nas inovadoras técnicas reprodutivas a possibi-
lidade de tornar seu projeto familiar realidade.

A Constituição Federal de 1988, reconhecendo a 
grande mudança de paradigma trazida ao longo do século, 
se preocupa, sobretudo, com a dignidade da pessoa humana 
e assim toma como base da sua proteção o próprio ho-
mem. Desta feita, o planejamento familiar e a previsão da 
adoção de medidas facilitadoras do projeto parental, ditam 
a feição do art. 226, §7, da CF3, além de abrir o leque de 
possibilidades das formações familiares que, até então, se 
resumia à família oriunda do matrimônio. 

Os direitos da personalidade, nesta esteira, ascendem 
como bens jurídicos que devem ser resguardados, porque 
traduzem atributos inerentes ao homem desde o seu nasci-
mento, atributos que lhe são próprios, que o individualizam 
de todos os demais.

Ocorre que vislumbrar a reprodução assistida heteró-
loga poderia por em risco os direitos mencionados, de tal 
maneira que caberia, pois, ao próprio Direito, equilibrar as 
pretensões de modo menos danoso possível. 

Por isso o presente artigo objetiva explorar a temática 
de maneira a expor com propriedade os direitos da persona-
lidade no contexto brasileiro atual, de constitucionalização 

3 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Pro-
mulgação em 05/10/1988.Disponível em: <http://portal.itapetininga.
sp.gov.br/media/doc/contitfederal.pdf>. Acesso em 04 de junho de 2016.
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do direito civil, até mesmo porque, em tese, dentre outros, 
o direito à identidade genética – relacionado à integrida-
de moral do sujeito – poderia estar sendo violado a cada 
fecundação heteróloga realizada.

Descrever-se-á, destarte, o panorama histórico e atual 
brasileiro das técnicas de fertilização assistida, sua crescente 
demanda, verificar-se-á a legislação já existente e pontu-
ar-se-á a discussão acadêmica que envolve a colisão entre 
o direito à identidade genética do gerado e o direito à in-
timidade do doador nas fertilizações artificiais heterólogas. 

6.1 BREVES APONTAMENTOS SOBRE AS 
REPRODUÇÕES HUMANAS ASSISTIDAS
Reproduções assistidas são técnicas utilizadoras da tecno-

logia biogenética que possibilitam mulheres prejudicadas pela 
infertilidade ou esterilidade a concluir seu projeto maternal.  
Existem relatos de tentativas de reprodução assistida bastante 
antigas. Entretanto os avanços das pesquisas da medicina foram 
decisivos para que no século passado a população mundial 
passasse a ter ao seu dispor as técnicas de reprodução em co-
mento de forma eficaz. Claramente o uso destas técnicas foi 
ocorrendo gradativamente, bem como sendo aperfeiçoadas.

Os anseios da humanidade em dominar as téc-
nicas de reprodução humana, vêm de longa data. 
A incansável busca dos cientistas e pesquisado-
res em desvendar os mistérios que envolvem 
o processo reprodutivo, permitiu, no final da 
década de 70, precisamente no ano de 1978, o 
nascimento de Louise Loy Brown, o primeiro 
‘bebê de proveta’ da história.4 

4 CARNEIRO, Fernanda; EMERICK, Maria Celeste. A ética e o debate 
jurídico sobre o acesso e uso do genoma humano. Rio de Janeiro: 
Fundação Oswaldo Cruz, 2000, p. 103. apud IBIAS, 2013, p. 73.
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Desta feita, cabe classificar as modalidades da repro-
dução humana e suas respectivas técnicas para melhor 
apreciação do tema. 

