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APRESENTAçãO DA SÉRIE

 A Série Perspectivas Jurídicas do Desenvolvimento, que ora se apresenta à 
comunidade acadêmica, foi concebida como um canal de veiculação dos trabalhos 
de conteúdo interdisciplinar que abordam a relação entre o Direito e o Desenvolvi-
mento. 

Desenvolvimento é uma temática trabalhada por várias áreas do conhe-
cimento científico, e em especial, pela Economia Política. Pela maturidade dessa 
abordagem clássica, o desenvolvimento adjetivado de econômico adquiriu uma su-
premacia terminológica e conceitual muito grande, que só na contemporaneidade 
é rediscutida, principalmente por força dos estudos que situam a questão do desen-
volvimento para além das fronteiras do econômico, enriquecidos mediante análises 
sociológicas, ambientais, políticas e jurídicas. Em especial no Brasil da atualidade 
os estudos do desenvolvimento estão associados com o alargamento dos Direitos 
Sociais promovido pela Constituição Federal de 1988 e o cenário econômico e 
político do Novo Desenvolvimentismo. A Ordem Econômica Constitucional, com 
as questões estruturais  e de Estado pertinentes, está sendo discutida cada vez mais 
sob o foco da avaliação de eficácia das políticas públicas nacionais, um campo fértil 
para as análises da relação entre o Direito e o Desenvolvimento. 

A relação entre o Direito e o Desenvolvimento, por sua vez, comporta 
alguns sistemas teóricos importantes na literatura recente, já bem definidos e não 
excludentes nesta proposta editorial, como o Direito e Desenvolvimento (Law and 
Development), o Direito ao Desenvolvimento, a Law and Economics, a Análise Ju-
rídica da Política Econômica, dentre outras abordagens presentes e que venham a 
surgir. 

Os organizadores





APRESENTAçãO DA OBRA

O segundo volume da Série Perspectivas Jurídicas do Desenvolvimento 
aborda a temática específica dos Direitos Políticos e Sociais e desenvolvimento.

Esse volume agrega temas tão diversos como a questão indígena e de 
gênero, a participação da mulher no mercado de trabalho brasileiro, dentro do as-
pecto cultural e político do desenvolvimento, associado ao tratamento jurídico das 
políticas públicas respectivas.

São igualmente discutidos temas inovadores no cenário nacional, como 
as liberdades políticas e a internet como veículo de expressão cultural livre de di-
reitos, na perspectiva de liberdade. O empreendedorismo social é tema também 
trazido, num enfoque jurídico, como possibilidade de manifestação de desenvolvi-
mento para além do meramente econômico.
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Análise jurídica sobre o impacto das relações de 
gênero    para    o    desenvolvimento    brasileiro

Aline Virgínia Medeiros Nelson

1 INTRODUçãO

Apesar de já se verificar um interesse intelectual pela relação entre 
direito e desenvolvimento no pensamento dos filósofos dos séculos XVIII ao 
início do XX, a sistematização do estudo só, de fato, ocorreu a partir da década 
de 19601 com o movimento de Direito e Desenvolvimento, o qual defendia que o 
subdesenvolvimento de uma sociedade decorria de suas estruturas sociais, culturais, 
políticas e econômicas, relacionados-as também uma a conscientização ambiental.

Assim, para que ocorresse o desenvolvimento destes países seria necessário 
o enfrentamento do mesmo processo de evolução tradicionalista, pelo qual os países 
desenvolvidos haviam experimentado. Nesta conjuntura, a proposta era a de que 
o Direito fosse visto com um papel instrumental e que o jurista poderia ser visto 
como um engenheiro social2.

Com a evolução do pensamento trazida pelo movimento (neo) 
constitucionalista, a questão da relação entre Direito e o desenvolvimento 
abarcou-se de mais complexidade. A definição deste começou a ser relacionada à 
concretização dos direitos fundamentais e a implantação de políticas públicas. O 
Diploma Constitucional passou a ser o instrumento balizador crucial entre a ordem 
econômica e a ordem social.  

1 DAVIS, Kevin E; TREBILCOCK, Michael j. A relação entre Direito e Desenvolvimento: otimistas 
versus céticos. Traduzido por Pedro Maia Soares. Revista Direito GV, São Paulo 5(1), p. 217-268, jan./
jun. 2009, p. 221-222.
2 Ibid., p. 221.
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O desenvolvimento econômico, dessa forma, deixou de ser observado 
apenas sob o ponto de vista quantitativo, mas também sob o enfoque qualitativo, 
em que seu primeiro aspecto, diz respeito ao crescimento do produto interno 
bruto, do acúmulo de riquezas, e do aumento do poder. Em sua obra “A Riqueza 
das Nações”, Adam Smith3 retratou esse enfoque, durante o período da Revolução 
Industrial.

O segundo aspecto do desenvolvimento, o qualitativo, relaciona-se à 
qualidade de vida da população, à democracia, à distribuição de renda, à garantia 
do bem estar social, aos índices de desenvolvimento humano e à proteção e ao meio 
ambiente. Indo-se além, pode ser arguido que o grau de desenvolvimento de um 
país traduz-se no grau de liberdade de seu povo. Sob a ótica instrumentalista do 
Direito, essas liberdades podem ser classificadas como4: i) liberdades políticas; ii) 
facilidades econômicas; iii)oportunidades sociais; iv)garantias de transparência; e v)
segurança protetora. 

Assim, para o alcance do desenvolvimento, é necessária a remoção 
das principais causas de restrições de liberdade: pobreza, marginalização social, 
negligência dos serviços públicos, intolerância e tirania. Destes aspectos o processo 
de desenvolvimento deve focar-se, primordialmente, no aumento das liberdades e 
na livre condição de agente de seus cidadãos.5

Da conjunção desses diversos aspectos, a doutrina criou um conceito 
unitário de desenvolvimento baseado nas dimensões econômicas, sociais e 
ambientais. E é justamente com esse foco que a contribuição da mulher como 
agente econômico-social se destaca. Tanto no papel de protetora da família, quanto 
no de agente econômico, indubitavelmente, o seu retrato reflete, em certa medida, 
o retrato do contexto em que vivemos e de seu próprio país.

Os temas que envolvem as questões de gênero são muitos e podem 
ser percebidos de diferentes enfoques. Esse fato gerou a necessidade de um corte 
epistemológico, a fim de adequar o tema a delimitação deste trabalho. Assim, 
através do estudo bibliográfico e da análise de dados, almejou-se tratar sobre os 
principais aspectos jurídicos sobre as relações de gênero, como o protagonismo, 
a força do trabalho e a violência contra mulher, sempre relacionando os temas ao 

3 SMITH, Adam. A riqueza das nações.  São Paulo: Martins Fontes. 2003.
4 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Traduzido por Laura Teixeira Motta. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010, p. 25.
5 Ibid., p. 16-17.
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desenvolvimento sob a perspectiva do direito feminino no Brasil. Com isso, ao fim, 
espera-se prestar uma contribuição para compreensão do tema e abrir caminhos a 
novas discussões. 

2 A QUESTãO DE GÊNERO NO ORDENAMENTO JURÍDICO 
BRASILEIRO

Inicialmente, cumpre esclarecer que o avanço legislativo em prol da 
igualdade de gênero está diretamente relacionado com o movimento feminista, 
que, de acordo com SCHERER- WARREN6, foi originário dos países ocidentais 
desenvolvidos, mas espalhou-se pelo mundo, inclusive para a América Latina. 
Nesta região do globo, o fundamento ideológico para o movimento foi ofertado 
pelo segmento católico da Teologia da Libertação, o qual buscou um novo papel da 
igreja no tocante ao engajamento social em resposta à pobreza, às várias formas de 
opressão e a procura de mecanismos para libertação dos povos latino-americanos da 
exploração dos países desenvolvidos.

Assim, pode ser dito que o movimento feminista, em regra, utiliza 
conceitos de utopias libertárias tradicionais, como: igualdade, justiça, opressão, 
dominação e poder. Mas não é um movimento uniforme, sofrendo distinções 
de acordo com a conjuntura histórico-cultural onde se desenvolvam e com os 
fundamentos ideológicos7 de suas seguidoras. 

Dito isso, é importante ratificar que o movimento feminista, só fora 
institucionalizado no Brasil na década de 1980, entretanto teve raízes a partir 
da década de 1960, quando se começou a se delinear uma preocupação sobre a 
situação da mulher na sociedade e nas relações entre ambos os gêneros. Dos anos 
de 1970 em diante, tais questões assumem maior destaque e surgem jornais, grupos 

6 SCHERER-WARREN, Ilse. Redes de movimentos sociais. 4. ed. São Paulo: Loyola, 2009, p. 31.
7 Neste sentido SCHERER-WARREN aponta a seguinte classificação: “Feminismo Socialista – vê 
a opressão das mulheres como surgida do sistema de classes. As mulheres devem manter sua luta 
independente pela libertação, mas não devem cair na armadilha de acreditar que os homens, por si 
só são seus inimigos; Feminismo radical - a opressão das mulheres é o primeiro e mais básico caso de 
dominação de um grupo sobre o outro. Todas as outras formas de exploração e opressão, tais como 
racismo, capitalismo e imperialismo, são extensões de supremacia masculina; Feminismo dos Direitos 
das Mulheres - começa com o princípio liberal de que todas as pessoas são criadas iguais e que deveria 
haver igual oportunidade para todos. Esse princípio não tem sido aplicado às mulheres e elas exigem 
que o seja daqui para adiante.” (grifos originais). SCHERER-WARREN, Ilse. Redes de movimentos 
sociais. 4. ed. São Paulo: Loyola, 2009, p. 31.
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de discussão e de organizações voltadas para a defesa dos direitos das mulheres em 
todo o país8.

Com os anseios de redemocratização, o Direito brasileiro estava prestes 
a renascer através de uma nova constituição federal. A fim de garantir a igualdade 
entre os gêneros na nova ordem constitucional, em 1985, foi criado o Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher, visando ao fortalecimento da presença feminista 
no debate político nacional. O objetivo deste movimento era, ao lado de outros 
movimentos sociais, articular a participação das mulheres no processo da Assembleia 
Nacional Constituinte9.

O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher redigiu uma Carta, dirigida 
aos constituintes, propondo uma plataforma de direitos que diziam respeito não 
apenas as mulheres, mas sim a todos, posto ter elegido como princípio geral a 
erradicação de todo tipo de discriminação, bem como a ampliação da proteção 
dos direitos fundamentais. Em reivindicações específicas, tratou dos seguintes 
pontos: família, trabalho, saúde, educação e cultura, violência e questões nacionais 
e internacionais.

Este documento representou uma vitória efetiva do movimento feminista 
para o ordenamento jurídico brasileiro, já que quase a totalidade do seu texto ou 
foi introduzida no corpo constitucional – como por exemplo: criação do Sistema 
Único de Saúde – SUS, gerenciado e fiscalizado pelos Conselhos Comunitários; 
e a possibilidade de Integração a CF dos tratados internacionais que o Brasil for 
signatário, que digam respeito aos Direitos Fundamentais – ou foi adotada no 
âmbito infraconstitucional, através de leis ordinárias.

E aqui é válido dizer que a Constituição Federal, finalmente, consolida 
uma mudança de paradigma entre as relações de gênero no seio familiar, que vinha 

8 MESQUITA, Cecília Chagas de;  ESTEVES, Flávia Copio. Duas trajetórias: a memória do 
movimento feminista no Brasil (fins da década de 1960 aos anos 1980). Revista Canteiras. ISSN 
1677. 14. ed. v. 1, Número 1, Ano 2009. Disponível em: <http://www.historia.uff.br/cantareira/
novacantareira/artigos/edicao7/artigo_4.pdf>. Acesso em: 2 maio 2011.
9 “Constituinte pra valer tem que ter palavra de mulher! Esse é o lema do lobby do batom, força-tarefa que 
reúne mulheres dos mais variados partidos e movimentos sociais. Elas elaboram emendas populares e 
recolhem milhares de assinaturas por todo o país, debatem com deputados, partidos, autoridades do 
executivo e do judiciário e com a sociedade civil. A Carta das Mulheres Brasileiras para os Constituintes, 
entregue durante solenidade no Congresso Nacional, foi a primeira plataforma política feminista 
para a sociedade brasileira, trazendo propostas pertinentes a todas as cidadãs e cidadãos brasileiros”. 
FERREIRA, Claudia; BONAN, Claudia. Mulheres e movimentos. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2005, 
p. 2.
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ocorrendo desde a década de 1960 com a revolução sexual e cristalizada com a 
possibilidade da dissolução do casamento através do divorcio – Lei Federal n° 
6515/1977, a qual foi objeto de reivindicações femininas no decurso de muitos 
anos.

No texto da Carta Política de 1988, é possível construir princípios 
importantes como o da solidariedade social, o reconhecimento da pluralidade de 
núcleos familiares – reconhecimento da união estável (art. 226, §3°) e da família 
monoparental (art. 226, § 4°) – e o da igualdade de direitos e deveres entre homens 
e mulheres no comando e no sustento da família. Desta análise, perceber uma 
mudança de foco: passa-se a se preocupar mais com a proteção da dignidade dos 
membros da família, resguardando, principalmente, a dos filhos.

Essas mudanças de paradigmas na família brasileira repercutiram 
diretamente sobre o papel da mulher no Código Civil de 2002, quando comparado 
às disposições do revogado Código Civil de 1917. Dentre os principais aspectos, 
destaca-se: i) direito que era exercido somente pelo pai, o “pátrio poder”, passou 
a ser nominado de “poder familiar”, exercido igualmente pela mãe e pelo  pai; 
ii) suprimiu-se o erro pelo defloramento da mulher ignorado pelo marido; iii) a 
obrigação de sustento da família passou a ser de ambos os cônjuges; iv) o direito de 
guarda dos filhos e o de pleitear alimentos deixou de ser apenas da mulher.

Também podem ser mencionadas as questões dos direitos trabalhistas 
e da proteção da mulher no âmbito da política criminal. No primeiro aspecto, 
no âmbito constitucional, é possível mencionar vários incisos do artigo 7° da 
CF/88, dentre eles, cita-se a garantia da licença gestante, a proteção do mercado 
de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos e a proibição de diferença 
de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo10. 
No âmbito infraconstitucional, dentre muitos avanços legislativos ocorridos nas 
últimas décadas, cita-se, a título de exemplo, a revogação dos artigos 379 e 376 
da CLT, que determinavam regra geral de vedação, respectivamente, do trabalho 
noturno da mulher e da realização de horas extras por esse sexo, sob a justificativa 
da preservação familiar.

Entretanto, no tocante a legislação trabalhista, é preciso advertir que a 
regulamentação do trabalho feminino não constitui, por si só, reconhecimento 
da ordem jurídica, das demandas veiculadas na perspectiva da igualdade de 

10 Artigo 7° da Constituição Federal de 1988, incisos XVIII, XX e XXX respectivamente.
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oportunidade entre os sexos11. Isso porque é necessário que ocorra uma mudança 
de postura dos empregadores em prol da efetividade do respeito às trabalhadoras. 
Conforme se verificará adiante, os dados estatísticos comprovam ainda haver uma 
grande discriminação de gênero, principalmente, no tocante à diferença salarial, 
ocupação de funções e jornada de trabalho.

No tocante a política criminal contra a discriminação de gêneros, o Código 
Penal também sofreu significativos avanços, dentre esses, cita-se: i) a revogação do 
termo “mulher honesta” nos tipos penais; ii) a substituição da nomenclatura do 
título IV e de “crimes contra os costumes” para “crimes contra a dignidade sexual”; 
e iii) ampliação do tipo penal do artigo 231 para coibir o tráfico de pessoa de 
qualquer gênero, para o fim de exploração sexual.

Além dessas modificações, o ordenamento jurídico brasileiro realizou um 
passo significativo para o combate da violência contra mulher, ao promulgar a Lei 
nº 11.340/2006 – batizada como Lei Maria da Penha. Este diploma normativo 
decorreu de compromissos internacionais assinalados perante o Comitê para 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW/
ONU) e perante a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher, após denúncia realizada a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos da  (Organização dos Estados Americanos (OEA)) – do caso 
da Senhora Maria da Penha, que ficou paraplégica após ser agredida pelo cônjuge. 

Entretanto, é preciso que seja dito que, apesar da Lei nº 11.340/2006 
ter trazido avanços legais – cita-se, como exemplo, a criação de delegacias e 
juízos especializados em investigar e julgar crimes contra as mulheres –, a eficácia 
social dessa norma e de outras que visam ao combate da violência contra mulher, 
assim como ocorre nas demais searas do direito, como a trabalhista analisada 
anteriormente, depende de uma nova postura social e o rompimento de velhos 
paradigmas.

Pelo conteúdo apresentado até o instante, percebe-se, por uma 
análise sistêmica do ordenamento jurídico brasileiro, o aspecto interdisciplinar 
do desenvolvimento, ou seja, o imbricamento entre a ordem social e a ordem 
econômica, verificável no momento em que os artigos 1° e 3° da Magna Carta 
brasileira assentaram como fundamento e objetivos, respectivamente, a dignidade, 

11 FREITAS JUNIOR, Antonio Rodrigues de. O trabalho feminino no Brasil. Revista Jurídica do 
Trabalho, v. 1, n. 3, Salvador, out.-dez. 1988, p. 216.
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a construção de uma sociedade livre justa e solidária, e a abolição de toda forma de 
preconceito e de discriminação.

Porém, ao lado do direito positivo é necessário que ocorra uma atuação 
do Estado eficiente, realizada através de planejamento público para a elaboração 
e concretização de políticas públicas, voltadas para proteção dos direitos das 
mulheres e por uma busca de igualdade material no trato das relações de gênero. 
Neste propósito, nos próximos itens deste trabalho, serão apresentados os aspectos 
mais importantes sobre as políticas públicas atualmente desenvolvidas no país sobre 
a matéria.

3 POLÍTICAS PÚBLICAS

Dilma Rousseff12, em nota divulgada em 08.03.2011, em comemoração 
ao Dia Internacional da Mulher, assentou: “No Brasil, a pobreza tem cara: ela é 
muito feminina, está ligada às mulheres. Quanto mais pobre a família, maior a 
chance de que ela seja chefiada por uma mulher”. 

Essa frase detecta algo que já havido sido constatado há algum tempo no 
país e trabalhado nas políticas sociais do Governo: a proteção da mulher representa 
a proteção do próprio núcleo familiar. Como exemplo, pode ser citado que no 
programa Bolsa Família noventa e três por cento dos cartões estão em nome das 
mulheres13.; no programa Minha Casa, Minha Vida, o imóvel fica preferencialmente 
no nome da mulher; e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (PRONAF) oferece linha especial de crédito para agricultoras.

A participação da mulher nos extratos da pobreza é bem mais perceptível 
quando é observado que, em regra, as famílias mais carentes são formadas por 
unidades monoparentais, no qual elas, sem qualquer ajuda financeira/emocional, 
carregam sozinhas a difícil obrigação de educar e de sustentar os filhos.

A pobreza é uma variável que atinge à família, pois as múltiplas carências, 
por ela gerada, provocam a desarticulação dessas. Quando há um único provedor, 
há grandes chances de isso repercutir nos filhos, que são forçados a trabalhar em vez 
de estudar. A redução dos anos de escolaridade – além de prejudicar na formação 

12 ROUSSEFF, Dilma. Mensagem por ocasião ao dia internacional da mulher. Brasília: Planalto, 2011. 
Disponível em: <http://blog.planalto.gov.br/mensagem-da-presidenta-dilma-rousseff-por-ocasiao-
do-dia-internacional-da-mulher/>.
13 SEPM Relatório final de implementação do I Plano Nacional de Políticas para Mulheres 2005-2007. 
Brasília: SEPM, 2009, p. 39.
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profissional – agrava a pobreza por interferir no número de mães adolescentes, 
por aumentar o número de crianças moradoras de rua, e por agravar a violência 
doméstica, em razão do estresse socioeconômico14.

Além disso, a desarticulação familiar é uma das maiores causas para o 
problema do abuso sexual infanto-juvenil. Gilberto Dimenstein15 aduz que, em casos 
extremos, mesmo correndo o risco da generalização, adverte que por trás de toda 
menina/adolescente vítima de exploração sexual há uma situação de degradação do 
ambiente familiar: a garota, que trabalha como vendedora de confeitos, é obrigada 
a levar certa quantia de dinheiro para casa. Quando não consegue o montante 
exigido pelos pais, recorre à prostituição ou a furtos para “não apanhar”.

Como solução a desarticulação familiar Kliksberg16 propõe a criação de 
políticas econômicas que instituam oportunidades de trabalho e que melhorem 
a equidade.  Articuladas a essas, também, propõe políticas sociais agressivas, que 
possam abrir, de fato, real proteção à educação, à saúde e à família. Neste contexto, 
ao lado do programa Bolsa Família, é necessário que o Estado brasileiro disponha 
de uma rede de serviço de proteção à família, como: creches, apoio aos idosos e aos 
que necessitem de necessidades especiais17.

Ratifica-se que o desenvolvimento do país está intrinsecamente ligado à 
questão de gênero, na exclusão feminina e, por consequência, à proteção a família. 
Quando a cidadã passa a atuar como agente econômico, com a sua força do trabalho 
aumenta-se o consumo, a arrecadação de tributos, a circulação de riqueza. Sob essa 
ótica, Amrtya Sen18 classifica os direitos das mulheres em direitos relacionados não 
só à promoção do bem estar, mas também a direitos relacionados à livre condição 
de agente – nos primeiros, a mulher é percebida como “paciente”; e na última como 
promotoras dinâmicas de transformação social.

14 A questão familiar constitui um fator chave para a intensificação das demais desigualdades. Os 
filhos de famílias desarticuladas terão chances menores de concluir os estudos; consequentemente, 
terão menores oportunidades abertas no mercado de trabalho, e irão encontrar sérios empecilhos no 
futuro para formar famílias estáveis. Cria-se, então, um “círculo de ferro” regressivo. KLIKSBERG, 
Bernardo. Por uma economia com face mais humana. 2. ed. Brasília: Unesco, 2003, p. 40.
15 DIMENSTEIN, Gilberto. Meninas da noite. São Paulo: Ática, 1992, p. 12.
16 KLIKSBERG, Bernardo. Por uma economia com face mais humana. 2. ed. Brasília: Unesco, 2003, 
p. 41.
17 Ibid., p. 41. 
18 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Traduzido por Laura Teixeira Motta. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010, p. 246.
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Diretamente, é perceptível que a independência financeira da mulher 
gera o aumento da qualidade de vida da família; melhora as condições de higiene 
e de saúde; reduz o índice da mortalidade infantil e da taxa de fecundidade; e 
diminui a violência e a subordinação19 da mulher frente ao homem.

No Brasil, a Síntese de Indicadores Sociais (SIS) 2010, cuja principal 
fonte de dados é realizada através da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio 
(PNAD), ocorrida em 200920, confirma que há uma relação direta entre a 
escolaridade das mulheres e o índice de natalidade. Segundo os dados divulgados, 
as mulheres com até sete anos de estudo possuem, em média, pouco mais de três 
filhos e foram mães com cerca de vinte e cinco anos de idade; as com mais de oito 
anos de estudo, possuem, em média, menos de dois filhos e são mães com mais de 
vinte e sete anos de idade.

As mudanças também repercutiram nas relações de trabalho bem como 
no combate a violência. Assim, tendo-se por foco esta identificada exposição, 
passar-se-á a analisar sucintamente, dois matizes importantes da relação de gênero 
no ordenamento jurídico brasileiro: a força produtiva feminina e o impacto que a 
violência contra mulher gera ao desenvolvimento do país.

3.1 A FORÇA PRODUTIVA FEMININA E A REPERCUSSÃO DA 
GLOBALIZAÇÃO

A mulher, no decurso da história, sempre contribuiu com seu trabalho. 
Mesmo submetida ao chefe de família, sob o manto de que este deveria protegê-la 
por sua fragilidade, aquela, nas camadas menos abastarda da sociedade, participava 
das atividades comerciais. 

Na época medieval, os burgos ingleses permitiam que a mulher se 
engajasse no comércio independentemente do homem. Entretanto, a corporação 
mercante dificultava o acesso das solteiras, posto que a esposa portasse a imagem 
de coadjuvante do sucesso econômico-social do marido. O mesmo retrato pôde ser 

19 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Traduzido por Laura Teixeira Motta. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010,  p. 251-253.
20 Dados disponíveis em: <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php? 
id_noticia=1717&id_pagina=1>. Acesso em: 23 abr. 2011.



20

SÉRIE PERSPECTIVAS JURÍDICAS DO DESENVOLVIMENTO

visto na França, durante o Antigo Regime21. Porém, em ambos os países, em outras 
esferas a melhor era considerada incapaz e inferior.

Na sociedade pré-capitalista, a família passa a ser vista como unidade 
econômica por excelência. A possibilidade de integração da mulher no mercado 
aumenta e esta passa a desenvolver um importante papel econômico, já que começa 
a contribuir de forma essencial para o sustento da família. E aqui é importante 
analisar a conjuntura de transformação ocorrida com a sociedade moderna.

O filósofo alemão Ulrich Beck22 retratou o processo de modificação 
social da sociedade antiga para moderna, embasado em duas etapas: a primeira de 
desincorporação e a segunda de reincorporação das formas sociais industriais por 
outra modernidade. Ou seja, destrói-se uma conjuntura de comportamento e de 
valores, para reconstruí-los com a introdução de novos elementos.

No caso da transição para sociedade moderna, pode-se identificar essa 
nova perspectiva pela rediscussão de conceitos de democracia, república e garantia de 
liberdades, bem como pela nova ótica econômica, o modo de produção capitalista, 
provocada pela Revolução Industrial e pela doutrina liberalista23, caracterizada pela 
crítica a intervenção do Estado na economia.

Em decorrência desta forma de pensamento, o modo capitalista de 
produção, aprofundou as injustiças sociais e os conflitos entre o capital e o trabalho, 
em razão do divórcio entre valor de uso e valor de troca dos produtos de trabalho. 
Essa conjuntura acentua a exploração de estamentos sociais inferiores, provocando 
o aumento da desigualdade social e da concentração de renda.

Nesse contexto liberal, surge a ideia de independência financeira feminina 
e de afrontamento a sua ideia da vida sob submissão. A mulher passa a competir 
com o homem no mercado de trabalho, entretanto, – em consequência de sua 

21 SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. A mulher na sociedade de classe: mito e realidade. 2. ed. 
Petrópolis: Vozes, 1979, p. 32-33.
22 BECK, Ulrich; GIDDENS, Antony; LASH, Scot. Modernização reflexiva: política, tradição e 
estética na ordem social moderna. Traduzido por Magda Lopes. São Paulo: UNESP, 1995. p. 12.
23 Explica-se: “o Liberalismo acredita que o Estado deve restringir-se às suas atividades básicas, 
permitindo, no mais, que cada cidadão busque a felicidade à sua própria maneira. O liberalismo aceita 
o fato de os homens não serem todos iguais, diferindo em mérito, índole, capacidade e perseverança. 
Para o liberalismo, o papel do Estado não é forçar a igualdade de condições, mas garantir a igualdade 
de oportunidades”. BRAGA JR, Sergio Alexandre. O papel do Direito Econômico como fator de 
conciliação entre o liberalismo e o socialismo. In. Revista Direito e Liberdade, Mossoró: Esmarn. v. 2, 
n. 1, janeiro/junho 2006. p. 308-324, p. 310.
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exclusão social e econômica ocorrido no período medieval e pré-capitalista – foram 
lhes oferecidas posições subalternas e desvantajosas, como maior carga horária de 
trabalho e menores salários.

O período da Segunda Guerra Mundial levou à sociedade a uma aversão 
ao nacionalismo exacerbado bem como à desconfiança sobre o industrialismo. Perry 
Anderson aponta que “o que a modernidade parecia explicar era algo que os grandes 
teóricos da modernização haviam excluído: uma indiferenciação impensável das 
esferas culturais”24.

Deste modo, a partir da década de 1940, no período chamado de pós-
moderno, ocorreu uma mudança de paradigmas sociais, como a valorização do 
bem-estar e da solidariedade, o uso da linguagem retórica e o protagonismo da 
sociedade civil pela proteção dos direitos coletivos. Demonstra-se a reavaliação 
de antigos paradigmas para ocorrência de uma transformação, uma reconstrução 
social a partir da retomada de outros valores. Esse progresso de autodestruição para 
reconstrução é que foi chamado de “modernização reflexiva” por Ulrich Beck.25

Consequência deste processo de “modernização reflexiva” é 
a destradicionalização26, ou seja, mudança do status da tradição, que é 
permanentemente contestada, em razão do fortalecimento de novos valores na 
sociedade pós-moderna e a respectiva autoconfrontação dela decorrente.

Numa conjuntura em que instituições públicas abrem espaço às privadas 
na condução da sociedade, o Mercado desacreditou a política, “não apenas lutando 
contra ela e exibindo-se como mais eficaz para organizar as sociedades, mas também 

24 ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. Traduzido por Marcus Penchel. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1999. p. 74.
25 BECK, Ulrich; GIDDENS, Antony; LASH, Scot. Modernização reflexiva: política, tradição e 
estética na ordem social moderna. Traduzido por Magda Lopes. São Paulo: UNESP, 1995. p. 12.
26 Nesse sentido : “Hoje em dia, falar em destradicionalização parece de início, estranho, sobretudo 
em razão da ênfase que algumas formas do pensamento pós-moderno colocam no retorno à tradição. 
Entretanto, falar de destradicionalização não significa falar de uma sociedade sem tradições - longe 
disso. Ao contrário, o conceito refere-se a uma ordem social em que a tradição muda seu status. Em 
um contexto de cosmopolitanismo global, as tradições precisam se defender, pois estão sempre sendo 
contestadas. E de particular importância, neste aspecto, o fato de o “substrato oculto” da modernidade, 
envolvendo tradições que afetam os gêneros, a família as comunidades locais e outros aspectos da vida 
social cotidiana, ter ficado exposto e submetido à discussão pública. As implicações desse fato são 
profundas e ao mesmo tempo de âmbito mundial”. BECK, Ulrich; GIDDENS, Antony; LASH, 
Scot. Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna. Traduzido por 
Magda Lopes. São Paulo: UNESP, 1995. p. 8.
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a devorando, submetendo a política às regras do comércio e da publicidade, do 
espetáculo e da corrupção” 27.

A partir da década de 1980, a conjuntura econômica torna-se bastante 
clara: as atividades econômicas externas foram caracterizadas por dois tipos 
de desenvolvimento: liberalização de mercados e globalização. A globalização 
econômica28 pode ser descrita como um processo caracterizado pela sobreposição 
e inter-relação de diversos fatores, dentre estes: intensificação do fluxo de capitais 
entre as nações, formações de blocos regionais de comércios, alteração dos padrões 
de produtividade com a ampliação da importância dos fatores tecnológicos, maior 
importação das empresas multinacionais e intensa ligação entre os mercados 
financeiros.

Percebe-se que globalização representa um conceito plurívoco já que está 
associado a múltiplos aspectos e acontecimentos, percebidos a partir da década 
de 1980, mas originários de diversos outros fatores históricos como a Revolução 
Industrial e a colonização das Américas e da África, por exemplo. 

Especificamente na década de 1970, ocorreram dois fatores essenciais 
para o fenômeno: a substituição do padrão fixo de taxas de câmbio para o padrão 
flutuante pelo Governo americano em 1971, o que intensificou o aumento da 
procura pelo dólar e levando a uma excessiva variação do preço da moeda; e o 
aumento do preço do barril em 1974 e 1979 que gerou aumento geral dos preços 
e da instabilidade econômica29.

Todo esse movimento, que repercutiu economicamente na década 
de 1980, levou as empresas a desenvolver estratégias para superar a saturação 
do mercado consumidor e a se adaptar a maior instabilidade e menor controle 
regulamentar e burocrático nos mercados.

Assim, pode ser dito que uma das características da globalização é o 
impacto imediato que um fato/ato pode ocasionar em diversos lugares, afetando 
especialmente, em decorrência da vulnerabilidade, países em desenvolvimento.30 

27 CANCLINI, Néstor García. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. Rio 
de Janeiro: UFRJ, 1996. p. 20.
28 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira.  Defesa da concorrência e globalização econômica. São Paulo: 
Malheiros, 2002, p. 14.
29 Ibid., p. 141.
30 KLIKSBERG, Bernardo. Por uma economia com face mais humana. 2. ed. Brasília: Unesco, 2003, 
p. 99.
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Como dado comprobatório, cita-se o relatório do Desenvolvimento Humano do 
PNUD-ONU, do ano de 199931, o qual explica que quando o mercado vai longe 
demais no controle dos efeitos sociais e políticos,  “as oportunidades e as recompensas 
de mundialização, se difundem de forma desigual e iníqua, concentrando o poder 
e a riqueza num grupo seleto de pessoas, países e empresas, e deixando à margem 
os demais.”

O processo de globalização para a mão de obra feminina pode ser 
percebido de uma forma positiva e outra negativa.  Pesquisa realizada pelo PNUD32, 
em 2001, o qual avaliou o impacto da liberalização do comércio exterior sobre as 
mulheres, constatou que esse fenômeno favorece a participação destas no mercado 
de trabalho formal, no entanto, oferece aspectos desvantajosos, como remunerações 
inferiores a dos homens.

Outro ponto negativo da globalização é a redução de empregos em setores 
menos qualificados e de menor capacidade de negociação e que é, justamente, o setor 
onde há forte concentração de trabalho feminino. A consequência é o aumento de 
empregos nas atividades econômicas informais.

Sobre essa conjuntura, importante aspecto também está relacionado 
diretamente ao aumento do empreendedorismo das mulheres no Brasil, afinal, 
sem abertura no mercado de trabalho para mulheres com menor qualificação 
profissional, estas passam a buscar na atividade empresarial uma fonte de renda. 
Segundo dados do SEBRAE 33, através do Serviço Nacional de Processamento de 
dados (SERPRO), as mulheres formam quarenta e cinco por cento dos quadros de 
empreendedores individuais formalmente em funcionamento. 

31 Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/27169334/Relatorio-do-Desenvolvimento-Humano-
2009-PNUD-ONU>. Acesso em: 1 maio 2011.
32Disponível em: <http://www.pnud.org.br/unv/>. Acesso em: 1 maio 2011.
33 Dados disponibilizados em: <http://www.df.agenciasebrae.com.br/noticia.
kmf?canal=673&cod=11747293&indice=0>. Acesso em: 23 abr. 2011.
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Identifica-se, então, que do ponto de vista formal, o contingente 
populacional de homens e mulheres é equivalente34, entretanto do ponto de vista 
social ou econômico a disparidade ainda é abissal.

Entretanto, deve ser salientado que estes números são resultado de uma 
tendência não atual no Brasil, mas sim da mudança econômico-social e tecnológica 
já descrita e que foi iniciada no país na segunda metade do século XX. Exemplo 
da exclusão social da mulher em certos setores do mercado, visivelmente aferidos, 
dentre eles é o da indústria têxtil, uma das maiores fontes de emprego industrial. 

Segundo estudos publicados por Safiotti35, na indústria têxtil do final do 
século XIX, 131.886 dos trabalhadores eram mulheres, o que representava noventa e 
seis por cento da mão de obra. Em 1940 e em 1960, as mulheres ainda representavam 
cinquenta e um por cento e cinquenta e três por cento, respectivamente, da força de 
trabalho neste setor. Porém, entre as décadas de 1950 e 1970, cerca de um quarto 
das mulheres foram demitidas, enquanto que a contratação de homens aumentou 
em sessenta por cento.  

A explicação para decaída da participação feminina é a de que a mulher 
ocupa espaços vazios que não interessam ao homem. Assim, ela tende a preencher 
cargos inferiores, que exigem menor qualificação técnica, aceitando o recebimento 
de salários menores.36 Quando determinado setor passa a se modernizar e a despertar 
a atenção masculina, a mão de obra feminina tende a ser descartada.

Essa cultura, ainda hoje, é bastante perceptível também no tocante à 
remuneração. Segundo a Síntese de Indicadores Sociais (SIS) 201037, os salários 
das mulheres correspondem cerca de setenta por cento dos homens. Entretanto, 
quando ambos possuem doze anos ou mais de estudo a média do salário das 
mulheres corresponde a apenas cinquenta e oito por cento daqueles.

34 No Estado do Piauí, o número de mulheres se igualou ao dos homens. Em outros oito estados –Acre, 
Alagoas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Roraima e Sergipe –, a igualdade está próxima, 
pois a participação feminina está acima de quarenta e oito por cento  do total de empreendedores. Já a 
menor participação de mulheres está na Bahia, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná e Tocantins, 
que apresentam um percentual de mulheres inferior à média nacional – entre quarenta e três por cento  
e quarenta e quatro por cento.
35 SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. O trabalho da mulher no Brasil. In: Brás. Saúde Ocupação. 
v. 10, n. 38, 1982, p. 27-37. 
36 STEAGALL-GOMES, Daisy; MENDES, Iranilde José Messias. A força do trabalho da mulher. 
Revista Acta Paul Enf., São Paulo, v. 8, n. 1, jan/abr. 1995, p. 61-74.
37 Dados disponíveis em: <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.
php?id_noticia= 1717&id_pagina=1>. Acesso em: 23 abr. 2011.
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A mesma pesquisa também observou que é grande o impacto do grau de 
desenvolvimento regional A média nacional de trabalhadoras no mercado informal, 
entre as mulheres acima de sessenta anos foi de oitenta e dois por cento. Já as na 
faixa etária entre dezesseis anos a vinte e quatro anos, foi de sessenta e nove por 
cento, sendo que destas, as moradoras da região Sudeste, representavam cinquenta 
e sete por cento, enquanto que no Nordeste, o patamar foi de noventa por cento.

A Secretaria de Políticas para as Mulheres, órgão que integra a Previdência 
da República38 constatou, no Relatório Anual de 201039, que ainda são causas 
da baixa participação feminina, em espaços de poder e de decisão, o sexismo, o 
racismo e a violência institucional. No tocante aos fatores culturais, o relatório 
cita: a cultura de divisão sexual do trabalho, o não compartilhamento de tarefas 
domésticas e familiares e o preconceito de gênero, entre outros fatores.

No entanto, não pode ser esquecido que há uma onda de mudança e 
rompimento do paradigma de incapacidade técnica feminina. Na participação no 
mercado de trabalho formal, o percentual da mulher subiu de quarenta e um por 
cento, em 1999, para quase cinquenta por cento em 2010. No ramo dos negócios, 
alguns administradores40 veem percebendo que a mulher apresenta habilidades e 
maior sensibilidade para liderança.

Percebe-se, portanto, que no decurso da última década houve um 
período de estabilização. A mulher começou a ocupar cada vez mais espaço nos 
setores da economia. Hoje, com maior acesso a oportunidades para educação e 
aperfeiçoamento, as diferenças em razão do sexo tendem a diminuir cada vez mais, 
acompanhando o desenvolvimento na mesma razão gradual do país.

38 Lei n. 10.6083/2003, art. 1°, inciso VII.
39 Relatório anual 2009/2010. Observatório Brasil da igualdade de gênero. Brasília: SEPM, 2010, p. 8.
40  Cita-se: “a vida profissional compartilhada com as mulheres tem se revelado mais ativa, mais 
colorida e mais interessante. Esse intercâmbio de conhecimentos e sensibilidades tem se mostrado 
proveitoso para ambas as partes. Troca-se razão por criatividade, matemática por poesia, disciplina 
por  afetividade. E vice-versa. Reafirmo a necessidade de aprendizado permanente e as mulheres são 
boas professoras por natureza. Enfim, diria que não importa o sexo ou a opção sexual. Quem aspira 
a uma carreira de sucesso tem que assumir, de agora em diante, um perfil mais feminino. E este 
conselho vale também para as mulheres que ainda não descobriram suas próprias virtudes”. JÚLIO, 
Carlos Alberto. Reinventando você: a dinâmica dos profissionais e a nova organização. Rio de Janeiro: 
Campus, 2002, p. 136.
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3.2 O IMPACTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO PAÍS

Herkenhoff41 define violência como “a qualidade ou característica daquilo 
que age com ímpeto, que se exerce com força, ou que se faz contra o direito e a justiça” 
e  a distingui em três níveis conexos de manifestação, quais sejam: i) a violência 
institucionalizada, decorrente da estrutura econômico-social; ii) a violência privada, 
manifestada através de comportamentos criminalizados; e iii) e a violência oficial, 
representada pelo aparato  judiciário42. A violência institucionalizada provoca a 
maioria dos comportamentos individuais violentos, se consubstanciando a resposta 
consciente ou inconsciente a uma vivência de violência social43.

No tocante à mulher, a violência, predominantemente privada, está 
intrinsecamente relacionada à sua vulnerabilidade. Geralmente, a violência 
doméstica se manifesta a partir de três estágios, que formam um círculo vicioso: 
atritos, agressão e reconciliação. Inexistem estatísticas oficias sobre esse tipo de 
violência, em razão do silêncio das agredidas, mas sabe-se que é muito comum e 
que independe de classe social.

Segundo a Fundação Perseu Abramo44, cerca de vinte por cento das 
mulheres já foram vítimas de alguma forma de violência doméstica, porém esse 
percentual sobe para quarenta e três por cento, quando estimuladas por meio da 
citação de diferentes formas de agressão. Destas, um terço referenciou ter sofrido 
algum tipo de violência física, seja ameaça com armas de fogo, agressões ou estupro 
conjugal. Outra estatística preocupante é a confirmação da maior vulnerabilidade de 
mulheres e meninas ao tráfico e à exploração sexual. De acordo com a UNESCO45, 
uma em cada três ou quatro meninas é abusada sexualmente antes de completar 
dezoito anos. 

41 HERKENHOFF, João Baptista. Direito e utopia. São Paulo: Acadêmica, 1993, p. 26.
42 Ibid., p. 26.
43 Nesse sentido: “Não vejo como possam eliminar as relações pessoais violentas, a violência do 
homem para o homem, a violência do trânsito, a violência da fome, a violência das alarmantes taxas 
de mortalidade infantil, a violência do trabalho vendido como mercadoria [...] sem uma mudança 
radical do sistema econômico.[...] Não será com o endurecimento da repressão, com a pena de morte, 
com a prisão cautelar, com um soldado em cada esquina- que a violência vai diminuir. Os fenômenos 
sociais ocorrem em cadeia: só numa sociedade justa, fundada na igualdade, será desarmado o braço 
do faminto. Então, as relações humanas serão solidárias”. Ibid., p. 30.
44 Pacto Nacional pelo enfrentamento da violência contra mulheres. Brasília: SEPM, 2010, p. 16 .
45 Ibid., p. 16.
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Também deve ser dito que a violência apresenta várias faces, hierarquizadas 
de acordo com os custos sociais que geram. Assim, a mais grave seria a violência 
física – estando inclusa a violência sexual –, que por gerar danos irreparáveis aos 
indivíduos exige uma reparação social mais efetiva do Estado. A segunda concepção 
seria a violência patrimonial e a terceira, a violência por autoridade, da qual decorre 
a violência moral ou simbólica, agregada ao bullying social ou familiar46.

Com relação à violência contra mulher, percebe-se além da física, a 
moral, a sexual, a patrimonial e o tráfico de melhores. Segundo levantamento 
registrado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), no ano de 2009, a 
Central de Atendimento à Mulher, (conhecida popularmente pelo programa Ligue 
180), registrou quase quarenta e um mil relatos de violência. Destes, cerca de vinte 
dois mil -  quase cinquenta e quatro por cento – referiam-se à violência física e mais 
de treze mil – trinta e três por cento – relatavam violência psicológica, enquanto 
quinhentos e setenta e seis – quase um e meio por cento – eram casos de violência 
sexual. 

O comparativo desses dados com o período de janeiro a junho de 2010 
é assustador, posto ter sido constatado o aumento de cento e doze por cento dos 
casos. Destes números, setenta e dois por cento afirmaram conviver maritalmente 
com o agressor e cinquenta e sete por cento assentaram sofrer agressões diárias. Os 
números, também da Central de Atendimento à Mulher47, mostram que sessenta 
e oito por centos dos filhos presenciam a violência e dezesseis por cento sofrem 
violência junto com a mãe.

Nota-se o agravante da repercussão do resultado da violência para os filhos, 
no seio de famílias desajustadas. Segundo estes estudos, nos lares desagregados, a 
violência tende a estender-se a esses, gerando-lhes danos permanentes. As crianças, 
ao se tornarem adultas, tendem a repetir os padrões de comportamento dos pais: os 
meninos, parceiros agressivos; e as meninas buscarão relacionamento com homens 
violentos.

Apesar da Lei Maria da Penha ter trazido avanços legais, a eficácia social 
dessa norma depende de uma nova postura social e o rompimento de velhos 

46 ABRAMOVAY, Mirian; CASTRO, Mary Garcia; PINHEIRO, Leonardo de Castro; LIMA, 
Fabiano de Sousa; MARTINELLI, Cláudia da Costa. Juventude, violência e vulnerabilidade social na 
América Latina: desafios para políticas públicas. Brasília: Unesco Brasil, 2002, p. 18.
47 Pacto Nacional pelo enfrentamento da violência contra mulheres. Brasília: SEPM, 2010, p. 17. 
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paradigmas. Ainda há muito a ser feito. A Secretaria de Políticas para Mulheres48 
constatou que dos cinco mil quinhentos e sessenta e cinco municípios brasileiros, 
apenas duzentos e setenta e quatro apresentam atendimento judicial especializado 
na questão de violência doméstica contra a mulher. 

Pensando nisso, e com base na Lei Federal nº 11.340/2006, o Governo 
Federal lançou Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra as 
Mulheres49, no ano de 2007. Apoiando-se em três premissas – a transversalidade 
de gênero; a intersetorialidade; e a capilaridade –, o plano apresenta quatro eixos 
estrurantes: i) Fortalecimento da Rede de Atendimento e Implementação da Lei 
Maria da Penha; ii) Proteção dos Direitos Sexuais e Reprodutivos e Enfrentamento 
da Feminização da AIDS; iii) Promoção dos Direitos Humanos das Mulheres em 
Situação de Prisão; e iv) Combate à Exploração Sexual da Mulher e Adolescente e 
ao Tráfico de Mulheres. 

O problema da violência contra mulher não é apenas social, repercutindo 
também de forma bastante negativa na economia do país. O Banco Interamericano 
de Desenvolvimento divulgou dados sobre um estudo do impacto da violência 
contra mulher na economia, considerando-o como um problema sanitário, de 
saúde pública. 

Desse estudo50, destaca-se que: i) um em cada cinco dias de falta ao 
trabalho no mundo é causado pela violência sofrida pelas mulheres dentro de suas 
casas; ii) o estupro e a violência doméstica são causas importantes de incapacidade e 
morte de mulheres em idade produtiva; iii) na América Latina e Caribe, a violência 
doméstica atinge entre vinte e cinco por cento a cinquenta por cento das mulheres; 
; v) o custo total da violência doméstica oscila entre um e meio por cento e dois por 
cento  do PIB de um país. 