Assim, no que tange à origem do gameta utilizado, 
pode ser que a reprodução humana assistida seja homó-
loga, visto que utilizam-se os gametas do próprio casal, 
ou heteróloga, na qual utilizam-se gametas masculino ou 
feminino ou ambos de doadores.5

Ademais, conta-se com técnicas complementares, como 
a denominada maternidade de substituição, o congelamento 
de material biológico – como o sêmen, os óvulos ou os em-
briões - e o diagnóstico genético pré-implantatório (DGPI).6

Gama7, por seu turno, ao descrever as técnicas da re-
produção assistida8 (ou procriação assistida, como queiram)9, 

5 SOUZA, Marise Cunha de. As Técnicas de Reprodução Assistida. 
A Barriga de Aluguel. A Definição da Maternidade e da Pater-
nidade. Bioética. Revista da EMERJ, v. 13, nº 50, 2010. p. 350-351.

6 BRAGATO, Fernanda Frizo; SCHIOCCHET, Taysa. Reprodução 
humana assistida: aspectos éticos e legais da fecundação artificial post 
mortem no direito brasileiro. (207-223). IN: BOECKEL, Fabrício 
Dani de; ROSA, Karin Regina Rick. Direito de Família em 
perspectiva interdisciplinar. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 212.

7 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. A nova filiação: o 
biodireito e as relações parentais: o estabelecimento da parentalida-
de-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2003. apud COLOMBO, 2012, p. 127.

8 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. I Jornada de Direito Civil 
do Conselho da Justiça Federal. Disponível em: <http://daleth.cjf.jus.
br/revista/enunciados/IJornada.pdf>, enunciado n. 105: “Artigo 1.597: 
as expressões ‘fecundação artificial’, ‘concepção artificial’ e ‘inseminação 
artificial’ constantes, respectivamente, dos incisos III, IV e V do artigo 
1.597 deverão ser interpretadas como ‘técnica de reprodução assistida”.

9 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. III Jornada de Direito 
Civil do Conselho da Justiça Federal. Disponível em: <http://daleth.
cjf.jus.br/revista/enunciados/IIIJornada.pdf>, enunciado n. 258: 
“Artigos. 1.597 e 1.601: Não cabe a ação prevista no artigo 1.601 
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reconhece a existência da fecundação in vivo como técnica 
em que a concepção se dá dentro do corpo da mulher e a 
fecundação in vitro, técnica cuja concepção se dá fora do 
corpo, e, portanto, ocorrida em laboratório, ocasionando 
o conhecido “bebê de proveta”.

A fecundação “heteróloga é um pouco mais complexa, 
por utilizar-se de gametas, necessários para a fecundação, 
pertencentes a uma terceira pessoa, diferente dos cônjuges – 
sêmen do marido e óvulo de outra mulher; sêmen de terceiro 
e óvulo da esposa; sêmen e óvulo de doadores”.10 Diante desta 
razão escolhe-se aprofundar o estudo nesta seara específica.

Até mesmo porque as questões que envolvem a ciência 
biomédica e a reprodução assistida heteróloga incidem de forma 
sensível na ordem ética e moral, devendo, pois, ser trabalhadas 
com cautela. Os direitos fundamentais, nesse contexto, tem ínti-
ma relação com a temática posta, vez que a inseminação gerada 
com material genético de terceiro doador implica diretamente 
nos atributos do próprio ser humano, e, consequentemente no 
âmbito dos seus direitos da personalidade.

6.2. OS DIREITOS DA PERSONALIDADE 
SOB A ÓTICA DO DIREITO CIVIL 
CONSTITUCIONALIZADO

Desde que se iniciaram as práticas das técnicas elu-
cidadas, pesquisas quantitativas mostram que a demanda à 

do Código Civil se a filiação tiver origem em procriação assistida 
heteróloga, autorizada pelo marido nos termos do inc. V do artigo 
1.597, cuja paternidade configura presunção absoluta”.

10 GOMES, Renata Raupp. A relevância da bioética na constru-
ção do novo paradigma da filiação na ordem jurídica nacional. 
In: LEITE, Eduardo de Oliveria (Coord.). Grandes temas da 
atualidade: bioética e biodireito. Rio de Janeiro: Forense, 2004, 
p. 345. apud IBIAS, 2013, p. 77).