Apesar da Lei Maria da Penha representar um avanço normativo 
importante, e o Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra Mulher 
conceber um plano governamental crucial para eficácia desta lei, ratifica-se que o 
problema da violência contra mulher consubstancia-se como uma grave distorção 
cultural, fruto de séculos de discriminação, e que para realmente ser combatido 
é preciso um engajamento social muito forte, envolvendo a formação escolar de 

48 Dados disponíveis em: <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.
php?id_noticia=1717&id_pagina=1>. Acesso em: 23 abr. 2011.
49 Pacto Nacional pelo enfrentamento da violência contra mulheres. Brasília: SEPM, 2010. p. 21.
50 Relatório de desenvolvimento mundial de 1993: Investindo na Saúde. Oxford: Banco Mundial, 
University Press, boxes, 1993, p. 53.
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base, bem como constantes campanhas públicas que tenham como foco não só a 
denúncia feminina, mas, também, a conscientização masculina para o respeito à 
mulher. 

4 O TRATO DAS RELAçÕES DE GENÊRO NOS TRIBUNAIS
BRASILEIROS

Do exposto até o presente momento, verifica-se que o trabalho buscou, 
primeiramente, relacionar aspectos das relações de gênero no âmbito normativo, 
vinculados à atuação do Poder Legislativo, e no âmbito de concretização de 
políticas públicas, que são relacionados à atuação do Poder Executivo. Destas 
perspectivas, o trabalho passa a realizar uma verificação de assuntos pontuais sobre 
o posicionamento do Poder Judiciário no trato das relações de gênero.

No tocante a perspectiva da tutela penal, de uma forma geral, os Tribunais 
- adequando-se aos novos valores instituídos pela Carta Magna e pelas modificações 
da legislação brasileira- atualmente, estão adotando uma postura menos machista 
ao buscar a eficácia na proteção da mulher, mantendo o foco de sua vulnerabilidade 
física e social. Deste modo, cita-se, como exemplo dessa postura, a buscar de eficácia 
do preceito previsto no artigo 41 da Lei Maria da Penha51, para afastar a aplicação 
da Lei Federal nº 9099/95 em crimes que envolvam agressão contra mulheres52, 
bem como a proteção da garantia de reduções de formalidades para representação 
do Ministério Público53, bastando a simples presença em delegacia da mulher e da 
formalização de queixa-crime.

51 BRASIL, Lei Federal nº 11340/06, art. 41.   Aos crimes praticados com violência doméstica e 
familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de 
setembro de 1995.
52 Nesse sentido: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 – ALCANCE. 
O preceito do artigo 41 da Lei nº 11.340/06 alcança toda e qualquer prática delituosa contra a mulher, 
até mesmo quando consubstancia contravenção penal, como é a relativa a vias de fato. Violência 
doméstica – artigo 41 da Lei nº 11.340/06 – afastamento da Lei nº 9.099/95 – constitucionalidade. 
Ante a opção político-normativa prevista no artigo 98, inciso I, e a proteção versada no artigo 226, § 
8º, ambos da Constituição Federal, surge harmônico com esta última o afastamento peremptório da 
Lei nº 9.099/95 – mediante o artigo 41 da Lei nº 11.340/06 – no processo-crime a revelar violência 
contra a mulher. STF-HC 106212, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado 
em 24/03/2011, Processo Eletrônico Dje-112 Divulgação: 10-06-2011. Publicação: 13-06-2011.
53 ESTUPRO – QUEIXA-CRIME – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Surge 
atendida a exigência legal, quanto à iniciativa da ofendida, quando esta formaliza queixa-crime, após 
dirigir-se à delegacia de mulheres. STF Hc 93441, Relator(A):  Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, 
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Cita-se também a modificação de posicionamento no caso de violência 
sexual sofrida por profissionais do sexo. Até meados da década de 2000, a 
jurisprudência brasileira mantinha posição de exclusão da culpabilidade do agressor, 
em decorrência do comportamento da vítima. Hoje, acertadamente, apesar de levar-
se em conta o comportamento da vítima para quantificação da pena, conforme 
artigo 59 do CP54, não mais é esquecido, no julgamento, a violação do direito, a 
violência da agressão sexual e a condição de mulher da vítima55. 

No tocante a tutela de direitos trabalhistas e previdenciários, a 
vulnerabilidade e a proteção do papel social da mulher vêm sendo consideradas 
nos posicionamentos jurisprudenciais, apesar de ainda haver um longo caminho, 
a fim de alcançar a guarita da igualdade entre os sexos. Neste aspecto, destaca-se, 
por exemplo, o reconhecimento de direito a estabilidade de servidora pública que 
engravida durante a vigência do contrato de trabalho temporário56, como forma de 
proteger a maternidade, a infância e à saúde.  

Julgado Em 10/06/2008, Dje-142 Divulg 31-07-2008 Publicação: 01-08-2008. Vol-02326-04 Pp-
00778.
54 CP, art. 59 – O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade 
do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento 
da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
55 Nesse sentido: [...] 1. Réu denunciado por estupro, lesão corporal grave e furto, porque  combinara 
programa sexual com a vítima mulher e a levou para um matagal onde a ameaçou com faca e lhe 
constrangeu à conjunção carnal, que se seguiu de agressão violenta que resultou em dupla fratura da 
mandíbula e da fuga do local em seu carro, levando consigo o dinheiro, as roupas e o telefone celular 
da ofendida, abandonando-a completamente despida em área de cerrado existente nas cercanias da 
Procuradoria Geral da República. [...]. 3 Os crimes são graves e praticados com extrema crueldade, 
violência excessiva e covardia, pesando ainda contra o paciente uma condenação anterior definitiva 
por porte de arma, evidenciando uma personalidade corrompida e insensível, sendo indiscutível o 
risco que a sua liberdade representa à paz pública. Prisão em flagrante convertida em preventiva, 
nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. 4 Ordem denegada. TJDFT-
20110020115036HBC, Relator GEORGE LOPES LEITE, 1ª Turma Criminal, julgado em 
14/07/2011, DJ 24/08/2011 p. 144.
56 [...] 1. A Constituição Federal erigiu a licença gestante à categoria de direito fundamental e em 
seu art. 6º conferiu especial proteção à maternidade. Da mesma forma, assegurou, até a promulgação 
da Lei Complementar de que trata o art. 7º, inciso I, a segurança da relação jurídica trabalhista à 
empregada gestante desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto (art. 10, ADCT). 2. 
No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar 790/08 ampliou a licença maternidade para 180 
(cento e oitenta) dias, sem fazer qualquer distinção entre servidoras efetivas e temporárias, até mesmo 
em respeito ao comando constitucional, de caráter amplo e geral. 3. A Administração não pode 
restringir um direito assegurado à mulher pela Constituição, considerando, tão somente, a duração do 
seu contrato de trabalho. Ao fazer a distinção entre trabalhadores estáveis e provisórios, para preservar 
direitos sociais consagrados na Carta Magna, ofende o princípio da isonomia, encartado entre os 
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Além disso, o Supremo Tribunal Federal57 tem reconhecido o 
direito subjetivo da empregada gestante à estabilidade, cujo exercício depende 
exclusivamente, confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, 
independentemente, de prévia comunicação ao empregador, mesmo que essa 
notificação tenha sido pactuada em sede de negociação coletiva, ante o valor 
constitucional maior de proteção de maternidade e do nascituro.

Por fim, diga-se que se ocorreram avanços no âmbito da tutela de direitos 
trabalhistas, o mesmo não é observado no âmago previdenciário. O Supremo 
Tribunal Federal58, ainda, mantém posicionamento de distinção entre as figuras de 
companheira e concubina, para aferição de direito ao benefício previdenciário por 
falecimento do segurado. 

direitos e garantias fundamentais.  4. Dentre os Direitos Sociais, está a proteção à maternidade, à 
infância, a saúde e ao trabalho. Neste último caso, é vedada a despedida arbitrária sem justa causa. 
Por não haver qualquer distinção na norma, é vedado ao intérprete fazê-lo, ainda mais para suprimir 
um direito social. 5. Dessa forma, se uma servidora temporária engravida durante a vigência do seu 
contrato de trabalho, tem direito ao gozo da licença maternidade e à estabilidade no serviço desde 
a confirmação de sua gravidez.  6. Precedentes (20090111571339EIC e 20100111809000ACJ). 
[...] TJDFT- 20110110254378ACJ, Relator LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, julgado em 09/08/2011, DJ 17/08/2011, p. 217.
57 [...] O legislador constituinte, consciente das responsabilidades assumidas pelo Estado brasileiro 
no plano internacional (Convenção OIT nº 103/1952, Artigo VI) e tendo presente a necessidade de 
dispensar efetiva proteção à maternidade e ao nascituro, estabeleceu, em favor da empregada gestante, 
expressiva garantia de caráter social, consistente na outorga, a essa trabalhadora, de estabilidade 
provisória (ADCT, art. 10, II, “b”). - A empregada gestante tem direito subjetivo à estabilidade 
provisória prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT/88, bastando, para efeito de acesso a essa inderrogável 
garantia social de índole constitucional, a confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, 
independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao empregador, revelando-se írrita, de 
outro lado e sob tal aspecto, a exigência de notificação à empresa, mesmo quando pactuada em sede 
de negociação coletiva. Precedentes. STF- AI 448572 ED, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, 
Segunda Turma, julgado em 30/11/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 
EMENT VOL-02452-01 PP-00267.
58 COMPANHEIRA E CONCUBINA - DISTINÇÃO. Sendo o Direito uma verdadeira ciência, 
impossível é confundir institutos, expressões e vocábulos, sob pena de prevalecer a babel. UNIÃO 
ESTÁVEL – PROTEÇÃO DO ESTADO. A proteção do Estado à união estável alcança apenas as 
situações legítimas e nestas não está incluído o concubinato. PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO – 
MULHER – CONCUBINA - DIREITO. A titularidade da pensão decorrente do falecimento de 
servidor público pressupõe vínculo agasalhado pelo ordenamento jurídico, mostrando-se impróprio o 
implemento de divisão a beneficiar, em detrimento da família, a concubina. RE 590779, Relator(a):  
Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 10/02/2009, DJe-059 DIVULG 26-03-
2009 PUBLIC 27-03-2009 EMENT VOL-02354-05 PP-01058 RTJ VOL-00210-02 PP-00934 RB 
v. 21, n. 546, 2009, p. 21-23 LEXSTF v. 31, n. 363, 2009, p. 292-301 RJTJRS v. 46, n. 279, 2011, 
p. 33-38.



32

SÉRIE PERSPECTIVAS JURÍDICAS DO DESENVOLVIMENTO

Essa é uma questão polêmica e mostra-se extremamente importante, 
pois tem como foco a proteção da família. De fato, a família precisa ser protegida. 
Entretanto, não pode ser olvidado que, dependendo do caso concreto, poderá 
haver efetivamente dois núcleos familiares. Apesar de sempre resguardado o direito 
dos filhos incapazes, pode ocorrer de uma mulher, que tenha se dedicado a vida 
inteira a um homem ficar desamparada. O que denota que deve haver uma maior 
sensibilidade e cautela na análise concreta desses tipos de casos.

5 CONCLUSãO

O desenvolvimento econômico hoje está vinculado não somente à ordem 
econômica, mas também à social. De tal sorte, o termo passou a designar algo 
muito maior do que o acúmulo de riqueza de um país, estendendo-se a análise 
outros fatores como democracia, distribuição de renda, proteção ao meio ambiente 
e concretização de uma justiça social. 

Sob esse foco, a contribuição da concretude dos direitos fundamentais, 
através das questões de gênero, é essencial para a realização desse desenvolvimento. 
Diante da diversidade da abordagem sobre a seara de gênero, foi realizado um corte 
epistemológico, afim de que fossem tratados apenas alguns dos muitos aspectos 
relacionados ao desenvolvimento e da conjuntura vocacionada à proteção jurídica 
feminina. 

Deste modo, foi demonstrado que a mulher exerce papel fundamental 
como garantidora da unidade familiar e que este núcleo exerce papel de extrema 
importância, posto ser o primeiro centro para proteção aos direitos fundamentais. 
Além disso, constatou-se que a participação da mulher no mercado de trabalho 
interfere diretamente nas taxas de mortalidade infantil, de natalidade, de níveis 
de educação e de índices de violência e miséria. Assim, no Brasil, atualmente as 
políticas públicas de combate à pobreza e de busca pelo desenvolvimento estão 
priorizando a proteção da mulher.

Essa nova conjuntura foi resultado de articulação da sociedade civil 
organizada, principalmente do movimento feminista, que na década de 1980 
conseguiu desempenhar importante papel junto à Constituinte/1988, consolidando 
uma nova postura jurídica em face da mulher e do seu papel econômico e social.

Identificando-se a força do trabalho executada por mulheres, observou-se 
que na conjuntura atual do seu desempenho como agente econômico, no mundo 
globalizado, ainda há uma grande discriminação do trabalho feminino – apesar 
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de também ter sido verificado o aumento de oportunidades para aquelas que se 
qualificarem.  

Do mesmo modo, ainda também, é muito alarmante a questão da 
violência contra mulher, a qual gera graves impactos sociais e econômicos. Tão 
preocupante é a situação que o assunto fora tratado pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento como um problema de salubridade grave, posto ser uma das 
principais causas de incapacitação da mulher para o trabalho.

Da análise de tudo que foi abordado é possível chegar à conclusão de que 
tanto como base de sustentação do núcleo familiar ou exercendo o papel de agente 
econômico, a mulher não só exerce papel fundamental para o desenvolvimento do 
país, como o próprio desenvolvimento é nela refletido. Assim, é importante que 
haja um despertar coletivo, a fim de que haja modificações sociais e culturais no 
tocante a todas as formas de discriminação e de violência da qual a mulher é vítima 
todos os dias.

Observa-se que, no prisma liberal, surge a ideia de independência 
financeira feminina e de afrontamento a sua ideia da vida sob submissão. A 
mulher passa a competir com o homem no mercado de trabalho, entretanto, – em 
consequência de sua exclusão social e econômica ocorrido no período medieval e 
pré-capitalista – foram lhes oferecidas posições subalternas e desvantajosas, como 
maior carga horária de trabalho e menores salários. 

O processo de globalização, por sua vez, para a mão-de-obra feminina 
pode ser percebido de uma forma positiva e outra negativa, não só porque favorece 
a participação destas no mercado de trabalho formal, todavia, oferece aspectos 
desvantajosos, como remunerações inferior a dos homens, além da redução de 
empregos em setores menos qualificados e de menor capacidade de negociação.

No tocante à violência, contra a mulher, esta é predominantemente 
privada, e está intrinsecamente relacionada à sua vulnerabilidade.  E também a 
determinação cultural de determinadas regiões favorece o silêncio e omissões 
estatais. A violência desestrutura a família e prejudica a formação sócioafetiva dos 
filhos.

As políticas públicas, enfrentadas pelo governo não fizeram transformar 
radicalmente a realidade nas últimas décadas, haja vista que o retrato social 
brasileiro, ainda é desvantajoso dos pontos de vista social e econômico para 
mulher. Os Tribunais brasileiros, a seu turno, avançaram em posicionamentos, 
entretanto é necessário uma ação conjunta. A dignidade da pessoa humana guia-se 
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pelo tratamento albergado pela ótica cidadã-humanista de resguardo dos interesses 
públicos, no trato da ação estatal. 

A reflexão, então, sobre o pulsar do desenvolvimento passa pela discussão 
da designação (no gênero), não da proteção, simplesmente, da mulher, mas de sua 
igualação de seu matiz social, político e econômico em nossa sociedade.
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Liberdades políticas e internet: uma relação essencial 
para o desenvolvimento a partir da teoria de Amartya Sen

Ricardo Duarte Jr.

1 INTRODUçãO

A internet transformou totalmente a forma das pessoas se comunicarem, 
com  celeridade e amplitude – no sentido de abranger um número cada vez maior 
de pessoas – inimaginável alguns anos atrás. Essa nova forma de dialogar acaba por 
mudar também a relação comunicativa entre o Estado e os cidadãos. 

Quando abordamos a atuação do particular na gestão pública estatal, 
falamos das liberdades políticas, as quais poderíamos dizer que são as liberdades 
possibilitadas ao cidadão – verdadeiro detentor do poder em uma República 
Democrática – de influenciar nos processos políticos de decisão, assim como de 
controlar os atos administrativos e fazer críticas. Isso só será possível através de uma 
liberdade de expressão em sentido amplo (liberdade de expressar-se e de receber 
informações de interesse coletivo), inerente a qualquer regime democrático. 

Nesse sentido, o presente artigo utiliza-se da teoria do desenvolvimento 
Amartya Sen, exposta no livro “Desenvolvimento como liberdade”, para analisar 
como a relação entre as liberdades políticas e a internet pode ser essencial para o 
desenvolvimento. 

Segundo este autor, para que ocorra o desenvolvimento está apartado 
da ideia de crescimento econômico e, apesar deste ser essencial para haver o 
desenvolvimento, com ele não se confunde. O desenvolvimento é visto como um 
processo de expansão das liberdades substantivas, ou seja, como a liberdade para 
fazer aquilo que o particular considera valioso fazer, por meio de suas capacidades 
elementares. 



40

SÉRIE PERSPECTIVAS JURÍDICAS DO DESENVOLVIMENTO

Para o desenvolvimento é necessário retirar as amarras das liberdades 
substantivas. Com isso, há um aumento das capacidades elementares dos indivíduos 
e, por conseguinte, a possibilidade desses realizarem os seus desejos, essencial para 
a melhoria não só da qualidade de suas vidas como também na possibilidade de 
influenciarem a sociedade como um todo. As privações das capacidades elementares 
são inúmeras, tais como a morte prematura, a fome, o analfabetismo, a corrupção 
e outras deficiências. E ao conseguir retirar essas amarras, haverá uma expansão das 
liberdades substantivas dos indivíduos, tais como a saúde, a segurança, moradia, 
qualidade de vida etc. E, por conseguinte, há o próprio desenvolvimento. 

Nesse sentido, devemos fazer as seguintes perguntas: como a relação entre 
as liberdades políticas e a internet pode ser essencial para o desenvolvimento? Como 
essa relação atuaria para retirar as amarras das liberdades substantivas? E como 
abordar essa questão em uma sociedade em que menos da metade da população tem 
acesso à internet? Procuraremos responder essas perguntas no decorrer do artigo. 

2 DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE POLÍTICA NA VISãO
DE  AMARTYA  SEN

Amartya Sen1 vê o desenvolvimento como um processo no qual seja 
possibilitada às pessoas, como agentes livres e sustentáveis, a expansão de suas 
liberdades substantivas, correspondentes às oportunidades oferecidas à população 
de fazer escolhas e exercer sua cidadania2. Para isso é necessário remover as 
amarras privativas da liberdade, possibilitando a presença de fatores determinantes 
para aquela expansão, tais como os fatores sociais e econômicos (ex. serviços de 
educação e saúde) e os direitos civis (ex.: liberdades para participar de discussões e 
averiguações públicas)3. 

Duas razões fazem da liberdade individual o ponto nuclear do processo 
de desenvolvimento: a) razão avaliatória: aferição acerca da expansão das liberdades 
públicas das pessoas. Uma sociedade deve ser avaliada a partir das liberdades 

1 Amartya Sen é um economista indiano, que recebeu o prêmio Nobel de economia em 1988. Ele 
é um dos criadores do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH; usado pela Organização das 
Nações Unidas para o relatório anual sobre o desenvolvimento nos países. 
2 Para o autor, não se deve confundir desenvolvimento com crescimento econômico, haja vista que 
este é apenas um instrumento, um meio de garantir a melhora de vida e expansão das liberdades. 
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 28.
3 Ibid., p. 17. 
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substantivas que seus membros usufruem. Assim, ter mais liberdade é importante 
para o indivíduo tanto como pessoa quanto pelos resultados valiosos para a 
sociedade que poderão ser atingidos; b) razão da eficácia: abordagem acerca das 
relações empíricas relevantes, relações mútuas entre os diversos tipos de liberdade. 
Mais liberdade significaria uma melhora no potencial das pessoas para cuidar de si 
mesmas – expansão das liberdades individuais –, e para influenciar o mundo, pois 
ajuda a tomar disposições sociais mais apropriadas e eficazes4. 

Isso porque há uma relação cíclica entre as liberdades e o desenvolvimento: 
enquanto a liberdade é fundamental para o desenvolvimento, este, por sua vez, 
assegura e fortalece as demais liberdades. Assim, as liberdades devem ser vistas tanto 
como o meio do desenvolvimento quanto como o seu fim primordial. 

A liberdade é analisada sob dois aspectos: a) como um meio de 
desenvolvimento (papel instrumental): no qual se refere à “permissão” da liberdade 
de ações e decisões; e b) de oportunidades reais ou do fim primordial (papel 
constitutivo), decorrente de circunstâncias pessoais e sociais; da possibilidade 
da pessoa fazer escolhas e exercer a cidadania. Em sentido contrário, a privação 
da liberdade pode ser decorrente tanto de processos inadequados quanto de 
oportunidades inadequadas que as pessoas têm para realizar o mínimo que 
gostariam5.

O papel constitutivo da liberdade diz respeito à importância da liberdade 
substantiva na melhora da vida humana (ex.: saúde, moradia, segurança, qualidade 
de vida), incluídas, assim, as capacidades elementares, as capacidades para realizar 
suas próprias vontades, tais como a participação política e a liberdade de expressão6. 

Quanto ao aspecto instrumental da liberdade, este consiste na forma 
como os diversos direitos, bens e oportunidades se relacionam para a expansão da 
liberdade humana e para a promoção do desenvolvimento7.

4 Desenvolvimento como liberdade., p. 18 e 32/33.
5 Desenvolvimento como liberdade. p. 31. Amartya Sen afirma que deve-se atentar “para a expansão 
das ´capacidades´ das pessoas de levar o tipo de vida que elas valorizam. Essas capacidades podem ser 
aumentadas pela política pública, mas também, por outro lado, a direção da política pública pode 
ser influenciada pelo uso efetivo das capacidades participativas do povo. Essa relação de mão dupla é 
central na análise aqui apresentada”. p. 32. 
6 Ibid., p. 52.
7 Ibid., p. 54.



42

SÉRIE PERSPECTIVAS JURÍDICAS DO DESENVOLVIMENTO

O autor entende que há cinco tipos distintos de liberdades instrumentais: 
1) liberdades políticas; 2) facilidades econômicas8; 3) oportunidades sociais9; 4) 
garantias de transparência; e 5) segurança protetora10. Haveria uma espécie de 
elo entre essas, no qual o aumento da liberdade de uma delas contribui para o 
aumento da liberdade humana em geral, assim como assessora uma às outras11. 
Ou seja, a expansão de uma dessas liberdades como instrumento acarretaria não 
só o desenvolvimento social12 como também influenciaria na expansão das demais 
espécies de liberdades, no seu papel constitutivo e instrumental13.  

Poderíamos dizer que as liberdades em suas relações mútuas seriam 
ao mesmo tempo instrumentais e constitutivas, sendo uma o instrumento da 
expansão e construção da outra. O autor cita como exemplo o papel fundamental 
das liberdades políticas no fornecimento de incentivos e informações na solução 
de necessidades econômicas sociais, pois entende que a melhora nas necessidades 
econômicas passaria necessariamente por discussões públicas e debates públicos 
abertos, sendo, portanto, essencial as liberdades políticas e os direitos civis14.

Iremos agora analisar apenas as liberdades essenciais para a construção do 
pensamento no presente trabalho. 

8 Oportunidades por parte das pessoas para utilizar recursos econômicos para o consumo, produção 
ou troca. Para isto, os mecanismos de mercado podem ter um valor fundamental, já que permitem a 
livre circulação de pessoas e produtos na economia.
9 “são as disposições que a sociedade estabelece nas áreas de educação, saúde etc., as quais influenciam 
a liberdade substantiva de o indivíduo viver melhor. Essas facilidades têm importância tanto na 
qualidade de vida quanto na participação econômica e política mais efetiva”. Desenvolvimento como 
liberdade. p. 56. 
10 resguarda os vulneráveis de caírem na miséria extrema através de uma rede de seguridade social e  
outras medidas que visem as garantias mínimas de sobrevivência das pessoas. Medidas estas que não 
são tão caras quanto alardeiam alguns, especialmente nos países em desenvolvimento, onde o custo da 
mão de obra e dos produtos é menor.
11 Desenvolvimento como liberdade. p. 54.
12 O autor afirma que “com oportunidades sociais adequadas, os indivíduos podem efetivamente 
moldar seu próprio destino e ajudar uns aos outros”. p. 26.
13 Segundo o autor, “as liberdades políticas (na forma de liberdade de expressão e eleições livres) 
ajudam a promover a segurança econômica. Oportunidades sociais (na forma de serviços de educação 
e saúde) facilitam a participação econômica. Facilidades econômicas (na forma de participação no 
comércio e na produção) podem ajudar a gerar abundância individual, além de recursos públicos para 
os serviços sociais. Liberdades de diferentes tipos podem fortalecer umas às outras”. Op. cit., p. 25/26.
14 Desenvolvimento como liberdade. p. 175. 
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As garantias de transparência, segundo Amartya Sen, “proporcionam 
uma relação de confiança na sociedade; e são inibidores da corrupção, da 
irresponsabilidade financeira e transações ilícitas”15.

As liberdades políticas, o qual incluem os direitos civis, consistem nas 
“oportunidades que as pessoas têm para determinar quem deve governar e com 
base em que princípios, além de incluirem a possibilidade de fiscalizar e criticar as 
autoridades, de ter liberdade de expressão política e uma imprensa sem censura”16. 

Além do mais, as liberdades políticas – e a escolha democrática – 
possibilitam aos cidadãos participarem de decisões políticas, da seleção dos valores 
sociais e ainda debater (e avaliar) sobre esses na escolha das prioridades, sendo, 
pois, fundamental na escolha de valores17. Mas para isso é necessário comunicação 
e diálogos abertos, com discussões, debates, críticas e dissenso aberto18.

Tem de haver uma consideração tanto do aspecto do processo de liberdade 
quanto do aspecto da oportunidade. 

Nesse sentido, o autor considera a liberdade política como uma das 
liberdades mais importantes da existência social, tendo o papel fundamental na 
formação de valores e éticas. Em face de tudo isso, esses processos políticos não 
podem ser deixados apenas àqueles que se encontram nos cargos superiores do 
governo19.

Não obstante a impossibilidade de se analisar separadamente o processo 
de liberdade e o aspecto da oportunidade, a democracia depende, ainda, da eficácia 
do seu exercício. Assim, é necessária a prática democrática e dos direitos políticos, 
que esses realmente cheguem a ser exercidos pelas pessoas comuns, transpondo a 
apatia e a alienação20.

15 Desenvolvimento como liberdade. p. 56. 
16 Ibid., p. 55.
17 Ibid., p. 46 e 181.  
18 Op. cit. p. 179/180.  O professor indiano ainda afirma que “na formação dessas compreensões 
e crenças, as discussões públicas têm um papel crucial. Os direitos políticos, incluindo a liberdade 
de expressão e discussão, são não apenas centrais na indução de respostas sociais a necessidades 
econômicas, mas também centrais para a conceituação das próprias necessidades econômicas” (p. 
181/182).
19 Desenvolvimento como liberdade. p. 326/331.
20 Ibid., p. 182/183.
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Aqui também reside a importância da liberdade, pois esta pressupõe 
responsabilidade. Há uma relação intrínseca entre ambas, de mão dupla: a 
liberdade efetiva e a capacidade de agir faz com que as pessoas pensem em exercer 
sua liberdade ou não, o qual envolve a responsabilidade. Na ausência de liberdades, 
não há que se falar em responsabilidades21.

A efetivação dos direitos políticos – e da democracia – é vista não apenas 
como um meio do desenvolvimento mas também como partes constitutivas dos 
fins do desenvolvimento. Além do mais, o seu exercício contribui para fazer com 
que o Estado seja mais responsável ao atendimento de suas funções22. 

3 LIBERDADES POLÍTICAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO 
BRASILEIRO: BASES FILOSÓFICAS E DOGMÁTICAS

Haja vista o trabalho ter como proposta fazer a análise com base na Teoria 
de Amartya Sen, temos de levar em consideração a ideia de liberdades políticas para 
aquele economista. Dividimos o conceito de liberdades políticas apresentado pelo  
indiano – demonstrado no capítulo anterior – sob duas perspectivas: A primeira 
consistiria no próprio princípio democrático, o qual subdividimos em duas vertentes: 
a negativa, a própria escolha dos governantes (democracia representativa), e na 
positiva, que consistiria em uma democracia mais participativa, como, por exemplo, 
a liberdade dos cidadãos de participar de processos políticos, o qual possibilitaria 
a escolha de princípios e valores a serem positivados no sistema político e jurídico, 
assim como o controle dos gastos estatais, fiscalização e crítica às autoridades; e a 
segunda perspectiva poderia ser resumida na liberdade de expressão em sentido 
amplo (liberdade de expressar-se e de acesso à informação). 

Passaremos agora a fazer uma análise filosófica e dogmática de cada uma 
dessas vertentes da liberdade política no ordenamento jurídico brasileiro. 

3.1 A DEMOCRACIA NA REPÚBLICA FEDERATIVA BRASILEIRA 

O Estado Democrático de Direito está pautado em duas ordens de valores: 
à vontade definida pelo povo23 (democraticamente) e à vontade juridicamente 

21 Desenvolvimento como liberdade. p. 322. 
22 Ibid., p. 326. 
23 A primeira vez que o povo brasileiro integrou-se formalmente como fonte constitucional do poder 
foi na Constituição de 1934, quando se promulgou a Constituição do Estado Social brasileiro.
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positivada24. Enquanto aquela refere-se à legitimidade, a ideia da origem do poder 
no Estado, esta refere-se ao campo da legalidade, ou melhor, à ordem jurídica, 
juridicidade. 

A diferença entre “democracia” e o “direito positivado” corresponde à 
própria diferença entre legitimidade e legalidade, que na conceituação de Marx 
Weber consiste em a legalidade ser a qualidade do exercício do poder, enquanto 
aquela (legitimidade) a qualidade do próprio poder25. 

Podemos dizer que em um Estado Democrático de Direito uma ordem 
só é legítima se ela estiver pautada em uma vertente democrática26. A palavra 
democracia origina-se do grego: “demos” significa povo, e “cratos”, força, poder, 
e, por extensão, governo. Democracia em sua concepção etimológica refere-se ao 
“governo do povo”. O povo como o titular da soberania ou do poder, o que significa: 
I) de forma negativa, o poder do povo se distingue de outras formas de domínio 
não populares (monarca, classe, castas); II) de forma positiva, a necessidade de uma 
legitimação democrática efetiva para o exercício do poder: o povo é o titular e o 
ponto de referência dessa mesma legitimação; já que ela vem do povo e a este se 
deve reconduzir.

Os doutrinadores completam a definição extraída do conceito 
etimológico da democracia, acrescentando-lhe expressões que vieram a conceituá-
la com mais precisão sob o ponto de vista político. Abraham Lincoln acrescentou 
a esta definição a expressão “governo do povo, para o povo e pelo povo”, pautado 
no princípio da igualdade27; José Afonso da Silva28, por sua vez, afirma que é “um 
processo de convivência social em que o poder emana do povo, há de ser exercido 
direta ou indiretamente pelo povo e em proveito do povo”.

24 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Público. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006, p. 276 
25 WEBER. Marx. Sociedade e economia. v. 1. Brasília: UnB, 2009, p. 141.
26 Hans Kelsen, adepto da teoria normativista do direito, entende a democracia como uma forma 
de técnica de produção das normas de ordenação. Ver KELSEN, Hans. A Democracia. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000.  
27 Discurso proferido por Abraham Lincoln, em 19 de novembro de 1863, na cerimônia de 
inauguração do Cemitério Militar de Gettysburg, no local onde se tinha dado a batalha com esse 
mesmo nome.
28 Poder Constituinte e poder popular (estudos sobre a Constituição). 1. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. 
p. 45.
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Nas sociedades modernas, a legitimidade de um poder é obtida tanto em 
seu sentido formal quanto no material29. Esta (legitimidade material do Estado) é 
obtida, em linhas gerais, por respeitar e concretizar os direitos humanos; enquanto 
a legitimação formal se daria pelos processos legitimantes do sistema jurídico, seja 
através da participação do povo no processo de escolha dos representantes ou nos 
processos de decisão política.

Observando a legitimidade formal e material do Estado pela doutrina de 
Amartya Sen, “traduziríamos” aquelas, vistas em uma perspectiva procedimental, em 
liberdades instrumentais e estas, nas liberdades substantivas. A democracia em seu 
sentido formal/procedimental consistiria nas liberdades políticas (instrumentais), 
enquanto no sentido material, nas liberdades substantivas. O economista indiano 
defende as liberdades políticas como liberdades instrumentais, seja na sua vertente 
negativa, como a escolha dos governantes através de um processo democrático, seja 
em uma vertente positiva, através de uma participação mais efetiva nos processos 
de decisão política e no controle dos gastos estatais, fiscalizando e criticando as 
autoridades. Isso corresponderia exatamente à legitimidade formal, mas que, por 
outro lado, é essencial para a expansão das liberdades substantivas.

Não obstante as liberdades políticas serem classificadas como 
instrumentais, em diversos momentos elas consistiriam na própria liberdade 
substantiva, como, por exemplo, a liberdade de expressão e das liberdades civis. 
E mesmo quando não há confusão entre as liberdades políticas instrumentais e 
as liberdades substantivas, aquele seria importante para a expansão destas, como 
quando é abordado a questão de que em sociedadeS democráticas nunca houve 
na história exemplos de fome coletiva, em virtude da possibilidade de críticas ao 
governo pela liberdade de expressão e da necessidade do apoio da sociedade para 
continuar no cenário político. 

A novidade trazida por Amartya Sen consiste em deixar de olhar a 
democracia de forma macro, com a denominação povo – o qual, deveras, sofre com 
o problema de delimitação30; e passa a fazer uma análise micro, na individualidade, 

29 Nessa linha de raciocínio podemos citar J. J. Gomes Canotilho, que afirma: “Uma ordem 
constitucional democrática será, por conseguinte, uma ordem legítima quando o processo de 
formação e de decisão política, desenvolvido segundo regras formais de procedimento, se orienta 
para a realização de pretensões básicas da justiça”. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. Coimbra: 
Almedina, 1995, p. 151.
30 Para aprofundar a leitura sobre o problema da conceituação do “povo” ler Friedrich Müller. Quem 
é o povo? A questão fundamental da democracia. 5. ed. Trad. Peter Naumann. São Paulo: Revista dos 
Tribunais. 2010.
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através das liberdades existentes para cada pessoa da sociedade, ou seja, suas 
liberdades políticas. Assim, quanto mais as liberdades individuais se expandirem, 
cada cidadão poderia influenciar sua própria vida, tanto na realização das suas 
vontades quanto influenciando a sociedade, a qual ele faz parte.  

Em suma, a democracia é um regime o qual visa a defesa dos direitos 
fundamentais (liberdades substantivas), pautando-se em dois princípios (das 
liberdades instrumentais): a soberania popular – fonte de todo o poder; e a 
democracia participativa, ou seja, a manifestação da expressão popular no poder. 
E apenas nos casos da impossibilidade da democracia participativa, haveria o 
surgimento de um princípio secundário: o da representação31. 

O princípio da democracia, como princípio da organização da titularidade 
e exercício do poder, pressupõe a existência de processos que possibilitem aos 
cidadãos aprender a democracia, participar dos processos de decisão, controlar as 
decisões, produzir inputs democráticos etc., legitimando, pois, o poder político32. 
Nesse diapasão, a democracia consiste em um processo dinâmico, inerente a uma 
sociedade aberta e ativa, a qual permite ao detentor do poder a possibilidade de 
desenvolvimento integral, liberdade de participação crítica no processo político, 
condições de igualdade econômica, política e social. E, como o próprio Amartya 
Sen ensina, a liberdade é condição para a responsabilidade: quanto mais liberdade 
for dada, isso corresponderá a um aumento de responsabilidade; que no caso 
consistirá em uma maior responsabilidade e atuação na vida pública. 

A teoria da democracia participativa surgiu a partir da teoria pluralista33 e 
como uma resposta aos sistemas representativos. Ela tem como premissa o interesse 

31 SILVA, José Afonso da. Poder constituinte e poder popular. p. 46
32 CANOTILHO, J. J. Gomes. Curso de direito constitucional. p. 415 e ss.
33 Na teoria pluralista da democracia “o processo de formação da vontade democrática não assenta 
nem no povo indiferenciado dos sistemas plebiscitários, nem no indivíduo abstracto da teoria liberal, 
mas sim em grupos definidos através da frequência de interacções sociais. [...] como teoria empírica 
pretende captar a realidade social e política das democracias ocidentais, nas quais todas as decisões 
políticas se reconduziriam a interesses veiculados pelos vários grupos sociais. Como teoria normativa 
– o pluralismo como ideia dirigente – a teoria pluralista pressuporia um sistema político aberto, com 
ordens de interesses e valores diferenciados e que, tendencialmente, permitiria a todos os grupos 
a chance de influência efectiva nas decisões políticas. Desta forma, realizar-se-ia a inspiração da 
distribuição de poderes por vários subsistemas concorrentes, substituindo-se a concorrência liberal de 
ideias pelo interesse concorrente de grupos. Ao mesmo tempo, conseguir-se-ia obter uma dimensão 
igualitária, na medida em que, estando no sistema pluralístico todos os interessados tendencialmente 
organizados da mesma maneira, todos eles teriam uma quota de influência e mobilização”.  
CANOTILHO. Curso de Direito Constitucional. p. 403.
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dos indivíduos na “autodeterminação política e na abolição do domínio dos 
homens sobre os homens”34. Ela permite uma “democratização da democracia”, 
ou seja, possibilita a efetiva participação social no processo racional discursivo 
sobre as alternativas presentes no processo legitimador da decisão política, 
tornando transparente os vários “sistemas sociais”, tendo a função, ainda, de ser um 
instrumento de input axiológico e de tolerar a mudança de domínio e de estilo de 
direção35.

O princípio da participação pública, vertente do princípio democrático36, 
foi erigido, com a Constituição Federal de 1988, no seu art. 1°, parágrafo único, 
à matéria constitucional, como um dos princípios constitucionais que modelam o 
Estado Brasileiro37.  O art. 1°, em seu parágrafo único, afirma que “todo o poder 
emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 
nos termos desta Constituição”38. 

Esse princípio consiste em uma concretização do pluralismo político e é 
expressão do direito de cidadania39 – ambos fundamentos da República Federativa 

34 Curso de Direito Constitucional.  p. 409. 
35 Ibid.. p. 417
36 Nesse mesmo sentido SANTOS, André Luiz dos; e CARAÇATO, Gilson. A consensualidade e os 
canais de democratização da Administração Pública. In: Cardozo, José Eduardo Martins; QUEIROZ, 
José Eduardo; SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos. Curso de Direito Administrativo Econômico. 
v. I. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 800; QUEIROZ, José Eduardo Lopes; e SANTOS, Márcia 
Walquíria Batista. O setor público. In: Cardozo, José Eduardo Martins; QUEIROZ, José Eduardo; 
SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos. Curso de Direito Administrativo Econômico. v. I. São Paulo: 
Malheiros, 2006.
 p. 197.
37 SANTOS, André Luiz dos; e CARAÇATO, Gilson. A consensualidade e os canais de democratização 
da Administração Pública, p. 800.
38 O direito internacional também garante a participação dos cidadãos nos procedimentos de decisão 
política, como por exemplo o art. 25 do ICCPR, o que garante àqueles “tomar parte da condução dos 
assuntos públicos, por meios diretos ou de representantes livremente escolhidos”.
39 Segundo a Constituição Federal de 1988, assim como as Constituições do Estado moderno, o 
cidadão consiste no sujeito político. Segundo Jordi Borja, “Ele é o possuidor de um estatuto que 
lhe confere, além de direitos civis e sociais, os direitos de participação política”. Borja afirma que 
o conceito de cidadão é fruto de uma realidade dinâmica; e que a cidadania consiste, em primeiro 
lugar, em uma “relação política entre um indivíduo e uma comunidade política, em virtude de que é 
membro do pleno direito dessa comunidade e lhe deve lealdade enquanto ela desfrute. Atualmente, 
a cidadania supõe um estatuto jurídico que atribui um conjunto de direitos políticos, civis e sociais 
aos sujeitos que a desfrutam. [...] Assim, a cidadania  permite executar, pelo menos teoricamente, o 
conjunto de papéis sociais que ensejam aos ‘cidadãos’ intervir nos assuntos públicos”. O papel do 
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do Brasil [art. 1°, inc. V e II, CF] - e de consciência social. Ele auxilia, como 
princípio instrumental, a representação política, a realização plena da democracia: 
os detentores do poder, no gozo de sua cidadania, têm a faculdade de escolher a 
maneira de se governar, e não apenas os governantes40. 

Esse princípio é uma evolução no conceito de democracia no que diz 
respeito à participação da sociedade na gestão da res publica41. O cidadão sai da 
função de mero eleitor, e passa a participar da gestão da administração pública, 
inclusive quando da tomada da decisão administrativa42; o que, em última análise, 
caracteriza-se por ser própria essência do princípio republicano, isto é, governo [ou 
coisa] do povo e para o povo.

Em suma, a participação faz com que o cidadão assuma o seu lugar na 
história e na sociedade, o de protagonista do Estado Democrático de Direito, 
como dono e destinatário do poder. E assim, auxilia para a educação e consciência 
individual como também para o desenvolvimento e ética social. 

3.2 A LIBERDADE DE EXPRESSÃO/LIBERDADE DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO

A democracia e a liberdade de expressão são formas de dois lados; uma não 
pode ser vista sem a outra. Não há como se pensar a democracia sem a liberdade de 
expressão (sem sentido amplo); e nem há liberdade de expressão fora de um regime 
democrático, pois este pressupõe uma sociedade no qual haja respeito às minorias 
e às opiniões dissonantes, além da crítica aos governantes e a fiscalização dos seus 

cidadão na reforma do Estado. In: PEREIRA, L. C. Bresser; WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes. 
Sociedade e Estado em transformação. São Paulo: Unesp, 2001. p. 362 e ss. 
40 MOREIRA NETO. Mutações do Direito Público. p. 274. Para Diogo de Figueiredo Moreira Neto, 
a ampliação juspolítica do conteúdo da cidadania, como decorrente do princípio da participação, é 
indispensável para o aprimoramento da democracia e a concretização do Estado Contemporâneo.
41 SANTOS, André Luiz dos; e CARAÇATO, Gilson. A consensualidade e os canais de 
democratização da Administração Pública. In: CARDOZO, José Eduardo Martins; QUEIROZ, José 
Eduardo; SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos. Curso de Direito Administrativo Econômico. Vol. I. 
São Paulo: Malheiros, 2006. p. 801/802. O autor leciona que “por meio da participação, a sociedade 
deixa de ser mera espectadora da História, passando a ser protagonista nas tomadas de decisões da 
Administração Pública. Pois será o próprio povo educado e consciente o único portador da chave da 
utopia, apontando e escolhendo o seu próprio caminho”. p. 802
42 QUEIROZ, José Eduardo Lopez; e SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos. O setor público. In: 
Cardozo, José Eduardo Martins; QUEIROZ, José Eduardo; SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos. 
Curso de Direito Administrativo Econômico. v. I. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 196.
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governos. Em sentido oposto, um regime totalitário se caracteriza pela opressão 
às minorias e opiniões discordantes (dissenso), procurando, através da força e da 
restrição à liberdade de expressão, atingir um consenso na sociedade. 

Querer pautar a sociedade em um consenso obrigatório é ignorar o seu 
consenso real, se realmente há a aceitação social ou se há mera obediência43. É 
praticamente impossível, em uma sociedade plural44, obter o consenso geral da 
sociedade sem que este esteja viciado. Por isso, Bobbio45 afirma que somente é 
possível avaliar o consenso real através do seu oposto: o dissenso. 

Para Bobbio46, existe uma diferença entre os governos que admitem 
todas as ideologias e todas as formas de organização política menos aquelas ditas 
subversivas, e os governos os quais excluem todas as ideologias e todas as formas de 
organização política exceto a oficial. Essa é a diferença entre as democracias liberais 
[referente à primeira], que tem como fórmula “toda a forma de dissenso é admitida, 
exceto as expressamente proibidas” e as “democracias” totalitárias [referente à 
segunda], “toda forma de dissenso é proibida, exceto as expressamente permitidas”.  

A expressão livre, tanto pelos conscientes quanto pelos dissencientes, é 
possibilitada pelo princípio da democracia e torna possível, pois, a presença do 
consenso e do dissenso, em que um não exclua o outro47.

O dissenso pressupõe diálogo, discussão, fundamentação e decisão dos 
pactos de concordância, fiscalização e críticas das decisões tomadas, cuja importância 

43 A obediência, segundo Norberto Bobbio, decorre do hábito ou medo de sanção, enquanto a 
aceitação, do convencimento de sua excelência.
44  “Quando hoje se fala de pluralismo ou de concepção pluralista da sociedade, entende-se três 
coisas. A primeira, uma constatação de fato: nossas sociedades são sociedades complexas, onde se 
formaram esferas particulares relativamente autônomas. A segunda, uma preferência: o melhor modo 
para organizar uma sociedade desse tipo é fazer com que o sistema político permita aos vários grupos 
ou camadas sociais que se expressem politicamente, participem, direta ou indiretamente, na formação 
da vontade coletiva. A terceira: uma refutação: uma sociedade política assim constituída é a antítese 
de toda forma de despotismo, em particular daquela versão moderna de despotismo a que se costuma 
chamar de totalitarismo.” BOBBIO, Norberto. Ideologias do poder em crise. Tradução Nilson Moulin. 
São Paulo: UNESP, 2008, p. 16.
45 As ideologias e o poder em crise. p. 50.
46 Ibid., p. 51
47 BOBBIO. As ideologias e o poder em crise, p. 53 e ss. A tirania é atingida quando a maioria se 
aproveita da sua situação para mudar as regras do jogo previamente definidas, fazendo com que esta 
maioria se torne unânime, excluindo, pois, a minoria.
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é fundamental para o sistema político e para a eficácia de suas constituições48. 
Para haver o dissenso é necessário um mínimo de liberdade – essencialmente a de 
expressão –, ordem e disciplina49.

Por outro lado, o consenso também tem a sua importância no sistema. 
Ele evita o clima de tensão e garante o respeito e o ajustamento dos valores 
coletivos, necessários ao sentimento de justiça, e, por conseguinte, gera equilíbrio 
ao sistema50. Isso ocorre em primeiro lugar porque permite concentrar todos os 
esforços na realização das metas coletivas; em segundo lugar, deixa os grupos sociais 
livres para participarem; e por fim, garante um alto nível moral no sistema, criando 
condições para uma maior participação social e um maior número de informações 
e menor resistência51. Mas esse consenso é eminentemente procedimental, sobre 
as “regras do jogo”.

J. J. Gomes Canotilho afirma que a legitimação democrática do 
procedimento constituinte garante a possibilidade de assegurar um resultado justo 
ao assegurar o consenso, as regras de discussão, o diálogo, a publicidade, a crítica e a 
refutação52. Perceba aí a importância conferida por Canotilho não só ao consenso, 
mas também ao dissenso, através de seus pressupostos: discussão, diálogo, crítica, 
refutação etc. 

Não há como haver o dissenso na democracia sem a liberdade de expressão. 
Na verdade a liberdade de expressão é o próprio pressuposto para o dissenso, pois 
apenas através dele é possível se pensar em discussões, diálogos e críticas às decisões 
tomadas. 

A abordagem aqui feita da liberdade de expressão é no sentido de 
liberdades políticas. Aquela pode ter diversas formas: a criação artística, literária e 
intelectual, a comunicação de doutrinas filosóficas, religiosas e políticas etc., mas é 
a liberdade de expressão em sentido político, de se posicionar-se ideologicamente e 
nos processos de tomada de decisões e ter acesso às informações públicas que será 
a liberdade instrumental para Amartya Sen, em seu sentido político. As demais 
liberdades de expressão, como, por exemplo, a religiosa, consistira na própria 
liberdade substantiva. 

48 FARIA, José Eduardo. Poder e legitimidade. São Paulo: Perspectiva, 1978, p. 112.
49 FARIAS. Poder e legitimidade. p. 106.
50 Ibid., p. 112. 
51 Ibid., p. 112. 
52 Curso de Direito Constitucional, p. 120.
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No sentido ora abordado, a liberdade de expressão é vista sob duas 
vertentes: a liberdade de expressar-se, de manifestar-se ideologicamente e participar 
dos processos políticos de tomada de decisões e também como a liberdade de ter 
acesso às informações de interesse público e coletivo. 

Em 13 de novembro de 1985, no parecer consultivo 05, a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, na interpretação do artigo 13 da Convenção 
Interamericana de Direitos Humanos, afirmou ter a liberdade de expressão dupla 
natureza: tanto o direito de transmitir quanto de buscar e receber informações e 
ideias53. 

Em uma vertente positiva, a liberdade de expressão, direito fundamental 
de 1º dimensão, consiste em expressar-se ideologicamente, sendo imprescindível 
uma imprensa livre e eleições periódicas, assim como a “presença” dos cidadãos 
no governo, com a participação em audiências e consultas públicas, dentre outros 
mecanismos. Em uma democracia, o governo está sujeito ao crivo popular, 
às pressões e críticas, sendo a participação, através da liberdade de expressar-se, 
essencial para uma melhora na gestão da coisa pública e uma maior probidade 
administrativa. Sempre que estamos sendo observados e podemos ser criticados, 
sofrer sanções sociais, o cuidado na atuação é maior, tendo mais responsabilidade 
nos nossos atos; e com o Estado isso não é diferente. 

Em sua vertente negativa – se assim possamos dizer –, a liberdade de receber 
a informação e de ser informado também é considerado um direito fundamental do 
cidadão e dever do Estado, essencial para o exercício da democracia. Em um país 
totalitário a informação prejudicial ao governo é controlada pelo próprio Estado, 
como por exemplo a China e Cuba, no qual a internet, atualmente o maior meio 
de comunicação e divulgação de dados, tem o total controle do Estado.

A informação de interesse coletivo e público é do povo, que através da 
liberdade de expressão poderá exercer a sua soberania e participar da gestão pública. 
Se caso contrário, for permitido ao governante limitar o acesso à informação que o 

53 MENDEL, Toby. Liberdade de informação: um estudo de direito comparado. 2. ed. Brasilia: 
UNESCO, 2009. Conforme a Corte, “Para o cidadão comum, é igualmente importante conhecer as 
opiniões dos outros e ter acesso a informação em termos gerais assim como o é o próprio direito de 
transmitir sua própria opinião”, concluindo que “uma sociedade que não é bem informada não é uma 
sociedade verdadeiramente livre.”
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desaprovem, proibir a publicação de notícias e/ou avaliações do seu governo, essa 
soberania não está mais nas mãos do povo, e sim no das autoridades54. 

Diversos organismos da comunidade internacional também reconheceram 
o acesso à informação como um direito fundamental, tais como a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (artigo 1955), Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção (art. 10 e 1356), Declaração Interamericana de Princípios de 
Liberdade de Expressão (item 457) e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos (artigo 1958). Em todos estes documentos o Brasil foi signatário. 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)59, 
em seu relatório sobre o Desenvolvimento Humano em 2002, afirmou que talvez 
a construção de diversos meios de comunicação, pluralistas e independentes, no 
qual haja a divulgação de informação, precisa e imparcial, em massa, seja a mais 
importante reforma para as instituições democráticas60. 

Tanto a Corte Interamericana de Direitos Humanos quanto a Corte 
Europeia de Direitos Humanos já reiterou, por diversas vezes, a importância da 
informação para uma sociedade verdadeiramente democrática e livre, sendo uma 
condição essencial para o progresso e desenvolvimento social. O acesso à informação 
é visto como o “oxigênio da democracia”.

54 SANKIEVICS. Alexandre. Liberdade de Expressão e Pluralismo: perspectivas e regulação. São 
Paulo, Saraiva, 2011, p. 34.
55 “Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem 
interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e 
independentemente de fronteiras”
56 “Cada Estado-parte deverá [...] tomar as medidas necessárias para aumentar a transparência em sua 
administração pública [...] procedimentos ou regulamentos que permitam aos membros do público em geral 
obter [..]) informações sobre a organização, funcionamento e processos decisórios de sua administração 
pública [..]”.
57 “O acesso à informação mantida pelo Estado constitui um direito fundamental de todo indivíduo. Os 
Estados têm obrigações de garantir o pleno exercício desse direito”.
58 “Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber 
e difundir informações e ideias de qualquer natureza [...]”.
59  O PNUD é o órgão da ONU (Organização das Nações Unidas) responsável por promover o 
desenvolvimento e eliminar a pobreza no mundo. Dentre suas responsabilidades, está o estudo e a 
elaboração sobre o desenvolvimento humano sustentável e as condições de vida das populações, assim 
como elaborar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Informação retirada do site: <http://
pt.wikipedia.org>. Acesso em: 18 maio 2012.
60 MENDEL, Toby. Liberdade de informação: um estudo de direito comparado. 2. ed. Brasilia: 
UNESCO, 2009.
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O ordenamento jurídico brasileiro, regulamentando o artigo 5º, inc. 
XXXIII, o inciso II do §3º do artigo 37 e o §2º do artigo 216 da Constituição 
Federal de 1988, e cumprindo com compromissos assumidos na comunidade 
internacional, disciplinou a Lei nº 12.52761, sancionada em 18 de novembro de 
2011 e em vigor em 16 de maio de 201262. 

Com essa Lei, o acesso à informação pública passa a ser a regra, e o sigilo, 
a exceção63. E para garantir o pleno exercício desse direito é definido diversos 
mecanismos, prazos e procedimentos para a entrega de informações solicitadas 
pelos cidadãos à Administração Pública, a qual não poderá recusar a informação, 
salvo as consideradas sigilosas. Detalhe que não só o cidadão não precisa motivar o 
seu requerimento como também o agente público não poderá recusar nem retardar 
a informação, sob a penalidade de ser condenado por improbidade administrativa. 
Além disso, é estabelecido que as entidades públicas devem divulgar na internet um 
rol mínimo de informações de interesse coletivo, de forma transparente e objetiva, 
no qual os dados técnicos sejam traduzidos na linguagem popular, acessível a toda 
população. 

Por fim, temos que o fluxo de informações é primordial para a efetiva 
participação do cidadão nos processos políticos de decisão e de controle, em virtude 
da ampliação da dialética e da garantia de equidade de oportunidades de discurso. 
Por conseguinte, se tem decisões melhores e mais éticas; governos e cidadãos mais 
responsáveis e com melhores condições de conhecer e acessar os demais direitos 
essenciais, como os benefícios sociais, a educação e a saúde. Ou seja, são as 
liberdades políticas [instrumentais] em seu papel de promover o desenvolvimento 
e na ajuda da expansão das demais liberdades instrumentais, tais como a garantia 
da transparência e oportunidades sociais, e a expansão das liberdades substanciais.

61 A Lei Federal nº 12.527 teve origem em debates no âmbito do Conselho de Transparência Pública 
e Combate à Corrupção, órgão vinculado à Controladoria-Geral da União [CGU]. E ainda foi 
discutida na sociedade e debatida e sancionada no Congresso. 
62 Ver a CARTIILHA ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA DA Controladoria-Geral da União. 
Disponível no site: <www.cgu.gov.br>. ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA: Uma introdução à 
Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Disponível em:  <Http://www.cgu.gov.br>. Acesso em: 21 
maio 2012.
63 Apesar de essa lei consistir no marco regulatório do acesso à informação pública, o Portal da 
Transparência do Governo Federal (www.transparencia.gov.br), lançado em 2004, foi uma importante 
iniciativa na divulgação das informações de interesse coletivo no âmbito federal.
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4 SOBRE A INTERNET E AS REDES SOCIAIS

Após esclarecer que o presente trabalho leva em consideração a ideia de 
desenvolvimento para Amartya Sen e a exposição acima sobre liberdades políticas, 
passamos agora a demonstrar como a internet aliada à liberdade dos cidadãos de 
manifestar-se nos processos políticos de decisão ou de controle se torna, no mundo 
atual, extremamente importante para o desenvolvimento social.

4.1 O BENEFÍCIO PARA O DESENVOLVIMENTO

Em síntese, o desenvolvimento social consiste em um processo que visa 
expandir as liberdades substantivas dos cidadãos; o qual para isso serão primordiais 
as liberdades instrumentais, dentre elas as liberdades políticas e garantias de 
transparência. Poderíamos entender as liberdades políticas como a liberdade de 
o indivíduo atuar nos processos políticos de decisão e de controle dos gastos 
estatais, possibilitado por uma liberdade de expressão, em sentido amplo. Dessa 
forma, a liberdade política não poderia ser entendida em separado das garantias 
de transparência, haja vista que aquela só poderia ser plenamente exercida se 
possibilitado uma real transparência republicana; e esta só seria possível em um 
regime democrático, inerente ao exercício das liberdades políticas. Ou seja, de certa 
forma há uma relação cíclica entre ambos, atuando para a expansão das liberdades 
substantivas. 

A internet atualmente atuaria como uma forma de conectar as pessoas, 
aproximando-as e facilitando a comunicação, além de aumentar a visibilidade e 
controle sobre a atuação estatal, o qual possibilita uma crítica mais aguçada sobre as 
atitudes imorais, ilegais, ineficientes e até mesmo irracionais. Dessa forma, podemos 
visualizar os diversos benefícios surgidos dessa nova sociedade plural e democrática 
no sentido de beneficiar o desenvolvimento social e ético. 

Primeiramente, a internet amplia a comunicação e diálogos, com 
discussões, debates e críticas; essencial para uma sociedade democrática. Se em um 
pais totalitário, a intenção é afastar as pessoas, impedir a divulgação de ideias e 
críticas ao governo, a internet possibilita exatamente o contrário, a melhora e uma 
maior proximidade na comunicação, além de aproximar a relação entre Estado e 
cidadão e permitir a este uma maior participação na gestão da coisa pública. 

Diversas Universidades Federais no Brasil foram construídas durante a 
ditadura militar. E ao observar algumas dessas Universidades, percebemos que seus 
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Centros foram construídos de forma esparsa no intuito de dificultar a comunicação 
entre os estudantes, exatamente a parcela da população responsável pelas maiores 
críticas e manifestações contra o governo ditatorial. A internet atua em sentido 
inverso: tem a função de aproximar as pessoas e facilitar a sua comunicação, de 
forma clara e célere. 

Atualmente, China e Cuba, países que ainda vigoram – de certa forma - 
o regime totalitário, o conteúdo figurado nas redes é de controle estatal. Diversos 
conteúdos não podem ser expostos naqueles países por atacar, criticar as políticas 
governistas, e muitas vezes apenas por ser contra a ideologia daquele governo. Eles 
controlam, inclusive, o material disposto no site de buscas mais conhecido do 
mundo, Google. 

Com a internet, o espaço público, território para discussões e 
manifestações, e o próprio exercício da democracia participativa aumenta, é 
expandido, tornando-se agora um espaço mais fluido, mas de dimensões muito 
maiores ao espaço físico convencional. Não há mais o problema geográfico existente 
na época das ditaduras, pois o espaço agora é virtual64. Podemos nos conectar, 
discutir e controlar políticas públicas e governamentais existentes do outro lado 
do país. Assim nasce o “ciberterritório” e a “ciberdemocracia”, uma das maiores 
esperanças para a ampliação da democracia participativa65. 

Para se ter uma ideia da amplitude do ciberterritório, o Brasil é, de 
acordo com o Ibope NetRatings, o quinto país com maior número de conexões 
à internet, com 79,9 milhões de internautas, passando de 27% da população, 
em 2007, para 48%, em 2011. Desses quase 80 milhões, 46,3 milhões acessam 
a internet regularmente66. E, conforme o instituto Ibope, daqueles que acessam a 

64 CARVALHAL, Márcia. Relações públicas na ciberdemocracia. In: CHAMUSCA, Marcello; 
CARVALHAL , Márcia. Relações Públicas Digitais: O pensamento nacional sobre o processo de 
relações públicas. Salvador: VNI, 2010.
65 Conforme Carvalhal, o conceito de ciberdemocracia “está diretamente ligado à questão do 
alargamento da dimensão participativa da democracia que aqui se discute, bem como com a ação 
efetiva do cidadão através do seu trânsito nos ciberterritórios.” Relações públicas na ciberdemocracia. 
In: CHAMUSCA, Marcello; CARVALHAL , Márcia. Relações Públicas Digitais: O pensamento 
nacional sobre o processo de relações públicas. Salvador: VNI, 2010.
66 ANTONIOLI, Leonardo. Estatísticas, dados e projeções atuais sobre a Internet no Brasil. Disponível 
em: <http://www.tobeguarany.com/internet_no_brasil.php>. Acesso em: 21 maio 2012.



57

DIREITO POLÍTICOS, SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO

internet frequentemente, 79% utilizam as redes sociais, o que corresponde a uma 
média de 35 milhões de usuários, com a média de 32 anos67. 

A nível mundial, estima-se que em 2012 o número de usuários na internet 
irá chegar a 2 bilhões. E ainda: todo dia são publicados 200 milhões de tuites e 500 
mil pessoas entram pela primeira vez na internet68. 

No que diz respeito especificamente às redes sociais, no Facebook há 
mais de 100 milhões de usuários ativos acessando o site através de seus dispositivos 
móveis; mais de 25 milhões de peças [links, notícias, posts, notas, álbuns de fotos, 
etc] são compartilhados por mês; por mês as pessoas gastam mais de 500 bilhões de 
minutos apenas no Facebook69. 

Quanto ao Twitter, normalmente apenas 25% (vinte e cinco por cento) 
dos 110 [cento e dez milhões] de usuários têm twitter, os demais o utilizam pela 
plataforma de terceiros; a cada dia 300 mil novos usuários acessam essa rede social; 
por mês são 180 milhões de visitas; e há mais de 600 milhões de buscas nessa 
plataforma70. 

No Youtube, 2 (dois) bilhões de espectadores são recebidos por dia; a 
cada minuto, 24 horas de vídeo são carregados; precisaríamos viver cerca de 1.000 
(mil) anos para poder ver todos os vídeos no Youtube atualmente71. 

No que se refere aos Blogs, 77% (setenta e sete por cento) dos usuários da 
internet têm blogs; os blogueiros utilizam em torno de cinco diferentes sites sociais 
para direcionar as informações passadas; e mais de 50% dos blogueiros têm mais de 
um blog; e 1 novo blog é criado por segundo72.

Em suma, o ciberespaço é extremamente amplo e poderoso. Se tivermos 
consciência do poder que temos nas mãos, poderemos fazer uma revolução digital 
no intuito de concretizar uma gestão democrática participativa nos Estados de 
Direito (a ciberdemocracia).

67 E-COMMERCE. NEWS. 79% dos internautas ativos do Brasil frequentam sites de redes sociais. 
Disponível em: <http://ecommercenews.com.br>. Acesso em: 21 maio 2012. 
68 ANTONIOLI, Leonardo. Estatísticas, dados e projeções atuais sobre a Internet no Brasil. Disponível 
em: <http://www.tobeguarany.com/internet_no_brasil.php>. Acesso em: 21 maio 2012.
69 CABRAL, Daniela. 50 dados sobre mídias sociais. Disponível em <http://www.bodhgaya.com.br> 
Acesso em: 15 jun. 2012. 
70 Ibid.
71 Ibid.
72 Ibid.
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Nesse sentido, visualizamos os seguintes benefícios:

a) Ampliação da comunicação e diálogos para os processos políticos.  

Com o ciberterritório e a ciberdemocracia, há uma ampliação da 
possibilidade de se exercer as liberdades políticas e a garantia da transparência. Ou 
seja, às pessoas é possibilitada a participação mais efetiva dos processos de decisão 
política, tanto de decisão, como, por exemplo, as audiências e consultas públicas, 
quanto de iniciativa de projeto de lei. Se a Lei nº 9.709/98 [a qual regulamenta 
os artigos 14, inc. I, II e III, da Constituição Federal] dispõe, em seu artigo 13, a 
necessidade de pelo menos 1% (um por cento) do eleitorado brasileiro, distribuído 
em pelo menos 5 Estados da República para iniciar o projeto de lei de iniciativa 
popular, e pensarmos que o eleitorado atualmente é de cerca de 140 milhões de 
brasileiros, poderíamos admitir, em 1988 (ano da promulgação da Constituição), 
a quase impossibilidade de se criar uma lei de iniciativa popular. No entanto, a 
partir do novo espaço público [ciberterritório] essa tarefa ficou muito mais fácil, 
pois já existem programas no qual as pessoas podem assinar algo, só colocar o 
nome e o número do CPF, sem sair de casa. O exemplo mais recente é a da Lei 
Complementar nº. 135/2010, conhecida como a Lei da “Ficha Limpa”. 

De outra forma, a rede mundial de computadores também possibilita a 
discussão entre a sociedade e os parlamentares para o aprimoramento, legitimação 
e qualificação de um projeto de lei já em curso. Isso pôde ser observado no projeto 
do novo Código de Processo Civil, no qual durante o lapso temporal de um mês, 
iniciado em 12 de abril de 2011, foi oportunizado aos cidadãos a oportunidade de 
debater o tema. Houve uma discussão aberta e democrática para o aprimoramento 
e fortalecimento do projeto de lei. 

Essa forma de debate em um ambiente online e interativo denota a 
importância da democracia participativa, com a produção de inputs legitimantes e 
axiológicos no sistema. A própria sociedade, através do debate entre os particulares, 
poderá escolher os valores a serem introduzidos no sistema, gerando uma melhor e 
mais racional e responsável decisão política, seja na elaboração de normas ou escolha 
de metas e da gestão do dinheiro público, assim como ocasionará o fortalecimento 
da legitimidade do processo político. 

b) Administração Pública mais transparente e controle da Administração 
Pública.

Por outro lado, essa nova dinâmica relacional possibilita uma 
Administração mais transparente e mais próxima à sociedade. Com a internet e a 



59

DIREITO POLÍTICOS, SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO

Lei de acesso à informação (Lei Federal nº 12.257), a Administração Pública passa 
a possuir uma “cortina de vidro”, na qual suas decisões, atos e gastos deverão ser 
mostrados em site da internet, à disponibilidade de cada cidadão.  

Assim, haverá um controle maior sobre a prestação de suas contas e 
gastos, o qual provavelmente culminará em um melhor gasto público e uma maior 
responsabilidade fiscal.  Pois possibilitará a cada cidadão protestar e cobrar uma 
maior eficiência e probidade na gestão da coisa pública. 

Para esse resultado ser alcançado, não somente a Lei de Acesso à 
informação é importante, mas a internet como um todo, principalmente através das 
redes sociais, tais como o Facebook, Twitter, blogs e Youtube. O fator importante 
destes meios de comunicação é a forma como a informação se dissipa, em tempo 
recorde, e a amplitude gerada. 

Dessa forma é possível colocar uma informação de interesse coletivo e 
público, cujas proporções não poderemos ab initio imaginar, pois nunca saberemos 
quem a verá e quem a compartilhará. Irá ser gerada uma forma de teia, com a 
rápida divulgação e para pessoas inimagináveis. 

O cidadão passa a ser o próprio jornalista, com a capacidade de divulgar as 
informações que julgar necessário, bem como suas ideologias e crenças. Aos poucos, 
a sociedade perde o vício de receber a informação apenas dos meios de comunicação 
de rádio e televisão, os quais muitas vezes – para não dizer quase sempre – têm 
o viés “político”, no sentido de favorecimento de determinado grupo político, 
deixando a informação viciada e parcial e ocasionando a perda de sua qualidade 
e gerando dúvidas sobre as informações perpassadas. Perceba que a ausência do 
pluralismo no setor de comunicação, com a informação sendo passada por um 
pequeno número de pessoas, torna-se um problema para a realização do discurso 
democrático. A diversidade da mídia, e principalmente de ideias – possibilitada por 
essa nova interação tecnológica – é determinante para o fortalecimento do espaço 
público de discussão, concretizada através da liberdade de expressão. 

Por diversas vezes saímos da esfera jurídica e entramos nas normas 
sociais73, sempre com o objetivo de conduzir a uma sociedade mais educada e ética 

73 Entendemos normas no sentido descrito por Norberto Bobbio. As nossas vidas são reguladas por 
todos os lados, seja na esfera jurídica, social, moral, religiosa etc. Cada uma dessas esferas regulará 
a nossa vida de alguma forma, através de normas próprias. As normas serão exatamente as regras de 
conduta, as quais irão lhe proibir, permitir ou obrigar a fazer algo; e na sua inobservância haverá 
uma sanção. A natureza da esfera será definida pela sanção a ser aplicada; se a sanção for de natureza 
jurídica, a norma será jurídica; se de natureza social, a norma será social. Ou seja, cada esfera dessas 
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e reduzir a corrupção no setor público, e, assim, ajudar a sociedade a se desenvolver. 
E aqui deixamos claro o entendimento de norma no sentido de regras de conduta, 
no qual no seu conteúdo haverá uma obrigação, permissão ou proibição; e na sua 
inobservância, uma sanção a ser aplicada. No caso da norma social, a sanção será 
“meramente” social. 

Imagine agora um cidadão colocar uma parte do diário oficial em que há 
um gasto público exorbitante ou uma dispensa e/ou inexigibilidade de licitação em 
uma situação fática incabível juridicamente. Precisa apenas de uma pessoa publicar 
essa foto nas redes sociais para a divulgação tomar proporção inimaginável. Se antes 
praticamente ninguém – salvo raríssimas exceções - olhava o diário oficial, agora 
basta uma pessoa fazer isso e divulgar o resultado na internet e nas redes sociais.  

As redes sociais podem ainda ser utilizadas para pressionar parlamentares 
e Chefes do Executivo a votar no processo legislativo em determinado sentido o qual 
a sociedade acha mais correta, como aconteceu, por exemplo, no caso #VetaDilma, 
um fenômeno das redes sociais. Nesse caso, criou-se um movimento na internet 
com o intuito de pressionar a Presidenta do Brasil a vetar diversos dispositivos do 
Novo Código Florestal que a sociedade entendia ser prejudicial ao Meio Ambiente.

Há ainda as hipóteses em que a sociedade passa a divulgar na internet e 
principalmente nas redes sociais os membros do Legislativo que estão respondendo 
a processo judicial por crimes cometidos contra a Administração Pública ou a 
processos que desabonem a sua conduta. E com a proximidade das eleições, tais 
propagandas podem ser extremamente negativas para tais candidatos; levando-os a 
atuar de forma mais responsável para poder continuar no cenário político. 

A internet ainda possibilita uma maior concorrência nos procedimentos 
licitatórios, na modalidade do pregão, o qual na esfera federal é obrigatório, sendo 
preferencialmente o eletrônico. Neste há o benefício da transparência/publicidade, 
no momento em que qualquer cidadão pode acompanhar os lances efetuados pelos 
participantes, e o benefício da eficiência, quando temos participantes concorrendo 
diretamente, dando propostas cada vez menores para poderem contratar com 
a Administração. Assim, haverá maior economia do erário público e um maior 
controle sobre os participantes. 

possui sanções próprias para as suas normas. Ver BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 
Apresentação Tercio Sampaio Ferraz Júnior.  Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. 6 edição. 
Brasília: Universidade de Brasília, 1995; ______. Teoria da Norma Jurídica. Trad. Fernando Pavan 
Batista e Ariani Bueno Sudatti. Apresentação Alaôr Caffé Alves. Bauru. São Paulo: EDIPRO, 2001.
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Por fim, é cediço a utilização de programas pela Administração Pública na 
qual esta procura saber quais as principais reclamações na internet acerca da gestão 
pública, para assim procurar resolver e melhorar a sua aceitação. Nesse caso, não 
importa os motivos que levaram a tomar tal atitude e a resolver determinada situação, 
mas sim que isso provavelmente implicará uma expansão das liberdades individuais, 
retirando as amarras destas e, por conseguinte, gerando desenvolvimento. 

Em suma, em vários dos casos citados acima temos a situação de os 
cidadãos utilizarem-se das redes sociais para impor sanções [sociais] em virtude 
de condutas praticadas pelo ente estatal. Esse “julgamento da sociedade” tem um 
imensurável ganho em razão da relação entre o exercício das liberdades políticas e a 
internet. E em outros casos, temos a internet como um instrumento de uma gestão 
pública mais eficiente e transparente.

4.2 O CASO DA “PRIMAVERA ÁRABE” E O #FORAMICARLA 

Em 18 de dezembro de 2010, Mohamed Bouazizi, um jovem vendedor 
tunisiano de 26 anos, queimou seu próprio corpo como forma de protesto, após 
a humilhação de receber um tapa de uma funcionária pública por reclamar das 
propinas cobradas para a liberação do seu instrumento de trabalho, um carrinho 
de cachorro quente. 

O jovem Bouazizi não imaginava a decorrência do seu ato, a “Primavera 
Árabe”. Esta revolução, uma série de manifestações e protestos, começou na Tunísia 
e se espalhou rapidamente pelo Oriente Médio e o Norte da África. Em virtude dela 
diversos líderes foram depostos do poder, tais como Zine El Abidin Ali, ditador 
da Tunísia, que estava no poder há 23 anos; Hosni Mubarak, presidente egípcio, 
renunciou seu mandato de 30 anos após dias de protestos; e o presidente da Líbia 
Muammar al-Gaddafi entrou em coma com um tiro na cabeça após ser capturado 
por rebeldes, falecendo posteriormente74.  

Ademais, durante este período de instabilidade regional vários líderes 
anunciaram sua intenção de renunciar: o presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, 
anunciou que não iria tentar se reeleger em 2013, terminando seu mandato de 
35 anos. O presidente do Sudão, Omar al-Bashir também anunciou que não iria 
tentar a reeleição em 2015, assim como o premiê iraquiano, Nouri al-Maliki, 
cujo mandato termina em 2014, embora tenha havido manifestações cada vez 

74 WIKIPEDIA. Primavera Árabe. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org>. Acesso em: 18 maio 
2012.
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mais violentas exigindo a sua demissão imediata. Protestos na Jordânia também 
causaram a renúncia do governo, resultando na indicação do ex-primeiro-ministro 
e embaixador de Israel, Marouf Bakhit, como novo primeiro-ministro pelo rei 
Abdullah.

Segundo Antônio Negri e Michael Hardt75, apesar da motivação inicial 
dessa onda de protesto se pautar no fim dos governos tiranos e autoritários, questões 
como desemprego e diversas questões sociais serviram como pano de fundo para 
inflamar a massa, composta por pessoas extremamente inteligentes e educadas. 

Já em Natal, capital do Rio Grande do Norte, surge em meados de 
2011 o movimento #ForaMicarla. Este tinha como motivação a suposta gestão 
incompetente da prefeita Micarla de Souza na administração municipal, além de 
indícios de irregularidades no seu governo, principalmente no que se refere aos 
contratos públicos. 

O movimento cresceu de forma assustadora, tendo seu ápice no dia 7 de 
junho de 2011, quando os seus integrantes ocuparam o pátio interno da Câmara 
Municipal de Natal, no intuito de forçar os vereadores a uma investigação mais 
eficiente dos atos da Prefeitura. Um dos principais objetivos do grupo era não só 
a retirada da prefeita do cargo público, como também pressionar e dialogar com o 
poder público para a apuração de fatos que denotaram, no mínimo, uma grande 
ineficiência de gestão. E ainda: pedia-se a abertura de uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) para apurar os contratos de aluguéis realizados pela prefeitura 
e particulares, que, segundo o movimento, “vêm sendo efetuados com notório 
superfaturamento dos preços”76.

Mas o que a “Primavera Árabe e o #ForaMicarla têm em comum?

Ambos se utilizaram das redes sociais, tais como o Facebook, Twitter 
e youtube, para conseguir adeptos, convocar reuniões, divulgar imagens das suas 
ações e principalmente pressionar o Poder Público de todos os lados para agir de 
determinada forma. A importância das redes sociais foi tamanha que, em ambos os 

75 NEGRI, Antônio; HARDT, Michael. Negri e Hardt escrevem sobre a revolta árabe. Disponível 
em: <http://www.outraspalavras.net/2011/02/25/arabes-desbravam-uma-nova-democracia/>. Acesso 
em: 21 maio 2012. 
76 A carta completa enviada para o Presidente da Câmara Municipal de Natal, assim como o abaixo 
assinado para apoiar o movimento, pode ser encontrado no site: <http://www.peticaopublica.com.
br/?pi=P2011N11053>.
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casos, foi consenso geral entre os jornalistas, sociólogos e demais profissionais que 
sem a internet esses movimentos não teriam tido a proporção tomada. 

Assim, a transmissão da informação não fica apenas nas mãos da 
imprensa, muitas vezes corrupta e vendida a grupos políticos, cujas informações 
perpassadas à sociedade dependem unicamente dos editores. O cidadão passa a 
poder se comportar como um verdadeiro jornalista, divulgando informações e 
escrevendo a sua opinião em blogs e nas mídias sociais e praticamente nada pode 
ser feito contra isso, caso contrário o próprio regime democrático ruiria. 

O que se pretende demonstrar nesse caso é que a internet pode ser 
grande aliada, tão importante quanto fundamental à democracia participativa, pois 
permite organizar manifestações e conseguir adeptos em tempo recorde, assim como 
transmitir ao vivo os acontecimentos. Além disso, ela ainda serve para produzir 
inputs axiológicos no sistema e fazer com que os governantes passem a atuar de 
forma mais ética e eficiente, voltados para as questões sociais. Ou seja, a através 
dessa relação podemos visualizar a retirada das amarras das liberdades substantivas 
(direitos fundamentais), como a fome, a ausência de moradia, de segurança, saúde 
e a corrupção administrativa; sendo, pois, essencial para o desenvolvimento.

Ademais, como ensina o próprio Sen, a liberdade pressupõe 
responsabilidade: quanto mais liberdade for dada aos cidadãos, isso implicará em 
um aumento de responsabilidade, em um crescimento diretamente proporcional. 
Assim, com a ampliação das liberdades políticas dos particulares poderíamos 
esperar uma maior responsabilidade destes e aos poucos uma sociedade mais ética, 
com a crescente preocupação voltada pelas questões sociais; sendo imprescindível, 
portanto, ao desenvolvimento. 

Não podemos deixar de utilizar toda essa força em prol do desenvolvimento 
e da própria democracia participativa.  Temos de perceber que a democracia 
representativa está em ruinas. Esta fundou-se no mito da “identidade entre 
representante e representado”, cuja crença reside em que quando aquele decide, 
é como se o próprio representado estivesse decidindo: o povo se autogoverna77. E 
nem é preciso dizer, isso não passa de um mito!! 

Disso surge o seguinte problema: o povo, verdadeiro detentor do poder, 
na concepção plenamente difundida nas sociedades liberais ocidentais, qual seja, a 

77 SILVA, José Afonso. Poder Constituinte e poder popular. p. 45. O autor, no entanto, afirma que 
o modelo representativo é criação da ideologia burguesa e consiste em um meio de tornar abstrata a 
relação “governo/povo”. Op. cit., p. 48.
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democracia representativa, passa, literalmente, o seu poder à mão daquelas pessoas 
que deveriam lhe representar. E, com isso, perde o interesse pelos problemas que 
o atinge; se transforma em um “alienado político” e é transformado em “terceiro 
não interessado” nos procedimentos decisórios, ou seja, no procedimento de 
legitimação do poder.

Acredito estarmos vivendo o início de uma mudança no sistema político, 
no qual o povo, verdadeiro detentor do poder, sai da posição assumida na democracia 
representativa e começa a participar cada vez mais da vida pública social, seja no 
processo legislativo – seja utilizando-se da iniciativa popular para propor projetos 
de lei e/ou nas discussões de processo de lei já em curso, seja cobrando posições 
éticas na votação desses projetos –, seja protestando e cobrando dos administradores 
públicos uma maior eficiência e probidade na gestão da coisa pública, assim como 
controlando os gastos estatais. É a era da democracia participativa78, uma realidade 
cada vez maior em razão da ciberdemocracia. 

O momento é totalmente propicio para esse modelo democrático, não 
só pelo lado negativo: a total falta de compromisso público por parte dos políticos; 
como também pelo lado positivo: a conscientização da população e o crescimento 
vertiginoso do uso da internet, principalmente das redes sociais. 

A internet torna-se, assim, um poderoso aliado à sociedade. Cabe-nos 
saber usá-la de forma correta para o desenvolvimento social, através da democracia 
participativa e da ciberdemocracia.   

5 AS  POLÍTICAS  PÚBLICAS  DE  INCLUSãO  DIGITAL

O Brasil é o quinto país do mundo em usuários de internet, com quase 80 
milhões de usuários ativos utilizando diariamente esse meio de comunicação. No 
entanto, em números reais isso corresponde apenas 37,4 % da população nacional, 

78 A democracia participativa foi elevada à 4ª dimensão dos direitos fundamentais por Paulo 
Bonavides. Nesse sentido, ver BONAVIDES, Paulo. A Constituição aberta: temas políticos e 
constitucionalismo da atualidade, com ênfase no Federalismo das Regiões. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 
2004. ______. Teoria do Estado. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. No entanto, entendemos a 
democracia participativa como o exercício das liberdades políticas, possibilitada por uma evolução 
dos direitos fundamentais de 1º geração.
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enquanto em países como os Estados Unidos e a Alemanha, essa porcentagem 
chega a quase 80% da população79. 

Há uma grande desigualdade social quando falamos da vida virtual, 
principalmente se levarmos em consideração que apenas 0,6% dos 10% mais 
pobres tem acesso à internet, enquanto entre os 10% mais ricos, esse número é de 
56%80. 

É fácil perceber que ainda uma grande parcela da população nacional, 
mais da metade dos brasileiros, não possui acesso à internet, estando, portanto, 
excluídos do mundo digital. Por outro lado, acredito não ser motivo de desânimo, 
até mesmo em virtude de estarmos no estopim da época da revolução digital. 
Em 2002, apenas 2% da população tinha acesso à internet, hoje são 37,4%, um 
aumento significativo em um prazo de 10 anos. 

Se observarmos o passado recente, na década de 90 celular era um artigo 
de luxo, produto adquirido apenas por pessoas com boa vida financeira. E hoje, um 
pouco mais de uma década da chegada do celular, este produto se tornou acessível 
a absolutamente todos os brasileiros, dos mais ricos aos mais humildes; qualquer 
pessoa possui um celular. E a tendência é haver internet em todos os celulares. 
Se pensarmos que em todo o mundo, mais de 100 milhões de pessoas acessam o 
Facebook através de dispositivos móveis e que a internet vai estar presente em todos 
os celulares, em um futuro bem próximo é possível prever praticamente toda a 
população acessando a internet através dos seus aparelhos móveis. 

Há ainda diversas políticas públicas no sentido de proporcionar uma 
inclusão digital aos menos favorecidos. A inclusão digital visa inserir toda a sociedade 
nesse novo contexto mundial possibilitado pelas novas tecnologias, através de um 
processo de democratização do acesso às novas tecnologias da informação. Para a 
inclusão digital é necessário três instrumentos básicos: computador, acesso à rede e 
o domínio dessas ferramentas.

Antes de adentrar especificamente nas políticas de inclusão digital, 
cabe mencionar que o professor Raul Katz, da Universidade de Columbia (EUA) 
apresenta um estudo no qual comprova que as ações de inclusão digital e de 
incremento da banda larga trazem um crescimento econômico ao país. O professor 
defende que “Quanto maior a penetração do acesso à internet em banda larga, 

79 ANTONIOLI, Leonardo. Estatísticas, dados e projeções atuais sobre a Internet no Brasil. Disponível 
em: <http://www.tobeguarany.com/internet_no_brasil.php>.
80 Ibid.
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maior será o impacto na economia”; a cada 10 pontos percentuais possibilitados 
pela banda larga, haveria um aumento de 0,037 pontos percentuais no Produto 
Interno Bruto (PIB) dos países. Levando em consideração a atuação conjunta da 
banda larga com a inclusão digital, esse crescimento econômico poderia chegar a 
0,5 ponto percentual do PIB. Além do crescimento no PIB, haveria também um 
aumento da produção industrial, de empregos e de acesso à cultura e educação, pela 
população81. 

O Programa de Inclusão Digital foi instituído pela Lei Federal nº 11.196, 
de 21 de novembro de 2005 e regulamentado pelo Decreto nº 5.602, de 6 de 
dezembro de 2005. Conforme o artigo 28 daquele e o artigo 1º deste, a venda 
de computadores convencionais tiveram as alíquotas de Contribuição para o PIS/
PASEP e da COFINS reduzidas a zero. 

Em face disto, vimos nos últimos anos os valores dos computadores e 
laptops reduzirem drasticamente, se tornando acessível às maiorias das pessoas. 
Tanto o é que uma recente pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
mostrou que nos últimos 4 anos a quantidade de computadores por habitantes no 
país praticamente dobrou; enquanto antes eram 50 milhões de computadores, hoje 
são 99 milhões. Com isso, o Brasil possui uma média de 51% de computadores por 
habitantes, ultrapassando a média mundial de 42%82. E a perspectiva é alcançar o 
número de 200 milhões de computadores até 2017, o qual consistiria na estatística 
de uma máquina por habitante83. 

Em 25 de agosto de 2009, foi criado o Decreto nº 6.948, o qual institui 
o Comitê Gestor do Programa de Inclusão Digital (CGPID), delimitando sua 
competência no art. 2º84. 

81 PORTAL DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES DO MATO GROSSO. Inclusão digital traz 
crescimento econômico. Disponível em: <http://www.acaodigital.mt.gov.br>. Acesso em: 19 jun. 2012.
82 GOVERNO FEDERAL. Média de computadores por habitantes no Brasil ultrapassa número 
mundial. Disponível em: <http://www.inclusaodigital.gov.br> Acesso em: 18 jun. 2012. 
83 Ibid.  
84 “I – estabelecer as diretrizes gerais de gestão e aplicação dos recursos financeiros destinados 
ao Programa de Inclusão Digital; II – aprovar o plano anual de trabalho do Programa de Inclusão 
Digital e avaliar seus resultados periodicamente; III – acompanhar e monitorar a implementação e 
desempenho dos projetos no âmbito do Programa de Inclusão Digital; [...] V – elaborar estudos e 
propostas relativos a projetos relacionados no Programa de Inclusão Digital e destinados a subsidiar as 
decisões no âmbito da Presidência da República, relativas a projetos e programas de inclusão digital.”.
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Em 12 de maio de 2010 foi criado o Decreto nº 7.175, o qual instituiu 
o Programa Nacional de Banda Larga – PNBL. Corroborando com o apresentado 
no presente artigo, vemos que o artigo 1º do Decreto estabelece não só o objetivo 
de “fomentar e difundir o uso e o fornecimento de bens e serviços de tecnologias de 
informação e comunicação”, mas também acelerar o desenvolvimento econômico 
e social (inc. II), reduzir as desigualdades sociais e regionais (inc. IV), promover a 
geração de emprego e renda (IV), assim como possibilita aprimorar a eficiência e 
o controle da gestão pública e ampliar os canais de comunicação com a sociedade, 
facilitando a criação de serviços de governo eletrônico.

Pelo Programa Nacional de Banda Larga mais de 61 mil escolas públicas 
de ensino fundamental e médio já têm acesso à internet banda larga de alta 
velocidade, acima de 2 Megabits por segundo (Mbps), chegando em alguns casos 
até 10 Mbps. Só em 2012, 2078 escolas conectaram-se ao programa, com uma 
média de 17 novas instituições por dia85. 

Segundo recente pesquisa divulgada pela USP, há mais escolas públicas 
conectadas em banda larga do que escolas privadas. Enquanto 84,5% dos colégios 
privados estão conectados à internet rápida, esse número é de 86,1 nas escolas da 
rede municipal, 89,7%, nas da rede estadual, e de 90,6% nas da rede federal86. E o 
objetivo é de até 2014, 100% das escolas estarem conectadas à banda larga. 

O referido programa tem ainda como meta levar a banda larga, através 
das redes de fibra ótica, a todas as regiões do país. Para isso, há a previsão de duas 
fases: a primeira, levar, até o final de 2012, a banda larga a todas as regiões do país, 
exceto a região norte; e na segunda fase, com conclusão para 2014, o programa 
atenderia as demais regiões, consideradas as mais afastadas, como os municípios da 
Amazônia87. 

Ademais, está previsto incentivos fiscais aos serviços de telecomunicações, 
desoneração fiscal dos modems e incentivar a oferta de planos a preço reduzido, 
com o objetivo de reduzir substancialmente o valor pago para ter acesso à banda 
larga e permitir a inclusão digital88. 

85 TELEBRASIL. Mais de 61 mil escolas públicas já têm banda larga gratuita. Disponível em: <http://
www.telebrasil.org.br>. Acesso em: 21 maio 2012.
86 Ibid.
87 PLANALTO. Programa Nacional de Banda Larga. Disponível em:<http://www4.planalto.gov.br/
brasilconectado/pnbl>. Acesso em: 16  jun. 2012. 
88 Ibid. 
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6 CONSIDERAçÕES FINAIS

Sem pretender esgotar o tema – até mesmo por acreditar que estamos em 
um momento inicial de uma Revolução digital –, passamos agora a fazer algumas 
considerações finais sobre o objetivo proposto: estudar a relação entre a internet e 
as liberdades políticas para o desenvolvimento. 

Em primeiro lugar, cabe salientar que não sabemos ainda se as 
consequências que a internet e redes sociais trarão serão em sua maioria benéficas 
ou não, mas acredito depender apenas de nós, cidadãos, a utilização desses 
instrumentos a nosso favor e lutar para a sua real função social. 

Nesse sentido, em virtude da ampliação desse espaço público 
(ciberterritório), no qual os diálogos e comunicações passam a ser realizados em um 
ambiente virtual muito mais aberto e célere, entendo ser a internet um instrumento 
de fundamental importância para uma nova democracia, a ciberdemocracia, a qual 
permitirá ao cidadão – verdadeiro detentor do poder em um Estado Democrático – 
exercer a sua real função, deixando, portanto, de ser um alienado político e terceiro 
não interessado no processo de decisão política. Como o próprio Amartya Sen 
ensina, quanto mais liberdade o cidadão possuir maior será a sua responsabilidade. 
E nesse caso, na expansão das liberdades políticas, poderemos ver um aumento 
da responsabilidade dos particulares no controle da gestão pública, na cobrança e 
críticas ao governo. 

Entende-se que finalmente, em face da internet, estaríamos vendo a 
ascendência e concretização de uma verdadeira democracia participativa, no qual 
passaremos a atuar de forma cada vez mais eficiente na gestão pública, seja atuando 
nos processos legislativos, iniciando projetos de lei ou participando das discussões 
de outros, seja controlando os atos do Poder Público e criticando sempre que for 
pertinente. 
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Os desafios da nova política indigenista brasileira: inclusão
social, desenvolvimento humano e identidade cultural

Julianne Holder da Câmara Silva Feijó

1 INTRODUçãO

O segundo pós-guerra revelou ao mundo que nem só de direitos civis e 
políticos vive o homem, ganhando relevo as preocupações inerentes à dignidade 
da vida humana e ao fornecimento, pelo Estado, do mínimo básico existencial, os 
chamados direitos fundamentais de segunda dimensão, voltados para a satisfação 
das necessidades elementares do ser humano. Surgiu a partir de então uma discussão 
acerca da íntima relação existente entre o direito e o desenvolvimento, sendo aquele 
considerado como um instrumento em favor da realização do segundo. 

Entretanto, os contornos iniciais da preocupação com o desenvolvimento 
ligavam-se ao crescimento econômico dos países ditos periféricos e à independência 
das colônias asiáticas e africanas, preocupando-se mais com a elevação do Produto 
Nacional Bruto (PNB) e da balança superavitária do que com a qualidade de vida 
da população em geral. Desenvolver era sinônimo de crescer economicamente. 

Somente ao longo do tempo percebeu-se que o desenvolvimento de 
uma Nação apresenta muitas outras facetas além do crescimento econômico, tais 
como alfabetização, acesso a uma saúde de qualidade, nutrição, meio ambiente 
saudável e qualidade de vida em geral, proporcionadas a toda a população de forma 
equânime. Foi então que Amartya Sen introduziu uma inovadora perspectiva a 
cerca do desenvolvimento, no qual aborda o fator econômico como algo puramente 
instrumental, o meio, e não o fim do desenvolvimento em si mesmo.

Para Amartya Sem, desenvolvimento significa um processo de ampliação 
das liberdades reais que uma pessoa desfruta, consistindo na eliminação de qualquer 



74

SÉRIE PERSPECTIVAS JURÍDICAS DO DESENVOLVIMENTO

forma de privação da liberdade que possa limitar as possibilidades e oportunidades 
da pessoa1. Trocando em miúdos, Sen dá especial atenção às liberdades individuais 
do ser humano, encarando-as como uma forma de ampliação de suas possibilidades 
de vida. Somente desfrutando de toda a liberdade possível – seja de ir e vir, seja de 
saciar a fome, de obter conhecimento, de participar da vida política da comunidade, 
seja a de expressar sua opinião e seguir a sua religião – é que o indivíduo poderia ter 
real possibilidade de escolher levar uma vida que de fato valorize e deseje2, sendo o 
processo econômico apenas um instrumento em favor desse objetivo maior.