174

submissão a esta via alternativa de reprodução cresce regu-
larmente. É buscada principalmente por pessoas que dese-
jam realizar o sonho da maternidade∕paternidade, incluindo 
casais homossexuais e pessoas solteiras. Nesse sentido

[...] a reprodução é tida como um objetivo es-
sencial de vida, o que nos permite concluir 
que o desejo de procriar é inerente à natureza 
humana, essencialmente nas mulheres. O desejo 
de alcançar a maternidade, e, consequentemente, 
perpetuar sua espécie através dos filhos, é, na 
maioria das vezes, nutrido desde a infância.11 

De modo que cabe ao direito dar uma resposta à todas 
as possibilidades de formação familiar fática, no que toca à 
garantia dos direitos do nascido pelo método não natural.

Por este motivo 

a lei se viu afrontada pelos fatos e não se atreveu a 
ignorá-los por mais tempo. Vale dizer, a verdade jurí-
dica cedeu vez à imperiosa passagem e instalação da 
verdade da vida. E a verdade da vida está a desnudar 
aos olhos de todos. [...] Porque só a família assim 
constituída – independentemente da diversidade da 
sua gênese – pode ser mesmo aquele remanso de 
paz, ternura, e respeito, lugar em que haverá, mais 
que em qualquer outro, para todos e para cada um 
de seus componentes, a enorme chance da realização 
de seus projetos de felicidade”.12 

11 IBIAS, Delma Silveira. Gestação por Substituição: questões jurídi-
cas e sociais. IN: FARIAS, Cristiano Chaves de [et al.]. Família e 
sucessões sob um olhar prático. Porto Alegre: IBDFAM∕RS: 
Letra&Vida, 2013. p. 72.

12 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Família e casa-
mento em evolução. Revista Brasileira de Direito de Família. nº 



175

Imbuída deste sentimento a Constituição de 1998, 
advinda do cerne da redemocratização, num cenário em 
que o homem e sua dignidade é a maior preocupação 
social, traz referência ao planejamento familiar em seu 
artigo 226, §7º: 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem es-
pecial proteção do Estado.

[...]

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da 
pessoa humana e da paternidade responsável, o 
planejamento familiar é livre decisão do 
casal, competindo ao Estado propiciar 
recursos educacionais e científicos para o 
exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou 
privadas. (grifamos)

Ademais, juntamente com as inovações constitucionais 
mencionadas, ocorreu “a aprovação do Código Civil de 2002, 
com a convocação dos pais a uma ‘paternidade responsável’ 
e a assunção de uma realidade familiar concreta, onde os 
vínculos de afeto se sobrepõem à verdade biológica, após 
as conquistas genéticas vinculadas aos estudos do DNA”.13 

Entretanto, mais especificamente, o artigo 1.597 do 
Código Civil14 faz a única referência direta legal à técnica 

01. abr. mai. Jun. 1999. Porto Alegre: IBDFAM, v. 1, n. 1. p. 17.
13 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito 

de família. v. VI. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 34.
14 BRASIL. Código Civil. 22. ed. São Paulo: Rideel, 2016.
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da inseminação heteróloga, quando trata da presunção 
de filiação:

Art. 1.597. Presumem-se concebidos na cons-
tância do casamento os filhos:

[...]

V - havidos por inseminação artificial heteróloga, 
desde que tenha prévia autorização do marido.

Quanto ao objetivo, esta “presunção em apreço visa, 
segundo Maria Helena Diniz, a impedir o marido de des-
conhecer a paternidade do filho voluntariamente assumido 
ao autorizar a inseminação heteróloga de sua mulher”.15 
Seguramente foi um grande passo rumo à conciliação entre 
a vida prática e a resposta jurídica. Mas especialmente im-
portou no próprio reconhecimento da reprodução assistida 
heteróloga pelo ordenamento jurídico.

Entretanto, é indiscutível na doutrina a brecha deixada 
pelo legislador ao tratar do assunto no capítulo da filia-
ção. Poderia ele ter abrangido outros aspectos igualmente 
relevantes, tais como a forma de autorização do cônjuge 
ou companheiro – percebe-se que este último não está 
expressamente previsto - inclusive deixou de tratar, em 
outros capítulos da codificação, os reflexos da permissiva 
e as questões mais atinentes à personalidade, como, dentre 
outras, se a identidade do doador do material genético pode 
ser revelada, e, se sim, em quais casos. Tema a ser tratado 
no tópico a seguir.

15 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito 
de família. v. VI. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 280.
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Ademais, cabe ressaltar que a resolução do CFM (Con-
selho Federal de Medicina) nº 2.121/201516 adota as normas 
éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida 
tornando-se o dispositivo deontológico a ser seguido pelos 
médicos brasileiros e revogando a Resolução do CFM nº 
2.013/13.

Esta resolução - que aduz que está sempre em defesa 
do aperfeiçoamento das práticas e da observância aos princí-
pios éticos e bioéticos que ajudarão a trazer maior segurança 
e eficácia a tratamentos e procedimentos médicos - não 
é uma lei, e, portanto, não é obrigatória sua observação.

Inclusive, sua própria exposição de motivos afirma: 
“no Brasil, até a presente data, não há legislação específi-
ca a respeito da reprodução assistida (RA). Tramitam no 
Congresso Nacional, há anos, diversos projetos a respeito 
do assunto, mas nenhum deles chegou a termo”.

Acredita-se que a resolução em comento, embora não 
vincule os envolvidos na prática, está bem avançada no 
que tange à previsão de várias situações possíveis quando 
da utilização da técnica, trazendo permissivas e impondo 
limites. Entretanto, não se pode afirmar que é resultado de 
uma construção coletiva, nem representativa do sentimento 
nacional, tão cheio de idiossincrasias.

Por este motivo atualmente as decisões que perpas-
sam a presente temática se baseiam, exclusivamente, na 
esfera principiológica do direito. A esse respeito é válido 
mencionar,

16  CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução nº 
2.121/2015. (Publicada no D.O.U. de 24 de setembro de 2015, 
Seção I, p. 117. Disponível: <http://www.portalmedico.org.br/
resolucoes/CFM/2015/2121_2015.pdf>. Acesso em 10 de julho 
de 2016.
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Gomes Canotilho sustenta que os direitos do 
homem (direitos humanos) são direitos váli-
dos para todos os povos e em todos os tempos, 
enquanto que os direitos fundamentais seriam 
garantidos e limitados espacio-temporalmen-
te, esclarecendo ainda que muitos dos direitos  
fundamentais são direitos da personalidade mas 
nem todos os direitos fundamentais são direitos 
de personalidade, que já desde últimos devem ser 
excluídos os de matiz político e aqueles direitos 
a prestações, por não se relacionarem com a 
dimensão existencial da subjetividade humana.17 

Assim, os direitos da personalidade humana, direitos 
fundamentais, direta ou indiretamente serão aplicados aos 
casos concretos que chegarão à Justiça. Lembrando que

reconhece-se nos direitos da personalidade uma 
dupla dimensão: a axiológica, pela qual se ma-
terializam os valores fundamentais das pessoas, 
individual ou socialmente considerada, e a obje-
tiva, pela qual consistem em direitos assegurados 
legal e constitucionalmente, vindo a restringir 
a atividade dos três poderes, que deverão pro-
tege-los contra quaisquer abusos, solucionando 
problemas graves que possam advir com o pro-
gresso tecnológico, p. ex., conciliando a liberdade 
individual com a social.18 

17 MELLO, Cláudio Ari. Contribuição para uma teoria híbrida dos 
direitos de personalidade. In: O Novo Código Civil e a Cons-
tituição. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2003, p. 69. 
apud EHRHARDT JÚNIOR, 2005, p. 02.