Então fica claro que, nesta perspectiva, o direito, conforme no ensina 
Welber Barral3, surge como um instrumento de realização do desenvolvimento. 
Será através do direito, máxime a partir do catálogo de direitos fundamentais 
assegurado pelo ordenamento jurídico, que o Poder Público ofertará políticas 
públicas e fortalecerá os processos democráticos, fornecendo oportunidades 
e escolhas de vida à população. Somente com educação de qualidade, acesso às 
fontes de conhecimento, liberdade de manifestação e religião, acesso a bons serviços 
de saúde e nutrição além da participação política é que o ser humano possui 
plena capacidade de se desenvolver e escolher seguir a vida que lhe parecer mais 
satisfatória, faltando qualquer desses elementos faltará liberdade de opção que lhe 
assegure uma vida em dignidade, condição sine qua non para uma avaliação positiva 
do desenvolvimento da própria Nação. 

Sen atribui especial relevo à democracia e às liberdades civis, conferindo à 
oposição política organizada e ao pluripartidarismo importante papel na expansão 
das liberdades, uma vez que somente com voz e visibilidade política é que a 
população pode fazer exigir direitos e melhoria de condições, pressionando o Poder 
público à realização de seus ideais. Nesse viés encontramos o gancho perfeito para 
inserir a questão trabalhada no presente ensaio: a proteção ao ser indígena. Há 
muito relegados à marginalização social, sem visibilidade política e força de impor 
seus interesses à sociedade dominante, os indígenas resistiram silenciosamente por 
cinco séculos de dominação. 

1 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010, p. 16.
2 Op. Cit., p. 33.
3 Desenvolvimento e sistema jurídico: A busca de um modelo teórico. In: BARRAL, Welber; 
PIMENTEL, Luiz Otávio. (Org.). Teoria Jurídica e Desenvolvimento. Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2006. Passim.
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Quando aflorou no cenário internacional a preocupação com a dignidade 
humana e com a igualdade substancial, reconhecendo a necessidade de proteger e 
assegurar direitos às minorias, época coincidente com o processo de redemocratização 
brasileira, os indígenas e outras comunidades tradicionais vislumbraram a chance 
de sair da invisibilidade com que foram tratados por tantos séculos, uniram forças 
e lutaram pelo reconhecimento de seus direitos e de sua identidade, acabando por 
ganhar voz e força política a ponto de realizar uma transformação sem precedentes 
na história constitucional do País. 

Com a Carta constitucional de 1988 abandonou-se o vetusto paradigma 
da aculturação e incorporação progressiva do índio ao nosso modus vivendi, 
dominante desde a colonização portuguesa, garantiu-se ao índio o direito de 
continuar sendo índio e de reproduzir sua cultura, assegurando um sólido sistema de 
proteção aos seus direitos e interesses, dentre os quais o de ter acesso, tanto quanto 
qualquer outro membro da sociedade brasileira, à uma educação de qualidade e aos 
serviços de saúde, sempre em conformidade aos seus usos e costumes tradicionais, 
abandonando-se definitivamente a usual política de imposição e dominação cultural 
herdade dos colonizadores.

Neste particular, frise-se que, na perspectiva de Amartya Sem, eliminar as 
formas de privação da liberdade engloba qualquer tipo de intolerância e repressão, 
mormente a intolerância cultural, onde um grupo dominante impõe ao dominado 
a reprodução de sua cultura em detrimento das existentes, que acabam por sofrer 
uma verdadeira desagregação estrutural e gradativo desaparecimento. Por século 
foi o que se observou com as comunidades indígenas e afro-descendentes. Daí a 
conexão da redemocratização do País, que possibilitou o reconhecimento e proteção 
à diversidade cultural brasileira, com as proposições de Sen de eliminar as formas de 
privação da liberdade, ou seja, no caso indígena, de eliminar a intolerância cultural.

Dentro deste contexto, analisaremos nos capítulos que se seguem 
as nuances desta reforma na política indigenista brasileira, sofrida com a 
redemocratização do País pós Constituição de 88, bem como os novos contornos 
da legislação voltada à tutela do ser indígena, perpassando pelas políticas públicas 
de maior relevo voltadas à concretização de seus direitos e bem-estar, finalizando 
com a análise de alguns julgados envolvendo delicadas questões acerca dos direitos 
indígenas4.

4 Sem negligenciar as diferenças conceituais entre os termos índios, silvícolas, tapuios, aborígenes, 
autóctones, dentre outras formas utilizadas para designar o indígena, utilizaremos todas essas expressões 
como sinônimas, apenas para fins didáticos.
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2 O ÍNDIO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Dada a radical mudança no tratamento destinado ao indígena após a 
Constituição brasileira de 1988, o que trouxe implicações decisivas a se refletir 
nas instituições, nas decisões dos Tribunais e, sobretudo, no redirecionamento das 
políticas públicas voltadas à satisfação das necessidades dos silvícolas, trataremos 
neste ensaio apenas a legislação que se manteve compatível com a Carta ou editada 
sobre suas diretrizes. Não nos debruçaremos sobre a infinidade de normas emitidas 
pelo Estado brasileiro, voltadas à disciplina da situação indígena no País, desde o 
período colonial até bem antes da promulgação da Constituição de 88, até porque 
se norteavam por princípios e aspectos teóricos bastante diversos do tratamento 
hodierno reservado aos autóctones.

2.1 QUEBRANDO PARADIGMAS: A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988 E AS TRANSFORMAÇÕES NA TUTELA JURÍDICA AO
SER INDÍGENA

Até bem pouco tempo atrás reinava no cenário internacional, e com forte 
influência nacional, as ideias do liberalismo econômico e do seu correspondente 
modelo de Estado, cuja maior preocupação voltava-se para a limitação do poder 
político e garantia das liberdades individuais. Era a época de ouro do positivismo 
jurídico, do mecanicismo, do objetivismo científico, do juiz “boca da lei”, 
parafraseando Montesquieu e da “Constituição folha de papel” de Lassale5. 
A sociedade da época era compreendida como algo estático e homogêneo, não 
comportando variações nem dando espaço para a alteridade. Tudo o que não 
correspondesse aos padrões adequados para uma “sociedade capitalista moderna” 
estaria fadado à marginalização e gradativas tentativas de assimilação pela cultura 
envolvente.

Neste contexto, o indígena e sua peculiar formação étnica e cultural, 
nitidamente diferenciada dos contornos pré-moldados de uma sociedade liberal, 
não encontrava espaço social nem reconhecimento político que propiciasse a defesa 
de sua condição singular. O Estado brasileiro, bem como a maioria dos estados 
latino-americanos, acreditavam que a condição do índio era transitória, que o seu 
modo de vida “primitivo e obsoleto” estaria com os dias contados e que o índio 
iria, e desejaria, se inserir gradativamente em nosso modo de vida “civilizado”. 
Lamentável equívoco, triste preconceito. 

5 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 95.
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Com a evolução da teoria do Estado e consequente consolidação do 
Estado Constitucional e toda a sua preocupação com a materialização da dignidade 
humana – agora posicionada no epicentro do ordenamento jurídico irradiando seus 
valores a partir de uma Constituição invasora e dotada de grande força normativa – 
as preocupações voltaram-se para a efetivação do catálogo de direitos fundamentais 
sem os quais a dignidade humana nunca alcançaria sua plenitude. Dentro deste 
clima de garantia de direitos e de concretização da dignidade para todos, os direitos 
dos povos indígenas ganharam um novo tratamento. Os séculos de resistência ao 
processo de assimilação cultural acabaram por demonstrar aos não índios a intenção 
de manter o que lhes era mais precioso: a condição de índio, vivendo como índios 
e não como “brancos”.

Evoluiu-se, então, para compreender que materializar a dignidade humana 
em favor desses grupos significaria admitir sua condição peculiar, abandonando o 
vetusto padrão integracionista e reconhecendo aos índios o direito à diferença, o 
direito à preservação e reprodução de sua singularidade cultural. Essas novas ideias 
construídas a partir do princípio da dignidade humana acabaram por influenciar 
também, e felizmente, o Ordenamento Jurídico brasileiro e a novel Constituição 
que nascia no fim da década de 80.

Assim, fortemente inspirada por valores pluralistas e multiculturais 
a Constituição Federal (CF) de 88 realizou uma revolução sem precedentes na 
história brasileira de proteção ao indígena, substituindo o paradigma de assimilação 
social, orientador de toda a legislação anterior voltada aos silvícolas, por uma sólida 
proteção à sua singularidade étnica e cultural. A CF garantiu ao índio o direito 
de cultivar e perpetuar suas tradições, cultura, religião, língua e crenças (art. 231, 
caput), reconhecendo que o índio está aqui para ficar, merecendo respeito e proteção 
pela sua condição peculiar. 

No capítulo dedicado à cultura a Carta ainda prevê a proteção das 
manifestações culturais indígenas e afro-descendentes, além das de outros grupos 
participantes do processo civilizatório nacional (art. 215, §1º), reconhecendo o 
importante papel da diversidade étnica e regional na formação da sociedade 
brasileira (art. 215, §3º, V).

A nova dogmática constitucional visa preservar a diversidade cultural do 
País, reconhecendo que o Brasil é uma nação multicultural e pluriétnica, formada 
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por uma riquíssima variedade de populações tradicionais6 que merecem ter seu modo 
de vida secular e sua cultura singular preservados uma vez que contribuíram, e ainda 
contribuem, para a formação da identidade do povo brasileiro, consubstanciando 
nosso patrimônio cultural (art. 216).

A Carta ainda foi a primeira a destinar um capítulo exclusivamente 
voltado para a disciplina dos direitos indígenas e a que mais se alongou sobre o tema, 
construindo um sólido sistema de proteção à identidade cultural dos autóctones. 
Reconheceu ainda as organizações sociais índias e o direito sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam além das necessárias a suas atividades produtivas e ao 
seu bem-estar (art. 231, §1º), garantindo o usufruto exclusivo das riquezas naturais 
ali encontradas (art. 231, §2º). Com isso a Carta Magna reconheceu o caráter 
congênito da posse indígena sobre as terras que habitam, um direito originário 
que precede a qualquer outra forma de ocupação territorial, o que arrematou mais 
adiante, no §6º, ao declarar que são nulos, não produzindo qualquer efeito jurídico, 
os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas 
(TI) ou a exploração de suas riquezas naturais.

Ao certificar o caráter originário da posse indígena sobre as terras que 
habitam a CF ainda admitiu a ancestralidade desse vínculo entre índio e terra, o 
que justifica a necessária proteção casada da terra e da cultura silvícola. Isto porque 
o indo possui um relacionamento de intimidade para com o meio ambiente no 
qual se encontra inserido. Não é qualquer terra que reproduz uma cultura indígena, 
mas a “mãe-terra” na qual o índio nasceu e se criou, onde os seus antepassados 
conviveram e se encontram sepultados. O resgate histórico e espiritual do grupo 
conecta-se ao território habitado imemorialmente. Daí porque a Carta veda a 
remoção dos grupos tapuios de suas terras tradicionais, o que somente será possível 
em face de catástrofe ou epidemia que ponha em risco a sobrevivência da própria 
tribo, ou no interesse da soberania do País (art. 231, §5º).

6 A medida provisória nº 2.186-16/2001 (que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético e ao 
conhecimento tradicional associado) estabelece a seguinte definição de comunidade tradicional: 
“Grupo humano, incluindo os remanescentes de comunidades de quilombos, distinto por suas 
condições culturais, que se organiza, tradicionalmente, por gerações sucessivas e costumes próprios, 
e que conserva suas instituições sociais e econômicas”.  Melhor definição é trazida por Diegues e 
Arruda (apud Santilli, 2005. p. 132): “Grupos humanos diferenciados sob o ponto de vista cultural, 
que reproduzem historicamente seu modo de vida, de forma mais ou menos isolada, com base na 
cooperação social e relações próprias com a natureza. Tal noção refere-se tanto a povos indígenas 
quanto a segmentos da população nacional, que desenvolveram modos particulares de existência, 
adaptados a nichos ecológicos específicos”.
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Outra importante consequência advinda da originalidade da posse 
indígena é a demarcação, cujo dever de realização compete à União (art. 231, 
caput)7. A demarcação possui caráter meramente declaratório uma vez que a posse 
indígena é congênita e originária, não constituindo o direito dos aborígenes sobre 
suas terras, mas apenas declarando um direito preexistente, acarretando a extrusão 
de qualquer indivíduo não índio de seus territórios, sem qualquer indenização, a 
não ser pelas benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé (art. 231, §6º).

Entretanto, se a CF destina aos autóctones a posse plena das terras por 
eles habitadas e o usufruto de suas riquezas naturais, a propriedade dessas terras 
permanece com a União (art. 20, XI), nua-proprietária, num regime suigeneris 
de posse e propriedade, cabendo às TI o papel de um bem público afetado 
permanentemente à uma finalidade pública: a habitação indígena, sendo, inalienável 
e indisponível, inclusive pelos próprios índios (art. 231, §4º).

Outra inovação trazida pela Novel Carta constitucional foi o disposto 
no art. 232, que confere aos índios, suas comunidades e organizações legitimidade 
para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, não exigindo 
representação ou assistência de quem quer que seja. Esse dispositivo põe fim ao 
retrogrado instituto do regime tutelar que vigia até então, com respaldo no Estatuto 
do Índio (EI)8, e que considerava o autóctone um incapaz, devendo a FUNAI, 
órgão indigenista federal, assisti-lo em todas as situações sob pena de invalidade 
do ato.

Em verdade, o Estatuto do Índio reproduzia as normas constantes no 
Código Civil de 1916, que tratava o silvícola como relativamente incapaz, cessando 
a sua incapacidade à medida que fosse se adaptando à civilização do País, revelando 
a transitoriedade com que a condição silvícola era tratada na época9. Protegia-se 
para integrar, acreditando-se sinceramente que a integração fosse o melhor para 

7 Ressalte-se que o art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), estipulou 
um prazo de cinco anos, a partir da promulgação da CF/88, para que a União realizasse a demarcação 
das TI brasileiras, prazo este, por óbvio, não observado.
8 Lei Federal nº 6.001 de 19 de dezembro de 1973.
9 É cediço que o projeto inicial do Código Civil de 1916, de autoria de Clóvis Beviláqua, não 
continha o dispositivo da incapacidade indígena, que fora introduzido pelo Senado. De fato 
Beviláqua discordava da imposição do regime tutelar ao índio através do Código Civil, não só porque 
a regulação da capacidade civil indígena deveria constar de diploma específico, como pela estranheza 
em se imputar aos índios um regime tutelar de incapacidade, tradicionalmente destinado ao direito de 
família. Vide: SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. O renascer dos povos indígenas para o direito. 
Curitiba: Juruá, 2008, p. 98.
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o índio, e uma vez integrado o tapuio deixaria de ser índio e perderia os direitos 
inerentes a esta condição. 

Esse quadro mudou a partir de 05 de outubro de 1988, quando o índio 
no Brasil passou a ter o direito a ser índio10, não havendo mais o que se falar em 
incapacidade, mormente em face do art. 23211 supra mencionado, fazendo bem 
o novo Código Civil em deixar a temática para a legislação específica (art. 4º, 
parágrafo único). Não se objetiva mais a incorporação do silvícola ao nosso modus 
vivendi, pelo contrário, protege-se o seu direito de viver conforme suas tradições 
culturais, a viver como índio.

Na parte final do artigo 231, a Constituição determina que caberá à 
União proteger e fazer respeitar todos os bens indígenas. Discordamos daqueles 
que acreditam ser este dispositivo a manutenção do regime tutelar12, a CF 
apenas determinou à União um dever de bem zelar pelos bens indígenas, aqui 
compreendidos na acepção lata, incluindo não só suas terras e os recursos naturais 
nelas presentes, mas abarcando sua vida, saúde e bem estar como um todo. 

De fato, tudo o mais que reporta aos indígenas fora atribuído, pela Carta, 
à União, seja a demarcação de suas terras, seja a propriedade delas, seja a competência 
para legislar (art. 22, XIV), seja a competência da justiça federal para julgar as 
disputas envolvendo seus direitos (art. 109, XI), nada mais coerente, portanto, 
que a proteção dos bens indígenas coubesse também à União, nada mencionando 
o dispositivo acerca do retrogrado regime tutelar presente no Estatuto desde 
1973. Além do mais, a atribuição de legitimidade às organizações e comunidades 
indígenas de ingressarem em juízo na defesa de seus direitos, sem exigir qualquer 
representação para tanto, deixa clara a intenção do Legislador Constituinte em 
abandonar definitivamente o anacrônico regime tutelar do EI.

Outro importante direito assegurado aos índios pela Constituição refere-
se ao disposto no §2º do artigo 210, que garante, quando do ensino fundamental, 
a utilização da língua materna indígena juntamente ao português, e da manutenção 
dos processos próprios de aprendizagem. O dispositivo consagra o bilinguismo e 
torna coerente as proposições da própria Carta, tendo de um lado a educação, 
um direito de todos inclusive indígenas, por outro a conservação e valorização 

10 Carlos Marés. Op. Cit., p. 107.
11 BARRETO, Helder Girão. Direitos indígenas – Vetores constitucionais. Curitiba: Juruá, 2008, p. 
40.
12 Carlos Marés. Op. Cit., p. 107.
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dos costumes e tradições silvícolas. Dessa norma defluirá importantes diretrizes 
e implicações na formulação de políticas públicas voltadas à satisfação do direito 
indígena à educação, conforme veremos mais adiante em capítulo específico.

Quanto à realização de empreendimentos econômicos em TI devemos 
observar duas situações distintas: A primeira refere-se à exploração de recursos 
naturais do solo, lagos e rios [a CF não inclui o subsolo] que fica proibida a 
qualquer não índio, sendo nulo qualquer ato destinado à sua exploração, salvo 
relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar 
(art. 231, §6º). Esta lei ainda não existe o que obsta, por óbvio, a exploração dos 
recursos naturais das TI.  

Por outro lado, o aproveitamento dos recursos hídricos, incluindo os 
potenciais energéticos, e a pesquisa e lavra das riquezas minerais, o que inclui a 
extração de petróleo, em TI fica condicionado à autorização do Congresso Nacional, 
ouvida as comunidades afetadas, assegurando-lhes participação no resultado 
da lavra, na forma da Lei (art. 231, §3º). Esta Lei também não existe, havendo 
alguns projetos tramitando no Parlamento há mais de uma década voltados para 
a regulamentação da mineração em terras indígenas. Não havendo norma que 
regule a consulta às comunidades ou a forma de remuneração pela participação na 
lavra, resta inconstitucional qualquer tentativa de explorar os recursos energéticos e 
minerários em TI antes da feitura e promulgação da referida lei exigida pela Carta13.

Quanto ao tema específico da oitiva às comunidades impactadas, merece 
destaque a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) – 
Convenção sobre povos indígenas e tribais em países independentes – que dentre 
outras coisas disciplina o direito de consulta às comunidades indígenas ante a 
possibilidade de qualquer fato que possa lhes afetar diretamente, desde medidas 
legislativas até à presença de empreendimentos econômicos em suas terras. Tendo 
sido devidamente ratificada e incorporada ao nosso ordenamento jurídico através do 
Decreto 5.051 de 2004, a Convenção 169/OIT deve ser observada e cumprida pelo 
Estado brasileiro que a vem negligenciando sistematicamente, já tendo inclusive 

13 Não é, todavia, o que vem entendendo o DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) 
que distribui, inconstitucionalmente, títulos de pesquisa e lavra de minérios em TI. Maiores 
informações acerca da questão, vide FEIJÓ, Julianne Holder da C. S. Exploração de petróleo em terras 
indígenas: À procura de um marco legal. Revista Direitos culturais. Programa de pós-graduação em 
direito – Mestrado da URI, Campus de Santo Ângelo/RS. v. 5. nº 9.  p. 157-178. julho/dezembro 
2010. Disponível em: <http://srvapp2s.urisan.tche.br/seer/index.php/direitosculturais/issue/
view/23>. Acesso em: 2 jun. 2011.
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sofrido repreensão da Organização das Nações Unidas (ONU) por sua displicência 
quanto aos direitos indígenas14.

2.2 ASPECTOS LEGAIS DA PROTEÇÃO AO ÍNDIO BRASILEIRO

Principia-se este tópico com uma análise perfunctória do órgão federal de 
assistência ao índio, a FUNAI – Fundação Nacional do Índio -, fundação vinculada ao 
Ministério da Justiça de personalidade jurídica de direito privado e com patrimônio 
próprio. Instituída pela Lei 5.371/1967, com Regimento interno previsto no 
Decreto 7.056/2009, possui dentre as suas atribuições o dever de estabelecer as 
diretrizes e garantir o cumprimento da política indigenista, respeitando a pessoa 
do índio, suas instituições e comunidades tribais, “resguardando a aculturação 
espontânea do índio, de forma que sua evolução sócioeconômica se processe a salvo 
de mudanças bruscas”15; “promover a educação de base apropriada ao índio visando 
à sua progressiva integração na sociedade nacional”16; gerir o patrimônio indígena 
com fins ao custeio dos serviços de assistência ao índio17 e exercitar o poder de 
polícia nas TI18.

Dos dispositivos mencionados observamos a clara inspiração na 
política integracionista vigente na época da elaboração da Lei que instituiu o 
órgão indigenista, restando alguns de seus dispositivos incompatíveis com a 
Carta constitucional hodierna, não tendo sido, pois, recepcionados pela ordem 
constitucional vigente. Dos enunciados basta compreender que cabe à FUNAI a 
elaboração das políticas públicas destinadas ao bem estar dos índios, inclusive a 
educação e a assistência, bem como o exercício do poder de polícia nas terras índias.

Da mesma forma, o Estatuto do Índio, por ter sido elaborado segundo 
as orientações de assimilação cultural vigentes no século passado, apresenta alguns 
dispositivos não recepcionados pela Constituição vigente, que reconhece, valoriza 
e protege a singularidade cultural dos indígenas. É o caso do regime tutelar 
mencionado alhures, bem como do seu artigo primeiro que menciona como 

14 Em setembro de 2010, a ONU emitiu um relatório chamando à atenção do País pelo desrespeito 
aos direitos humanos dos povos indígenas e, sobretudo, pela inobservância do direito de consulta dos 
povos afetados pelo Complexo hidrelétrico de Belo Monte, no Rio Xingu, Estado do Pará.
15 Art. 1, I, a e d, da Lei 5.372/67.
16 Art. 1, V, da Lei 5.372/67.
17 Art. 3, III, da Lei 5.372/67.
18 Art. 1, VII, da Lei 5.372/67.
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objetivo do EI regular a situação jurídica dos índios e suas comunidades com o 
“propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, 
à comunhão nacional”, não logrando recepção na nova ordem constitucional. No 
que não contrariar a atual Carta, no entanto, resta plenamente válido, sendo a 
única referência legislativa voltada à disciplina dos direitos indígenas em termos 
gerais.

O art. 2, incisos VII, VIII e X do EI diz que caberá à União, aos Estados 
e Municípios executar programas e projetos tendentes a beneficiar as comunidades 
indígenas, visando à melhoria de suas condições de vida e a sua integração no 
processo de desenvolvimento, bem como garantir aos autóctones o pleno exercício 
dos direitos civis e políticos. Tais dispositivos revelam as intenções do legislador de 
tornar concorrente e cooperativo a realização de políticas públicas em favor dos 
índios.

Importante dispositivo do Estatuto é o artigo sexto em que preleciona o 
respeito aos usos, costumes e tradições das comunidades indígenas nas relações de 
família, na ordem de sucessão, no regime de propriedade e nos atos ou negócios 
realizados entre os índios, aplicando-se, no entanto, as normas de direito comum 
quanto às relações entre índios não integrados e pessoas estranhas à comunidade. 

Da mesma forma, o artigo 57 do EI dispõe que será tolerada a aplicação, 
pelos grupos tribais, das sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, 
desde que não sejam penas de morte ou de caráter cruel ou infamante. É o que a 
doutrina convencionou chamar de jurisdição indígena, posto que retira do Estado o 
jus puniende para conferi-lo à comunidade19. 

Tal norma, a pesar de negligenciada pelos Tribunais apresenta-se 
em perfeita simetria com as orientações constitucionais de reconhecimento e 
preservação das normas costumeiras indígenas. Impossibilitar o grupo tribal de 
punir seus membros conforme seu direito consuetudinário e suas tradições seculares 
significa uma intervenção arbitrária nos hábitos da comunidade que a Constituição 
não ousou avalizar. Preservar a identidade cultural e garantir a perpetuidade física e 
cultural dos índios significa reconhecer a validade de seu direito costumeiro.

19 Neste aspecto, digna de nota é a Carta de Direitos do Cidadão, ratificada no México em 2002 que, 
dentre outras coisas, recomenda ao Poder Judiciário dos países signatários um tratamento que respeite 
a dignidade indígena, seu idioma, organização social e tradições culturais, possibilitando mecanismos 
de solução de conflitos conforme seu direito consuetudinário.
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O Estatuto ainda prevê aos índios o direito de acesso ao sistema de ensino 
vigente no País (art. 48), feitas as necessárias adaptações, dando-se a sua alfabetização 
tanto em português quanto na língua materna do grupo (art. 49), ensino bilíngue, 
portanto, harmonicamente ao disposto na Constituição. Prevendo, ainda, a 
formação profissional do índio, sugerindo o estímulo ao artesanato a às indústrias 
rurais (arts. 52 e 53), numa nobre tentativa de prestigiar a cultura e resgatar as 
tradições aborígenes. O único pecado do Estatuto, no que tange à educação, está no 
art. 50 que orienta a educação do índio para a integração na comunhão nacional, 
mais um dispositivo não recepcionado pela ordem constitucional hodierna. A 
Educação do índio fica a cargo do Ministério da Educação, devendo sempre ser 
ouvida a FUNAI, segundo determina o Decreto nº 26 de 1991.

Pegando o gancho na questão do ensino silvícola, merece destaque a Lei 
Federal nº 10.558/2002 que instituiu o Programa Diversidade na Universidade, 
a ser executado pelo MEC, que visa a promoção do acesso ao ensino superior de 
pessoas pertencentes a grupos socialmente desfavorecidos, especialmente os afro-
descendentes e os indígenas. A partir desta Lei será possível a inclusão do sistema 
de cotas raciais nas Universidades, destinando parte de suas vagas à estudantes 
indígenas e afro-descendentes. Entretanto, a Lei que deveria regular o sistema de 
cotas no Brasil ainda não fora aprovada pelo Parlamento, restando o PL 73/1999 
em trâmite há mais de uma década.

O artigo 54 defere aos índios o acesso aos meios de proteção à saúde 
facultados a comunhão nacional, assegurando-lhes especial assistência quando na 
infância, maternidade, doença e velhice. Dessa forma o indígena faz jus ao uso 
dos mecanismos do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de uma secretaria 
especial, a SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indígena), vinculada ao Ministério 
da Saúde (MS), além dos benefícios do regime geral de previdência social (art. 55).

No que tange a saúde dos indígenas, vale mencionar a Lei 8.080/90 
que institui o subsistema de atenção à saúde indígena integrante do SUS, mais 
precisamente da SESAI20, cabendo à União financiá-lo, podendo, entretanto, os 
Estados, Municípios, organizações governamentais e não governamentais atuarem 
complementarmente no regime de custeio. O subsistema terá como base os Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), unidades de atuação estrategicamente 
posicionadas conforme a ocupação geográfica das comunidades indígenas. Existem 
atualmente 34 DSEI espalhados pelo território brasileiro. 

20 A Secretaria Especial de Saúde Indígena se bifurca em dois departamentos, o de atenção à saúde 
indígena e o de gestão da saúde indígena.
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Até bem pouco tempo a questão da saúde indígena ficava a cargo da 
FUNASA (Fundação Nacional de Saúde)21 que continha os DSEI, entretanto, no 
Governo Lula, transferiu-se tal atribuição (assim como os DSEI) para o Ministério 
da Saúde, instituindo-se a SESAI no final da transição, em outubro de 2010. 
Outro instrumento normativo de relevo é o Decreto nº 23 de 1991, que dispõe 
sobre as condições para a prestação de assistência à saúde das populações indígenas 
que, dentre outras coisas, prevê a elaboração de projetos específicos que atendam 
as necessidades peculiares de cada comunidade, prevendo ainda o controle da 
desnutrição. 

Outro Decreto de destaque no tocante à saúde indígena é o 3.156/1999, 
que expressamente (art. 2) reconheceu o valor e a complementaridade da “medicina 
indígena”. De fato é cediço o conhecimento de práticas de manejo dos recursos 
naturais detidos pelas comunidades tradicionais, o chamado conhecimento 
tradicional associado à biodiversidade, que incluem não só práticas medicinais 
passadas de geração em geração, como técnicas de agricultura, caça e pesca, 
propriedades alimentares e farmacêuticas da flora e da fauna local, enfim, uma 
infinidade de conhecimentos acerca da biodiversidade detido por comunidades 
que vivem em uma perfeita interação com o meio natural no qual se encontram 
inseridas.

Quanto à demarcação das terras indígenas, regula o procedimento o 
Decreto nº 1.775 de 1996, que revogou integralmente o Decreto 22 de 1991. 

Merece destaque, ainda, o Decreto 25 de 1991 que dispõe acerca dos 
programas e projetos de autossustentação dos povos indígenas, disciplinando a 
intervenção em seus processos produtivos sempre que a sua autossustentação estiver 
comprometida, contando, para tanto, com uma articulação entre o Ministério da 
Justiça, através da FUNAI, e o Ministério da Agricultura e reforma agrária, através 
da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).

Por fim, existe ainda o Decreto 5.051/2004 que introduz em nosso 
Ordenamento a Convenção 169 da OIT, importante instrumento de proteção 
e efetivação dos direitos fundamentais das comunidades indígenas e tribais. 
A Convenção 169 veio para substituir a Convenção 107 da OIT de clara 
inspiração integracionista e, dentre outras questões, orienta os países signatários 

21 Antes de ser a FUNASA a responsável pela saúde indígena, a função cabia à FUNAI, através 
das Casas de saúde indígenas (Casai), delegada à primeira através do Decreto 3.156/99. As Casai 
continuam prestando sua assistência ao índio, agora diretamente vinculadas aos DSEI, componente 
da SESAI, Ministério da Saúde.
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que implementem um sistema de saúde a atender as populações indígenas; o 
fornecimento de educação, inclusive com alfabetização na língua materna e 
respeito às instituições tradicionais e fornecimento de profissionalização; o direito 
à terra ocupada e aos recursos naturais nela encontrados; prevendo, ainda, a plena 
efetivação de seus direitos sociais, econômicos e culturais, respeitados seus costumes 
e tradições.

A Convenção ainda garante às comunidades o direito de escolher suas 
prioridades quanto aos processos de desenvolvimento, inclusive econômico, sempre 
que possa haver interferência em sua cultura, tradições e bem-estar espiritual 
resguardando, ainda, o dever de os Estados nacionais consultá-los quando em face 
de medidas legislativas, administrativas ou empreendimentos minerários em suas 
terras passíveis de afetá-los. Devendo tal consulta ser de boa-fé e através de suas 
instituições representativas.

3 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOçãO DO BEM-ESTAR 
INDÍGENA

3.1 SAÚDE INDÍGENA

Como mencionado alhures, compete ao Ministério da Saúde, através da 
Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, o cuidado para com a saúde dos 
índios, competindo-lhe implantar, desenvolver e supervisionar as políticas públicas 
voltadas ao seu bem-estar. Para tanto conta com uma estrutura administrativa 
específica composta pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, os DSEI, 
as Casas de saúdes indígenas, as Casai, além de polos-base e postos de saúde, 
contando, ainda, com as equipes multidisciplinares de profissionais da saúde, tais 
como médicos, dentistas, enfermeiros e nutricionistas.

Recentemente, em 2011, a SESAI promoveu o “Abril saúde indígena”, 
importante iniciativa voltada à apresentação e debate, junto as comunidades 
silvícolas, das ações do Governo Federal destinadas a proporcionar um maior acesso 
dos índios a uma saúde de qualidade. O “Abril saúde indígena” envolverá, em 2012, 
a execução de três projetos, o “Brasil sorridente indígena”, “Rede cegonha indígena” 
além do controle do câncer de colo de útero.

Também em 2011 a SESAI deu início ao programa “amigos do sorriso”, 
prestando atendimento odontológico e nutricional, consultas médicas e assistência 
farmacêutica às comunidades indígenas. Em setembro deste ano a Secretaria 
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realizou a segunda etapa do programa, levando à 272 índios Cinta-Larga, da Terra 
Indígena Roosevelt, em Rondônia, o apoio sanitário. A primeira etapa aconteceu em 
agosto, na aldeia Gamir, município de Cacoal.

Em julho de 2011, a SESAI promoveu um treinamento de mais de 
setenta profissionais da área da saúde com fins à rápida realização de exames de 
sangue em índios, destinados à identificação de Hepatite B e C, HIV e Sífilis. O 
Exame não demora mais do que trinta minutos para ser concluído e a atuação dos 
profissionais se dá diretamente nas aldeias, sem necessidade de deslocamento dos 
tapuios. No Amazonas e em Roraima mais de quarenta e cinco mil índios que 
vivem em aldeias isoladas já foram beneficiados com os exames.

Grande realce merece o “PAC indígena”, integrante do Programa de 
aceleração do crescimento desenvolvido pelo Governo Federal e que já destinou 
cinquenta milhões de Reais para a execução de obras de construção ou reformas 
das Casas de saúde indígena, polos-base e postos de saúde de atendimento aos 
silvícolas, além de levar abastecimento de água e melhorias sanitárias à 423 aldeias.

Outro importante programa da SESAI, desta vez realizado em parceria 
com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef ), é a “Atenção Integrada 
às Doenças Prevalecentes na Infância” (AIDPI) que dedica-se à saúde das crianças 
indígenas, principalmente àquelas menores de cinco anos, promovendo oficinas de 
capacitação e subsídios às equipes multidisciplinares de profissionais da saúde a fim 
de proporcionar um melhor acompanhamento da situação da saúde na infância 
bem como orientando às famílias em questões de alimentação e nutrição.

3.2 EDUCAÇÃO INDÍGENA

O fornecimento de educação talvez tenha sido a primeira questão a 
despertar o interesse e a preocupação do Estado Brasileiro para com a situação 
dos índios, entretanto, de início essa preocupação voltava-se para a catequização 
e conversão ao cristianismo e, posteriormente, para uma incorporação do índio 
à sociedade envolvente. A primeira escola indígena data de 1922, a “escola rural 
mista do posto indígena de Simões Lopes” cujo objetivo era “civilizar” os índios, 
ensinando-lhes o português, num processo de assimilação cultural que visava, 
sobretudo, a formação de mão de obra para serviços como o de tropeiro, carpinteiro 
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e oleiro e que, mesmo assim, somente estava disponível aos homens22. Era a época 
do extinto Serviço de Proteção ao Índio (SPI), antecessor da FUNAI. 

Foi o Decreto 26 de 1991 que atribuiu ao Ministério da Educação e 
cultura (MEC) a coordenação das ações referentes à educação escolar indígena, 
conferindo as iniciativas às secretarias estaduais e municipais. Inspirada no novo 
paradigma constitucional de conservação e perpetuidade da singularidade cultural 
brasileira, a nova política de educação indígena deveria abandonar o estigma da 
homogeneização cultural, encarando que a educação das crianças indígenas não 
pode observar os mesmos processos de aprendizado das crianças não índias, 
devendo privilegiar a cultura singular de cada comunidade e seus processos próprios 
de aprendizagem. 

A educação indígena deveria voltar-se ao fortalecimento das tradições 
culturais do grupo étnico, discutindo e conscientizando os alunos quanto aos 
problemas, dilemas e dificuldades da sua gente, trabalhando os conhecimentos 
tradicionais e explorando a escrita em sua língua materna, deixando o português 
como segunda língua, acessória, um instrumento de comunicação intercultural. 
Infelizmente a prática revela que muitas escolas indígenas resumem o bilinguismo 
ao simples convívio do português com a língua nativa, utilizando esta apenas como 
mecanismo de rápida alfabetização no português, conduzindo, muitas vezes à perda 
da língua materna. 

A inserção de valores não índios na educação das crianças indígenas é 
outro problema enfrentado, acabando por dar início a um processo irreversível de 
desagregação cultural, além de tornar aquelas crianças futuros adultos disfuncionais 
para a comunidade posto que tiveram uma formação voltada para uma realidade 
distinta da de seu povo23.

Somente agora, após duas décadas da Constituição multicultural, é 
que o Governo pareceu compreender as peculiaridades e nuances que envolvem a 

22 TAUKANE. Darlene Iaminalo. Avanços e impasses na educação escolar indígena: A experiência 
dos Kurâ-Bakairi. In: VEIGA, Juracilda; SALANOVA, André (Orgs.). Questões de educação escolar 
indígena: da formação do professor ao projeto de escola. Brasília: FUNAI/DEDOC, Campinas/ALB, 
2001, p. 13-23. Disponível em: <http://www.funai.gov.br/projetos/Plano_editorial/Pdf/Questoes_
de_educacao_escolar_indigena.pdf>. Acesso em: 25 set. 2011. 
23 GUIMARÃES, Suzana Grillo. A formação do professor indígena no Brasil hoje. P. In: VEIGA, 
Juracilda; SALANOVA, André (Org.). Questões de educação escolar indígena: da formação do professor 
ao projeto de escola. Brasília: FUNAI/DEDOC, Campinas/ALB, 2001, p. 97-129. Disponível em: 
<http://www.funai.gov.br/projetos/Plano_editorial/Pdf/Questoes_de_educacao_escolar_indigena.
pdf>. Acesso em: 25 set. 2011. 
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educação de crianças indígenas, dando início a novas políticas educacionais sob o 
pálio da preservação e reprodução da diversidade cultural.

Hodiernamente existem mais de duas mil escolas indígenas, nas quais 
lecionam cerca de sete mil professores, sendo 85% deles de origem indígena, 
atendendo a quase cento e cinquenta mil estudantes, a maioria no Ensino 
Fundamental. Dessas escolas, vinte e quatro oferecem também o Ensino Médio, e 
apenas sete têm laboratórios de informática24.

Nesta perspectiva, merece destaque o projeto “Tucum”, idealizado pela 
Secretaria de Educação do Estado do Mato Grosso (SEDUC-MT) em parceria 
com a FUNAI que tem como objetivo formar e capacitar professores indígenas 
em nível de magistério, aliando as práticas e experiências indígenas aos processos 
de conhecimento. O projeto apresenta um currículo diferenciado e bilíngue com 
estágio em campo.

Similarmente ao projeto “Tucum”, a SEDUC do Pará oferece cursos de 
capacitação para professores indígenas, atendendo a mais de 32 povos espalhados 
pelos polos de Altamira, Marabá, Belém, Santarém, Oriximiná e São Felix do 
Xingu. Fora ao currículo habitual os professores estudam história da educação 
indígena, antropologia, linguística aplicada e língua indígena.

Voltando ao Mato Grosso, projeto da maior importância é o “Terceiro 
grau indígena” destinado à implantação de três cursos de licenciatura plena 
na Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT), nas áreas de ciências 
da matemática e da natureza; ciências sociais e línguas; e artes e literatura. São 
oferecidas 200 vagas, 180 das quais destinadas aos 35 povos do Estado. O projeto 
está sendo viabilizado através de um convênio entre a SEDUC-MT, a UNEMAT 
e a FUNAI, esta última se responsabiliza pelo apoio técnico e operacional além do 
transporte e auxílio financeiro aos cursistas. Importante ressaltar a importância do 
projeto em razão da escassez de ensino superior indígena no continente, existindo 
iniciativa similar apenas no México, Guatemala e Canadá. 

Do mesmo modo, visando ao acesso do indígena ao ensino superior, a 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), no Estado de São Paulo, oferecerá 
em 2012 um vestibular indígena, destinando 57 vagas para índios provenientes 
das escolas indígenas. A proposta vanguardista conta com a colaboração da 
FUNAI, através do bolsa-FUNAI, ajuda de custo destinada aos estudantes, que 

24 Mais informações, vide: DREYER, Diogo. A realidade da educação indígena. Disponível em: 
<http://www.educacional.com.br/entrevistas/entrevista0110.asp>. Acesso em: 7 out. 2011.
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ainda contarão com uma ampla assistência estudantil oferecida pela UFSCAR, tais 
como moradia, bolsa-alimentação, bolsa-atividade, além de assistência médica e 
odontológica.

Outra ação de peso no setor da educação indígena é o projeto “Vãfy25”, 
uma realização da FUNAI em parceria com a Universidade de Passo Fundo (UPF), 
no Rio Grande do Sul, lideranças e professores indígenas. O programa visa a 
formação de professores Kaigang (ou Guarani) no ensino fundamental, valorizando 
a língua, experiências, costumes e práticas tradicionais da etnia, garantindo às 
futuras gerações Kaigang a preservação de sua identidade cultural. 

Importante iniciativa a ser festejada foi a realização do projeto “Cidadania 
e justiça também se aprende na escola”, de autoria da Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB) que levou a mais de mil e quinhentos alunos indígenas da 
aldeia Jaguaripu, em Dourados/MS, noções sobre tripartição dos poderes, Sobre a 
estrutura do poder judiciário e sobre direitos e garantias individuais.

Em contrapartida, o projeto “Maloquinha”, de iniciativa da FUNAI, 
visa familiarizar os alunos do ensino fundamental de Brasília/DF com a cultura 
e a realidade indígena, promovendo apresentações de vídeos, teatros de bonecos, 
leituras e visitas a uma exposição permanente de artesanato silvícola bem como a 
uma oca tradicional. O projeto da FUNAI, de caráter permanente, tem capacidade 
para atender até 40 crianças por turno e fica a disposição das escolas que se 
interessarem em levar seus alunos que, ao final da visita, ainda recebem um kit 
contendo material educativo acerca dos índios do Brasil. 

O projeto é uma importante ação intercultural que, ao por em contado 
as crianças com a realidade do índio brasileiro, tem o poder de desmistificar tabus 
e estigmas, contribuindo para a formação de futuros adultos livres de preconceitos 
e simpáticos à diferença cultural, merecendo ser levado aos diversos Estados 
brasileiros, não devendo ficar restrito ao Distrito Federal26.

3.3 ALIMENTAÇÃO INDÍGENA

No campo da alimentação e preocupação com a nutrição indígena ganha 
especial destaque o “Programa de segurança alimentar indígena”, integralmente 

25 A palavra Vãfy significa artesanato em guarani e passa a ideia de construção.
26 Mais informações acerca deste e de outros projetos de iniciativa da FUNAI, vide o site da Fundação. 
Disponível em:<http://www.funai.gov.br>.
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mantido com recursos do Estado do Mato Grosso do Sul, consistente na distribuição 
mensal de quinze mil cestas-básicas para populações indígenas, sendo o único 
programa que fornece carne (charque) dentre os itens da cesta. O Governo do MS 
pretende através do programa minimizar a desnutrição infantil nas aldeias e prover 
as necessidades básicas dos indígenas.

Outra iniciativa na área é o projeto “Krahô”, desenvolvido pela FUNAI 
com a colaboração da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e 
da união das comunidades índias Krahô-Kapèy tendo como grande desafio conciliar 
as práticas agrícolas de baixo impacto ambiental, capazes de garantir a segurança 
alimentar das aldeias, com os costumes culturais desses povos.

3.4 OUTROS PROGRAMAS

Uma importante iniciativa a ser implantada a partir de 2012 é o projeto 
“GATI” (Gestão Ambiental em Terras Indígenas) que destina-se ao fortalecimento 
das práticas sustentáveis e conservação dos recursos naturais em TI, prevendo, 
ainda, a inclusão social das comunidades e o fortalecimento de seu papel como 
conservadores da diversidade biológica e cultural. O projeto se originou de uma 
parceria entre a FUNAI, o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento e a ONG The Natura Conservancy (TNC), 
dentre outros colaboradores.

Outra ação de relevo, também com incentivo internacional, é o “projeto 
Integrado de Proteção às Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal”, ou 
simplesmente projeto PPTAL, integrante do programa piloto de conservação 
das florestas tropicais do Brasil, cujo objetivo gravita em torno da conservação 
da biodiversidade, redução da emissão de carbono e promoção de um maior 
conhecimento das atividades sustentáveis da floresta tropical. Assim, o PPTAL visa 
a melhoria da qualidade de vida das populações indígenas através da conservação 
dos recursos naturais existentes em suas terras.

Por fim, vale mencionar a iniciativa do MEC, em 2011, de fornecer um 
curso de capacitação a professores indígenas sob o tema “Com-Vida, uma escola 
sustentável” cuja intenção é a divulgação das ações de educação ambiental, em 
especial da Agenda-21 nacional, voltadas para a preservação dos recursos naturais e 
para a sustentabilidade urbano-rural, rumo ao desenvolvimento sustentável. 
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4 ANÁLISE DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAS

Carlos Frederico Marés27 conta a triste história da índia Helena que, 
considerada incapaz de gerir a própria vida apenas pelo fato de ser índia, perdeu a 
guarda de seu filho menor, Antônio Solimões, para um Juiz de Órfãos, em 25 de 
outubro de 1898, sob o argumento de que “era uma selvagem”, “não dominando 
o português” e, “como consequência, não poderia gerir a sua própria vida, muito 
menos a de seu filho”. A decisão do Superior Tribunal de Justiça do Maranhão 
se baseava na tutela orfanológica destinada aos índios pela legislação da época, 
segundo a qual competiria ao Juiz de Órfãos a guarda dos índios e de seus bens. 

A decisão maranhense, contumaz naquela época e monstruosa para os dias 
de hoje, revela o descaso e o desrespeito para com os costumes e valores indígenas, 
a indiferença para com a sua dignidade e a intolerância à alteridade com que o 
Estado brasileiro tratava os seus tapuios. Tal postura, no entanto, predominava por 
toda a América Latina, uma atitude intolerante e opressora, fruto do Estado liberal 
e sua compreensão de mundo homogêneo e uniforme, sem espaço para a alteridade 
e sem compreender que o diferente também merecia reconhecimento e respeito.

Felizmente, a consolidação do Estado constitucional conduziu o 
princípio da dignidade humana ao núcleo do ordenamento jurídico, elevando o 
Poder judiciário ao status de defensor dos direitos e garantias fundamentais, estas 
que assegurariam a todos os indivíduos uma vida digna, aqui incluídas as minorias 
até então negligenciadas pelo Estado. Assim, compreendeu-se que o conceito de 
dignidade é muitas vezes maleável, a depender de aspectos e contornos culturais, 
devendo-se respeitar essas peculiaridades como a única forma de garantir a dignidade 
para todos os diferentes segmentos que convivem em uma mesma sociedade.

A mudança de orientação influenciou de forma decisiva o tratamento 
dispensado ao indígena pelo Estado brasileiro, o que observamos nas políticas 
públicas elaboradas em atenção a sua condição peculiar e, sobretudo, nas 
jurisprudências dos Tribunais. 

Foi o que se constatou na oportunidade do julgamento da demarcação 
da terra indígena Raposa Serra do sol, em 2009, quando a Suprema Corte decidiu 
pela demarcação contínua da área, reconhecendo que a terra para os indígenas 
ostenta um caráter de ancestralidade e resgate histórico das tradições e simbolismos 
da comunidade, reconhecendo, ainda, a originalidade dos direitos aborígenes sobre 

27 Op. Cit. . p. 92. 
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suas terras, prevalecendo sobre qualquer outro título, inclusive sobre os pretensos 
direitos adquiridos de não índios, reafirmando o caráter meramente declaratório 
da demarcação, revelando a sensibilidade com que a Corte se debruçou sobre a 
questão28.

28 Vejamos parte do voto do Ministro relator, Carlos Britto: “[...]9. A DEMARCAÇÃO DE TERRAS 
INDÍGENAS COMO CAPÍTULO AVANÇADO DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. Os 
arts. 231 e 232 da Constituição Federal são de finalidade nitidamente fraternal ou solidária, própria de uma 
quadra constitucional que se volta para a efetivação de um novo tipo de igualdade: a igualdade civil-moral 
de minorias, tendo em vista o proto-valor da integração comunitária. Era constitucional compensatória de 
desvantagens historicamente acumuladas, a se viabilizar por mecanismos oficiais de ações afirmativas. No 
caso, os índios a desfrutar de um espaço fundiário que lhes assegure meios dignos de subsistência econômica 
para mais eficazmente poderem preservar sua identidade somática, linguística e cultural. Processo de uma 
aculturação que não se dilui no convívio com os não-índios, pois a aculturação de que trata a Constituição 
não é perda de identidade étnica, mas somatório de mundividências. Uma soma, e não uma subtração. 
Ganho, e não perda [...]11. O CONTEÚDO POSITIVO DO ATO DE DEMARCAÇÃO DAS TERRAS 
INDÍGENAS. [...] 11.2. O marco da tradicionalidade da ocupação. É preciso que esse estar coletivamente 
situado em certo espaço fundiário também ostente o caráter da perdurabilidade, no sentido anímico e 
psíquico de continuidade etnográfica. A tradicionalidade da posse nativa, no entanto, não se perde onde, 
ao tempo da promulgação da Lei Maior de 1988, a reocupação apenas não ocorreu por efeito de renitente 
esbulho por parte de não-índios. Caso das “fazendas” situadas na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, cuja 
ocupação não arrefeceu nos índios sua capacidade de resistência e de afirmação da sua peculiar presença em 
todo o complexo geográfico da “Raposa Serra do Sol”. [...]Terra indígena, no imaginário coletivo aborígine, 
não é um simples objeto de direito, mas ganha a dimensão de verdadeiro ente ou ser que resume em si toda 
ancestralidade, toda coetaneidade e toda posteridade de uma etnia. Donde a proibição constitucional de se 
remover os índios das terras por eles tradicionalmente ocupadas, assim como o reconhecimento do direito a 
uma posse permanente e usufruto exclusivo, [...] A Constituição de 1988 faz dos usos, costumes e tradições 
indígenas o engate lógico para a compreensão, entre outras, das semânticas da posse, da permanência, 
da habitação, da produção econômica e da reprodução física e cultural das etnias nativas. [...] 12. 
DIREITOS “ORIGINÁRIOS”. Os direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam foram 
constitucionalmente “reconhecidos”, e não simplesmente outorgados, com o que o ato de demarcação se orna 
de natureza declaratória, e não propriamente constitutiva. Ato declaratório de uma situação jurídica ativa 
preexistente. Essa a razão de a Carta Magna havê-los chamado de “originários”, a traduzir um direito 
mais antigo do que qualquer outro, de maneira a preponderar sobre pretensos direitos adquiridos, mesmo os 
materializados em escrituras públicas ou títulos de legitimação de posse em favor de não-índios. Atos, estes, 
que a própria Constituição declarou como “nulos e extintos” (§ 6º do art. 231 da CF). 13. O MODELO 
PECULIARMENTE CONTÍNUO DE DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS. O modelo de 
demarcação das terras indígenas é orientado pela idéia de continuidade. Modelo bem mais serviente da 
ideia cultural e econômica de abertura de horizontes do que de fechamento em “bolsões”, “ilhas”, “blocos” ou 
“clusters”, a evitar que se dizime o espírito pela eliminação progressiva dos elementos de uma dada cultura 
(etnocídio).” STF. Tribunal Pleno. Pet. 3388/RR.
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Por outro lado, esta sensibilidade não restou aflorada quando do caso da 
hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, Estado do Pará29, quando o Supremo 
Tribunal Federal, em decisão monocrática da então Presidente Ministra Ellen 
Gracie, suspendeu em partes a decisão da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região que havia declarado a invalidade do Decreto Legislativo 788/2005, 
que autorizara o empreendimento sem consultar as comunidades impactadas, 
além de obstar o IBAMA de realizar tal oitiva sob o argumento de que o único 
responsável pela consulta às comunidades indígenas era o Congresso Nacional, 
segundo determinação constitucional30. 

Com efeito, o §3º do artigo 231 da CF determina que para o 
aproveitamento energético e dos potenciais hidrelétricos em terras indígenas se faz 
necessária a prévia autorização do Congresso Nacional, ouvida as comunidades 
impactadas, exigindo a elaboração de Lei Complementar para a disposição do 
tema (§6º do artigo 231). No Brasil ainda não foi editada uma lei que regule o 
procedimento de consulta, no entanto tendo a Convenção 169 da OIT tratado 
do assunto, e tendo o Brasil incorporado o seu conteúdo através de Decreto 
5.051/2004, deverá o instrumento internacional ser chamado a incidir sobre o 
caso.

Dentre as principais garantias previstas na Convenção 169 da OIT em 
favor dos índios e comunidades tribais destaca-se o dever de realizar uma consulta 

29 Inicialmente denominada hidrelétrica de Kararaô, um grito de guerra na língua Kaiapó, a usina 
já correspondia a uma agressão às comunidades índias afetadas. Os conflitos envolvendo a usina 
se arrastam por duas décadas, os índios e populações locais já se pronunciaram por diversas vezes 
contrários ao empreendimento, mas o Governo Federal sistematicamente desconsidera sua posição 
e insiste em tentar justificar a obra com o argumento da estratégica posição da região para o 
desenvolvimento da matriz energética brasileira.
30 Conferir o voto da Relatora, Des.ª Selene Maria de Almeida: “[...] A primeira constatação que se 
tem da mera leitura do § 3º do art. 231 das CF/88 é a obrigatoriedade da consulta às comunidades 
indígenas afetadas. A hipótese não é de faculdade do Congresso Nacional. O constituinte ordenou que 
sejam “ouvidas as comunidades afetadas para que participem da definição dos projetos que afetarão 
suas terras e seu modus vivendi”. A consulta se faz diretamente à comunidade envolvida com o projeto 
de construção. Não há que se falar em consulta à FUNAI a qual poderá emitir parecer sobre o projeto, 
mas não substitui a vontade dos indígenas. Portanto, a consulta é intuito personae. Essa problemática 
não está sendo discutida neste agravo, mas sua abordagem esclarece a intenção do legislador no tema 
do aproveitamento dos recursos naturais em terra indígena. Assim como a comunidade indígena não 
pode ser substituída por outrem na consulta, o Congresso Nacional também não pode delegar o ato. 
É o Congresso Nacional quem consulta, porque é ele que tem o poder de outorgar a obra. Quem tem 
o poder tem a responsabilidade pelos seus atos. [...]” TRF 1ª Região AG 2006.01.00.017736-8/PA, 
Quinta Turma,DJ p.147 de 05/02/2007.
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prévia antes da tomada de qualquer decisão que possa lhes afetar diretamente, seja 
uma medida legislativa ou executiva, seja a realização de um empreendimento 
econômico em suas terras31. O referido instrumento consagra, ainda, o direito dos 
povos interessados de serem consultados através de suas instituições representativas 
e mediante um procedimento apropriado (artigo 6, item 1, a). 

A Consulta consubstancia um instrumento de intermediação política 
entre os Estados independentes e as comunidades indígenas e tribais neles 
existentes, representando uma importante ferramenta de efetivação dos seus 
direitos fundamentais, garantindo o direito da comunidade de se autodeterminar, 
escolhendo o seu destino, resguardando a posse plena dos autóctones sobre suas 
terras e sobre a exploração exclusiva dos recursos naturais existentes, bem como 
satisfaz o direito à preservação de sua cultura, crenças e tradições a partir do 
momento que propicia aos indígenas a escolha de querer, ou não, que seu modo 
de vida seja devassado e misturado ao modus vivendi dos não índio. Portanto, é 
evidente a condição de direito fundamental atribuída à consulta prévia32.

A realização pelo Congresso da consulta às comunidades se faz 
extremamente relevante posto que será a Casa Legislativa quem decidirá pela 
realização ou não do empreendimento nas terras indígenas do Xingu, e não o 
IBAMA. A edição prévia de um Decreto Legislativo pelo Congresso autorizando 
a construção da hidrelétrica sem a oitiva prévia das comunidades não supre a 
necessidade, sendo, em verdade, inconstitucional. Ao reconhecer a legitimidade 
do Decreto 788/2005 o Supremo Tribunal negligenciou os direitos indígenas, 
analisando a questão de forma superficial, sem levar em conta os interesses e as 
reivindicações dos grupos autóctones ameaçados de terem suas terras inundados 
pelas águas da represa.

 Não cumpriu a Corte com o seu papel de controle das violações dos 
direitos fundamentais, nem interpretou o dispositivo constitucional de forma a 
favorecer o interesse de grupos sociais fragilizados e desamparados33, por outro 

31 Também o artigo 32 da Declaração da ONU sobre povos indígenas consagra o direito de consulta 
antes da tomada de qualquer decisão que possa afetar comunidades índias. A referida Declaração foi 
fruto dos esforços do grupo de trabalho da ONU acerca da situação das populações indígenas de todo 
o mundo, criado em 1982 sob os cuidados de José Martinez Cobo, e cujo objetivo gravita em torno 
do desenvolvimento de ações internacionais para a proteção desses grupos vulneráveis.
32 Mais detalhes sobre a consulta política às comunidades indígenas vide: Julianne Holder. Op. Cit.
33 Em protesto pela construção da hidrelétrica, realizou-se em 1989, em Altamira no Pará, o I encontro 
dos Povos indígenas do Xingu, ou simplesmente encontro de Altamira, resultado da articulação de 
lideranças indígenas, movimentos ambientais e sociais contrários aos inúmeros empreendimentos 
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lado, deu prevalência aos interesses do grande capital econômico. Percebe-se que a 
jurisprudência da Corte ainda titubeia na afirmação dos direitos indígenas, sendo 
necessária ao Tribunal uma melhor compreensão do universo de necessidades índias 
que demandam proteção do Ente público, mormente da Corte Constitucional, 
guardiã da Constituição e responsável pelo controle das violações dos direitos 
fundamentais. 

Decisão relevante, agora direcionada à saúde indígena, foi a condenação 
da FUNASA, em fevereiro de 2011, pela Justiça Federal do Estado de Minas Gerais, 
confirmada posteriormente pelo Tribunal Regional da 1ª Região34, à construção de 
um posto de saúde dentro das terras da etnia Maxakali, reconhecendo o direito 
fundamental dos índios à vida e à saúde, de eficácia imediata e não obstado frente a 
alegação da reserva do financeiramente possível, argumentado pela Fundação para 
fins de justificar a não construção do referido posto sanitário nas terras Maxakali. 
À FUNASA foi dado o prazo de 180 dias para engendrar a construção do referido 
posto, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 pelo não cumprimento 
do decisum.

Outro julgado histórico relativo ao reconhecimento dos direitos 
indígenas relaciona-se à odisséia vivida pelo povo Panará, os chamados “índios 
gigantes”, habitantes do norte do Mato Grosso. Por volta da década de 70, quando 
o governo militar encabeçava o Plano de Integração Nacional (PIN), fora dado 

econômicos realizados na Amazônia sem a devida participação dos indígenas e populações locais. . 
Em 2008, realizou-se o II encontro dos povos indígenas do Xingu, também em Altamira, no Pará, 
evento marcado pela agressão indígena a um engenheiro da Eletrobrás, e pela criação do movimento 
“Xingu vivo”.
34 Confira a ementa do julgado: “CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO DO 
PODER PÚBLICO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SAÚDE INDÍGENA. LEI 8.080/90. POSSIBILIDADE 
JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINAR AFASTADA. DIREITOS FUNDAMENTAIS: 
VIDA, SAÚDE, SERVIÇOS PÚBLICOS. RESERVA DO FINANCEIRAMENTE POSSÍVEL. 
SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO NA APRECIAÇÃO DO 
CONJUNTO PROBATÓRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.1. As normas definidoras dos direitos e 
garantias fundamentais têm aplicação imediata. Nesse sentido, não prospera a invocação da reserva do 
financeiramente possível para justificar excessiva mora no que tange à implementação de políticas públicas 
constitucionalmente definidas. 2. A demora excessiva e injustificada do poder público à realização de 
direitos fundamentais justifica a intervenção do Estado-juiz para impor obrigação de fazer, não se devendo 
falar, em violação do princípio da separação dos poderes. 3. A etnia Maxakali tem direito de acesso ao 
subsistema especializado de saúde indígena, em sua comunidade local, seja pela proteção constitucional 
dos índios seja pelas normas que protegem o subsistema de saúde indígena previstas na Lei 8.080/90.4. 
Apelação desprovida”. (TRF-1ªRegião. AC 2005.38.00.003646-4/MG, Rel. Juiz Federal (convocado) 
Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves. 5ª T. 04/02/2011).
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início à construção da BR-163, rodovia Cuiabá-Santarém, que cortava ao meio o 
território Panará.  As obras evoluíram sem que a FUNAI implantasse um plano de 
proteção e assistência aos indígenas afetados. 

Despreparados para intensificar o contato com os “brancos”, os índios 
Panarás foram dizimados em poucos meses, por epidemias de gripe e diarreia, 
pela disseminação da prostituição e do alcoolismo, sem contar com as invasões 
garimpeiras em seus domínios. Dos 300 indivíduos estimados em 1973, quando 
do contato oficial, em 1975, dois anos apenas, restaram 79 sobreviventes, foi então 
que a FUNAI resolveu transferir os Panarás para o Parque indígena do Xingu, de lá 
para cá grande foi a luta dessa gente no afã de retornar às suas terras originais, o que 
somente aconteceu em 1996, quando parte de seu antigo território foi oficialmente 
reconhecida através de Portaria do Então Ministro da Justiça Nelson Jobim.

Com o auxílio dos advogados do Instituto Socioambiental, os “índios 
gigantes” acionaram a União e a FUNAI em demanda judicial que intentava uma 
indenização pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência da construção da 
BR-163, em virtude das inúmeras mortes, do sofrimento, da dor e das humilhações 
sofridas por aquela gente. Pela primeira vez na história do Judiciário brasileiro fora 
reconhecido aos indígenas o direito à indenização por prejuízos provocados em 
decorrência de políticas públicas oficiais35.

Infelizmente, a tragédia que se abateu sobre o povo Panará não é um fato 
isolado no desenrolar da história indígena brasileira, muito pelo contrário, os contatos 
entre índios e não-índios demonstraram certa similaridade de consequências que se 
abateram sobre tribos diversas. Não só a barreira imunológica se faz desfavorável ao 
silvícola, quando de seu primeiro contato com outras populações, mais, sobretudo, 
causas não naturais são responsáveis pela demasiada mortandade de membros da 
comunidade indígena impactada. Por esta razão é que cabe ao Estado providenciar 
as devidas políticas públicas necessárias a minorar as mazelas sofridas pelos povos 
sempre que viabilize grandes empreendimentos econômicos em suas terras, ou 
mesmo em sua proximidade36.

35 A condenação do Estado brasileiro a pagar danos morais e materiais aos Panarás fora proferida 
pelo Juiz da 7ª Vara da Justiça Federal de Brasília/DF, Novely Vilanova dos Reis, e posteriormente 
confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Maiores detalhes sobre a saga dos “índios 
gigantes”, vide: Roberto Lemos. Op. Cit. p. 125.
36 Entretanto não é este o costume do Estado brasileiro, como nos revela a situação vivida pela etnia 
Yanomami, que se viu desestruturada socialmente em face da intensa convivência com o “homem 
civilizado”. Novamente o governo militar, impulsionando o seu PIN, deu início a construção da 
Perimetral Norte (1973-1976), BR-210, rodovia que transpassa os territórios de variadas tribos 
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Indo mais além, a Justiça Federal de Rondônia, em julgado bastante 
evoluído em matéria de direitos indígenas, determinou, com fins a coibir as invasões 
na terra indígena Karipuna, o fechamento de todas as estradas e pontes construídas 
ilegalmente na área e que facilitava o acesso de invasores, fazendo valer as normas 
constitucionais de proteção aos silvícolas37.

4.1. CRIMES ENVOLVENDO INDÍGENAS: COMPETÊNCIA FEDERAL 
OU ESTADUAL?

Grande celeuma jurisprudencial se estabeleceu quanto à definição da 
competência para processar e julgar os crimes praticados por índios ou contra 
índios, principalmente diante do inciso XI do art. 109 da Constituição da República 
que estabelece a competência dos juízes federais para processar e julgar as disputas 
envolvendo direitos indígenas.

A jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal (STF), até 
pouco tempo atrás, apontava para a Justiça Federal, pois compreendia a locução 
direitos indígenas de forma ampla: para a Suprema Corte, todos os direitos dos 
silvícolas, a começar pelo direito à vida, se inseriam na proteção Federal.38 

Já nessa época, discordava da postura dominante o Ministro Néri da 
Silveira, que visualizava a competência estadual quando da prática de crimes 
comuns, ainda que envolvendo aborígines; salientando que a expressão direitos 
indígenas, mencionada pelo artigo 109, XI da CF, reporta-se ao conteúdo do artigo 
231 da Carta, ou seja, compreendendo a proteção à organização social, cultural, 
linguística, e aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente habitam, 
não abrangendo o direito à vida, ao patrimônio e à integridade física do índio 
enquanto indivíduo determinado. 

indígenas pertencentes à etnia Yanomami, sem, contudo, providenciar um sistema de proteção e 
assistência às comunidades afetadas. Somado à isto, os Yanomami ainda viram suas terras invadidas por 
garimpeiros, cobiçosos de suas ricas jazidas de ouro e cassiterita, facilidades obtidas com a construção 
da rodovia. O resultado foi a dizimação da população indígena, não só pelos constantes embates com 
os garimpeiros, mas, sobretudo, por surtos de sarampo, tuberculose e malária decorrentes do intenso 
contato com o homem “branco”.
37 Roberto Lemos. Op. Cit. p. 117.
38 Conferir na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: RE 179.485-2/AM. 2ª 
Turma. Relator, Min. Marco Aurélio. Julgamento em: 06/12/1994. DJ 10/11/1995. HC 71.835-
3/MS. 2ª Turma. Relator Min. Francisco Rezek. Julgamento em: 04/04/1995. DJ 22/11/1996. 
RE 192.473-0/RR. 2ª Turma. Relator Min. Maurício Corrêa. Julgamento em: 04/02/1997. DJ 
24/04/2001. Apud: BARRETO, Op. Cit. p. 75-77.
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Atualmente a posição do STF vem se modificando, já existindo julgados 
no sentido de deslocar a competência para a Justiça Estadual quando se tratar de 
crimes praticados, por índios ou contra índios, mas sem envolver disputas pelos 
direitos indígenas consagrados no art. 231 da CF39. Dessa maneira, a Suprema Corte 
passa a dar interpretação restritiva ao inciso XI do artigo 109 da CF, entendendo 
direitos indígenas, sob a proteção Federal, como o complexo de direitos atinentes 
aos costumes, tradições, cultura e direitos originários sobre as terras que ocupam, 
ficando a cargo da Justiça Estadual a competência criminal comum. 

Na realidade, este já era o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), inclusive, consolidado na súmula de nº. 140: “Compete à Justiça comum 
Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima”. 
Não se pode olvidar, no entanto, que a competência será estadual apenas quando o 
crime praticado não tiver conexão com disputas acerca de direitos indígenas, pois, 
do contrário, o crime será julgado perante a Justiça Federal40. 

É o caso, por exemplo, dos crimes porventura realizados em virtude da 
demarcação das terras indígenas Raposa Serra do Sol, ou mesmo o caso da agressão 
indígena ao engenheiro da ELETROBRÁS em Altamira, no Pará, em virtude dos 
protestos realizados contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Nestes dois 
casos, por envolver questões ligadas à posse indígena sobre suas terras, a competência 
criminal será da Justiça Federal. Diferentemente do caso do índio Galdino que fora 
queimado vivo por um grupo de adolescentes no Distrito Federal, fruto de uma 
“brincadeira” o homicídio fora praticado sem vinculação às disputas por direitos 
indígenas, sendo a competência da Justiça Estadual.41 

39 Conferir na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: RHC 85737/PE. 2ª Turma. 
Relator Min. Joaquim Barbosa. Julgamento em: 12/12/2006. DJ 30/11/2007. RHC 84308/MA. 1ª 
Turma. Relator Min. Sepúlvida Pertence. Julgamento em: 15/12/2005. DJ 24/02/2006. HC 81827/
MT. 2ª Turma. Relator Min. Maurício Corrêa. Julgamento em: 28/05/2002. DJ 23/08/2002.
40 “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA 
ÍNDIO EM RAZÃO DE DISPUTA DE TERRAS. INTERESSE DA COMUNIDADE INDÍGENA 
CARACTERIZADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 140 DESTA CORTE. COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Caracterizado que o homicídio praticado contra índio foi motivado pelo 
interesse nas terras ocupadas por indígenas, não há que se falar em aplicação da Súmula n.º 140 desta 
Corte, por envolver direitos da coletividade indígena”. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CC 
37.833/RR. Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura. 3ª Seção. Julgamento em: 14/03/2007. DJ 
26/03/2007.
41 Neste sentido, pronunciou-se o STF, ao julgar Hábeas Corpus no caso Galdino. Conferir: 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC 75.404-0/DF. 2ª Turma. Relator Min. Maurício Corrêa. 
Julgamento em: 27/06/1997. 
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Isto porque, a competência fixada na Carta Constitucional se dá em 
razão da matéria, que é a disputa por direitos indígenas; não sendo este o conteúdo 
da ação, não há o que se falar em jurisdição Federal. Não é a simples presença do 
índio na relação processual que determina a competência judiciária, mas sim a 
matéria objeto do processo. Até porque, não sendo o caso de crime ocorrido em 
disputas por direitos indígenas os quais devem, por determinação constitucional, 
ser salvaguardados pela União, não existe o interesse desta que justifique a jurisdição 
Federal.

A jurisprudência do STF42 ainda esclarece que, em caso de crimes ocorridos 
dentro da reserva, entre índios, a competência será Estadual. Tal entendimento, na 
verdade, vai esbarrar com a jurisdição indígena estabelecida no artigo 57 do estatuto 
do índio, conforme mencionado algures. 

5 NOTAS FINAIS

A consolidação do Estado Constitucional e a colocação do princípio da 
dignidade humana no epicentro do ordenamento jurídico forneceu às minorias 
sociais uma oportunidade sem precedentes na defesa de seus direitos e interesses, 
ganhando voz e visibilidade no cenário político internacional, com clara influência 
nos Estados nacionais. A consagração do multiculturalismo e a percepção de que no 
mundo coexistem e se auto influenciam diversas culturas singulares e centenárias 
despertou a consciência mundial para o necessário reconhecimento e proteção à 
diversidade cultural, única forma de efetivar a dignidade dos grupos etnicamente 
diferenciados.

Assim, a influência do multiculturalismo, além de transpassada para as 
Cartas Constitucionais dos países latinos, de rica formação étnica e cultural, ainda 
realizou uma transformação sem precedentes no tratamento dedicado aos índios e 

42 “EMENTA: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Conflito. Crime praticado por silvícolas, contra outro 
índio, no interior de reserva indígena. Disputa sobre direitos indígenas como motivação do delito. Inexistência. 
Feito da competência da Justiça Comum. Recurso improvido”. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
RE  419528/PR. Tribunal Pleno. Relator Min. Marco Aurélio. Julgamento em: 03/08/2006. No 
mesmo sentido: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. HOMICÍDIO. CRIME 
PRATICADO POR ÍNDIO CONTRA ÍNDIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. Não 
havendo disputa sobre direitos indígenas, a competência para processar e julgar as causas em que envolvido 
indígena, seja como sujeito ativo ou sujeito passivo do delito, é da Justiça estadual. Agravo regimental a que 
se nega provimento”. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AI-AgR 496653/AP. 2ª Turma. Relator 
Min. Joaquim Barbosa. Julgamento em: 06/12/2005. 
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outras comunidades tradicionais, abandonando o vetusto paradigma de integração 
cultural que vigorava na mentalidade estatal desde o período colonial. 

Neste contexto de quebra de paradigmas e reconhecimento da 
diversidade com um direito fundamental dessa gente, a Carta brasileira de 88 
reformulou todo o arcabouço normativo e principiológico do País no que tange aos 
direitos indígenas, reconhecendo o caráter congênito de sua posse sobre as terras 
que habitam e, sobretudo, o direito a perpetuar suas tradições, religião, línguas e 
cultura, afirmando que os índios agora possuem o direito a continuar sendo índios. 
Índios vivendo como índios, e não como “brancos”.

A partir de então, operou-se uma profunda transformação na elaboração 
das políticas públicas necessárias ao seu bem-estar, além da profunda transformação 
sofrida pela jurisprudência dos Tribunais quando em pauta as questões atinentes 
à condição indígena. Vimos, porém que essa mudança ainda não fora concluída, 
existindo um longo caminho a ser perfilhado antes que os direitos assegurados aos 
índios pelas CF se vejam efetivados em sua plenitude, entretanto, sendo otimista, 
percebe-se que o mais difícil já passou. 

A singularidade cultural e a identidade étnica levaram quatro séculos para 
serem reconhecidas como um direito fundamental dos povos indígenas, inarredável 
de sua dignidade e mantenedor de seu direito a continuar sendo um índio que 
vive segundo usos, costumes e tradições próprios, diferentes dos costumes da 
sociedade envolvente. Agora resta ao Estado implementar tais direitos, desenvolver 
as políticas públicas necessárias ao seu bem-estar, sempre levando em consideração 
sua condição cultural peculiar, não o fazendo, resta os silvícolas recorrerem ao 
Poder Judiciário, como de fato vêm fazendo, para que este desempenhe o seu papel 
de guardião dos direitos fundamentais do homem contra os desmandos e arbítrios 
do grande Leviatã estatal. 

As políticas públicas ganham especial papel nesse processo, uma vez que 
serão elas que propiciarão aos indígenas uma oportunidade de desenvolver sua 
condição. Uma vez tendo acesso a saúde, educação e alimentação de qualidade, bem 
como à participação consciente nos processos políticos, o que somente será possível 
através de uma boa educação e acesso à informação, os índios poderão exigir seus 
direitos, confrontando a realidade circundante com a sua através de um diálogo 
intercultural que não solape a sua identidade mas forneça conhecimento acerca da 
cultura dominante, lhe propiciando escolhas acerca do futuro, se autodeterminando 
de forma consciente e segura.
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Empreendedorismo   social   e   desenvolvimento

André Rodrigues Fabrício
José Orlando Ribeiro Rosário

1 INTRODUçãO

Em um país como o Brasil no qual se abrem mais de 300.000 novas em-
presas por ano, ocupando o terceiro lugar do mundo na cotação dos países em que 
mais se criam empresas, e  que atualmente quase ¾ (três quartos) destas empresas 
conseguem se manter atuantes no mercado por um período maior que o de dois 
anos1, o empreendedorismo social é uma tendência que vem tomando espaço cada 
vez maior.

Surgido na atualidade a partir da mudança de perspectiva econômica 
e filosófica que ocorreu no século XX, que evidenciou a transferência do eixo de 
construção do desenvolvimento humano da esfera da estrita individualidade para 
um ambiente em que a socialidade passa a predominar, o empreendedorismo social 
tem se apresentado como uma nova ferramenta para o desenvolvimento socioeco-
nômico dos países.

Partindo do seu núcleo subjetivo, o ato de empreender está diretamente 
ligado à atuação de um determinado sujeito que se propõe a alterar o ambiente 
que o cerca através da execução de ações que fogem das expectativas ordinárias dele 
esperadas. Trata-se, portanto, da ação perpetuada por uma pessoa criadora de novas 
perspectivas para um determinado objeto que consegue se desvencilhar de deficiên-
cias existentes em uma determinada área, criando soluções para elas.

1 MORAIS, Ednalva Fernandes Costa de. (Coord.). Proposta de Teses e Diretrizes para a Política Nacio-
nal de Empreendedorismo e Negócios: Consulta Pública. Brasília: MDIC, 2012, p. 17.
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Assim, pode-se afirmar que o empreendedorismo se inicia, justamente, 
no momento de surgimento de adversidades, em que pessoas de atitude positiva e 
detentoras de visão estratégica conseguem descobrir, de maneira ousada, respostas 
para os desafios a eles apresentados.

Durante o decorrer de muito tempo essa perspectiva empreendedora es-
teve conectada à atividade empresarial privada de caráter individualista em que a 
criatividade era meramente utilizada para fomentar a lucratividade de um determi-
nado indivíduo ou grupo de pessoas, numa perspectiva de uma racionalidade redu-
cionista originária de um liberalismo clássico que via na liberdade de empreender o 
universo do desenvolvimento humano unitário.

Acontece que essa ideologia que reduzia “o todo” ao “indivíduo” se 
mostrou especialmente insuficiente para construção do desenvolvimento da co-
letividade, sendo esta legada ao enfrentamento de desigualdades severas entre os 
indivíduos. Fazia-se deste modo, com que se originasse uma ideia de garantia do 
bem-estar social como o caminho correto e necessário para estabilização das rela-
ções humanas e melhoria da qualidade de vida.

Nesse ponto, o empreendedorismo passa a ser observado não como um 
instrumento de benefício individual, mas comunitário, que dizia respeito a busca 
de soluções para situações críticas que envolvessem o conforto comum.

Em outras palavras, apesar da semelhança de origem, o tema do em-
preendedorismo social não vai se relacionar diretamente com o de empreendedo-
rismo tradicional voltado à formação de empresas, e nem mesmo vai estar ligado a 
ideia de empresas socialmente responsáveis, ou empresas cumpridoras de uma fun-
ção social, estando também afastada a noção de filantropia. O empreendedorismo 
social é uma categoria a parte de ação mercadológica, algo inovador que utiliza os 
melhores aspectos destas perspectivas mais comuns.

Começa-se, com isso, a se formular uma nova tendência de ação em-
preendedora que visa ao desenvolvimento socioeconômico da coletividade, o em-
preendedorismo social, a ser alcançado através de um novo universo de integração 
social, que envolve a sociedade civil, a iniciativa privada e o Estado, e sendo voltado, 
prioritariamente, à construção de soluções para problemas socialmente existentes.

Trata-se, portanto, da formulação de uma visão de empreendedorismo 
que faz com que o empreendedor, eminentemente empresário, através da sua carac-
terística maior de criatividade estratégica que transforma as deficiências existentes 
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em determinada área em sua vertente de atuação, consiga fazê-la conciliando com 
os ganhos sociais.

São esses ganhos sociais adquiridos por meio dessa atividade empreende-
dora que passa a caracterizar a importância desta para o desenvolvimento.

O desenvolvimento humano enxergado de maneira bastante genérica 
como o objetivo mediato da sociedade que contém em si a constante busca de 
um modo de viver mais aperfeiçoado, ou em outra dicção, a constante procura da 
humanidade por uma melhor qualidade de vida, consegue estruturar no empreen-
dedorismo social um aliado estratégico.

A qualidade de vida superior, somente possível pela conferência da efeti-
vação plena dos direitos de caráter social, e que exige um paradigma de participação 
igualitária e de acesso de todos no ambiente comunitário, passa a depender de ati-
vidades empreendedoras bem construídas que garantam elementos de instauração 
e sustentabilidade, somente alcançadas quando pensadas de modo integrador dos 
objetivos sociais e privados.

Vai-se deixando de lado, desse modo, o desenvolvimento enquanto tra-
dução de crescimento econômico, voltado, numa perspectiva liberalista clássica, 
quase que exclusivamente, para a aferição de vantagens de maneiras individualistas, 
para ser enxergado como modus de ação coletiva que prescinde das noções de em-
preendedorismo social.

Isso ocorre na medida em que pela expansão da tendência social do de-
senvolvimento, o empreendedorismo social consegue trazer novas visões, novos 
atores e novas atitudes tanto para a resolução de questões que estão desabrochando 
quanto para aquelas que, como ervas daninhas, minam as estruturas da vida em 
sociedade.

Nestes termos, o empreendedorismo social vai ocupando o lugar de ex-
celência na luta contínua pelo desenvolvimento ao conseguir coordenar os ins-
trumentos e técnicas mercadológicas que envolvem conhecimento econômico na 
concretização dos objetivos sociais de manutenção do bem-estar geral.

Para demonstrar como o empreendedorismo social se agrega ao processo 
desenvolvimento, propõe-se neste trabalho realizar um levantamento no ordena-
mento jurídico-constitucional brasileiro e nas políticas públicas estatais que atuem 
na temática do conteúdo que compõe esse instrumento, direcionando-o à visão de 
Desenvolvimento como Liberdade exposta por Amartya Sen.
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O trabalho está metodologicamente organizado da seguinte maneira, 
num primeiro momento se passará a analisar a questão do desenvolvimento latu 
sensu, levando-se em consideração o conceito de desenvolvimento de Amartya Sen, 
o qual é utilizado para situar como o empreendedorismo social consegue integrar o 
processo desenvolvimentista.

Posteriormente, será ser feito um apanhado do tema “empreendedoris-
mo social” no ordenamento jurídico brasileiro, iniciando pela sua sistematização 
constitucional e passando pela análise das normas infraconstitucionais, buscando 
analisar em que medida o Estado brasileiro reconhece o empreendedorismo social 
enquanto prática apta a gerar desenvolvimento.

Após, serão observadas as políticas públicas desenvolvidas no Brasil para 
a efetivação do desenvolvimento através do empreendedorismo social, sobre as 
quais serão realizadas análises aptas a apresentar uma coordenação sistemática deste 
universo amostral.

Por fim, realizar-se-á um estudo geral da jurisprudência dos tribunais 
superiores brasileiros para apresentar o seu posicionamento sobre o empreendedo-
rismo social, demonstrando como é no âmbito da concretização da norma a casos 
específicos tratado o tema.

2 EMPREENDEDORISMO SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO COMO 
LIBERDADE

Dificílima é a tarefa de escrever sobre desenvolvimento, por ser este um 
conceito que traz em si uma multiplicidade de significados que apesar de muito 
próximos possuem implicações práticas das mais diversas2.

Por durante muito tempo ter sido entendido apenas em seu âmbito eco-
nômico, o desenvolvimento é muitas vezes resumido ao crescimento quantitativo 
das economias de uma determinada sociedade, percepção na qual a acumulação de 
riquezas é vista como seu objetivo final.

Essa visão se tornou tão arraigada no pensamento majoritário que os 
principais indicadores que demonstram o status de desenvolvimento no mundo, 
até pouco tempo, se não trabalhavam exclusivamente com critérios econômicos, 
como pode se observar através das características do brasileiro PIB (Produto In-

2 CASTRO Jr., Oswaldo Agripino. Breves considerações sobre o direito e desenvolvimento e sua relevância 
para a consolidação da justiça social e da cidadania no Brasil. PPGD UFRN, 2006. Mimeo. p. 3.
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terno Bruto) ou demais PNB’s (Produto Nacional Bruto) existentes nos diversos 
países, utilizavam esse tipo de dado como pilar fundamental.

Acontece que, essa visão que traz apenas o caráter quantitativo do desen-
volvimento como seu foco, se demonstra, por demais, insuficiente na persecução 
do desenvolvimento em seu conteúdo completo, que muito direciona aos resulta-
dos conseguidos pelos países ditos desenvolvidos3.

Nestes termos, o desenvolvimento teria que ser enxergado além do que é 
meramente econômico, para dar lugar a uma perspectiva de melhoria de qualidade 
de vida, que levasse em consideração as dificuldades enfrentadas pelas pessoas na 
busca de uma vida digna.

Num mundo de opressão e privação em que as pessoas não conseguem 
ou tem dificuldade de reunir as estruturas mínimas para a manutenção de uma vida 
saudável4, o desenvolvimento tem que ser visto como um processo de superação dos 
problemas apresentados.

Por óbvio que as questões materialistas, econômicas ou quantitativas são 
importantes na construção do processo de desenvolvimento, entretanto elas têm 
que ser vistas como instrumentos a serem utilizados nesse processo, e não como ob-
jetivo deste. Em outra dicção, o fenômeno do crescimento econômico somente vai 
poder ser analisado se funcionar como meio, instrumento ao desenvolvimento, e 
não ser ele em si, ou mesmo seus fins, sob pena de restringir o conteúdo do próprio 
processo desenvolvimentista.

É atuando sobre essa fundamentação que Amartya Kumar Sen apresenta 
a sua perspectiva de “Desenvolvimento como Liberdade” em obra homônima5, 
garantindo um enfoque diferenciado do que é apresentado tradicionalmente sobre 
o tema desenvolvimento.

Nela o autor, ao colocar o bem-estar do ser humano no cerne de todas as 
preocupações voltadas ao desenvolvimento, constrói sobre o pilar do direito funda-
mental de liberdade o objetivo e o meio do processo de desenvolvimento, explican-
do este, portanto, como um processo de expansão de liberdades reais6.

3 CASTRO Jr., Oswaldo Agripino. Breves considerações sobre o direito e desenvolvimento e sua relevância 
para a consolidação da justiça social e da cidadania no Brasil. PPGD UFRN, 2006. Mimeo, p. 3.
4 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 9.
5 Ibid., p. 9.
6 Ibid, p. 16.
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Com isso, afirma que o desenvolvimento exige como modus operandi a 
remoção das fontes de privação das liberdades, que vão além da seara econômica, 
incluindo a desconstituição de problemas sociais, como pobreza e a fome, tanto 
quanto a repressão e intolerância despertada pelos Estados7.

É, dessa forma, que se pode dizer que a ampliação das liberdades básicas, 
com o fomento da inclusão social e promoção dos direitos fundamentais, podem 
ser vistas como o verdadeiro conteúdo do desenvolvimento8.

A liberdade tratada por Sen é crucial para o desenvolvimento, não so-
mente pela relação constitutiva que tem a liberdade individual na realização do de-
senvolvimento social9, mas por que além de instrumento concedido as pessoas para 
que elas alcancem o mesmo, ela deve ser enxergada como termômetro de medida 
do desenvolvimento.

Nestes termos, a liberdade vai ser encarada como instrumento e como 
fim do processo de desenvolvimento além de funcionar como garantia da eficácia 
do mesmo. Inexistindo, assim, qualquer brecha para a melhoria da condição huma-
na sem a eliminação das restrições impostas à liberdade.

É nesse mesmo sentido que, no que diz respeito ao fenômeno 
mercadológico, este, não pode ser analisado somente da perspectiva das vanta-
gens econômicas por ele oferecidas, mas também, pela superação das restrições às 
liberdades econômicas, especificamente, do abafamento das liberdades de troca e 
transação.

Ora, não está se desconstruindo a importância que o potencial do mer-
cado sempre demonstrou para o crescimento econômico e por decerto progresso 
do desenvolvimento10. No entanto, são as liberdades exercidas dentro do arcabouço 
de mercado, impulsionando-o, e sendo responsável pela formação de uma estrutu-
ração da vida social, que devem ser vistas como as principais contribuições para o 
progresso global de desenvolvimento.

Nesse sentido o mercado deveria ser mantido especialmente em razão do 
seu papel autogestor do comportamento humano direcionado a busca de um tipo 

7 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p.16.
8 GUIMARÃES, Patrícia B. Vilar. Contribuições teóricas para o direito e desenvolvimento. Texto para 
Discussão 1824. Brasília: IPEA, 2013, p. 12.
9 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 18.
10 Ibid., p. 20.
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mais qualificado de vida. Em outras palavras, a liberdade de trocas institucionali-
zada por meio do mercado, seria responsável pela melhoria da qualidade de vida 
das pessoas, na medida em que possibilita que estas pessoas por suas próprias mãos, 
consigam efetivamente fazer a diferença.

Assim, a liberdade de entrar no mercado e de participar do intercam-
bio econômico são direitos e grandezas inerentes ao processo de desenvolvimento 
independentemente dos efeitos que eles teriam para a acumulação de riquezas11, 
negá-los seria falhar com aquilo que se propõe como desenvolvimento12.

Afirma-se com isso, que mais que a orientação do mercado enquanto 
produtor de riquezas deve ser observado o seu papel enquanto agente inclusivo dos 
indivíduos na vida social, garantindo a eles participação neste âmbito fundamental 
da vida em comunidade. 

É nessa perspectiva que se torna impossível pensar qualquer processo 
de desenvolvimento que não utilize de maneira ampla e evidente a estrutura de 
mercado.

Observada a importância do mercado para o processo de desenvolvimen-
to como, antes de tudo, garantidor da participação popular no âmbito da economia 
social, começa a se delinear os primeiros traços de relacionamento entre a noção de 
desenvolvimento trazida por Amartya Sen e o empreendedorismo social.

O empreendedorismo social se baseia em uma primeira premissa, é ne-
cessário inovar, criar e recriar sejam produtos, atividades ou outras facilidades13. 
Com isso, para que o empreendedorismo social possa germinar é preciso que haja 
a possibilidade de entrada de novos agentes no mercado.

O direito de participar da economia deve estar garantido acima de tudo 
para que os empreendedores, sejam elas grandes empresas ou mesmo indivíduos, 
possam atuar fornecendo aquilo que se propõe.

Nesse sentido, o empreendedor social, que está disposto a proporcionar 
mudanças na realidade, precisa que o mercado seja a ele acessível como condição 

11 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 21.
12 Ibid., p. 151.
13 MANCINI, Renata Foltran. YONEMOTO, Hiroshi Wilson. Considerações acerca do empreen-
dedorismo social no desenvolvimento da sociedade sustentável. Revista ETIC - Encontro de Inicia-
ção Científica, v. 6, n. 6 (2010). Disponível em: <http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/
ETIC/article/view/2543/2067>. Acesso em: 10 jun. 2013.
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necessária para que consiga desenvolver suas capacidades14, pois somente através da 
estrutura de mercado é que sua atividade vai existir.

A liberdade de atuação no mercado vai funcionar, destarte, não somente 
pela possibilidade futura de resultados a serem obtidos, ou da utilidade que traria 
essa ação, mas como determinante da iniciativa individual e da eficácia social na 
influência dos destinos do mundo15.

A perspectiva de garantia do fundamental direito de liberdade de atuação 
na economia para todos e a qualquer momento, de certa forma, estaria afastando a 
suposição antes universal de que aqueles que entravam no mercado o faziam para 
poder suprir seus interesses privados, passando a existir, na realidade, uma inde-
pendência da motivação individual16, que permite ações empreendedoras de cunho 
social, fomentadas pela escolha dos próprios indivíduos formadores da consciência 
coletiva.

Uma vez entendida a implicação teórica trazida através da possibilidade 
de atuação no mercado por meio do direito de liberdade garantido, o empreende-
dorismo social possui ainda outro traço de relacionamento como a perspectiva do 
desenvolvimento como liberdade, trata-se da noção de responsabilidade.

Em uma realidade cercada pela miséria, fome, mortalidade infantil, falta 
de assistência médica e social, torna-se difícil de aceitar a imobilidade daqueles que 
são responsáveis pela melhoria do quadro apresentado, sendo, portanto, comum 
cobrar das instituições um plano de ação.

Entretanto, não é somente o Estado o responsável pelas ações direciona-
das ao desenvolvimento social, afinal, cabe também à própria sociedade fazer com 
que se modifique a realidade vivida17.

O indivíduo enquanto integrante de uma comunidade, não pode deixar 
o sentimento de pertença ao grupo se esvair, e com isso saber que o problema que 
se apresenta ao lado é independente de qualquer outra coisa, também dele, não 
podendo deixar escapar a noção de que cabe a cada uma das pessoas o dever de 
observar como as coisas se encontram e o que precisa ser feito para melhorá-las18.

14 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 33.
15 Ibid., p. 33.
16 Ibid., p. 159.
17 Ibid., p. 359.
18 Ibid., p. 359.
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Assim, com uma orientação bem definida, Amartya Sen afirma que a 
liberdade implica em responsabilidade, tanto quanto a responsabilidade requer li-
berdade, sendo ambas noções de mão-dupla que postas em interação perfeita cau-
sam a motivação individual para agir em prol do interesse social, sendo motor do 
desenvolvimento.

Procura definir esse interesse social construindo a ideia de que os valores 
sociais e mesmo o raciocínio socialmente responsável seriam formados a partir da 
centralidade da liberdade individual que conjuntamente as demais liberdades de 
outros indivíduos configuram os valores sociais relevantes19.

É nesse ponto que o empreendedorismo social mais adquire consistência 
perante os ensinamentos do desenvolvimento como liberdade, pois é reconhecendo 
a relevância da condição humana e dos flagelos a que está relegada, que os empreen-
dedores sociais fazem as escolhas que para eles se apresentam20.

Detentoras de know-how em determinada área ao ver uma oportunidade 
muitas organizações ou indivíduos decidem atuar, impelidos pelo desejo de cons-
trução de uma realidade mais justa e equilibrada, somente por que decidem que 
podem e querem realizar aquele determinado objetivo.

Não sendo à toa, portanto, que sejam vistos como pessoas que por acre-
ditar que seus atos podem gerar consequências, fazem com que estas sejam sua 
tentativa de alterar o mundo21.

Essa tentativa tem como estrutura de concretização, primeiro, o surgi-
mento de uma ação inovadora baseada numa situação de problema social, para a 
qual se propõe uma solução prática de proporções realizáveis e autossustentáveis, 
que procura envolver a comunidade em uma atuação conjunta, causando impacto 
social, e a solidificação daquela iniciativa22.

19 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 333.
20 Ibid., p. 360.
21 DOLABELA, Fernando. In: MANCINI, Renata Foltran. YONEMOTO, Hiroshi Wilson. Con-
siderações acerca do empreendedorismo social no desenvolvimento da sociedade sustentável. Revista 
ETIC - Encontro de Iniciação Científica, v. 6, n. 6 (2010). Disponível em: <http://intertemas.unito-
ledo.br/revista/index.php/ETIC/article/view/2543/2067 >. Acesso em: 10 jun. 2013.
22 OLIVEIRA, Edson Marques. Empreendedorismo Social no Brasil: atual configuração, perspectivas 
e desafios – notas introdutórias. Rev. FAE, Curitiba, v.7, n.2, p.9-18, jul./dez. 2004. Disponível em: 
<http://www.fae.edu/publicacoes/pdf/revista_da_fae/fae_v7_n2/rev_fae_v7_n2_02.pdf>. Acesso 
em: 3 jun. 2013.