18 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria 
geral do direito civil. 28. ed. vol 1. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 133.
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Por conseguinte, a personalidade, elemento intrín-
seco do homem, objeto do qual advém direitos passíveis 
de proteção deve ser defendida tanto na esfera individual 
quanto na social. Aqui, discute-se a temática para fins de 
proteção socialmente considerada. 

O direito objetivo autoriza a pessoa a defender 
sua personalidade, de forma que, para Golffre-
do Telles Jr., os direitos da personalidade são 
os direitos subjetivos da pessoa de defender 
o que lhe é próprio, ou seja, a identidade, a 
liberdade, a sociabilidade, a reputação, a honra, 
a autoria, etc.19 

Nesse contexto é imperioso notar a dificuldade de 
estabelecer um meio termo sobre o assunto em pauta. Uma 
vez que se a tecnologia biomédica deve ser utilizada para o 
progresso, no sentido de facilitar a prosperidade do projeto 
parental, porém, de outro lado, os direitos da personalidade 
devem ser mantidos intactos. 

Por esta razão surgem tantas perguntas: permitir que 
alguém já nasça sem a possibilidade de conhecer o(s) pai(s) 
biológicos ou sem ter o papel do pai ou mãe presente – no 
caso dos celibatários - não fere o direito à identidade? A 
identidade civil do doador do gameta deverá ser resguar-
dada? Se sim, em qualquer situação? 

Assim, se verifica o viés constitucionalizado direcio-
nado às relações abarcadas pelo Direito Civil, haja vista o 
Direito Constitucional concebido como o definidor da 
cercadura que o intérprete utilizará a fim de criar o direito, 
observado o senso de justiça adequado, e, em segundo plano, 

19 Id. p. 134.



180

as regras jurídicas e a aplicação constitucional à estas, de for-
ma que, ao mesmo tempo não encontre meios de agir com 
incoerência e em divergência aos princípios pertencentes 
ao sistema constitucional e seus direitos fundamentais.

Entretanto, haja vista a carga subjetiva que trazem os 
direitos fundamentais, a elaboração de lei específica para 
responder a tais perguntas levantadas é praticamente con-
senso na doutrina. Corrobora-se com este entendimento.

Na sequência, abordar-se-á um dos pontos polêmicos 
envolvendo a reprodução assistida heteróloga, o anonimato 
do doador.

3 O ANONIMATO DO DOADOR COMO 
PONTO DE DISCUSSÃO

Como citado, nas entrelinhas interrogantes da reprodu-
ção assistida heteróloga, um dos aspectos que gera polêmica 
é a possibilidade ou não de a pessoa gerada conhecer sua 
identidade genética. Ou seja, conhecer o doador do mate-
rial genético, o genitor. A garantia deste conhecimento se 
convencionou chamar direito à identidade genética. Está 
previsto na Constituição Federal, a partir da dignidade da 
pessoa humana, consoante o art. 1º, inciso III e nos dita-
mes do art. 3º, inciso IV, porquanto se infere a vedação à 
discriminação de origem. É definido, pois, como direito da 
personalidade, pois é direito subjetivo da pessoa de defender 
o que lhe é próprio.

A resolução do CFM nº 2.121/2015 estabelece nor-
mas éticas para a utilização das técnicas de reprodução 
assistida, dentre elas, no ponto IV da “doação de gametas 
ou embriões”, o item 2 determina que os doadores não 
devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa. 
Percebe-se, entretanto, que o item 4 aduz:
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será mantido, obrigatoriamente, o sigilo sobre 
a identidade dos doadores de gametas e embri-
ões, bem como dos receptores. Em situações 
especiais, informações sobre os doadores, por 
motivação médica, podem ser fornecidas ex-
clusivamente para médicos, resguardando-se a 
identidade civil do(a) doador(a).(grifamos)

A resolução inclui, então, hipótese excepcional, e, em 
contrapartida, impede o conhecimento da identidade do 
doador. Já o ordenamento jurídico brasileiro silencia. 

Desta feita, para análise da conjuntura jurídica que 
poderia ser utilizada às reproduções em voga e suas con-
sequências, é possível, em analogia, verificar a situação dos 
adotados. Conforme Brauner20, 

o direito brasileiro concebe uma adoção plena 
que rompe todos os vínculos do adotado com a 
família pelo sangue com a consequente proteção 
das informações relativas aos genitores, assegu-
radas pelo cartório de registro cível das pessoas 
físicas. Esse fato tem relevância, pois, pode-se 
utilizá-lo para definir os critérios definidores da 
filiação no caso de reprodução assistida heteró-
loga bem como, do direito a conhecer ou não, 
a identidade dos doadores de gametas.

O art. 48 do ECA (Estatuto da Criança e do Adoles-
cente)21 desde 2009 dispõe:

20  BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Reprodução Humana Assistida 
e Anonimato de Doadores de Gametas: o direito brasileiro frente 
às novas formas de parentalidade. IN: VIEIRA, Tereza Rodrigues. 
Ensaios de Bioética e Direito. Brasília: Consulex, 2009. p. 35.

21  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 
Promulgação em 05/10/1988.Disponível em: <http://portal.ita-
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Art. 48. O adotado tem direito de conhecer sua 
origem biológica, bem como de obter acesso 
irrestrito ao processo no qual a medida foi apli-
cada e seus eventuais incidentes, após completar 
18 (dezoito) anos.

Parágrafo único. O acesso ao processo de adoção 
poderá ser também deferido ao adotado menor 
de 18 (dezoito) anos, a seu pedido, assegurada 
orientação e assistência jurídica e psicológica.

Entretanto, para fins não médicos, considerando as 
diferenças entre a doação e a utilização da reprodução 
assistida heteróloga, o conhecimento da identidade civil 
dos doadores de gametas seria uma causa desestimuladora 
do próprio ato de doação. Aqueles que se disponibilizam 
para doar de forma não remunerada22 no Brasil, certamente 
temeriam por futuras demandas judiciais e até mesmo uma 
aproximação afetiva não desejada.

Deste modo, observa-se claramente um choque de 
interesses. De um lado está o direito à intimidade, à priva-
cidade, à imagem do doador que solidariamente, num ato 
de altruísmo, disponibiliza seu material genético, e, de outro, 
o direito ao conhecimento da origem genética e civil da 
pessoa gerada pela reprodução heteróloga.

Não obstante coloca a mesma autora que

no Direito estrangeiro, notadamente em países 
como a Suécia, Alemanha, Bélgica, Reino Unido 

petininga.sp.gov.br/media/doc/contitfederal.pdf>. Acesso em 04 
de junho de 2016.

22 Conforme o ponto IV, item 1 da resolução do CFM nº 2.121/2015: 
“A doação nunca terá caráter lucrativo ou comercial”.
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e Suíça há o reconhecimento do direito à pessoa 
em ter acesso a todas as informações que lhe 
concernem, inclusive a identidade do doador de 
gametas, fato que trouxe um impacto importante 
na prática da reprodução assistida nesses países.23 

Apesar da revelação ser possível em vários países, em 
tantos outros ainda não o é. Observa-se uma doutrina di-
vidida entre um posicionamento e outro. Segundo Lôbo24 
a revelação da identidade civil do doador não implica no 
reconhecimento da paternidade, razão pela qual lhe parece 
acertada a decisão pela revelação, haja vista a necessidade 
de cada indivíduo de saber sua história.

[..] O objeto da tutela do direito ao conhecimento 
da origem genética é assegurar o direito da per-
sonalidade, na espécie direito à vida, pois os dados 
da ciência atual apontam para necessidade de cada 
indivíduo saber a história de saúde de seus parentes 
biológicos próximos para prevenção da própria vida. 
Não há necessidade de se atribuir a paternidade a 
alguém para se ter o direito da personalidade de 
conhecer, por exemplo, os ascendentes biológicos 
paternos do que foi gerado por doador anônimo de 
sêmen, ou do que foi adotado, ou do que foi con-
cebido por inseminação artificial heteróloga [...].25

Assim também entende a professora Maria Berenice Dias.26 

23 BRAUNER, op. cit. 2009. p. 35.
24 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito ao estado de filiação e direito 

à origem genética. Jus Navegandi, 2004. Disponível em: <http://
jus.com.br/revista/texto/4752>. Acesso em 3 jul. 2016. p. 13.