116

SÉRIE PERSPECTIVAS JURÍDICAS DO DESENVOLVIMENTO

Assim, é justamente na liberdade, liberdade de inserção no mercado de-
rivada da pela liberdade de trocas e potencializada pela dominação de determinada 
técnica ou perícia, posta de frente a responsabilidade individual, que apresenta con-
sequências para a vida social, que o empreendedorismo social se estabelece, sendo 
instrumento poderoso para o processo de desenvolvimento.

3 A INSERçãO DO EMPREENDEDORISMO SOCIAL NO
ORDENAMENTO BRASILEIRO

O ordenamento nacional brasileiro, de ascendência democrática, con-
forma na sua silhueta um modelo de organização sistêmica, que possuindo a sua 
Constituição como conjunto normativo hierárquica e axiologicamente superior, 
estabelece normas de caráter supremo a serem efetivadas em prol da melhoria da 
qualidade de vida da sociedade.

Tais normas, vivas através da vontade do povo, enquanto poder 
constituinte23 e ente soberano da comunidade nacional, configuram uma conexão 
de sentido com tudo aquilo que as cerca, apontando para a elevação de valores 
maiores que passam a existir na construção da comunidade nacional24.

Seguindo essa visão é que se pode observar que diretrizes constitucionais 
como a busca pela dignidade humana, a garantia da liberdade e igualdade dos in-
divíduos, o fomento e ampliação dos direitos sociais e o dever de proporcionar o 
desenvolvimento nacional, estampado no texto da Constituição Federal de 198825, 
passaram a não ser apenas metavalores orientadores do pensamento constitucional 
formal, mas também e, principalmente, a ser instrumento de orientação da vida 
social.

Em outras palavras, toda e qualquer ação estatal ou privada que se origine 
dentro da sociedade brasileira somente terá lugar quando visar corporificar estes 
valores tão importantes.

É nesse sentido que se pode entender o processo de desenvolvimento 
brasileiro necessariamente atrelado aos objetivos expostos no art. 3º da 

23 CANOTILHO, J.J Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição .4. ed. Coimbra: Alme-
dina, 2000. p. 65-66.
24 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 39.
25 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasilia: Casa Civil, 
2013. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.
htm>.  Acesso em: 11 jun. 2013.
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Constituição, passando assim, pela construção das liberdades conjuntamente a 
critérios de igualdade e solidariedade (art.3º, I, CF), bem como pela materialização 
do desenvolvimento nacional que consubstancia a busca pela qualidade de vida 
da sociedade nacional (art.3º, II, CF), mas também a necessária  erradicação da 
miséria e da marginalização, minorando as desigualdades sociais e regionais (art.3º, 
III, CF), promovendo o bem de todos sem nenhum tipo de preconceitos(art. 3º, 
IV, CF).

Cada um destes objetivos possui uma razão prática para existir perante 
o processo de desenvolvimento que se define, seja garantindo as liberdades, seja 
informando os critérios de ação, seja demonstrando os limites constitucionais pra 
o comportamento social.

Nestes termos, o empreendedorismo social vai possuir como orientação 
primeira de existência uma motivação derivada dos objetivos constitucionais men-
cionados, podendo só a um deles se prestar, como inclusive a todos atender, depen-
dendo do tipo de ação a que se preste a fazer, afinal o exercício desse tipo de ativida-
de empreendedora se dará justamente pensando nos problemas sociais para os quais 
se geram soluções, não havendo uma só situação em que os tais problemas sejam o 
foco de uma ação que não passem pelos objetivos do art. 3º da Constituição.

O empreendedorismo social vai ter, portanto, no artigo 3º da Consti-
tuição seu primeiro aporte, o aporte motivacional, que impele o indivíduo ou de-
terminado grupo a agir constitucionalmente em prol de resolução dos objetivos 
comuns da nação.

Mas o empreendedorismo social não se resume a isso, passando por ou-
tros comandos constitucionais que lhe conferem base de existência e ampliação.

O art. 5º, caput da Constituição Federal, ao prever a igualdade de to-
dos, garantindo a generalidade de indivíduos da sociedade brasileira os direitos de 
liberdade e propriedade, termina por permitir a cada um e a todos a possibilidade 
de ação empreendedora, que quando combinados com os objetivos da República 
termina por garantir um direcionamento social.

A inovação, marca registrada dos empreendedores, também possui pro-
teção constitucional especial conformada num privilégio temporário para sua utili-
zação, em vista o interesse social e o desenvolvimento do país (Art.5º, XXIX, CF), 
garantindo que o investimento em criatividade seja de algum modo protegido e até 
mesmo recompensado, em vias de fomentar este tipo de atividade de cunho social.



118

SÉRIE PERSPECTIVAS JURÍDICAS DO DESENVOLVIMENTO

Contudo, é no momento em que cria normas sobre a ordem econômica 
que a Constituição melhor estabelece os indicativos para atuação dos empreende-
dores sociais, começando pelo caput do art. 170 que ao prever as bases das ativida-
des econômicas na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, convida os 
empreendedores a atuação com estrutura mercadológica, garantindo a liberdade de 
troca no mercado em prol do fomento da justiça social.

Em outras palavras, o constituinte ao direcionar as atividades econômi-
cas existentes dentro da sociedade brasileira o fez garantindo o acesso de todos ao 
mercado, orientação especialmente complementada pela norma do parágrafo único 
referente a este mesmo art. 170 da Constituição quando assegura o livre exercício 
de qualquer atividade econômica a todos independente de autorização.

A Constituição garante ainda uma preocupação especial com as pequenas 
empresas, principal nicho de desenvolvimento do empreendedorismo social, uma 
vez que é a pequena iniciativa a fonte primária da observação dos problemas sociais 
e das oportunidades de mercado, e consequentemente das ideias inovadoras que 
levam a ampliação das ações.

Assim, o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte (art. 
170, IX , CF), fundamentando numa reivindicação26 que engloba a simplificação, 
eliminação ou redução de suas obrigações administrativas, tributárias, previden-
ciárias e creditícias (art. 129, CF), especialmente ao imposto referente à circulação 
de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte (art. 146, CF C/C art. 
155, II, CF), bem como da contribuição de seguridade social (art. 146, CF C/C 
art. 195, I, CF), tem o condão de facilitar que os empreendedores sociais que em 
regra surgem das pequenas comunidades consigam se estruturar no ambiente de 
mercado possibilitando o processo de desenvolvimento.

Ademais, o artigo 239 da Constituição Federal estabeleceu norma afir-
mando a destinação de recursos para os programas de desenvolvimento econômi-
co, realizados através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), sendo esta uma forma de fomento das atividades empreendedoras pos-
síveis no ambiente socioeconômico brasileiro.

Por fim, no que tange o empreendedorismo social no texto constitu-
cional, é necessário ressaltar que pela motivação desta atividade estar diretamente 
ligada aos problemas sociais existentes, correspondendo ao alcance dos objetivos 

26 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 
2007, p. 254.
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nacionais, qualquer que seja a seara de atuação do empreendedor social ele estaria 
protegido constitucionalmente.

Essa observação se faz necessária na medida em que as normas que pre-
veem a defesa do consumidor (art. 170, V, CF), a defesa do meio ambiente (art. 
170, VI , CF), a busca pelo pleno emprego (art. 170, VIII , CF) e a redução das 
desigualdades sociais (art. 170, VII, CF), podem em alguns casos também ser en-
caradas como autorizações ou proteções à atividades caracterizadas como empreen-
dedoras sociais, por serem seu objeto imediato de atuação.

Passando a seara infraconstitucional, a norma que merece o primeiro des-
taque é a Lei Complementar 123/2006, que garante tratamento diferenciado para 
as micro e pequenas empresas.

Essa Lei traz em seu bojo diversas facilidades ao empreendedor de pe-
queno porte que teria o acesso a crédito e ao mercado garantido (Art. 1º, III, Lei 
123/2006), além de facilidades no que se refere ao cumprimento de obrigações 
trabalhistas e previdenciárias (Art. 1º, II, Lei 123/2006), bem como no recolhi-
mento dos impostos e contribuições dos diversos entes da federação (Art. 1º, I, Lei 
123/2006),.

Mas é especialmente no estímulo à inovação que ela detém um diferen-
cial para o empreendedor social, pois ela obriga as instituições governamentais a 
manterem programas específicos de apoio à inovação, com percentuais de investi-
mento delimitado em lei (Art. 64, Lei 123/2006), que terminam por abrir portas 
aqueles particulares que desejam iniciar uma atividade empreendedora.

A Lei Federal nº 10.198/2001 que trata da regulação, fiscalização e su-
pervisão dos mercados de títulos também muito tem a acrescentar na discussão 
sobre a relação entre  empreendedorismo social e desenvolvimento, uma vez que 
é nela que estão estabelecidas as competências normativa e administrativas sobre 
valores mobiliários, decorrentes de investimentos coletivos e dos esforços dos em-
preendedores.

Fica estabelecida por essa legislação que cabe a Comissão de Valores Mo-
biliários, estabelecer uma estrutura regulatória que permita o funcionamento idô-
neo das bolsas de valores, para permitir o investimento nas organizações que pro-
curam atuar no mercado, criando um ambiente de acesso que pode ser necessário a 
estratégia de alguns empreendimentos sociais.

No mesmo sentido se observa a legislação de nº 12.529/2011 que ao for-
mular o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, procurou garantir a saúde 
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da ordem econômica brasileira enquanto bem jurídico da coletividade, orientando 
que as atividades exercidas no território nacional pudessem seguir os ditames cons-
titucionais de liberdade de inciativa, permitindo a todos o acesso ao ambiente de 
mercado.

Essa orientação se mostra de modo tão profundo que em seu art. 64, a 
legislação estabelece que qualquer forma de prejuízo causado a liberdade de inicia-
tiva ou de concorrência ocorreria em infração da ordem econômica (inciso I), assim 
como a dominância de mercado (inciso II), com seguido abuso desta posição (inci-
so IV), além da abusiva lucratividade (inciso III), também seriam práticas vedadas.

Essa lei, assim, vem demonstrar posições de orientação a uma atuação 
mercadológica mais equilibrada, que permita a entrada de novos agentes na eco-
nomia, e termine motivando o indivíduo a atuar de forma mais leal e ética, na 
realidade vivida, nos moldes da concretização de uma economia do bem-estar27 que 
leva em consideração a maximização de objetivos coletivos28.

Assim, pode-se afirmar que o empreendedorismo social no ordenamento 
jurídico brasileiro estaria baseado em três pilares, o primeiro, dos objetivos cons-
titucionais que terminam por destacar os problemas sociais a serem enfrentados 
no Brasil, o do fomento a livre iniciativa que passa diretamente da norma consti-
tucional ao particular, fortificada por leis como a de incentivo a atuação de micro 
e pequenas empresas e do incentivo a inovação, e o pilar da limitação dos abusos 
perpetrados pelos agentes econômicos, que termina por criar um ambiente de mer-
cado mais saudável.

Notados os pilares, e tendo se notado a pouca legislação infraconstitucio-
nal que trate diretamente sobre o tema, é necessário fazer uma observação categóri-
ca, que se inicia pelo que já foi afirmado anteriormente: o empreendedorismo social 
é uma noção pouco difundida no cenário brasileiro.

Dessa forma, o legislador brasileiro está bastante preparado para lidar 
com os empreendedores de negócios os quais utilizam sua atividade unicamente 

27 SEN, Amartya. Sobre ética e economia. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 67-68.
28 Ibid. p. 96-99.
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visando a produção lucrativa29, para os quais as noções de função social da empresa 
e de responsabilidade social da empresa se mostram bastante adequadas30.

Este tipo de empreendedores, portanto, não tem como foco, pelo menos 
imediato a melhoria da qualidade de vida da sociedade como um todo, mas, sim, 
estão buscando implantar o seu autointeresse.

Para eles o Estado, enquanto representante da sociedade constitucio-
nal, já possui uma estrutura de regulação muito mais bem estruturada que na 
Lei 6.404/76, reconhecida como Lei das S/A, e na Lei 11.101/05 que aborda a 
recuperação e falência de empresas, seus maiores expoentes ao tratar das reponsa-
bilidades de administradores e do papel fundamental que a empresa possui para o 
ambiente social.

São instituições para as quais o fomento da consciência vem sempre 
atrelado a uma forma de lucratividade expansível, adquirida seja por meio da pu-
blicidade dos atos, seja por meio das isenções fiscais, ou ainda das normas esta-
tais indutoras do comportamento empresarial, como se pode observar na Lei nº 
11.770/2008 que trata da formulação do programa de “empresa cidadã”, que passa 
a receber esse nome pela aceitação da prorrogação por 60 (sessenta) dias da licença 
maternidade das suas funcionárias, para a qual vai poder deduzir completamente os 
valores pagos no momento de pagamento do imposto de renda. 

Assim, pode-se dizer que estas instituições apesar de serem importantes 
para o processo de desenvolvimento social não podem ser equiparadas aos em-
preendedores sociais, justamente pela diferença da motivação e do foco diferencia-
do que possuem, a primeira motivada pelo lucro e focada no mercado e a segunda 
motivada pelo avanço social e focada no bem-estar coletivo.

Acontece que para essa segunda, a legislação é completamente falha jus-
tamente por se tratar de algo que está diretamente ligado à própria iniciativa par-
ticular dos sujeitos envolvidos em querer desempenhar um papel de melhoria da 
realidade social, independendo das consequências de interesse particular que se 
formarem.

29 OLIVEIRA, Edson Marques. Empreendedorismo Social no Brasil: atual configuração, perspectivas 
e desafios – notas introdutórias. Rev. FAE, Curitiba, v.7, n.2, p.9-18, jul./dez. 2004. Disponível em: 
<http://www.fae.edu/publicacoes/pdf/revista_da_fae/fae_v7_n2/rev_fae_v7_n2_02.pdf>. Acesso 
em: 3 jun. 2013.
30  BEILER, Graziele. SCHMITT JUNIOR, Ademir. WALKOWSKI, Marcelo. Empreendedorismo 
social e responsabilidade social: uma abordagem conceitual. Convibra Administração, 2011. Disponível 
em: <http://www.convibra.org/dwp.asp?id=2914&ev=23>. Acesso em: 12 jun. 2013.
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Assim, pode-se dizer que o que mais se aproxima de uma legislação 
que formalize a estrutura do empreendedorismo social no Brasil, seria a Lei nº 
9.790/1999, que trata da qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem 
fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que 
permite a estas organizações, objetivos como o do combate à pobreza (Art. 3º, VIII) 
e da utilização de sistemas alternativos de produção (art. 3º, IX).

Esta legislação termina por estender aos agentes privados a possibilidade 
de atuação sobre objetos de interesse coletivo, desde que estando impedida a sua 
lucratividade, da mesma forma como ocorre na Lei nº 9.637/1998 que trata da 
qualificação das organizações sociais cujas atividades sejam dirigidas ao progresso 
da educação, saúde, tecnologia e meio ambiente.

Acontece que esse tipo de qualificação faz com que os particulares passem 
a ter mais características de serviço público que de organizações empreendedoras, 
que como a própria natureza do empreendedorismo social propõe, utiliza da ma-
neira empresarial, mercadológica, de agir para conseguir adimplir com os objetivos 
de interesse comum.

Nestes termos, apesar dos pilares que autorizam e fomentam a existência 
do empreendedorismo social como instrumento possível de ser utilizado na busca 
pelo desenvolvimento da sociedade brasileira, no que tange a sua qualificação e 
regulação do instituto através de dispositivos legais o ordenamento brasileiro de-
monstra um completo despreparo sobre a matéria. 

4 POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ENVOLVEM O EMPREENDEDOR
SOCIAL

A partir da noção de desenvolvimento como processo transformação e 
progresso social, que passa pela garantia dos direitos de liberdade dos indivíduos, 
que englobam a elevação dos níveis educacionais, culturais e tecnológicos, a solução 
dos problemas relacionados à saúde, a redução dos desníveis entre pessoas e regiões, 
a possibilidade de atuação do cidadão nas decisões de governo, além de condições 
de trabalho igualitárias31, é possível analisar os problemas e demandas existentes no 
seio da sociedade, com o fito de garantir alcance do bem estar geral32. 

31 ROCHA SCOTT, Paulo Henrique. Direito Constitucional Econômico: Estado e normalização da 
economia. Porto Alegre: Safe, 2000.p. 141.
32 FERREIRA FILHO, In: SILVA, Guilherme Amorim Campos da. Direito ao desenvolvimento. São 
Paulo:  Método, 2004, p. 129.
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Nesse momento, a atuação estatal por meio de políticas públicas, se de-
monstra através de medidas políticas, administrativas, legislativas e judiciais, que 
compõem o instrumento de ação do Estado, direcionadas finalísticamente pelos 
objetivos constitucionais33. Tais políticas públicas podem ser vistas como as deci-
sões fundamentais do Estado que terminam por repercutir positiva ou negativa-
mente sobre o futuro da nação.

Em um país repleto de problemas econômicos, sociais e culturais, em 
que uma pequena parcela da população consegue se estabelecer em patamares de 
alta qualidade de vida enquanto uma grande maioria não tem saídas de situações 
periclitantes, onde existe uma dificuldade crônica na formulação de novas tecno-
logias e na utilização das que adquire, bem como possui um histórico de falta de 
competitividade empresarial perante os investidores internacionais, as poucas solu-
ções possíveis de resolver ou minimizar problemas dessa natureza fazendo com que 
se tornem dados reais, passam a deter suma importância para a vida dos cidadãos, 
devendo ser postos, obrigatoriamente na agenda estatal34.

Assim, por repercutirem nas inter-relações entre Estado, política, eco-
nomia e sociedade, as políticas públicas podem ser encaradas como as decisões 
mais importantes tomadas pelo aparelho estatal para a concretização dos objetivos 
constitucionais, sendo verdadeiro programa de ação do Estado na realização do seu 
principal papel que é de efetivador das vontades sociais.

Nesses termos, toda política pública, deveria ser observada como uma 
meta a ser alcançada, e um baú de instrumentos – pessoais institucionais e finan-
ceiros – aptos à consecução dos resultados buscados35. Termina desta forma, a se 
tratar da concretização, através de uma ação, daquilo que foi imposto pela vontade 
motora da sociedade constitucional e nesse sentido é o meio de atuação do Estado 
para cumprir com seu dever de garantir desenvolvimento.

No que toca as políticas públicas que envolvem o empreendedorismo 
social, como reflexo do ordenamento constitucional brasileiro, estas vão ser con-
duzidas em um direcionamento realizado para os empreendedores negociais tradi-

33 SILVA, Guilherme Amorim Campos da. Direito ao desenvolvimento. São Paulo: Método, 2004, 
p. 102.
34 SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto Alegre, ano 8, n. 
16, jul./dez. 2006, p. 20-45. p. 31.
35 SILVA, Guilherme Amorim Campos da. Direito ao desenvolvimento. São Paulo: Método, 2004, 
p. 103.
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cionais, apenas sendo aproveitados por aqueles que trabalham visando ao benefício 
social.

Apesar dessa limitação, o Plano Plurianual de 2004-2007, delimitado na 
Lei nº 10.933/2004, ao preconizar um país economicamente competitivo, social-
mente equitativo e ambientalmente sustentável, foi responsável por reorientar as 
políticas e ações de governo em direção aos objetivos da República, em especial das 
que tratam da política de incentivos empresariais com efeitos sobre a vida social.

Isso pode ser bem observado através do MEGAOBJETIVO imposto 
dentro da orientação estratégica de governo que ansiando pelo crescimento com 
geração de trabalho, emprego e renda, em um ambiente sustentável responsável 
pela redução das desigualdades sociais, prevê o incentivar e fortalecimento das mi-
cro, pequenas e médias empresas com o desenvolvimento da capacidade empreen-
dedora.

Essa legislação, corroborada pelas que a sucederam, a Lei nº 11.653/2008 
(PPA 2008-2011) e Lei nº 12.593/2012 (PPA 2012- 2015), chegou a estabelecer 
que para que o crescimento econômico sustentado, que termina sendo uma dos 
meios de atuação do desenvolvimento, pudesse se transformar em realidade era 
necessário a articulação da força de trabalho, das tecnologias e dos empreendedores, 
que quando orientadas construiriam um verdadeiro projeto de desenvolvimento.

Para tanto, dispõe como diretrizes o favorecimento das empresas de me-
nor porte, através do acesso ao capital de giro, o estímulo ao desenvolvimento de 
novas formas de economia solidária, a utilização do poder de compra governa-
mental para fomentar a participação dos pequenos empreendedores nas cadeias 
produtivas, dentre outras.

Essas legislações, formuladoras das diretrizes da atuação estatal no que se 
refere ao incentivo ao empreendedor, têm como condão influenciar a base de todas 
as políticas públicas estatais sobre o tema, como pode ser visto nos Plano Brasil 
Maior e na Política Nacional de Empreendedorismo e Negócios, as principais polí-
ticas governamentais sobre o tema.

O Plano Brasil Maior, estabelece a política do governo brasileiro para o 
período de 2011 a 2014, esmiuçando o Plano Plurianual 2012-2015 retromencio-
nado, que foca no estímulo à inovação e no crescimento da produção nacional os 
principais passos do país em direção ao desenvolvimento econômico e social.

Por buscar aproveitar competências presentes nas empresas, na academia 
e na sociedade, para a construção de uma comunidade nacional mais próspera, po-
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de-se afirmar que se trata de uma política que confere ao empreendedorismo social 
papel de destaque no mercado nacional, uma vez que o know-how e a vontade de 
superação dos problemas sociais identificam a atividade do plano de governo.

Tanto é que as medidas trazidas por esse plano se adequam perfeitamente 
a possibilidades de atuação de empreendedores sociais, como por exemplo o au-
mento de recursos para inovação, estímulos ao crescimento de pequenos e micro-
negócios e o fortalecimento da defesa comercial.

Já a Política Nacional de Empreendedorismo e Negócios, formulada atra-
vés de uma iniciativa inovadora tomada pelo governo de realizar uma consulta 
pública sobre o tema como meio de conversação da Administração com a comuni-
dade nacional, tem em seu bojo o teor de geração e fortalecimento de negócios, nas 
vertentes do empreendedorismo dos pequenos negócios e do empreendedorismo 
inovador36.

Diversos foram os entraves encontrados pela consulta pública, destes ter-
minaram sendo gerados uma multiplicidade de diretrizes como a da elaboração 
e implantação de uma estrutura de governança que promova maior sinergia dos 
programas, projetos e ações já existentes, o Incentivo ao reconhecimento social do 
empreendedor37, e a consolidação dos mecanismos de integração entre governo, 
empresa e universidade, capazes de oferecer serviços estratégicos de base para o 
empreendedorismo38.

Nestes termos, o empreendedorismo social vai conseguindo se estruturar 
através dos disciplinamentos que o governo vem apresentando para os demais tipos 
de atividade empresarial, conferindo-lhe tão só o redirecionamento dos seus objeti-
vos a partir daquilo que a sua motivação social impõe.

Ademais, o empreendedorismo social vai aproveitar ainda políticas pú-
blicas como a do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, presidido e coordenado pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Pre-
sidência da República, que instituído pela Lei nº 9.841/99, e mantido pelo art. 2º, 
II, da LC 123/2006, é responsável pela aproximação das estruturas governamentais 
com os agentes privados, ou mesmo a da Rede Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM, criada pela Lei 

36 MORAIS, Ednalva Fernandes Costa de. (Coord.). Proposta de Teses e Diretrizes para a Política Na-
cional de Empreendedorismo e Negócios: Consulta Pública. Brasília: MDIC, 2012, p. 11-12.
37 Ibid., p. 9
38 Ibid., p. 47.
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Federal nº 11.598/2007 para facilitar o processo de registro e legalização de empre-
sários e pessoas jurídicas em todas as esferas da federação. 

Ademais, também se mostra de importância impar para o empreende-
dorismo social a atividade do SEBRAE, instituído pela Lei 8029/1990 como CE-
BRAE, que tem como objetivo a execução de as políticas de apoio às micro e às 
pequenas empresas, sendo um dos principais expoentes no Brasil do incentivo ao 
pequeno empreendedor inovador.

Por fim, é importante ainda afirmar que por atuar justamente em âmbi-
tos de delicadas situações de interesse público as organizações voltadas ao exercí-
cio do empreendedorismo social, também se orientam pelas mais diversas políticas 
existentes nos âmbitos não necessariamente empresariais, como é o caso da Política 
Nacional de Educação Ambiental, Lei nº 9795/99, que estabelece em seu art. 3º, V, 
que cabe dentre outros às empresas e entidades privadas a promoção de programas 
capacitantes sobre a melhoria do ambiente de trabalho e dos impactos do processo 
produtivo sobre o meio ambiente, sendo possibilidade pujante de atuação de ações 
empreendedoras voltadas ao interesse social.

Nestes termos, o que se demonstra através da análise das políticas pú-
blicas que envolvem o empreendedorismo social, é que nenhuma delas, seguindo 
o que foi encontrado no seio da legislação, possui direcionamento direto para o 
empreendedor social.

Termina novamente o empreendedor social tendo que se encaixar ou 
aproveitar dos benefícios que as instituições privadas voltadas à atividades eminen-
temente lucrativas conseguem obter através das ações governamentais, formuladas 
de maneira a anexar os benefícios sociais à nave principal do lucro individual, numa 
perspectiva que está como já mencionada, mais próxima da responsabilidade social 
e da função social da empresa.

Ainda assim, as políticas públicas de desburocratização e de fomento a 
atividade empresarial terminam sendo de grande valia para a concretização de um 
empreendedorismo social mais atuante, motivado na liberdade de ação do particu-
lar que tem em si a ideia de responsabilidade com o ambiente social.
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5 O EMPREENDEDORISMO SOCIAL NA JURISPRUDÊNCIA
BRASILEIRA

A primeira afirmação que deve ser feita ao se tratar da análise do tema do 
empreendedorismo social perante a jurisprudência brasileira sobre o assunto é de 
que inexiste posicionamento judicial sobre a matéria.

O tema está mesmo legado as construções da academia, do mercado eco-
nômico, e de forma muito incipiente, como foi visto, da legislação e das políticas 
públicas estatais.

Como já afirmado, essa inexistência decorre da novidade do tema, que 
ainda em desenvolvimento, além de não contar com uma bibliografia suficiente, 
gera uma confusão terminológica que termina por minar as estruturas conceituais 
do que seria o verdadeiro empreendedorismo social39.

Portanto, por estar ainda na sua aurora e se demonstrar um conceito ain-
da em construção40, não é surpresa que o empreendedorismo social não tenha sido 
reconhecido pela jurisprudência brasileira.

Na medida em que o Poder Judiciário na estrutura do Estado Constitu-
cional Democrático de Direito brasileiro atua como a função estatal que garante a 
última palavra sobre o sentido das normas que se aplicam à vida dos cidadãos que 
por ela são regidos, e não sendo ele o criador do objeto da sua interpretação, jamais 
poderia ele, Poder Judiciário, tratar do empreendedorismo social enquanto este não 
integre a vida da comunidade.

Em outras palavras, somente poderia o Poder Judiciário garantir uma 
interpretação que uniformize a compreensão sobre o tema se fosse posta em questão 
a interpretação dos cidadãos ou das outras instâncias estatais sobre a matéria em um 

39 OLIVEIRA, Edson Marques. Empreendedorismo Social no Brasil: atual configuração, perspecti-
vas e desafios – notas introdutórias. Rev. FAE, Curitiba, v.7, n. 2, p. 9-18, jul./dez. 2004. Disponível 
em: <http://www.fae.edu/publicacoes/pdf/revista_da_fae/fae_v7_n2/rev_fae_v7_n2_02.pdf> . Aces-
so em: 3 jun. 2013.
40 Tanto está em construção que na sistematização das ideias de quem já trabalhou com o conceito, 
é possível se aproximar de várias definições diferentes do que seria empreendedor social, alguns se 
aproximando mais da filantropia, outros de uma nova profissão, ainda da noção de responsabilidade 
social da empresa,  ou mesmo de uma organização social. OLIVEIRA, Edson Marques. Empreende-
dorismo Social no Brasil: atual configuração, perspectivas e desafios – notas introdutórias. Rev. FAE, 
Curitiba, v. 7, n. 2, p. 9-18, jul./dez. 2004. Disponível em: <http://www.fae.edu/publicacoes/pdf/
revista_da_fae/fae_v7_n2/rev_fae_v7_n2_02.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2013.
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conflito suficientemente profundo, o que de fato não ocorre por inexistir a incidên-
cia desse tipo de atividade de forma difundida no mercado nacional41.

Apesar deste mote negativo para a construção da importância do em-
preendedorismo social para o desenvolvimento nacional, é possível fazer um parale-
lo através do estabelecimento de alguns traços referentes à importância da atividade 
empresarial para o desenvolvimento na visão da jurisprudência brasileira.

Por exemplo, se observa que na ADI 1.950-3/SP, que analisava a con-
cessão de meia-entrada para estudantes em espetáculos esportivos e culturais, bem 
como de ambientes de lazer e diversão42, ficou reconhecido pelo Supremo Tribunal 
Federal a imposição por meio das normas constitucionais de diretrizes que deve-
riam ser seguidas pela iniciativa privada para a implantação de um plano de ação 
global apto a alcançar as finalidades impostas no art. 3º da Constituição.

Afirmava o Supremo Tribunal que a intervenção estatal no domínio eco-
nômico não deveria ser caracterizada como uma mera limitação ou desvio dos obje-
tivos empresariais, devendo ser encarada, na realidade, como um fator redutor dos 
riscos existentes tanto para os cidadãos quanto para as empresas43, na medida em 
que assegurava uma maior segurança na persecução da sua lucratividade44.

A perspectiva inserta nessa decisão se dá no âmbito da funcionalização 
social da empresa, que faz com que a empresa seja vista como algo mais do que é 
costumeiramente apontada, um elemento de crescimento econômico individual, 
pois impõe que ela seja enxergada como um ser social integrante da estrutura or-
ganizacional da sociedade brasileira, e a qual tem de ser dada grande importância.

Mesmo tratando de perspectivas de atuações de atividades mercadoló-
gicas diferenciadas é importante observar o ponto de encontro que existe entre a 
empresa convencional e o empreendedor social, a importância que ambos têm para 
o processo de desenvolvimento.

Por óbvio que o empreendedorismo social por deter como objetivo pri-
mário a resolução direta através de suas ações de problemas sociais que afligem a co-
munidade, torna muito mais fácil de identificar tal relação, entretanto, na medida 

41 Apesar do entendimento de que na prática muitos empreendedores sociais vêm surgindo, inclusive 
com o apoio de entidades de atuação global como é o caso da ASHOKA Empreendedores sociais, 
pode-se percebe que se trata de uma ação muito limitada no sentimento do indivíduo brasileiro.
42 ADI 1.950-3/SP, Relatoria Min. Eros Grau. DJ 02.06.2006.
43 Ibid., p. 60.
44 Ibid., p. 60.
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em que as atividades empresariais reguladas pelo Estado, visando sua lucratividade 
prestam um serviço que interessa a coletividade elas também participam do proces-
so de desenvolvimento, de uma maneira um tanto imposta, mas o fazem.

Nessa mesma dinâmica o Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regi-
mental, no Agravo no Conflito de Competência nº 107065 RJ que trata da exis-
tência de débitos fiscais a serem processados contra empresas em processo de re-
cuperação45, no qual foi decidido que mesmo quando existente débito fiscal a ser 
sanado, este deve ser posto em segundo plano, sob a bandeira de não prejudicar o 
reerguimento da empresa, a fim de que o ciclo produtivo, a relação de fornecedores 
e os empregos sejam mantidos, coligando a satisfação de interesses econômicos e 
da comunidade.

Em resumo, ambas as jurisprudências trabalham na linha da importância 
da empresa como meio indispensável ao processo de desenvolvimento, por serem 
elas instrumento de efetivação das vontades da comunidade e da formação da es-
trutura do crescimento econômico também importante.

Essas duas noções quando vistas da ótica do empreendedorismo social, 
somente se intensificam, pois o empreendedor social além do seu objetivo e moti-
vação já abordados, ele se estabelece na mesma estrutura empresarial que as demais 
empresas tradicionais, através de um ciclo produtivo, com fornecedores e trabalha-
dores.

Afora isso, a jurisprudência brasileira também tem um lado de alerta aos 
empreendedores que resolvem abrir seus negócios sejam eles de cunho social ou 
não, como é o caso do Agravo de Instrumento nº 1213471, processado também no 
STJ, de Relatoria do Ministro Celso Limongi Desembargador convocado do TJ/SP, 
e publicado no dia 15/12/2010, e da Apelação Cível 6528 SP 2000.03.99.006528-
3, interposta no TRF da 3ª Região, Quarta Turma, de Relatoria do Desembargador 
Federal Fabio Prieto, julgada em 19/11/2009, que afirmam que a livre iniciativa 
difere de uma noção de sucesso compulsório, ou seja, que o insucesso da atividade é 
imanente ao processo econômico, podendo ele vir a acontecer, causando perdas de 
capital, tanto quanto prejuízos para a sociedade, corporificado na perda dos postos 
de trabalho e das receitas tributárias.

45 AgRg no Conflito de Competência 107065 RJ 2009/0158455-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/10/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 
18/10/2010.
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Nesses moldes, é necessário abordar que a responsabilidade social de-
senvolvida através da liberdade de ação mercadológica, por vezes tem o condão de 
sere também revertida para uma responsabilidade individual do empreendedor na 
medida em que ele é quem responde por uma possível falta de êxito da atividade.

Por fim, cabe frisar a interpretação jurisprudencial que resguardou a po-
lítica estatal de fomento da atividade do pequeno empresário formulada nos autos 
do Agravo de Instrumento de nº 858260 PR , interposto no STF e que teve como 
Relatora a Min. Cármen Lúcia, e foi publicado 03/06/2013.

Nesta decisão a Ministra afirmou que a Constituição ao determinar, no 
inciso IX do art. 170, um tratamento favorecido às pequenas empresas, denotou 
uma preocupação do Constituinte em apoiar, na conjuntura econômica, aqueles 
que dispõem de menor potencial para enfrentar a acirrada disputa dos sistemas de 
livre iniciativa, sendo portanto extremamente necessárias as estruturas de apoio a 
esses empreendedores, o que o faz através da defesa do SEBRAE como um serviço 
que garante equilíbrio dentro do ambiente empresarial, possibilitando sobrevivên-
cia e desenvolvimento dos empreendedores que estão em desvantagem.

Assim como foi abordado, a jurisprudência brasileira não tendo tido a 
oportunidade de se manifestar sobre o empreendedorismo social no seu conteúdo 
mais adequado pode ser tomada como base na formulação de uma identidade de 
benefício social adquirida por aqueles que atuam no mercado, deixando ressalvada 
a importância do caráter da responsabilidade que está se assumindo perante o risco 
que qualquer atividade possui.

6 CONCLUSãO

Analisada a noção de desenvolvimento como um processo de melhoria 
das condições de vida da sociedade, que segundo o pensamento de Amartya Sen é 
feito através e objetivando o direito fundamental de liberdade dos indivíduos, foi 
possível entender como o empreendedorismo social dentro da perspectiva desen-
volvimentista pode ser entendido como instrumento de concretização do desen-
volvimento a partir da avocar da responsabilidade social pelo próprio indivíduo 
quando do gozo das suas perfeitas liberdades.

A partir deste ponto passou o empreendedorismo social a ser analisado 
perante o ordenamento jurídico brasileiro, primeiramente na seara constitucional, 
e posteriormente na da legislação, o que rendeu o entendimento da falta de especi-
ficação tanto do constituinte quanto do legislador ao tratar do tema, deixando-o a 
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mercê de uma hermenêutica que precisa extrair de dispositivos destinados a outros 
objetos o regramento deste instituto.

Um cenário semelhante também foi encontrado quando foi realizada a 
análise das políticas públicas existentes sobre a matéria. Nesta, mais ainda do que 
na legislação, pode ser percebida uma verdadeira omissão da entidade governante 
sobre o tratamento direto do tema, uma vez que preparados planos empresariais 
e industriais, nos quais o empreendedorismo e a inovação foram especificamente 
tratados, não foi realizada sequer uma menção sobre o empreendedorismo social e 
a sua forma de participação na realidade social.

Demonstrando-se pelo menos para as políticas públicas que tratam da te-
mática, a preocupação especialmente direcionada do governo com a formulação de 
estruturas de mercado economicamente competitivas, nos quais os ganhos sociais 
são, infelizmente indiretos, e, portanto, deixados em segundo plano.

No que trata da análise da jurisprudência, esta foi extremamente inefeti-
va quando a matéria foco do estudo se trata do empreendedorismo social, pois não 
tendo sido objeto de nenhuma discussão interpretativa mais profunda não pode 
existir sequer uma atuação do Poder Judiciário.

Nesses termos, a análise que pôde ser feita se remeteu a comparações 
com o posicionamento que este órgão julgador possui de aspectos próximos do 
empreendedorismo social, como é a questão da responsabilidade social da empresa 
e da função social desta, tendo sido encontrada, de maneira surpreendente, uma ju-
risprudência sólida acerca da análise dos riscos a serem assumidos pelo empreende-
dor, que informou a grandeza da responsabilidade assumida pelos empreendedores.

Realizada essas pesquisa nestes âmbitos, é preciso estabelecer que o em-
preendedorismo social é extremamente pouco observado no Brasil.

Sem uma definição conceitual, ainda que doutrinária, desse fenômeno, 
se torna impossível a sua dinamização. Estando ele fadado a permanecer em um 
ostracismo para o qual nunca sequer foi enviado.

Que ele é um instrumento útil e adequado a busca pelo desenvolvimento 
é algo indiscutível, afinal perante o estudo feito sobre a perspectiva do desenvolvi-
mento como liberdade, poderia ser dito que estaria a se tratar do principal meio de 
atuação individual na economia que deveria ser fomentado pelas estruturas estatais.

Acontece que por ser algo tão novo e pouco estudado que tem uma ne-
cessidade de formulação de conteúdo que traga uma possível autonomia classifica-
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tória, faz com que a sua inserção no ordenamento jurídico brasileiro tanto quanto 
nas políticas públicas seja muito truncado.

É necessário reparar as arestas. Afastar o fenômeno aqui tratado de outros 
já bastante comuns na consciência social é imprescindível para se saber o que é em-
preendedorismo social e o que é outro tipo de atividade mercadológica. É preciso 
saber se esse empreendedorismo social de fato afirma a possibilidade de lucro ou se 
é como alguns dizem completamente tolhida dos frutos da atividade.

Em outras palavras é preciso estudar, fazer as mentes disponíveis pensa-
rem sobre o tema, ao mesmo tempo em que é indispensável fazer a própria comu-
nidade formar esse tipo de iniciativa, ter dúvidas sobre a sua forma de atuação, o 
que também terminará por forçar que o Judiciário demonstre sua sapiência sobre 
o tema.

Mas mais que tudo, é preciso querer mudar, mudar o mundo, afinal só 
assim encontraremos saída para os problemas que a nós são apresentados.
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Desenvolvimento, mercado de trabalho e processo 
político:    a    participação    da    mulher    no    Brasil

Hugo Werner Fortunato Dantas

1 INTRODUçãO

A caminho do marco de 25 anos de vigência, a Constituição Federal de 
1988 revelou-se hábil para consolidar importantes práticas na vida democrática 
nacional, especialmente no que toca a adoção de padrões valorativos que favorecem 
a incorporação, na República Federativa do Brasil, de importantes traços da pós-
modernidade, como a consensualidade e o estímulo da participação.

No interior de uma sociedade historicamente conservadora, a abertura 
para novos modelos conceituais que envolvem, por exemplo, a superação de 
paradigmas sexuais, étnicos, etários ou religiosos, não se dá de maneira abrupta “do 
dia para a noite”, mas por amadurecimento do discurso político e acadêmico que 
não raramente enfrentam considerável resistência até a sua pacificação.

Na seara específica do regime jurídico – constitucional ou 
infraconstitucional – protagonizado pela mulher, é perfeitamente possível uma 
análise descritiva da positivação gradual voltada para o consecutivo reconhecimento 
de direitos e liberdade civis, trabalhistas, políticas e etc. Contudo, a só indagação 
acerca das razões que outrora justificavam distinções e privilégios por razões de 
gênero, nos leva a outras duas questões igualmente relevantes: ainda persistem 
distinções? Como superar os resquícios que séculos de tratamento desigual 
deixaram?

Em âmbito jurídico, mesmo que pro forma, a dicção da Constituição de 
1988 é taxativa ao propalar a igualdade entre homens e mulheres, mas as limitações 
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da força normativa da Lei Maior esbarram ideal e materialmente nas condições de 
fato que habilitam a sua concretização.

A fim de evidenciar esses resquícios daremos ênfase a dois segmentos da 
vida social que mais sobejamente revelam a existência de uma igualdade apenas 
formal entre as condições de participação de homens e mulheres: o mercado de 
trabalho e participação no processo político nacional.

Considerando que o desenvolvimento de uma nação costumeiramente 
passa pela racionalização do processo político, ordenação das relações trabalhistas 
e promoção da educação, a exclusão da mulher deste roteiro de ações – ou sua 
inclusão de modo injustificadamente desigual – importa, por razões óbvias, no 
desprezo para com metade da população. 

Seguindo este raciocínio, tem-se que a noção de desenvolvimento está 
intimamente relacionada com a inclusão igualitária de gêneros nos processos de 
melhoramento social. 

À luz da teoria de Amartya Sen, será possível vislumbrar que o 
estabelecimento de prerrogativas ou privilégios que violem de maneira injustificada 
as condições de igualdade entre os gêneros implica na supressão de liberdades, 
caracterizando um processo inverso ao desenvolvimento, em que os indivíduos 
veem-se privados, total ou parcialmente, das condições mínimas de expressar as 
suas capacidades.

Ou seja, a condução dos cidadãos rumo à otimização das suas relações 
necessita de um panorama político e econômico não apenas livre das formas clássicas 
de opressão, mas com forte presença de uma conjuntura pensada para estimular as 
participações individuais criativas e construtivas nos mais diversos setores da vida 
em grupo. 

Inicialmente trataremos de apontamentos empíricos acerca de índices que 
revelam quantitativamente a participação da mulher no cenário político do país, 
desde as origens institucionais do voto até os aspectos mais detalhados do exercício 
das capacidades políticas ativa e passiva. No mesmo sentido serão confrontadas 
informações sobre as relações trabalhistas e seus aspectos remuneratórios, de carreira 
e inserção no mercado.

A fim de esmiuçar a perspectiva de Amartya Sen sobre o Desenvolvimento 
como Liberdade, considerando a ampliação das liberdades de gêneros uma meta 
social e estatal, introduziremos alguns conceitos básicos da sua teoria em simbiose 
com a realidade brasileira, objetivando a construção de críticas e descrições.
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No momento posterior discutiremos de maneira detalhada todo o 
aparato normativo – nacional e supranacional – que dá suporte a matéria, com 
enfoque na promoção de políticas públicas e concretização da igualdade em sede 
jurisprudencial.

2 ANÁLISE DAS DESIGUALDADES: A PARTICIPAçãO DAS
MULHERES NO PROCESSO POLÍTICO E NO MERCADO DE 
TRABALHO

Como evidenciado, a ampliação da proteção jurídica da mulher percorreu 
nas últimas décadas diversos ramos do direito, entretanto, do ponto de vista histórico, 
dois chamam muita atenção pela maneira que podem ser direcionados visando a 
contribuições e mudanças sociais significativas: i) a participação das mulheres no 
mercado de trabalho, cada vez mais complexo e globalizado; e, ii) o estímulo da 
vocação feminina para integrar o processo eleitoral ativa e passivamente1 no pleno 
gozo dos direitos políticos2.

Estas duas assertivas ostentam em comum, de antemão, o compromisso 
estatal de positivação não discriminatória, decorrente do art. 3, IV, da Constituição 
Federal. Em que pese a relativa paridade quantitativa dos seres humanos distribuídos 
“por sexo”, o seu desenvolvimento qualitativo no gozo de direitos políticos e 
trabalhistas, historicamente não encontrou ressonância na pressão numérica, 
chegando as participações femininas/feministas mesmo a caracterizar minoria em 
diversos debates. 

Se por um lado a democracia contemporânea reconhece a legitimidade 
cogente da maioria, também deve conferir às minorias liberdades fundamentais 
para expressar sua opinião e exercer peso na tomada de decisões favorecendo a 
conciliação entre o segmento majoritário e o minoritário3.

1 A ideia de representação “implica uma duplicidade de sujeitos: o que representa e o que é 
representado”. BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do 
Brasil: arts. 5º ao 17º. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 631.
2 O termo é empregado na sua acepção mais ampla, no sentido em que: “os direitos políticos 
constituem um conjunto de regras que disciplinam a soberania popular, direitos públicos subjetivos, 
que permitem a participação nos negócios políticos do Estado e conferem atributos de cidadania”. 
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 28. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2007. p. 344.
3 KELSEN, Hans. A democracia. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 106.
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No domínio dos gêneros, a formação do consenso institucional que 
culmina na promulgação da lei deve necessariamente conformar a aludida tensão de 
interesses, uma vez que distinções normativas injustificadas praticadas por qualquer 
ente da Federação induzem ao desprestígio institucional e, muitas vezes, ao sufoco 
da minoria em comento.

A discussão se torna mais áspera quando saímos do plano normativo 
ideal para uma análise detida de elementos empíricos, os quais apontam distorções 
que devem ser levadas em consideração na abordagem, revelando o desejável (dever 
ser) e o realizável (ser)4.

Quais seriam então as desigualdades observáveis e suas consequências 
sociais? Para aferir os aspectos trabalhistas e suas disparidades de gênero no Brasil 
utilizaremos dados compilados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE)5 entre os anos de 2003 a 2011.

No ano de 2011, mesmo as mulheres sendo maioria do contingente 
populacional, com 53,7% (cinquenta e três vírgula sete por cento), eram minoria 
de 45,4% (quarenta e cinco vírgula quatro por cento) na população ocupada (PO), 
contra 54,6% (cinquenta e quatro vírgula seis por cento) dos homens. A presença 
feminina também era majoritária na população desocupada (PD) e na População 
não Economicamente Ativa (PNEA)6.

Os aspectos ligados à participação econômica mínima revelam uma 
desproporção próxima dos dez pontos percentuais. Outro indicador alarmante 
que expõe com rigor as desigualdades está relacionado ao contingente de mulheres 
empregadas que não possui carteira assinada.