25 Op. cit.
26  DINIZ, op. cit., p.370.
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Nota-se uma própria tendência do ordenamento 
jurídico brasileiro, não só na Constituição Federal, como 
também na lei infraconstitucional, em defender o conhe-
cimento da identidade biológica, como se depreende do 
art. 17 do ECA: “O direito ao respeito consiste na inviola-
bilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e 
do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da 
identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, 
dos espaços e objetos pessoais” (grifamos).

Considera-se muito apropriada tal proteção, visto 
que a nova ordem constitucional é baseada na dignidade 
da pessoa humana. 

E assim é porque o salto qualitativo que a pós-
-modernidade impôs ao direito, mormente ao 
Direito Civil, correu no sentido da sua releitura, 
do seu reposicionamento espacial e temporal, es-
truturando-se com isso uma dimensão nova que 
reaproxima direito e ética. Este salto qualitativo 
demonstra-se, importantemente, no resgate ou 
revisão de princípios constitucionais que passam 
a ocupar papel de destaque na seara hermenêu-
tica da aplicação do direito ao caso concreto.27 

Inclusive os Tribunais Brasileiros já apontaram neste 
mesmo sentido, como se abstrai do RESP 833712/RS28, 

27 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. A incessante traves-
sia dos tempos e a renovação dos paradigmas: a família, seu status e 
seu enquadramento na pós-modernidade. IN: Direito de Família, 
diversidade e multidisciplinaridade. II Simpósio Sul-Brasileiro 
de Direito de Família, jun. 2006. Gramado-RS-Brasil. Porto Alegre: 
IBDFAM/RS, 2007. p. 18.

28 Disponível em: <http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18352/
recurso-especial-resp-833712-rs-2006-0070609-4>. Acesso em: 08. 
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cuja relatora fora a Ministra Nancy Andrighi, em 2007. 
Embora o julgamento favorável ao direito à verdade bioló-
gica não tenha ocorrido no contexto de uma inseminação 
artificial heteróloga, que impõe situação mais complexa.

Entretanto, não pode olvidar-se o direito à intimidade 
do doador de gametas. Este também é direito fundamental 
protegido constitucionalmente. A esse respeito, muitos 
pensadores sobre o tema defendem a utilização da teoria 
da ponderação de Robert Alexy29 para resolver o proble-
ma de colisão entre os dois direitos, bem como as suas 
relativizações.

 Diante da importância do direito à identidade ge-
nética, a intimidade poderia ser, ao menos, restringida, 
como por exemplo na hipótese do mero conhecimento 
da identidade, sem qualquer tipo de responsabilidade do 
doador para com a criança gerada.

No que respeita à dignidade da pessoa da criança, 
o artigo 227 da Constituição expressa essa vi-
ragem, configurando seu específico bill of rigths, 
ao estabelecer que é dever da família assegu-
rar-lhe ‘com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária’, além de colocá-la ‘à salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, ex-
ploração, violência, crueldade e opressão’. 
Não é um direito oponível apenas ao Estado, à 
sociedade ou a estranhos, mas a cada membro 

jun.2016
29 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2. ed. 

Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Ed. Malheiros, 
2011. 
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da própria família. É uma espetacular mudança 
de paradigmas.30 (grifamos)

Assim, ainda que a Constituição garanta à criança essa 
série de direitos pautados na dignidade humana, é imperioso 
recordar que o paradigma da filiação se transformou, uma 
vez que o biológico não se sobrepõe ao afetivo. 