Em 2003 a proporção de homens com carteira assinada no setor privado 
era de 62,3% (sessenta e dois vírgula três por cento), enquanto a das mulheres 

4 “A clássica dicotomia “ser e dever ser” ganha força no período de amadurecimento do positivismo 
como uma fórmula propositiva lógica, explicitando diferenças entre a determinação literal da norma e 
a sua concretização no mundo dos fatos, nem sempre revelando correspondência. Em juízo hipotético 
expressa a seguinte fórmula: se F é, C deve ser”. REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2002.
5 IBGE. Mulher no Mercado de Trabalho. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/
indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/Mulher_Mercado_Trabalho_Perg_Resp_2012.pdf>. 
Acesso em: 23 jun. 2012.
6 IBGE. Coordenação de Trabalho e rendimento. Pesquisa mensal de emprego 2011. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=38>. 
Acesso em: 20 jun. 2012.
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era de 37,7% (trinta e sete vírgula sete por cento), uma diferença de 24,7 pontos 
percentuais. Em 2011, essas proporções foram de 59,6% (cinquenta e nove 
vírgula seis por cento) e de 40,4% (quarenta vírgula quatro por cento), fazendo 
com que essa diferença diminuísse para 19,1 pontos percentuais. Entretanto, o 
maior crescimento de participação laboral feminina foi observado no emprego sem 
carteira – pautado em maior informalidade – no setor privado: diferença de 26,9 
pontos percentuais em 2003 (63,5% homens e 36,5% mulheres) e de 19,1 pontos 
percentuais em 2011 (59,5% homens e 40,5% mulheres).

No pertinente a renda, a média do trabalho das mulheres em 2011 foi 
de R$ 1.343,81 (mil trezentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos), 
72,3% (setenta e dois vírgula três por cento) do que recebiam os homens, cujo 
importe era de R$ 1.857,63 (mil oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três 
centavos). Esses valores indicam uma evolução no rendimento em relação ao ano de 
2003, quando a remuneração média das mulheres foi de R$ 1.076,04. Entretanto, 
pelo terceiro ano consecutivo o rendimento feminino mantém a mesma proporção 
(72,3%) em relação ao rendimento dos homens, em 2003 as mulheres recebiam 
70,8% (setenta vírgula oito por cento) do que recebia, em média, um homem.

A análise destes números revela que dentre os principais indicadores 
trabalhistas da população economicamente ativa: i) exercício de atividade capaz 
de gerar renda; ii) formalidade do vínculo (carteira assinada); e, iii) níveis da 
proporcionalidade de remuneração, as mulheres estão em patentes condições de 
desigualdade.

Outra situação pode ser notada na participação das mulheres em cargos 
políticos dos Poderes Executivo e Legislativo, aqueles que mais expressivamente 
ostentam a confluência de vontades públicas. Como se infere dos dados expostos 
abaixo, a adoção de uma concepção material de igualdade do ponto de vista da 
representatividade não é visualizada na distribuição do manancial de cargos 
representativos.

A participação política da mulher no processo político envolve aspectos 
bem mais complexos do que meramente comparecer ao ato do voto. Com efeito, na 
democracia representativa o grupo dos eleitos deve representar ao menos em termos 
aproximados, o corpo de eleitores. Os críticos de uma postura social mais passiva 
arrematam que a crise da participação política muitas vezes decorre da adoção de 
um conceito de cidadania que se resume apenas nos atos de votar e ser votado, 
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deixando de lado a edificação de plataformas comprometidas com a utilidade para 
a comunidade7.

Acerca dos dados referentes às eleições ocorridas no ano de 2010, para 
os cargos de Presidente, Governador, Senador, Deputado Federal e Estadual; e, no 
ano de 2008, para os cargos de Prefeito e Vereador, utilizaremos o banco de dados 
do Tribunal Superior Eleitoral8 (TSE), elaborado a partir da replicação diária, em 
horários pré-estabelecidos, de dados dos Tribunais Regionais Eleitorais em uma 
base consolidada.

O eleitorado do Brasil possui 51,8% (cinquenta e um vírgula oito por 
cento) de mulheres e 48,08% (quarenta e oito vírgula zero oito) de homens. Destes, 
com relação à escolaridade, representando a cota dos que apenas leem e escrevem 
(correspondente a 5,89% do eleitorado), 53,07% (cinquenta e três vírgula zero sete 
por cento) são mulheres e 46,78% (quarenta e seis vírgula setenta e oito por cento 
são homens) são homens. Em todos os outros indicadores de escolaridade (primeiro 
grau completo, primeiro grau incompleto, segundo grau completo, segundo grau 
incompleto, superior completo e superior incompleto) as mulheres superam os 
homens, com destaque para a formação de nível superior em que o sexo feminino 
desponta com 57,09% (cinquenta e sete vírgula nove por cento) de graduados 
contra 42,86% (quarenta e dois vírgula seis por cento) dos homens, totalizando 
uma diferença de aproximadamente quatorze pontos percentuais.

No quesito do preenchimento de cargos eletivos existe uma grande 
disparidade entre os sexos. No total, 78,63% (setenta e oito vírgula três por cento) 
dos eleitos são homens, enquanto apenas 21,37% (vinte e um vírgula trinta e sete 
por cento) são mulheres. Em praticamente todas as regiões verificam-se diferenças 
acentuadas entre o número de homens e mulheres integrantes das bancadas políticas 
e no interior dos partidos políticos.

Outra desigualdade real constatada digna de nota é a participação feminina 
com escolaridade de nível superior em proporções menores que a masculina.

7 LOPES, Ana Maria D´Ávila. A Cidadania na Constituição Federal Brasileira de 1988: redefinindo 
a participação política. In: BEDÊ, Fayga Silveira; BONAVIDES, Paulo; LIMA, Francisco Gérson 
Marques de (Org.). Constituição e Democracia: estudos em homenagem ao professor J.J. Gomes 
Canotilho. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 21.
8 TSE. Estatísticas das eleições 2010. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-
anteriores/eleicoes-2010/estatisticas>. Acesso em: 23 jun. 2012.
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3 DESENVOLVIMENTO COMO AMPLIAçãO DAS LIBERDADES
DE  GÊNERO  NA  TEORIA  DE  AMARTYA  SEN

No item anterior foram identificados os seguintes fatores de desigualdade 
existentes nas relações trabalhistas e políticas do Estado brasileiro: i) as mulheres 
são menos presentes no exercício de atividades produtivas e geradoras de renda; ii) a 
presença da mulher nas relações empregatícias é pautada por maior informalidade, 
especialmente pelo número reduzido de carteiras assinadas; iii) os homens possuem 
um nível de renda superior; iv) apesar de ser maioria do eleitorado e ostentar 
formação educacional superior, o sexo feminino possui ocupação de cargos políticos 
em patamar baixíssimo.

Não é novidade que vivemos em um mundo pautado por desigualdades 
das mais drásticas, desde níveis de pobreza acentuados, baixa escolaridade e 
problemas de sustentabilidade. 

Uma proposta alternativa para encarar estas contingências é defendida 
por Amartya Sen que afirma estar na liberdade o principal fim e o principal meio do 
desenvolvimento, consistindo sua meta na eliminação das privações que limitam as 
escolhas e as oportunidades das pessoas de exercerem ponderadamente sua condição 
de agente9.

Dessas considerações é possível abstrair ao menos duas implicações: a 
primeira é a de que a expansão das liberdades deve se dar de maneira a alcançar 
todos os cidadãos, indistintamente, pois a relativização desta premissa permitiria 
grupos ou castas mais ou menos livres, o que de certo não é o propósito desta 
doutrina. Pode-se até mesmo falar em liberdade como igualdade para desfrutar da 
expansão pessoal do “ser livre”.

A segunda dedução é de que uma meta desta envergadura deve 
necessariamente contar com o apoio da entidade ordenadora da vida em sociedade, 
papel hodiernamente assumido pelo Estado, tendo como maneira mais concisa 
– e provavelmente eficaz – de garantia institucional desse mister a positivação de 
normas fundamentais vocacionadas para a expansão das liberdades.

Para Paulo Bonavides10, a vinculação essencial dos direitos fundamentais 
à liberdade e à dignidade humana, enquanto valores históricos e filosóficos são 

9 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Trad. Laura Teixeira Mota. São Paulo: Companhia 
das Letras: 2000, p. 10.
10 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 562.
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plenamente capazes de nos conduzir ao significado de universalidade inerente a 
esses direitos como ideal da pessoa humana.

Essa acepção é plausível na medida em que a livre condição de agente 
não só é, em si, uma parte constitutiva do desenvolvimento, mas também contribui 
para fortalecer outros tipos de condições de agentes livres11.

As liberdades que podem ser exercidas são classificadas por Amartya Sen 
como liberdades substantivas e liberdades instrumentais. A primeira modalidade de 
liberdades está ligada às condições mínimas de que dispõe o ser humano para obter 
os insumos indispensáveis da sua existência como: alimento, abrigo, ferramentas 
etc. As liberdades instrumentais podem ser compreendidas como oportunidades 
que ajudam a promover a capacidade geral de uma pessoa, estando subdivididas 
em: i) liberdades políticas; ii) facilidades econômicas; iii) oportunidades sociais; iv) 
garantias de transparência; e, v) segurança protetora12.  

Nestes parâmetros, para o propósito do nosso estudo é possível classificar a 
liberdade de trabalhar e usufruir de maneira justa e condigna dos proventos gerados 
como liberdade substantiva, atrelada de modo direto e indeclinável à aquisição dos 
mantimentos básicos.

 Esta acepção está encartada no próprio conceito de salário da Constituição 
de 1988, que tem por meta atender a todas as necessidades básicas daquele cidadão 
que labora regularmente.  

 A participação no processo político, por sua vez é uma das modalidades 
de liberdade instrumental, perfazendo-se num meio mediato de transformação das 
condições do indivíduo. Assim, o rol de desigualdades apontadas no início deste 
Item refere-se à expansão de duas modalidades distintas de liberdade, as quais serão 
relacionadas com o papel feminino.

A pauta de reivindicação das organizações políticas que defendem e 
apoiam as causas protagonizadas pelas mulheres, inicialmente comprometidas com 
o incremento de direitos relativos ao bem estar do gênero, com o tempo passou a 
adotar um discurso voltado para a livre condição de agente da mulher. Cada vez 
mais o sexo feminino é visto como agente ativo de mudança e promotor dinâmico 
de transformações sociais.

11 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Trad. Laura Teixeira Mota. São Paulo: Companhia 
das Letras: 2000, p. 19.
12 Ibid., p. 24-25.
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Não existem razões, senão culturais, para restringir de maneira artificial 
a liberdade da mulher como “agente” em contraponto a sua antiga acepção social 
de “paciente”. Segundo Amartya Sen, esta condição de “agente” implicou em 
melhorias para a mulher, especialmente nas condições para granjear emprego 
com renda independente, obter melhores índices de alfabetização e ampliar sua 
participação política13.

O desempenho de atividades laborais e a expansão das capacidades da 
mulher que a caracterizam como agente tem o condão até mesmo de desencadear 
efeitos positivos na redução da mortalidade infantil, conforme resultado de um 
Estudo realizado pelos indianos Mamta Murthi, Anne-Catherine Guio e Jean 
Drèze14. Na ocasião, constatou-se que frequentemente a mulher que contribui 
com a renda familiar tem mais prioridade na educação dos filhos, participando 
diretamente das decisões familiares.

Assim sendo, é possível vislumbrar no déficit de presença das mulheres 
no exercício de atividades produtivas capazes de gerar renda, como ocorre no Brasil, 
contingências além da mera exclusão econômica, como por exemplo: a perda de 
espaço da mulher na tomada de decisões e na formação do consenso do seu próprio 
grupo.

O aumento da liberdade dos trabalhadores em uma sociedade para dispor 
das suas opções para empreender ou negociar sua força de trabalho é um aumento 
de sua liberdade positiva, importante para a economia e o desenvolvimento.

O vínculo empregatício a que a mulher está sujeita também é pautado 
por uma informalidade maior do que o desfrutado pelo homem, o que deixa o sexo 
feminino carente de diversas garantias asseguradas pela própria legislação trabalhista 
do Brasil, como as previstas na Consolidação das leis do Trabalho15 em seu art. 29, 

13 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Trad. Laura Teixeira Mota. São Paulo: Companhia 
das Letras: 2000, p. 224-231.
14 DRÈZE, Jean; GUIO, Anne-Cristinne; MURTHI, Mamta. Female literacy and fertility: recent 
census evidence from India. Mimeografado, Centre for History and Economics, King’s College, 
Cambridge, Reino Unido, 1999. Apud. SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Trad. 
Laura Teixeira Mota. São Paulo: Companhia das Letras: 2000, p. 227.
15 BRASIL. Decreto-Lei n.º 5.452 de 1 de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 19  
jun. 2012.
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§ 2º16. A maneira diferenciada de tratamento traz dificuldade até mesmo do ponto 
de vista instrumental quando, por exemplo, a mulher trabalhadora tiver interesse 
de reivindicar verbas trabalhistas perante o Poder Judiciário, especialmente por 
sujeitar-se a produção de provas mais esparsas.

O nível de renda superior ostentado pelos homens também revela a 
restrição na liberdade de vender sua força de trabalho por valores equivalentes, 
causando uma depreciação no preço pago pela mão de obra feminina. 

No plano político, é possível apontar o crescimento do número de 
votantes em todo o mundo, entretanto, o desenvolvimento da democracia não 
pode ficar atrelado apenas a este dado, pois, segundo Bobbio17 desde a extinção do 
voto censitário (baseado na renda) e a subsequente extensão do voto às mulheres, 
essencialmente ligados ao crescimento populacional, é preciso levar em consideração 
com mais importância os espaços em que os cidadãos podem opinar.

A restrição desses espaços para as mulheres em razão da falta de 
correspondência entre o seu contingente numérico e a proporção de cargos 
ocupados pode restringir a conscientização para ações que visem à promoção de 
melhorias setoriais e o debate acerca de assuntos polêmicos – como o aborto – cujos 
efeitos – ao menos orgânicos – são sentidos unilateralmente.

Adverte Eleni Varikas18 que não se pode deixar de enxergar nas diferenças 
o principal fundamento do conceito de democracia, sendo os sujeitos de direito as 
pessoas individualmente consideradas não os grupos naturais, cabendo a cada um 
decidir qual é a sua identidade de sexo, raça e classe. Esta autoafirmação advém da 
integração cultural, não podendo se esperar homogeneidade em nenhum desses 
grupos, especialmente porque as pessoas frequentemente se encaixam em mais de 
um deles19.

16 “Art. 29 – A Carteira de Trabalho e Previdência Social será obrigatoriamente apresentada, contra 
recibo, pelo trabalhador ao empregador que o admitir, o qual terá o prazo de quarenta e oito horas 
para nela anotar, especificamente, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se 
houver, sendo facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções 
a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. [...] §2º – As anotações na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social serão feitas: a) na data-base; b) a qualquer tempo, por solicitação do trabalhador; 
c) no caso de rescisão contratual; ou d) necessidade de comprovação perante a Previdência Social;”
17 BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. 10. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006, p. 68 - 69.
18 VARIKAS, Eleni. O Poder e as Mulheres. In: DARNTON, Robert; DUHAMEL, Olivier (Org.). 
Democracia. Trad. Clóvis Marques. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 360.
19 “O grande alcance da condição de agente das mulheres é uma das áreas mais negligenciadas nos 
estudos sobre o desenvolvimento e requer correção urgente. Pode-se dizer que nada atualmente é 
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4 LEGISLAçãO  BRASILEIRA  E  INTERNACIONAL  PERTINENTE 

A temática da igualdade entre homens e mulheres desde longa data 
encontra repercussão nos grandes fóruns de discussão.

Na seara internacional merece destaque a Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, promulgada pelo Decreto 
Federal n.º 4.377/200220, tendo por fundamento que a discriminação contra as 
mulheres viola os princípios da igualdade de direitos e do respeito da dignidade 
humana, dificulta a sua participação nas mesmas condições que o homem na 
vida política, social, econômica e cultural de seu país, constituindo obstáculo ao 
aumento do bem-estar da sociedade e o pleno desenvolvimento das  potencialidades 
da mulher para prestar serviço a seu país e à humanidade.

Em virtude do teor valorativo emblemático encartado na Declaração, 
seus dispositivos, a um só tempo, exaltam as condições de igualdade e atribuem 
obrigações aos Estados signatários21, tais como coibir a discriminação, adotar 
posturas ativas para fornecer proteção jurídica específica e derrogar leis que de 
algum modo desprestigiem a igualdade.

tão importante na economia política do desenvolvimento quanto um reconhecimento adequado 
da liderança e da participação e da liderança política, econômica e social das mulheres. Esse é, de 
fato, um aspecto crucial do desenvolvimento como liberdade”. SEN, Amartya. Desenvolvimento como 
Liberdade. Trad. Laura Teixeira Mota. São Paulo: Companhia das Letras: 2000, p. 235.
20 BRASIL. Decreto Federal n.º 4.377, de 13 de setembro de 2002. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4377.htm>. Acesso em: 29 maio 2012.
21 “[...] Art. 2. Os Estados Partes condenam a discriminação contra a mulher em todas as suas 
formas, concordam em seguir, por todos os meios apropriados e sem dilações, uma política destinada 
a eliminar a discriminação contra a mulher, e com tal objetivo se comprometem a: a) Consagrar, 
se ainda não o tiverem feito, em suas constituições nacionais ou em outra legislação apropriada 
o princípio da igualdade do homem e da mulher e assegurar por lei outros meios apropriados a 
realização prática desse princípio; b) Adotar medidas adequadas, legislativas e de outro caráter, com as 
sanções cabíveis e que proíbam toda discriminação contra a mulher; c) Estabelecer a proteção jurídica 
dos direitos da mulher numa base de igualdade com os do homem e garantir, por meio dos tribunais 
nacionais competentes e de outras instituições públicas, a proteção efetiva da mulher contra todo ato 
de discriminação; d) Abster-se de incorrer em todo ato ou prática de discriminação contra a mulher 
e zelar para que as autoridades e instituições públicas atuem em conformidade com esta obrigação; e) 
Tomar as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher praticada por qualquer 
pessoa, organização ou empresa; f ) Adotar todas as medidas adequadas, inclusive de caráter legislativo, 
para modificar ou derrogar leis, regulamentos, usos e práticas que constituam discriminação contra 
a mulher; g) Derrogar todas as disposições penais nacionais que constituam discriminação contra a 
mulher. [...]”.
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A Organização Internacional do Trabalho, por meio de suas convenções 
também possui a prerrogativa de estender garantias trabalhistas para os empregados 
e empregadores dos países signatários. Com este propósito, merece destaque a 
Convenção da OIT n.º 10322, que estabelece a proteção à maternidade nas relações 
de trabalho, garantindo: i) Direito da mulher à licença-maternidade de pelo 
menos doze semanas, mediante apresentação de atestado médico contendo a data 
prevista do parto; ii) Ilegalidade de demissão durante a licença-maternidade; e, 
iii)  Remuneração durante a licença, não inferior a dois terços de sua remuneração 
prévia e suficiente para garantir plenamente sua manutenção e de seu filho em boas 
condições de saúde.

A constituição de 1988, por sua vez trouxe no art. 5, I, a positivação 
expressa da igualdade entre os gêneros, consagrando que homens e mulheres são 
iguais em direitos e obrigações, qualquer discriminação no plano infraconstitucional, 
portanto, é inconstitucional, sendo plausíveis apenas distinções contidas no texto 
da própria Constituição23.

Ainda no seu apanágio de normas de proteção da mulher no âmbito do 
trabalho, a Lei Maior dispõe no art. 7º, XX, que são direitos dos trabalhadores 
a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, 
nos termos da lei. A norma veio acabar com o silêncio anterior que existia por 
parte dos juristas que afirmavam não haver base constitucional para o combate à 
discriminação da mulher24.

A Lei Federal nº 9.029/9525, proíbe, tipificando como crime a exigência 
de atestado de gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias para efeitos 
de admissão ou permanência na relação de trabalho.  

22 OIT. Organização Internacional do Trabalho. Resolução n.º 103. Disponível em: <http://www.
mte.gov.br/seg_sau/pub_cne_convencoes_oit.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2012.
23 “Só valem as discriminações contidas na própria Constituição, e. g., a aposentadoria da mulher 
com menos tempo de contribuição do que o homem (art. 40m § 1.º, III, a e b). Essa exceção em favor 
da mulher possui fundamento, porque às mulheres incumbe serviços do lar, no mais das vezes sem 
qualquer ajuda do marido. A sua sobrecarga de trabalho justifica a aposentaria com menor tempo de 
serviço e de idade”. BULLOS, Uadi Lamêgo. Constituição Federal Anotada. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 123. 
24 BULLOS, Uadi Lamêgo. Constituição Federal Anotada. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 451.
25 BRASIL. Lei Federal n.º 9.029, de 13 de abril de 1995. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/leis/l9029.htm>.  Acesso em: 20 jun. 2012.
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No Poder Executivo criou-se até mesmo um Órgão especificamente 
destinado ao desenvolvimento e fortalecimento de políticas públicas em favor 
da mulher, conforme previsão da Lei Federal nº 12.462 de 4 de agosto de 2011, 
denominado Secretaria de Políticas para a Mulher.

A evolução legislativa da participação política da mulher também envolve 
fases conturbadas, que vão desde um momento em que não havia qualquer liberdade 
para o exercício do direito de sufrágio até a consolidação da luta por condições mais 
igualitárias de participação política e preenchimento paritário dos cargos.

A Constituição monárquica, de 1824, não delimitou uma proibição 
expressa para o exercício do direito de voto extensível às mulheres, limitou-se a 
conceder restrições de renda à massa dos cidadãos ativos, em assembléias paroquiais 
e, no segundo grau, a todos os que podiam votar naquelas assembleias (art. 90 e 94). 
Entretanto, não se deve concluir pelo amplo reconhecimento dos direitos políticos 
das mulheres, que mesmo após este período ainda enfrentou grandes dificuldades 
para o seu reconhecimento.

Na Constituição de 1891 o tema permaneceu igualmente silente26. 
Apenas com a redação do Código Eleitoral de 1932, promulgado pelo Decreto nº 
21.076, de 24 de fevereiro de 1932 é que foram considerados eleitores os cidadãos 
maiores de 21 anos, sem distinção de sexo.

Hodiernamente, com a propalada condição de igualdade entre homens 
e mulheres, o embate democrático assume novo figurino, haja vista o pleito de 
correspondência entre a representatividade em cargos públicos eletivos por um 
percentual mínimo para cada um dos sexos. 

Com este propósito, o art. 10, § 3º, da Lei Federal nº 9.50427 de 30 de 
setembro de 1997, com as alterações dadas pela Lei Federal nº 12.034 de 29 de 
setembro de 2009, fixou, por partido, o registro mínimo de candidatos em cotas 
por sexo, não podendo estas ser inferiores a 30% (trinta por cento). 

26 “Em 1926, ao se elaborar a Lei Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte Juvenal Lamartine 
solicitou ao então governador, José Augusto Bezerra, a inclusão de emenda que, afinal, constou das 
disposições transitórias do texto: ‘Art. 17. No Rio Grande do Norte, poderão votar e ser votados, 
sem distinção de sexos, todos os cidadãos que reunirem as condições exigidas por esta lei.’ A primeira 
eleitora brasileira a alistar-se, com base nessa disposição legal, foi a professora da Escola Normal de 
Mossoró, Celina Guimarães Viana. (TSE. Voto da mulher. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/
eleitor/glossario/termos/voto-da-mulher>. Acesso em: 24 jun. 2013).
27 BRASIL. Lei Federal n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm>. Acesso em: 20 jun. 2012.
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Esta opção legislativa segue tendências internacionais, tendo na 
Organização das Nações Unidas (ONU) um dos seus grandes defensores, como 
enfatizou a Diretora Executiva Michelle Bachelet28.

5 POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSãO NO MERCADO DE
TRABALHO   E   PARTICIPAçãO   POLÍTICA

O processo de discriminação historicamente praticado contra a mulher 
gerou consequências que se estendem até os dias de hoje. Nesse momento é que o 
Estado pode atrair para si a competência de interferir de maneira direta e objetiva 
neste cenário por meio da promoção de políticas públicas e ações afirmativas29.

Estas ações pontuais têm como objetivo promover a justiça e condições 
materiais de igualdade abaladas por práticas sociais, culturais ou religiosas 
discriminatórias, por meio de novas discriminações ordenadas para o estado 
equânime de coisas. A ação afirmativa engloba, com efeito, uma discriminação 
positiva, pois almeja consertar uma ação negativa anterior, visando a noção de 
reparação e direcionamento, no caso, para o lugar que a mulher ocuparia se não 
houvesse discriminação30.

Positivação de normas de proteção e resguardo da mulher em textos 
legais, mediante incentivos objetivos, encontram fundamento jurídico na noção de 
não serem consideradas discriminatórias medidas e ações implementadas com o fim 
de sanar situações de desigualdade31.

28 ONU. Disponível em: <http://www.onu.org.br/participacao-politica-das-mulheres-deve-ser-
acelerada-por-cotas-diz-onu/>. Acesso em: 20 jun. 2012.
29 “Estas ações constituem medidas especiais e temporárias que, buscando remediar um passado 
discriminatório, objetivam acelerar o processo de igualdade, com o alcance da igualdade substantiva 
por parte de grupos vulneráveis, como as minorias étnicas e raciais, as mulheres, dentre outros grupos. 
As ações afirmativas, enquanto políticas compensatórias adotadas para aliviar e remediar as condições 
resultantes de um passado discriminatório, cumprem uma finalidade pública decisiva ao projeto, 
que é a de assegurar a diversidade e a pluralidade social”. PIOVESAN, Flávia. Ações afirmativas no 
brasil: desafios e perspectivas. In: CAMARGO, Marcelo Novelino. (Org.). Leituras complementares de 
constitucional: direitos fundamentais. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2007, p. 221-222.
30 PINHO, Leda de Oliveira. Princípio da igualdade: investigação na perspectiva de gênero. Porto 
Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2005, p. 116-117.
31 DIAS, Maria Berenice. Conversando sobre a mulher e seus direitos. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2004, p. 73.
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No âmbito das políticas concretizadas no Brasil, a Lei Federal nº 
11.340/200632, criou delegacias especializadas para atender mulheres vítimas de 
violência doméstica e o Decreto Federal n.º 5.390/0533, que “Aprova o Plano 
Nacional de Políticas para as Mulheres – PNPM” instituiu o Comitê de Articulação 
e Monitoramento, cujas metas são eminentemente voltadas para a promoção da 
igualdade feminina e expansão das suas liberdades de participação na vida pública.

Ademais, diversas outras leis foram promulgadas com o intuito de 
estender proteções, por exemplo: a Lei Federal nº 10.710/0334 que estabelece o 
pagamento, pelas empresas, do salário maternidade, devido à segurada empregada 
gestante; a Lei Federal nº 10.778/0335, que institui a notificação compulsória dos 
casos de violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos 
ou privados; e, a Lei n.º 10.886/0436, que tipifica as modalidades criminais de 
violência doméstica.

No pertinente as ações voltadas para o incentivo da atividade produtiva, 
merece destaque a iniciativa da Caixa Econômica Federal (CAIXA), empresa pública 
do Poder Executivo federal, de conceder microcrédito para mulheres que desejem 
começar o seu empreendimento37. A medida foi gerada a partir da assinatura de um 
protocolo de intenções entre a Secretaria de Política para as mulheres e a aludida 
instituição financeira, festejada pelo setor publicitário de ambas as instituições38 ao 
título de “Governo Federal amplia a linha de microcrédito para as brasileiras”.

Com escopo eleitoral, mencione-se o embate inicial causado pela 
interpretação de que a inscrição de um percentual mínimo de mulheres na coligação 
para disputarem candidatura não era de caráter compulsório, situação somente 

32 Lei Federal n.º 11.340, de 7 de agosto de 2006. 
33 Decreto Federal n.º 5.390 de 8 de março de 2005. 
34 Lei Federal n.º 10.719, de 5 de agosto de 2003. 
35 Lei Federal n.º 10.778, de 24 de novembro de 2003. 
36 BRASIL. Lei Federal n.º 10.886, de 17 de junho de 2004. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.886.htm>. Acesso em: 20 jun. 2012.
37 Conforme explica a Caixa Econômica Federal, o microcrédito ofertado será na margem mínima 
de R$ 300,00 e máxima de R$ 15.000,00. Caso haja comprovação do aumento na capacidade de 
pagamento haverá ampliação do valor do empréstimo em concessões subsequentes. O crédito é 
concedido por meio de conta corrente (PF ou PJ) ou conta CAIXA Fácil. O prazo para pagamento é 
de 24 meses sem carência. (CAIXA. Disponível em: <http://www.caixa.gov.br/voce/credito/geracao_
emprego_renda/cred_microcred/index.asp>. Acesso em: 19 jun. 2012).
38 PLANALTO. Disponível em: <http://blog.planalto.gov.br/governo-federal-amplia-linha-de-
microcredito-para-as-brasileiras/>. Acesso em: 19 jun. 2012.
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revertida em definitivo com o advento da Lei Federal nº 12.034/0939, que deu 
força cogente à norma.

6 PANORAMA JURISPRUDENCIAL 

O Poder Judiciário do Brasil, na qualidade de intérprete e aplicador da 
lei perante os casos concretos que lhe são submetidos, também contribuiu para a 
consolidação de uma perspectiva de concretização da igualdade entre homens e 
mulheres voltada para a construção de uma jurisprudência mais garantista.

Um exemplo relevante disto pode ser encontrado nas recentes decisões 
do Tribunal Superior Eleitoral que pacificou a temática da exigibilidade da cota 
de 30% (trinta por cento), no mínimo, para registro de candidatos do mesmo 
sexo a serem apresentados pelos partidos e coligações40. Desta maneira, não existe 
mais cabimento para o argumento de insuficiência de opções por parte do partido 
político.

Também é relevante em diversos casos a posição do Supremo Tribunal 
Federal no sentido de proteger a mulher de discriminações oriundas da relação 
de trabalho e da previdência social. Em caso emblemático, diante da iniciativa 
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de adimplir apenas com o valor 
máximo de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) durante a licença gestante, o que 
certamente ocasionaria a discriminação em favor da contratação de homens em 
detrimento da de mulheres, declarou-se a inconstitucionalidade da norma41. 

Também foi fixado o posicionamento de que o foro privilegiado em 
favor da mulher nas ações de divórcio foi recepcionado pela Constituição de 1988, 
facilitando ações de alimentos e demais responsabilizações42, não havendo ofensa ao 
princípio da isonomia. É recorrente que a mulher, logo que dissolvida a sociedade 
conjugal, permanece com os filhos lhe cabendo a guarda principal.

39 Lei Federal n.º 12.034/09, de 29 de setembro de 2009. 
40 Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Recursos Especial Eleitoral n.º 78.432, Rel. Min. Arnaldo 
Versiani Leite Soares, Pleno.
41 Supremo Tribunal Federal (STF), ADI n.º 1.946/DF, Rel. Min. Sydney Sanches. Pleno.
42 Supremo Tribunal Federal (STF), RE 227.114/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa. Segunda Turma.
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Perante a Corte Internacional de Direitos Humanos, Tamara Amoroso 
Gonçalves43 aprofunda abordagem acerca de casos envolvendo lides sobre abuso 
dos direitos humanos das mulheres processados perante esta esfera jurisdicional 
durante os anos de 1970 e 2008, e conclui pela necessidade dos Estados adotarem 
medidas de litígio estratégico resguardando a proteção da mulher.

7 CONCLUSãO

Normas que propugnam a igualdade de condições entre homens e 
mulheres existem em quantidade significativa, entretanto, viu-se pelos dados 
coletados que os comandos desprovidos de ações reais visando a sua concretização 
tendem a ser obsoletos. No caso do Brasil as próprias normas constitucionais são 
responsáveis pela promoção da igualdade, fator este que se soma com a adesão em 
diversas Convenções Internacionais.

As pesquisas empíricas principalmente estatísticas, noutro bordo, 
revelaram graves disparidades entre as situações trabalhistas e de participação 
política protagonizadas pelos cidadãos e cidadãs.

Os principais fatores de desigualdades identificados foram: i) as mulheres 
são menos presentes no exercício de atividades produtivas e geradoras de renda; ii) a 
presença da mulher nas relações empregatícias é pautada por maior informalidade, 
especialmente pelo número reduzido de carteiras assinadas; iii) os homens possuem 
um nível de renda superior; iv) apesar de ser maioria do eleitorado e ostentar 
formação educacional superior, o sexo feminino possui ocupação de cargos políticos 
em patamar baixíssimo.

Inseridos no contexto da abordagem do “desenvolvimento como 
liberdade”, na teoria de Amartya Sen, cada um desses déficits propõe a supressão 
ou limitação das capacidades de homens e mulheres de disporem igualmente de 
bens da vida.

O tema ganhou notoriedade na medida em que o gênero feminino 
galgou a posição de cidadão “agente”, em contraponto ao seu papel social anterior 
de “paciente”. Ao agir, produzir e adquirir responsabilidades o indivíduo é capaz 

43 GONÇALVES, Tamara Amoroso. Direitos Humanos das Mulheres e a Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos: uma análise de caos admitidos entre 1970 e 2008. 2001, 344 f. Dissertação de 
Mestrado (Programa de Pós-Graduação em Direito – Universidade de São Paulo). Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2140/tde-31052012-162759/pt-br.php>.  Acesso em: 
22 jun. 2012.



152

SÉRIE PERSPECTIVAS JURÍDICAS DO DESENVOLVIMENTO

de desenvolver-se e contribuir para o desenvolvimento dos seus pares gerando uma 
reação em cadeia livre de mecanismos de opressão ou indução artificial.

A distorção existente na distribuição de prerrogativas, garantias e espaços 
participativos pode ter a sua superação conduzida pelo Estado através de iniciativas 
distintas que envolvem, em suma, uma atuação comprometida e articulada dos três 
poderes.

A proposição de leis encartando políticas públicas a serem executadas em 
consonância com a ampliação do conceito interpretativo de igualdade e liberdade 
que deve percorrer todos os domínios da vida humana, no mais das vezes conforma 
ações afirmativas com ampla aceitação do público. A título de exemplo vejam-se os 
casos da criação de cotas eletivas por sexo, delegacias de combate à violência contra 
a mulher, programas de microcrédito específico e apoio trabalhista diferenciado.

Diante do quadro de participação feminina no mercado de trabalho 
e no processo eleitoral constatado, conclui-se que as diferenciações revelam um 
retrocesso que não pode ser de modo algum fomentado.

Uma meta a ser perseguida pelo Estado que objetiva um desenvolvimento 
robusto e comprometido com melhorias sociais significativas, passa de modo 
indeclinável pela ampliação das liberdades de gênero, como bem especificou 
Amartya Sem e resta comprovado pelos índices expostos.
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Principais   aspectos   da   questão   de   gênero

Luciana Montenegro Matos

1 INTRODUçãO

Ocorre atualmente uma efervescência relativa à questão de gênero, espe-
cialmente no que se refere à salvaguarda de seus direitos e garantias, assim como o 
choque entre direitos e ideologias conflitantes acerca dessa matéria.É de fácil per-
cepção a escalada na virulência com a qual os posicionamentos opostos vêm sendo 
defendidos, através de declarações de figuras públicas como dos deputados Marco 
Feliciano1, Jair Bolsonaro2 e Jean Wyllys3, assim como o aumento de movimentos 
sociais feministas,LGBT e religiosos.

Neste contexto, torna-se imprescindível o aprofundamento do debate 
acerca das questões de gêneros, a fim de fundamentar e orientar as políticas públi-
cas, alterações legislativas e jurisprudência, assim como elevar o nível dos argumen-
tos tanto favoráveis como negativos à promoção de direitos e deveres para todas as 
classes de gênero, afastando discursos vazios e frequentemente preconceituosos e 
contemplando uma discussão aprofundada e baseada precipuamente nos ditames 
trazidos pela Constituição Federal pátria, que, desde a sua promulgação já trazia a 
igualdade e a dignidade da pessoa humana como principais diretrizes.

1 G1. Deputado Feliciano diz em culto que comissão era ‘dominada por Satanás’. Disponível em:<http://
g1.globo.com/politica/noticia/2013/04/deputado-feliciano-diz-em-culto-que-comissao-era-domina-
da-por-satanas.html>. Acesso em: 5 jun. 2013. 
2 Congresso em Foco – UOL. Bolsonaro declara guerra aos homossexuais. Disponível em: <http://con-
gressoemfoco.uol.com.br/noticias/questao-de-foco/bolsonaro-declara-guerra-aos-homossexuais/>. 
Acesso em: 5 jun. 2013.
3 Política – Estadão. Jean Wyllys e Feliciano trocam acusações durante debate na Câmara. Disponível 
em: <http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,jean-wyllys-e-feliciano-trocam-acusacoes-duran-
te-debate-na-camara,1039618,0.htm>. Acesso em: 5 jun. 2013.
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Dito isso, é necessário primeiramente compreender o que significa o gê-
nero, uma vez que sua acepção frequentemente é confundida com a questão da se-
xualidade do corpo físico.Isso porque o “sexo” refere-se às características anatômicas 
e fisiológicas que definem os corpos masculinos e femininos, enquanto o “gênero” 
engloba as peculiaridades psicológicas, sociais e culturais entre homens e mulheres. 
Assim, é incompleta a análise de gênero quando esta somente se associa ao corpo 
físico, uma vez que a diversidade do ser humano faz com que não necessariamente 
haja a identidade entre o gênero e o sexo4. 

A compreensão da diferença entre sexo e gênero é de extrema importân-
cia para que se compreenda que inexistem comportamentos naturalmente determi-
nados para homens ou comportamentos que mulheres exerçam melhor. Qualquer 
traçado estanque que defina comportamentos, desejos, ou qualquer outro tipo de 
escolha especificamente para homens ou para mulheres, geralmente será muito 
mais fruto de convenções sociais do que de questões biológicas, uma vez que, como 
observado acima, a biologia somente determina o sexo do ser humano, que em 
nada se relaciona com as preferências de vida que cada um venha a optar.

Nesse sentido, segundo GROSSI5, de fato, não existe uma determinação 
natural dos comportamentos de homens e de mulheres, apesar das inúmeras regras 
sociais calcadas numa suposta determinação biológica diferencial dos sexos, sendo 
o argumento da ordem natural tão somente uma ideologia adotada para justificar 
os comportamentos sociais de homens e mulheres.

Assim, o gênero nada mais é que uma construção social sobre a diferença 
sexual e das relações socialmente impostas, que constroem sujeitos masculinos e 
femininos, reprimindo condutas consideradas femininas em homens e as conside-
radas masculinas em mulheres, transformando-as em duas categorias mutuamente 
exclusivas, suprimindo suas similaridades naturais e enaltecendo as suas distinções. 
É um conceito plural, variável entre as sociedades ou classes dentro de uma mesma 
sociedade6.

O que a análise da questão de gênero, todavia, demonstra, é que as defi-
nições do que seriam comportamentos condizentes com o homem ou a mulher, são 

4 GODOY, Marina. Sexualidade e Gênero. Disponível em: <http://www.slideshare.net/Maridezonne/
sexualidade-e-gnero>. Acesso em: 6 jun. 2013.
5 GROSSO, Miriam Pillar. Identidade de gênero e sexualidade. Disponível em: <http://www.miriam-
grossi.cfh.prof.ufsc.br/pdf/identidade_genero_revisado.pdf>. Acesso em: 1 jun. 2013.
6 ARAÚJO, Maria de Fátima; MARTINS, MACHADO, Danusa de Almeida. In: ARAÚJO, Maria 
de Fátima; MATTIOLI Olga Ceciliato (Org.). Gênero e violência. São Paulo: Arte e Ciência, 2004.
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muito mais utilizados como instrumentos de dominação especialmente do gênero 
masculino em relação à mulher e aos demais gêneros nas sociedades nas quais os 
homens são colocados como paradigmas, do que, de fato, fruto da biologia. Tal as-
sertiva é de fácil constatação, por exemplo, quando se analisa a desigualdade no tra-
tamento despendido para homens e mulheres na sociedade, v.g., uma mulher que se 
encontre na mesma posição social que um homem dispõe de menos recursos, poder 
e oportunidades, o que influencia em questões como rendimentos, profissão, nível 
de escolaridade, religião etc.

O IBGE7 demonstra que em 2011, as mulheres eram maioria na popu-
lação acima de 10 anos, compondo cerca de 53% (cinquenta e três por cento) do 
grupo analisado pelo instituto. Contudo, apesar de haver uma maior quantidade 
de mulheres, o percentual daquelas que exerciam atividade laboral era de 45% 
(quarenta e cinco por cento). A presença das mulheres também era majoritária na 
população desocupada – 57,9% (cinquenta e sete vírgula nove por cento) contra 
42,1% (quarenta e dois vírgula um por cento) de homens – e na população não 
economicamente ativa, ocupando 63,9% (sessenta e três vírgula nove por cento) 
contra 36,1% (trinta e seis vírgula um por cento) dos homens. 

De acordo com o estudo acerca do Progresso das Mulheres no Brasil 
2003-20108, a discrepância no mercado de trabalho entre homens e mulheres é ain-
da maior quando se cruza a questão de gênero com a questão racial, apontando o 
estudo que em 2008 a renda média das mulheres negras era de R$383,00 (trezentos 
e oitenta e três reais); seguida da renda dos homens negros, R$583,00 (quinhentos 
e oitenta e três reais); das mulheres brancas, R$742,00 (setecentos e quarenta e dois 
reais); e dos homens brancos, R$1.181,00 (hum mil cento e oitenta e um reais).

Ainda acerca da questão salarial, o informativo do Governo brasileiro9 
aponta que em 2010 o rendimento médio mensal dos homens com Carteira Profis-
sional assinada foi de R$ 1.392 (hum mil trezentos e noventa e dois reais), ao passo 
que o das mulheres foi cerca de 30% (trinta por cento) abaixo disso, atingindo 
R$983,00 (novecentos e oitenta e três reais). 

7 IBGE. Pesquisa Mensal de Emprego – PME: Mulher No Mercado De Trabalho:Perguntas e Res-
postas.Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/
pme_nova/Mulher_Mercado_Trabalho_Perg_Resp_2012.pdf>. Acesso em: 1 jun. 2013.
8 CEPIA. O Progresso das Mulheres no Brasil2003–2010. Disponível em: <http://www.cepia.org.br/
progresso.pdf>. Acesso em: 1 jun. 2013.
9 GOVERNO do Brasil. Desigualdade de gênero: homem x mulher.Disponível em: <http://www.bra-
sil.gov.br/secoes/mulher/desigualdade-de-generos/mulheres-x-homens>. Acesso em: 15 maio 2013.
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O mesmo informativo esclarece que de acordo com o último relatório 
(2009/2010) do Observatório Brasil da Igualdade de Gênero, cujo tema-foco foi 
“Mulheres, Poder e Decisão”, as mulheres representaram mais da metade da popu-
lação e do eleitorado, têm maior nível de escolaridade, representando quase 50% 
(cinquenta por cento) da população economicamente ativa do País, mas não chega-
ram a 20% (vinte por cento) nos cargos de maior nível hierárquico no Parlamento, 
nos governos municipais e estaduais, nas secretarias do primeiro escalão do Poder 
Executivo, no Judiciário, nos sindicatos e até nas reitorias.

Nas eleições de 2010, as mulheres ocuparam apenas 12,9% (doze vírgula 
nove por cento) dos cargos eletivos nas Assembleias Legislativas, 8,5% (oito vírgula 
cinco) das vagas na Câmara dos Deputados, 9,8% (nove vírgula oito por cento) no 
Senado e 7,4% (sete vírgula quatro por cento) dos governadores. O informativo 
ressaltou, todavia, que esta realidade não é observada somente no Brasil. O mesmo 
se repete em boa parte do mundo, uma vez que apenas 35 (trinta e cinco) países, 
ou seja, 19% (dezenove por cento) do total das nações contam com mulheres no 
Parlamento, enquanto que outras 152 nações, equivalente a 81% (oitenta e um por 
cento), sequer possuem uma mulher em seus Parlamentos.

No setor privado, o quadro não é muito diferente do que no setor públi-
co. Pesquisas tendem a confirmar essa proporção de 20% (vinte por cento) a 30% 
(trinta por cento) de mulheres nos postos de chefia. Levantamento feito em 2009 
pela Catho Online com um total de 89.075 (oitenta e nove mil e setenta e cinco) 
empresas apontou que as mulheres ocupavam apenas 21,4% (vinte e um vírgula 
quatro por cento) dos cargos de chefia. Da mesma forma que em outras esferas 
– a sindical e os cargos de livre nomeação e exoneração do Poder Executivo, por 
exemplo, quando se analisam os diferentes cargos compreendidos no conceito de 
chefia, percebe-se, novamente, que quanto mais alto o cargo, menor o percentual 
de mulheres.

Os exemplos trazidos acima comprovam de forma cabal a injustificada 
diferenciação no tratamento entre homens e mulheres, sem sequer se adentrar em 
outros aspectos, como o tratamento dado aos demais gêneros e outras facetas da 
realidade social, como o âmbito da segurança, educação e saúde, temas que serão 
tratados a seguir. 

De qualquer sorte, as distinções acima servem para demonstrar a necessi-
dade de uma análise da realidade hodierna, a fim de se promover políticas públicas 
que concretizem a dignidade da pessoa humana e a igualdade entre todos, indepen-
dentemente de gênero, raça, cor ou credo.
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É grande a diversidade de identidades sexuais, uma vez que, como afir-
ma Scott10, homens e mulheres reais não cumprem sempre, nem literalmente, as 
prescrições de sua sociedade. Por essa razão existe a mulher heterossexual, o homem 
heterossexual; a mulher lésbica, o homem gay; a mulher bissexual, o homem bis-
sexual; a mulher travesti (mulher que se veste como homem), o homem travesti 
(homem que se veste como mulher); a mulher transexual (um homem que se torna 
mulher) e o homem transexual (uma mulher que se torna homem), e todas essas 
comunidades exigem um maior grau de aprofundamento e pesquisa, porém, para o 
âmbito da presente pesquisa, será analisada a situação da mulher e da comunidade 
homossexual. 

2 A QUESTãO DE GÊNERO À LUZ DO CONCEITO DE
DESENVOLVIMENTO    EM    AMARTYA    SEN11

Amartya Sen em sua obra ganhadora do Prêmio Nobel, “Desenvolvi-
mento como Liberdade”, trata no Capítulo oito, intitulado “A condição de agente 
das mulheres e a mudança social”, da questão de gênero somente voltada para a 
realidade da mulher, não tratando dos demais gêneros, todavia o texto de Amartya 
possui um vasto grau de abrangência, podendo ser adotado para qualquer situação 
análoga de discriminação e óbice às liberdades.

O autor elogia a evolução na pauta dos movimentos feministas, que pas-
saram a buscar não somente os direitos voltados para o bem estar da mulher tradu-
zido em um tratamento mais justo, mas principalmente para a sua liberdade, ele-
vando o papel da mulher a agente ativo da história, promotora de transformações 
sociais capazes de alterar a vida tanto das mulheres como dos homens e responsável 
pelas suas próprias opções.