Por conseguinte, se o conhecimento da identidade civil 
do doador, tanto para fins quantitativos de pessoas que doam, 
imbuídas de solidariedade para que outros concretizem o 
projeto parental e o direito reprodutivo, quanto para fins de 
valorar demasiadamente o biológico sobre o afetivo, fosse 
tido como retrocesso, conclui-se que esse silogismo apenas 
se verificaria se a legislação impusesse o reconhecimento 
da filiação. Contudo, o mero conhecimento da identidade 
genética/biológica/civil, como queiram, tão somente deve 
implicar na plena satisfação do direito da personalidade.

O fato é que, mais especificamente na realidade bra-
sileira, essa dicotomia somente poderá levar a cabo con-
clusões mais acertadas quando os casos se tornarem mais 
frequentes. O que logicamente não impede que o Direito 
se prepare para lidar com tais questões complexas, nem 
que as políticas públicas pautadas em normas gerais sobre 
a problemática não comecem a ser definidas e implemen-
tadas. Apenas com a gradativa conscientização daqueles que 
lidam de forma direta e indireta com a problemática é que 
se atingirá uma tratativa eficiente para atender às demandas 
que batem à porta. 

30 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do Direito 
Civil. Jus Navigandi, Teresina, ano 4, n. 33, 1 jul. 1999 . Disponível 
em: <http://jus.com.br/revista/texto/507>. Acesso em: 25 fev. 
2016. p. 09.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, importa considerar que as técni-
cas de reprodução assistida têm ocorrido com frequência 
cada vez maior. São inúmeros os subtemas jurídicos que 
podem ser abstraídos, principalmente quando se trata da 
modalidade heteróloga, que é muito mais complexa em 
suas consequências. Por isso, deixou-se de apreciar outros 
aportes igualmente polêmicos, como a realização da técnica 
por casais homossexuais, gestação por substituição, registro 
civil, consentimento para fins de filiação, reprodução post 
mortem, enfim.

Ocupou-se, então, de demonstrar o quanto as tecno-
logias biogenéticas influenciam na produção do direito, 
vislumbrando sua característica dinâmica. Juntamente com 
a ciência jurídica, no entanto, deve andar a ética, vez que 
tais casos diretamente relacionados à vida demandam a 
imposição de limites, sob pena de dar espaço a possíveis 
horrores da ação desenfreada do homem. Premissa já en-
frentada pelo Conselho Federal de Medicina.

Destarte, a Constituição Federal de 1988 trouxe novos 
paradigmas, erigindo o Estado Democrático de Direito, 
em que se preza, fundamentalmente, a dignidade da pessoa 
humana. A partir deste fundamento maior advém direitos 
capazes de manter a ordem, protegendo os bens jurídicos 
tais como a vida, a liberdade, dentre outros. Nesse diapasão, 
o direito civil, imbuído do neoconstitucionalismo, renasceu, 
trazendo uma nova concepção de família, de possibilidades, 
o fato se tornou o foco, assim como o afeto. 

Entretanto é verdade que o atual Código Civil pode-
ria ter trazido uma série de disposições mais, haja visto o 
amadurecimento de várias temáticas. Inclusive em relação 
à reprodução assistida, porquanto apenas dela tratou essen-



188

cialmente na esfera de presunção de filiação. Isso porque 
a Constituição já havia vislumbrado o projeto familiar e 
o dever do estado em propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício desse direito.

Em relação ao tópico específico envolvendo o anoni-
mato do doador, constatou-se evidente a colisão de direitos 
fundamentais entre o direito à identidade genética e o 
direito à intimidade. Não há consenso quanto à resolução 
do conflito, entretanto todo arcabouço normativo aponta 
para a prevalência do direito à identidade genética pelo 
gerado, sem impor, no entanto, qualquer responsabilidade 
ao doador, embora esse entendimento possa desestimular 
a doação do gameta. Assim, essa dicotomia só possibilitará 
conclusões mais acertadas quando os casos se tornarem 
mais frequentes, não impedindo que os operadores do di-
reito construam consensos em prol dos direitos tutelados 
constitucionalmente.
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