Dessa forma, Sen define como imprescindível a batalha por essas duas 
frentes: a primeira é a busca pelo aumento do bem estar das mulheres, o que con-
tinua sendo uma premente necessidade, sendo citado o exemplo das “mulheres 
faltantes”, principalmente na Ásia e África Setentrional. O termo “mulheres fal-
tantes” oriunda da excessiva mortalidade feminina, que ocorre principalmente em 

10 Scott (1994), apud ARAÚJO, Maria de Fátima; MARTINS, Edna Júlia Scombati; SANTOS, Ana 
Lúcia dos. In: ARAÚJO, Maria de Fátima; MATTIOLI Olga Ceciliato (Org.). Gênero e violência. São 
Paulo: Arte e Ciência, 2004.
11 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo. Companhia das Letras. 2000, p. 220-
235.
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razão da parcialidade dos sexos na distribuição de cuidados com a saúde e outras 
necessidades.

A segunda frente, de igual importância, visa ao aumento da liberdade 
das mulheres, concretizado, v.g., quando a mulher aufere renda, é alfabetizada, tem 
seus direitos de propriedade garantidos e pode trabalhar. Isso porque uma mulher 
colocada como agente ativo na sociedade se torna o principal vetor para a melhoria 
da sua própria classe. Quanto mais liberdades a mulher conquistar, mais justo será 
o seu tratamento e melhor será o seu bem estar, porque a própria mulher irá buscar 
tais direitos.

Como dito anteriormente, a melhoria nas condições e liberdades da mu-
lher influenciam a sociedade como um todo. Amartya Sen aborda a relação entre 
a educação e alfabetização da mulher e a queda da fecundidade, importante tanto 
para a mulher, que não enfrenta mais a imposição da gestação e incessante trabalho 
de criação da prole, o que lhe diminui o rol de oportunidades, mas também para o 
problema da superpopulação mundial. Demonstra também a relação entre a quali-
dade de vida da mulher e a queda da mortalidade infantil, especialmente de crian-
ças do sexo feminino, constantemente preteridas em relação às crianças do sexo 
masculino, especialmente em sociedades antifeministas. O mesmo autor também 
assevera que há muitas provas de que, quando é concedido à mulher, oportunidades 
que geralmente seriam destinadas aos homens, como em atividades econômicas, 
empresariais ou agrícolas, o resultado é igualmente satisfatório.

De todo o exposto, Sen conclui que o estímulo ao papel de agente ativo 
das mulheres na sociedade influenciam diretamente o bem estar destas, e vai muito 
além, principalmente no que concerne à redução das taxas de mortalidade infantil 
e fecundidade; aspectos intrinsecamente relacionados com o desenvolvimento em 
sua totalidade. Arrematando que nada atualmente é tão importante para o desen-
volvimento quanto um reconhecimento adequado do papel político, econômico e 
social das mulheres, logo, caracteriza-se como uma faceta crucial para o desenvol-
vimento como liberdade. 

3 LEGISLAçãO BRASILEIRA
 
Em relação à mulher, observa-se que primitivamente, eram várias as 

culturas, esta ocupava uma relação igualitária em face do homem. Enquanto este 
caçava ou pescava, à mulher era incumbido o exercício da agricultura e tarefas 
domésticas. Essa relação de igualdade desvaneceu com o aumento na possibilidade 
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de concentração de riquezas individual do homem, a monopolização da política e 
desprestígio do direito materno, ensejando forte desigualdade jurídico-social entre 
homens e mulheres. 

Assim é possível citar a civilização romana como fortemente patriarcal, 
estando a mulher em franca submissão. Neste período a mulher foi considerada 
apenas um objeto, cuja posse era transmitida do pai para o marido e posteriormente 
aos filhos ou família do marido, no caso da morte do cônjuge. Já no Brasil, apesar 
de lentamente, a condição jurídica da mulher melhorou ao longo do tempo, o que 
pode ser notado através da evolução do tratamento concedido ao tema através das 
Constituições e legislação infralegal.

As duas primeiras Constituições, datadas de 1824 e 1891 praticamente 
não trataram da questão da mulher. Em 1824, ano da primeira Constituição, as 
mulheres estavam excluídas da vida pública e da vida política. Somente na Assem-
bleia Constituinte de 1890 e 1891, se iniciaram os debates acerca dos direitos polí-
ticos femininos, uma vez que a igualdade era garantida por lei, ainda que de forma 
genérica e sem abordar a questão da desigualdade de sexo, entretanto, este pleito foi 
negado, somente vindo a ser autorizado o voto feminino no Código Eleitoral pelo 
Decreto 21.076 de 24 de fevereiro de 1932, que foi ratificado na Constituição da 
República dos Estados Unidos do Brasil de 1934.

Interessante os argumentos trazidos pelo deputado Moniz Freire na 
Constituinte de 1891, contrários ao voto feminino, o qual considerou imoral e 
anárquico e que decretaria a dissolução da família brasileira, sendo um desvio da 
natureza. Interessante porque muito se parece com a argumentação trazida hodier-
namente por aqueles contrários à promoção dos direitos cabíveis aos homossexuais, 
como será visto a seguir. Não obstante o avanço dos direitos políticos, em flagrante 
retrocesso, a Carta Magna de 1937 suprimiu o texto que explicitava a igualdade 
entre os sexos, retomando a fórmula genérica das Constituições promulgadas no 
século anterior, o que foi reproduzido em 1946. Somente em 1967 foi retomada 
a questão da igualdade jurídica entre pessoas de sexos diferentes, sendo finalmente 
firmada de forma definitiva com a Constituição Federal de 1988 estando homens e 
mulheres no mesmo patamar em todos os direitos, garantias e obrigações. 
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Finalmente, a Constituição de 1988, que em seu artigo 1º fundamenta a 
República Federativa do Brasil na dignidade da pessoa humana, igualou homens e 
mulheres de forma expressa em vários de seus dispositivos12.

Quanto à legislação infralegal, interessante trazer à colação o Código 
Civil de 1916, de forte cunho conservador, que sustentou o homem como chefe 
da sociedade conjugal limitando a capacidade da mulher, como por exemplo, no 
artigo 18613, que assegurava a prevalência da vontade paterna, caso houvesse dis-
cordância entre os cônjuges e o artigo 24214 que restringia a prática de diversos atos 
da mulher, caso não houvesse a autorização do marido, como alienar imóveis, ainda 
que de seu domínio particular, aceitar ou não herança ou legado ou mesmo litigar 
ou exercer profissão. 

12 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municí-
pios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
[...] III – a dignidade da pessoa humana; IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Art. 
3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma socie-
dade livre, justa e solidária; [...] IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 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: I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: [...] XX – proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específi-
cos, nos termos da lei. Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta 
metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia 
ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano 
ou rural. §1º - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, 
ou a ambos, independentemente do estado civil.Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial 
proteção do Estado. [...] §5º – Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 
igualmente pelo homem e pela mulher
13 “Art. 186 - Discordando eles entre si, prevalecerá a vontade paterna, ou, sendo o casal separado, 
divorciado ou tiver sido o seu casamento anulado, a vontade do cônjuge, com quem estiverem os 
filhos”. BRASIL. Lei 6.515, 26 dez. 1977. Regula os casos de dissolução da sociedade conjugal e do 
casamento, seus efeitos e respectivos processos, e dá outras providências.
14 “Art. 242. A mulher não pode, sem autorização do marido: I. Praticar os atos que este não poderia 
sem o consentimento da mulher; II. Alienar, ou gravar de ônus real, os imóveis de seu domínio par-
ticular, qualquer que seja o regime dos bens; III. Alienar os seus direitos reais sobre imóveis de outra; 
IV. Aceitar ou repudiar herança ou legado; V. Aceitar tutela, curatela ou outro munus público. VI. 
Litigiar em juízo civil ou comercial, a não ser nos casos indicados nos arts. 248 e 251. VII. Exercer 
profissão (art. 233, nº IV). VIII. Contrair obrigações, que possam importar em alheação de bens do 
casal. IX. Acceitar mandato (art. 1.299). BRASIL. LEI No 4.121, DE 27 DE AGOSTO DE 1962. 
Dispõe sôbre a situação jurídica da mulher casada.
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Na mesma linha, o Estatuto da Mulher Casada, Lei 4.121 de 27 de agos-
to de 196215, manteve de forma clara a situação de dominação do homem, cabendo 
ao marido isoladamente ser o chefe da sociedade conjugal, representar legalmente 
toda a família, administrar os bens e ainda fixar o domicílio da família. Ainda 
assim, o estatuto representou na época um marcante avanço e foi capaz de trazer 
alguns benefícios para a mulher, especialmente por haver abolido a incapacidade 
feminina e ainda autorizado o exercício de profissão da mulher casada e haver alte-
rado a redação do código civil, como no caso do artigo 39316 que retirava da mulher 
o pátrio poder dos filhos caso contraísse novas núpcias, para garantir que a mulher 
não mais perderia os direitos do pátrio poder nessa hipótese. 

Seguindo na esteira constitucional, a legislação infralegal também se alte-
rou de modo a criar um ambiente garantidor da igualdade material entre homens e 
mulheres, podendo ser citados como exemplos17: 

A Lei do Divórcio de 1977, que autorizou o fim do casamento e a consti-
tuição de uma nova família, que ainda criou a opção do uso ou não do patronímico 
do marido, substituiu o regime da comunhão universal de bens para o da comu-
nhão parcial de bens e trouxe a presunção de que ambos os cônjuges são obrigados 
pelo sustento dos filhos, dando fim à ideia da pensão alimentícia por culpa. Deter-
minou a reciprocidade de prestação sem distinção entre homem e mulher, vincu-
lando o pagamento dos alimentos ao binômionecessidade-possibilidade. 

15 O estatuto instituía a superioridade do varão dentro da organização familiar, determinando, por 
exemplo, no art. 233 que “o marido é o chefe da sociedade conjugal, função que exerce com a colabo-
ração da mulher, no interêsse comum do casal e dos filhos (arts. 240, 247 e 251)”. Determinava ainda 
que competia ao homem: “I - A representação legal da família; II - a administração dos bens comuns 
e dos particulares da mulher que ao marido incumbir administrar, em virtude do regime matrimonial 
adotado, ou de pacto, antenupcial (arts. 178, § 9º, nº I, c, 274, 289, nº I e 311); III - o direito de fixar 
o domicílio da família ressalvada a possibilidade de recorrer a mulher ao Juiz, no caso de deliberação 
que a prejudique; IV - prover a manutenção da família, guardadas as disposições dos arts. 275 e 277”. 
BRASIL. Lei nº4.121, de 27 de agosto de 1962. Dispõe sôbre a situação jurídica da mulher casada.
16 Primeira redação: “Art. 393. A mãe, que contrai novas núpcias, perde, quanto aos filhos do leito 
anterior, os direitos do pátrio poder (art. 329); mas, enviuvando, os recupera” Redação dada após o 
Estatuto da Mulher Casada: “Art. 393. A mãe que contrai novas núpcias não perde, quanto aos filhos 
de leito anterior os direitos ao pátrio poder, exercendo-os sem qualquer interferência do marido”.
17 SUBCHEFIA para assuntos jurídicos. Disponível em: <http://www4.planalto.gov.br/legislacao/le-
gislacao-por-assunto/direitos-humanos-e-cidadania-teste/direitos-humanos-e-cidadania#mulheres>. 
Acesso em: 15 maio 2013.
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O Estatuto da Criança e do Adolescente, por seu turno, determinou que 
o poder familiar seria exercido em igualdade de condições por ambos os genitores, 
incluindo o dever de sustento, guarda e educação dos filhos. 

A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria 
da Penha, criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher, nos termos do §8º do art. 226 da Constituição Federal e ainda escorada 
na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 
as Mulheres e na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher. Esta lei previu a criação dos Juizados de Violência Do-
méstica e Familiar contra a Mulher e alterou o Código de Processo Penal, o Código 
Penal e a Lei de Execução Penal.

 A Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003 estabeleceu a notificação 
compulsória, no território nacional, do caso de violência contra a mulher que fosse 
atendida em serviços de saúde públicos ou privados. 

O Decreto nº 7.393, de 15 de dezembro de 2010 dispôs sobre a Central 
de Atendimento à Mulher - Ligue 180 e o Decreto nº 6.690, de 11 de dezembro 
de 2008 instituiu o Programa de Prorrogação da Licença à Gestante e à Adotante, 
estabelecem os critérios de adesão ao Programa.

A homossexualidade, por seu turno, é uma característica existente desde 
os primórdios da humanidade, tão antigo quanto a relação entre homens e mulhe-
res, v.g. na Grécia antiga, a existência de uma relação homoafetiva não impedia o 
casamento heterossexual18. Maria Berenice19 acrescenta que a prática da homosse-
xualidade, inclusive era encarada como um privilégio dos bem nascidos, sendo, por 
isso, retratados casais homossexuais entre deuses da mitologia grega, como Zeus e 
Gamimede, Aquiles e Patroclo. Isso ocorria porque a heterossexualidade era um 
ato reservado à procriação, sendo assim considerada como uma mera necessidade 
natural enquanto a relação homossexual, digna de ambientes cultos, era conside-
rada como a legítima manifestação de libido e da própria vontade, portanto, algo 

18 SOUZA, Liliane Cristina da Silva; OLVEIRA, Lourival José de. União Homoafetiva no Âmbi-
to Jurídico no Direito Brasileiro: a travessia que não se Completou.Disponível em: <http://biblioteca.
planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-1/textos/direitos-da-cidadania/texto-190-uniao-homoafe-
tiva-no-ambito-juridico-do-direito-brasileiro-a-travessia-que-nao-se-completou.pdf>. Acesso em: 15 
maio 2013.
19 DIAS, Maria Berenice. União Homossexual: o preconceito e a justiça. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2001.
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positivo. A homossexualidade também permeou povos como os romanos, egípcios, 
assírios entre tantos outros. 

A visão acerca da homossexualidade20 se alterou especialmente com o 
advento do cristianismo, que determinou que a sua prática levaria os indivíduos 
ao inferno. A base principal para tanto repúdio se encontra na bíblia sagrada, no 
livro de Levíticos21, que condena a morte o indivíduo que ousar “se deitar” com 
um parceiro do mesmo sexo. É desse contexto que a prática homossexual passou a 
ser considerado um crime, chegando a ser punido na Inglaterra do século XIX com 
pena de enforcamento, na Rússia da mesma época, caso descoberto a relação, os in-
divíduos eram enviados para a Sibéria por cinco anos. Anos depois os homossexuais 
de “criminosos” passaram a ser reconhecidos por doentes, mais especificamente 
como “portadores de anomalias”, com propensão à depressão, suicídio e cometi-
mento de crimes. 

Essa visão cristã é, em grande parte, responsável pelos preconceitos e 
discriminações até hoje enfrentados pelos homossexuais. Todavia, essa parcela da 
sociedade, tão detentora de direitos e deveres como qualquer outra, não mais aceita 
tantas afrontas e vem lutando para a concretização de uma sociedade mais iguali-
tária e justa. 

Interessante lembrar a data que marcou as lutas dos homossexuais: 28 
de junho de 1969, quando policiais tentaram prender os fregueses e trabalhado-
res de um bar voltado para a comunidade homossexual em Stonewall, no bairro 
Greenwich Village, em Nova York. Ocorre que, este bar vinha sofrendo frequentes 
“batidas”, sem nenhuma justificativa, fato que ao longo do tempo foi criando um 
cenário de crescente tensão. Nessa ocasião, quando os policiais saíram com os pre-
sos, enfrentaram uma multidão revoltada e um tumulto que durou três dias. Este 
episódio alterou definitivamente as atitudes repressivas das autoridades em relação 
à comunidade LGBT e marcou o início do protesto público contra a discriminação 
de homossexuais, criando o dia mundial do orgulho gay. Todo ano desde então esta 
data é celebrada por meio de paradas e outros  eventos culturais em diversas nações. 

20 SOUZA, Liliane Cristina da Silva; OLVEIRA, Lourival José de. União Homoafetiva no Âmbito 
Jurídico no Direito Brasileiro: a travessia que não se Completou. Disponível em: <http://biblioteca.
planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-1/textos/direitos-da-cidadania/texto-190-uniao-homoafe-
tiva-no-ambito-juridico-do-direito-brasileiro-a-travessia-que-nao-se-completou.pdf>. Acesso em: 15 
maio 2013.
21 O trecho assevera: que dispõe: “Se um homem se deitar com um homem, como se deita com uma 
mulher, ele deve ser morto, o seu sangue deve ser derramado”.
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Dessa efervescência quanto à busca do desenvolvimento de novos meios 
de proteção aos grupos LGBT e das mulheres, observou-se que a legislação foi 
alterada em resposta a esta demanda. Internacionalmente, tem-se o Art. 5o22 da 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que veda qualquer 
obstrução à liberdade individual, que não esteja expressamente determinado em lei. 
Há, outrossim, a Resolução do Parlamento Europeu23, de 08 de fevereiro de 1994  
que transforma em dever da comunidade europeia, quando da formulação de nor-
mas jurídicas e da manutenção de normas já existentes, que sempre se paute pelo 
princípio da igualdade entre as pessoas, independentemente da orientação sexual. 
A Resolução sobre o respeito pelos Direitos do Homem na União Europeia24, de 
16 de março de 2000, determina que os estados-membros deverão adotar políticas 
públicas que visem equiparar todos os tipos de arranjos familiares, especialmente 
no que se refere ao âmbito fiscal, regime patrimonial e direitos sociais em geral. 

E seguindo esta tendência internacional, encontra-se atualmente em 
franco debate a questão dos direitos LGBT em face da Constituição Federal de 
1988, sendo cada vez mais frequentes decisões favoráveis à uniões homoafetivas, e 
aos demais direitos da comunidade LGBT. Nas linhas que se seguem, será analisada 
a produção jurídica nacional à respeito do tema, precipuamente acerca da forma de 
interpretação que deve ser adotada, de modo a tratar de maneira igualitária o ho-
mem e a mulher, independentemente da orientação sexual de cada um, seja no am-
biente de trabalho, como no âmbito previdenciário, no direito de família, dando-se 
ênfase ao que concerne à questão do casamento e adoção por casais homoafetivas. 

A base que fundamenta a imprescindibilidade do tratamento igualitário 
entre todos os cidadãos se inicia logo no primeiro artigo da Constituição Federal 

22 In verbis: “A lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é vedado pela lei não 
pode ser obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene.”
23 “A comunidade européia tem o dever, em todas as normas jurídicas já adotadas e nas que serão 
adotadas no futuro, de dar realização ao princípio da igualdade de tratamento das pessoas, indepen-
dentemente de suas tendências sexuais.”
24 “Os Estados-membros são incitados a adotar ‘políticas de equiparação entre uniões heterossexuais 
e homossexuais designadamente, a garantirem às famílias monoparentais, aos casais não unidos pelo 
matrimônio e aos do mesmo sexo, a igualdade de direitos relativamente aos casais e famílias tradi-
cionais, principalmente, no que se refere a obrigações fiscais, regimes patrimoniais e direitos sociais, 
e conclama todos os Estados nos quais não exista ainda esse reconhecimento jurídico a alterarem a 
sua legislação no sentido do reconhecimento jurídico das uniões sem laços matrimoniais indepen-
dentemente do sexo dos intervenientes, entendendo ser necessário conseguir rapidamente progressos 
quanto ao reconhecimento mútuo na União Européia destas diversas formas legais de uniões de fato 
e de matrimônios entre pessoas do mesmo sexo”.
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que possui como fundamento da República Federativa do Brasil, a cidadania e a 
dignidade da pessoa humana. O artigo 3º, por seu turno, traz como objetivo da 
República, a promoção de uma sociedade justa e solidária, sem nenhum tipo de 
preconceito ou discriminação. No mesmo sentido, o artigo 5º assevera que são to-
dos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, sendo ainda inviolável 
a intimidade e a honra das pessoas. 

A argumentação trazida por aqueles contrários ao tratamento igualitário 
especialmente em relação aos direitos inerentes às uniões homoafetivas, em virtude 
do art. 226, que define a família como uma sociedade constituída por homem e 
mulher e não por indivíduos do mesmo sexo. Ocorre que,como se verá no tópico 
que versa sobre a jurisprudência, o termo adotado no parágrafo 5º do art. 226, 
“homem e mulher” tinha o escopo de explicitar a igualdade entre homem e mulher, 
em virtude da evolução dos direitos da mulher, que culminaram na Constituição 
Federal de 1988 e nunca excluir qualquer outro tipo de arranjo familiar.

Infraconstitucionalmente pode-se citar o artigo 1.723 que reconhece 
como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de cons-
tituição de família.

Como já informado anteriormente, mais uma vez o artigo do Código 
Civil, ao trazer expressamente os termos “homem e mulher” não busca excluir da 
união estáveis casais homoafetivos e sim assegurar a equivalência de direitos e deve-
res entre homens e mulheres dentro dos arranjos familiares, em virtude da situação 
de opressão em face das mulheres, que hodiernamente perdura, todavia de forma 
mais branda em relação ao que ocorria nos séculos anteriores e início deste.

4 POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS À QUESTãO DE GÊNERO

As políticas públicas consistem em ações encabeçadas pelo Estado, seja 
no âmbito federal, estadual ou municipal, com o escopo de atender às necessidades 
de uma determinada parcela da sociedade, como das mulheres e homossexuais, 
entre tantas outras. Em relação às mulheres, observa-se a existência de diversas 
políticas públicas, a fim de garantir os direitos femininos nas mais diversas frentes. 
Em pesquisa formulada pelo Banco Mundial juntamente com a entidade sem fins 
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lucrativos CEPIA (cidadania, estudo, pesquisa, informação e ação),25 há diversos 
objetivos a serem alcançados.

No setor da saúde, é necessário buscar a redução da taxa relativamente 
alta de mortalidade materna, que por si só demonstra o pouco valor social da vida 
feminina, assim como a melhoria no acesso da população mais pobre ao planeja-
mento familiar e focalização nos homens como parceiros nos programas de saúde 
reprodutiva e sexual, especialmente no que se refere ao controle de natalidade mas-
culina, que devem ser incentivados intensamente, v.g., através de organizações não 
governamentais (ONGs), que podem ser mobilizadas para fornecer informações e 
serviços básicos.

Em relação à violência26, tem-se que uma em cada cinco mulheres afirma 
já ter sido vítima de agressão dentro de casa, enquanto seis em cada dez brasileiros 
conhecem uma mulher que já foi vítima de violência doméstica, sendo que o par-
ceiro (marido ou namorado) é o responsável por mais de 80% (oitenta por cento) 
dos casos reportados, dos quais, em 46% (quarenta e seis por cento) foram ocasio-
nados por machismo e alcoolismo em 31% (trinta e um por cento), configurando-
se como os principais fatores que contribuem para a violência.

Outra assustadora faceta da violência contra as mulheres refere-se à im-
punidade, uma vez que 52% (cinquenta e dois por cento) das mulheres vítimas de 
agressão acreditam que juízes e policiais desqualificam o problema e o medo em 
68% (sessenta e oito por cento) dos casos, ainda é a principal razão para evitar a 
denúncia dos agressores, não obstante 60% (sessenta por cento) das mulheres bra-
sileiras se sentem mais protegidas com a criação da Lei Maria da Penha.

Desse modo, as políticas públicas voltadas ao combate da violência de-
vem estimular os programas comunitários e a mídia a prevenção da violência rela-
cionada a gênero. No sistema educacional, deve-se buscar a promoção da educação 
e do debate acerca da questão da violência, especialmente através do treinamento 
dos professores e eliminação nos livros didáticos dos estereótipos relacionados a 
gênero, bem como o desenvolvimento de programas especiais para capacitar os 
alunos para a resolução não violenta dos conflitos, incentivando-se também os va-
lores cívicos. É necessário, outrossim, haver atuação no nível de comunidades com 

25 CEPIA. A questão de gênero no Brasil. Disponível em: <http://www.cepia.org.br/doc/questao_de_
genero.pdf>. Acesso em: 5 maio 2013.
26 THE World Bank. Homem de verdade nao bate em mulher. Disponível em: <http://www.wor-
ldbank.org/pt/news/video/2013/03/08/Brasil-video-campanha-homem-verdade-nao-bate-mulher-
celebridades>. Acesso em: 1 jun. 2013.
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programas informais de educação a fim de alertar o cidadão sobre as sanções legais 
contra a violência, estabelecer estratégias de prevenção e fornecer serviços sociais 
para as vítimas da violência.

No que se refere à educação e ao trabalho, a realidade da mulher já foi 
analisada no tópico introdutório. De qualquer sorte, importante informar que fe-
lizmente o Brasil progrediu significativamente em termos de educação das meninas, 
tanto que, atualmente a atenção deve voltar-se para assegurar que os meninos não 
fiquem para trás e a educação como um todo seja melhorada. 

Como já dito, em relação ao trabalho, o Brasil ainda precisa solucionar 
o problema da diferença salarial devido ao gênero e assegurar um cumprimento 
maior às leis contra a discriminação no trabalho através da análise dos mecanismos 
de fiscalização e do apoio institucional disponível para as trabalhadoras. Além disso, 
é imprescindível o estímulo à educação a fim de reduzir o desequilíbrio entre gêne-
ros também na divisão do trabalho doméstico, de modo que os homens e as mu-
lheres compartilhem o cuidado dos filhos e as tarefas domésticas, deixando assim as 
mulheres mais livres para participar da força de trabalho e progredir no emprego. 

Com o objetivo de concretizar todas as diretrizes acima apontadas, a Se-
cretaria de Políticas para as Mulheres27 traçou o Plano Nacional de Políticas para as 
Mulheres para os anos de 2013 a 2015, com os seguintes princípios orientadores: 
autonomia das mulheres em todas as dimensões da vida; busca da igualdade efetiva 
entre mulheres e homens, em todos os âmbitos; respeito à diversidade e combate a 
todas as formas de discriminação, caráter laico do Estado; universalidade dos servi-
ços e benefícios ofertados pelo Estado; participação ativa das mulheres em todas as 
fases das políticas públicas e transversalidade como princípio orientador de todas 
as políticas públicas.

No que se refere à questão das políticas públicas voltadas à questão da 
homossexualidade tem-se28: 

As Políticas públicas de enfrentamento à violência contra homossexuais, 
que criou o disque direitos humanos, o qual, até o dia 30 de setembro de 2011 

27 SECRETARIA de política para mulheres. Plano Nacional de Políticas para Mulheres 2013 – 2015. 
Disponível em: <http://spm.gov.br/pnpm/publicacoes/plano-nacional-de-politicas-para-as-mulhe-
res-2013>. Acesso em: 1 jun. 2013.
28 SECRETARIA especial de direitos humanos. Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos 
Humanos de LGBT. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/homofobia/planolgbt.pdf>. Acesso 
em: 1 jun. 2013.
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recebeu 856 (oitocentos e cinquenta e seis) denúncias de violação de direitos da 
população LGBT, como violência física, discriminação e abuso sexual. 

Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de 
LGBT (2009), que busca incluir recomendações relacionadas à promoção do reco-
nhecimento da diversidade sexual e ao enfretamento ao preconceito e à violência 
por orientação e identidade de gênero nos editais de avaliação e seleção de obras 
didáticas, buscando também estimular e incluir as temáticas relativas à orientação 
sexual, identidade de gênero e raça/etnia nos currículos universitários, nas ativi-
dades de ensino, pesquisas de extensão, sem excluir nenhum campo do saber ou 
limitar a cursos da área da saúde. O programa visa ainda fomentar os temas relati-
vos à “legislação e jurisprudência LGBT” nos Cursos de Graduação especialmente 
em Direito e através de cursos de formação a gestores públicos sobre os direitos da 
população LGBT e, a fim de evitar a cultura homofóbica, este programa visa ainda 
criar, em âmbito nacional, uma Comissão Intersetorial, de controle social junto às 
redes de TV, programas de auditório e humorísticos a fim de coibir as discrimina-
ções por gênero, orientação sexual, identidade de gênero, sexo, etnia, geracional e 
deficiência. 

No que se refere ao direito de se ter o nome alterado, o mesmo projeto 
sugere garantir à pessoa com laudo médico de transexualidade, a qual tenha cum-
prido todos os quesitos e normas exigidos pelo Conselho Federal de Medicina e in-
dicação cirúrgica de transgenitalização, modificação automática do seu registro civil 
(nome e sexo) sem a necessidade de entrar com ação na esfera judicial. Finalmente, 
quanto ao enfrentamento da homofobia na questão da adoção, foi sugerida a cria-
ção de dispositivos legais e jurídicos que garantam o direito do casal homossexual 
de adotar filhos e inclusive que o registro civil seja feito em nome do casal.

Já o Programa Brasil Sem Homofobia, objetiva a difusão do conhecimen-
to acerca da causa LGBT, através do apoio a projetos de fortalecimento de institui-
ções públicas e não governamentais que atuam na promoção da cidadania LGBT e/
ou no combate à homofobia; capacitação em Direitos Humanos para profissionais, 
representantes do movimento LGBT e gestores das diversas esferas governamentais 
que atuam na defesa de direitos humanos, disseminando as informações sobre di-
reitos, de promoção da autoestima LGBT e incentivo à denúncia de violações dos 
direitos humanos da população LGTB.

Estes são apenas alguns exemplos das diversas políticas públicas que vêm 
sendo promovidas no país, seja com sugestões, seja como práticas já implemen-
tadas.O tópico que se segue trata do comportamento dos tribunais superiores no 
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tratamento da questão de gênero, tanto no que se refere à concretização dos direitos 
da mulher, como da questão LGBT.

5 JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA
 
É farta a jurisprudência que demonstra o avanço dos direitos e garantias 

da mulher, podendo ser citada a garantia de estabilidade empregatícia para grávidas, 
explicitada no RE 634093 Agravo regimental29, cujo relator foi o Ministro Celso 
de Mello, independentemente do regime jurídico e aviso prévio acerca do estado 
gravídico, sendo garantida a indenização em caso de dispensa sem justa causa.

Em relação à violência contra a mulher, tem-se a aplicação da Lei 11.340, 
inclusive contra ex-namorados, uma vez que comprovada a existência de relação 
afetiva e hipossuficiência da mulher, sendo estes os requisitos para a aplicação da 
lei, como bem determinou a Ministra Carmen Lucia em acórdão de sua relatoria30. 

Outra matéria extremamente delicada tratada em 2013 foi a da liberdade 
da mulher em interromper a gravidez em caso de fetos anencéfalos, que foi descri-
minalizado em face da autodeterminação, dignidade da pessoa humana e liberdade 
sexual e reprodutiva em sede de ADPF n° 5431. 

Quanto à questão da homossexualidade, o tema também vem sendo in-
tensamente debatido nos tribunais32, avançando no sentido de garantir os mesmos 

29 (RE 634093 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 
22/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011 
RTJ VOL-00219- PP-00640 RSJADV jan., 2012, p. 44-47).
30 RHC 112698, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18/09/2012, 
DP: 02/10/2012.
31 ESTADO – LAICIDADE. O Brasil é uma república laica, surgindo absolutamente neutra quanto 
às religiões. Considerações. FETO ANENCÉFALO – INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ – MU-
LHER – LIBERDADE SEXUAL E REPRODUTIVA – SAÚDE – DIGNIDADE – AUTODE-
TERMINAÇÃO – DIREITOS FUNDAMENTAIS – CRIME – INEXISTÊNCIA. Mostra-se in-
constitucional interpretação de a interrupção da gravidez de feto anencéfalo ser conduta tipificada 
nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do Código Penal. (ADPF 54, Relator(a):  Min. MARCO 
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DI-
VULG 29-04-2013 PUBLIC 30-04-2013).
32 Como exemplo, os seguintes acórdãos: RE 477554 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, 
Segunda Turma, julgado em 16/08/2011, DJe-164 DIVULG 25-08-2011 PUBLIC 26-08-2011 
EMENT VOL-02574-02 PP-00287 RTJ VOL-00220- PP-00572 e ADPF 132, Relator(a):  Min. 
AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 05/05/2011, DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PU-
BLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-01 PP-00001.
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direitos a todos os cidadãos que se encontrem em situação equivalente, especial-
mente no que diz respeito à questão das uniões homoafetivas que as autorizam e as 
reconhecem como uma entidade familiar com todos os direitos, deveres e garantias, 
assim como todas as suas repercussões jurídicas, sendo somente o afeto e a busca 
pela felicidade considerados como principais parâmetros para a caracterização da fa-
mília, ressaltando ainda que a normação constitucional referida a homem e mulher, 
somente buscou garantir a especial proteção desta última, e finalmente concretizar 
a proteção às minorias, tornando real o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Imprescindível informar, outrossim, a grande vitória na escalada dos 
direitos de igualdade das uniões homoafetivas, em razão da Resolução n°175 do 
Conselho Nacional de Justiça, que entrou em vigor no dia 16 de maio de 2014, ve-
dando às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento 
civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo33. 

O CNJ se baseou nos acórdãos do Supremo Tribunal Federal prolatados 
nos julgamentos da ADPF 132/RJ e da ADI 4277/DF, as quais reconheceram a in-
constitucionalidade de distinção de tratamento legal às uniões estáveis constituídas 
por pessoas de mesmo sexo e o Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1.183.378/
RS, decidiu inexistir óbices legais à celebração de casamento entre pessoas de mes-
mo sexo. Assim, a resolução foi firmada e os cartórios de todo o país passaram a 
ser obrigados a efetuar a celebração de casamentos civis de casais do mesmo sexo 
ou converter em casamento união estável homoafetiva, pondo um fim às decisões 
conflitantes no tribunais de Justiça entre diferentes estados da federação. 

6 CONCLUSãO

É impressionante observar como as ideologias e comportamentos dos 
seres humanos se alteram ao longo do tempo; como práticas outrora aceitáveis 
passam a ser consideradas abominações e posteriormente voltam a ser desmitificadas 
e passam a ocupar os patamares de normalidade, especialmente quando a argumen-
tação se baseia em fundamentos criados pela realidade social e não pela ciência.É 
isto que ocorre quando se analisa a questão da sexualidade. Por um longo período, 
a mulher foi considerada como uma classe submissa aos homens, a eles servien-
tes, ocupando função coadjuvante tanto na sociedade como no próprio arranjo 

33 CONSELHO nacional de justiça. Resolução nº 175, de 14 de maio de 2013. Dispõe sobre a habilita-
ção, celebração de casamento civil, ou de conversão de união estável em casamento, entre pessoas de mesmo 
sexo. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespre-
sidencia/24675-resolucao-n-175-de-14-de-maio-de-2013>. Acesso em: 15 jun. 2013.



175

DIREITO POLÍTICOS, SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO

familiar. Da mesma forma, a sociedade não admitia a diversidade das orientações, 
opções e comportamentos relacionados à questão sexual. Ao homem somente era 
dada a opção de se relacionar com mulheres e vice-versa. Qualquer outro arranjo 
era considerado uma abominação, comportamentos que iam de encontro às leis 
da natureza e apesar da laicidade do Estado, o argumento da religião também era 
levado em consideração para o tratamento excludente concedido aos homossexuais.

Felizmente, os objetivos e fundamentos da República Federativa brasilei-
ra, sobretudo o de igualdade e dignidade entre todos os cidadãos vêm sendo cada 
vez mais uma realidade no país. A garantia de tratamento igualitário, a liberdade de 
cada indivíduo em proceder às suas próprias escolhas e viver da forma que melhor 
lhe convém, há muito previsto na Constituição Federal, passa a se tornar concreto 
ao máximo. É nesse sentido que vêm seguindo as políticas públicas de enfrenta-
mento ao tratamento desigual e discriminatório tanto da mulher como do movi-
mento LGBT. Ao mesmo norte se direcionam os posicionamentos jurisprudenciais 
dos Tribunais Superiores.

Ocorre que, não obstante exista um vasto arcabouço jurídico e legisla-
tivo, que ratifica a igualdade entre os sexos e os gêneros, ainda são comuns os 
preconceitos, embasados, como visto, em argumentos vazios e absolutamente re-
trógrados, há muito descartados pela ciência, o que, em diversos casos, impedem a 
concretização dos preceitos legais tão duramente conquistados. Assim, o problema 
vai muito além da mera formulação de normas, políticas públicas ou posiciona-
mentos favoráveis dos Tribunais, que apesar de ser de extrema valia para a causa da 
igualdade de gênero, é imprescindível haver uma mudança na ideologia dominante 
da atual época, o que já vem ocorrendo, não obstante ainda haja um longo caminho 
a ser percorrido.

É preciso compreender, finalmente que, o que se busca na luta pela igual-
dade entre os indivíduos de sexo feminino e masculino não é a masculinização da 
mulher. Da mesma forma, a luta pelos direitos dos homossexuais não visa forçar as 
práticas homossexuais entre heterossexuais. O que se busca antes e acima de tudo 
é o respeito. É a garantia da liberdade de cada indivíduo de não ver suas escolhas e 
sua felicidade tolhidas, em virtude da interferência de terceiros ou do Estado, sem 
qualquer fundamento válido.O que se busca é a concretização de uma vida mais 
digna para todos, o que nada mais é, que um inegável direito constitucionalmente 
garantido.
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Liberdade política como mecanismo da liberdade de 
expressão: seu desenvolvimento através do uso da internet

Ana Flávia Lins Souto

1 INTRODUçãO

A rede de comunicação mundial mais utilizada na atualidade, a internet, 
possibilitou um maior acesso a informação das pessoas, trouxe uma aproximação 
entre pessoas de locais tão distantes que antigamente isso não era imaginável. 
Essa modificação de comunicação entre as pessoas trouxe uma transformação na 
comunicação entre o Estado e a sociedade.  É através dessa comunicação que se 
fala das liberdades políticas, que nada mais é do que a capacidade de um cidadão 
interferir nos processos políticos, bem como averiguar os atos administrativos e 
divulgar sua opinião a respeito. Todavia, essa liberdade política apenas poderá ser 
atingida se for utilizada uma liberdade de expressão em sentido amplo, ou seja, 
a liberdade de expressar-se e de receber informações de interesse público, que é 
consequência de qualquer democracia. 

Baseando-se nessa perspectiva, o presente artigo estuda a teoria do 
desenvolvimento trazido por Amartya Sen, em seu livro Desenvolvimento como 
liberdade, para averiguar como o incentivo ao uso da internet pode ser fundamental 
para o adequado uso das liberdades políticas proporcionando o desenvolvimento. 

Na análise do livro supracitado, verificamos que o autor defende o 
desenvolvimento como algo íntimo ao processo de aumento das liberdades e não 
como um movimento de crescimento econômico, assim defendido por muitos 
autores atualmente. Entretanto, Amartya Sen, concorda que o crescimento 
econômico é básico do desenvolvimento, porém ambos não se confundem. O 
desenvolvimento é analisado como um caminho de aumento das liberdades 
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substantivas, isto é, uma liberdade para realizar o que o indivíduo quer fazer, 
utilizando suas capacidades. 

Não se pode estudar o desenvolvimento apenas observando o aumento 
dos índices econômicos como o PIB ou PNB, porque tal ideia induz a generalização, 
haja vista que há países com altos índices e ainda assim sua população vive em 
situação de privação maior que os indivíduos de países conhecidos como “mais 
pobres”. Um grande exemplo disso é o Brasil, com indicadores econômicos altos, 
dentre as 10 maiores economias do mundo, vindo de um período de grande 
crescimento financeiro, por outro lado, com desigualdades maiores do que em 
alguns países menos abastados da própria América Latina.

Para o desenvolvimento é fundamental a junção das liberdades 
substantivas. Através disso ocorrerá uma melhora das capacidades dos cidadãos 
e, obviamente é condição desses atingirem suas vontades, indispensável para 
o aumento de suas qualidades de vida, mas também na eventualidade desses 
incentivarem a sociedade como um todo. 

Verificam-se inúmeros casos de privação das capacidades elementares, 
dentre eles estão: a fome, a corrupção, a falta de condições de estudo, o mal 
funcionamento da saúde, entre outros casos. Em todo caso, ao proporcionar esse elo 
das liberdades substantivas, ocasionará numa expansão das liberdades substantivas 
dos indivíduos, consequentemente, gerando o desenvolvimento. 

A democracia política, uma das tantas heranças deixadas pelo século 
passado, desperta o interesse público, mesmo que de forma retórica e delicada. 
Portanto, vale salientar que essa herança se deu fundamentalmente nos discursos 
totalitaristas dos governantes, haja vista que no século passado, os governos 
totalitários dominavam e, intimamente a esse regime, ocorria à privação das 
liberdades da população. É exatamente essa liberdade que Amartya Sen defende em 
seu livro juntamente com sua relação com a cultura, economia e política. 

Partindo da premissa que o trabalho tem como objetivo analisar a teoria 
de Amartya Sen, tem que ser levando em conta o estudo das liberdades políticas 
para Sen. O conceito de liberdades políticas apresentado por este autor pode ser 
dividido em duas vertentes: a) princípio democrático, que pode ser analisado sob 
dois ângulos, o negativo que seria a escolha dos governantes, ou seja, a democracia 
representativa e o positivo que nada mais é que do que a democracia participativa, 
ou seja, a liberdade da população dos processos políticos que eventualmente 
ocasionaria na escolha de princípios a serem normatizados no sistema jurídico 
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e político, bem como a análise dos custos estatais, como também o controle e 
algumas sugestões às autoridades; e, b) a segunda vertente pode ser verificada na 
liberdade de expressão em sentido amplo, isto é, a liberdade de expressar-se e de 
acesso à informação. 

O Estado Democrático de Direito se baseia em duas ordens de valores: a) 
a vontade definida pelo povo democraticamente1 e b) a vontade definida nas leis2. 
Aquela reporta-se à legitimidade, a ideia da criação do poder no Estado, enquanto 
que, esta reporta-se ao âmbito da positivação, ou seja, a ordem jurídica, ao Poder 
Judiciário.  

A diferença entre ambos assemelha-se a distinção de legalidade e 
legitimidade. Para Max Weber, a legalidade é a qualidade do exercício do poder e a 
legitimidade é qualidade do poder3. Nas sociedades atuais, a legitimidade do poder 
é garantida em sentido formal e material, ou seja, a legitimidade é atingida quando 
se respeita e efetiva os direitos humanos; todavia, a legitimação formal ocorre pela 
positivação do sistema jurídico, ou através da participação popular ou nos processos 
de decisão política. 

Analisando a legitimidade formal e material do Estado pela teoria de 
Amartya Sen, se verifica, sob o aspecto procedimental, que a legitimidade formal são 
as liberdades instrumentais; enquanto que a legitimidade material são as liberdades 
substantivas. A democracia dessa forma, reflete as liberdades políticas, enquanto 
que sob o aspecto material reflete as liberdades substantivas. 

2 ANÁLISE DA LIBERDADE POLÍTICA SOB A VISãO DE
AMARTYA   SEN

Amartya Sen, defende que o desenvolvimento garante as pessoas o 
aumento de suas liberdades substantivas, que coincidem com as oportunidades 
garantidas à sociedade para exercer sua cidadania e fazer escolhas4. 

1 A primeira vez que o povo brasileiro integrou-se formalmente como fonte constitucional do poder 
foi na Constituição de 1934, quando se promulgou a Constituição do Estado Social brasileiro.
2 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Público. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006. p. 276.
3 WEBER. Marx. Sociedade e economia. Brasilia: UnB, 2009, v.1, p. 141.
4 “Uma concepção adequada de desenvolvimento deve ir muito além da acumulação de riqueza e do 
crescimento do Produto Nacional Bruto e de outras variáveis relacionadas a renda, sem desconsiderar 
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Continua sua teoria defendendo que duas razões fazem da liberdade 
individual o ápice do desenvolvimento, são elas: a razão avaliatória, que defende 
que a avaliação do progresso tem que ser feita verificando se houve aumento das 
liberdades das pessoas; e, a razão da eficácia, que defende que a realização do 
desenvolvimento depende inteiramente da livre condição de agente das pessoas. 

Ter mais liberdade para realizar as atividades que são desejadas é basilar 
para a formação da liberdade individual da pessoa e, importante também, porque 
auxilia ao indivíduo a obter resultados mais vantajosos. Esses dois são importantes 
para o estudo da liberdade dos indivíduos da sociedade e, por isso, necessários para 
a expansão do desenvolvimento da sociedade.

Sen, traz cinco espécies de liberdades instrumentais, são elas: 
liberdades políticas, facilidades econômicas, oportunidades sociais, garantias de 
transparência e segurança protetora. Tem que se verificar que mesmo que a análise 
do desenvolvimento deva, utilizar-se dos objetivos e anseios que tornam essas 
liberdades instrumentais importantes, há de se analisar, principalmente, o vínculo 
que existem entre os diferentes tipos de liberdade, aumentando a sua importância 
conjunta. Isto quer dizer que a expansão dessas liberdades ocasiona não apenas no 
desenvolvimento social, mas também reflete no aumento das demais espécies de 
liberdades, em seu aspecto constitutivo e instrumental.5 

As liberdades políticas que englobam os direitos civis, são oportunidades 
que a sociedade tem para escolher que governará utilizando-se de alguns princípios, 
e; garantem a fiscalização e possibilidade de criticar as autoridades, ou seja, a 
existência de uma liberdade de expressão política e uma imprensa livre de censura. 
As garantias de transparência, garantem a existência de confiança na sociedade; 
sendo diminuidoras da corrupção, da irresponsabilidade financeira e de transações 
ilícitas.

As liberdades políticas, sob o aspecto da escolha democrática, garantem 
a sociedade transmitir as decisões políticas, a escolha dos valores sociais e debater 

a importância do crescimento econômico, precisamos enxergar muito além dele”. SEN, Amartya. 
Desenvolvimento como liberdade. 2000, p. 28.
5 “Liberdades políticas (na forma de liberdade de expressão e eleições livres) ajudam a promover a 
segurança econômica. Oportunidades sociais (na forma de serviços de educação e saúde) facilitam 
a participação econômica. Facilidades econômicas (na forma de oportunidades de participação no 
comércio e na produção) podem ajudar a gerar a abundância individual, além de recursos públicos 
para os serviços sociais. Liberdades de diferentes tipos podem fortalecer umas às outras”. SEN, 
Amartya. Desenvolvimento como liberdade. 2000, p. 25-26.
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sobre esses na escolha das prioridades, sendo, básico da escolha de valores. Todavia, 
faz-se necessário para a formação dessas compreensões, a discussão pública. Os 
direitos políticos, inclusos aí a liberdade de expressão e discussão, não são apenas 
objetos de indução de respostas sociais, mas essenciais para a conceituação das 
próprias necessidades econômicas. 

É intrínseco a prática democrática que os direitos políticos sejam 
utilizados por toda a sociedade. É importante ver a democracia como uma criadora 
de conjuntos de oportunidades, que abranjam a prática da democracia e de direitos 
políticos. Isto quer dizer que a permanência dos direitos políticos é tida como não 
apenas um caminho para se atingir o desenvolvimento, mas como um caminho 
constitutivo do desenvolvimento6. Haja vista que a sua utilização reflete em um 
Estado mais preocupado com o adequado funcionamento de suas funções. 

A democracia política, uma das tantas heranças deixadas pelo breve século 
XX, mesmo que de forma sutil e retórica, nos desperta o interesse. Entretanto, vale 
ressaltar que tal legado deu-se principalmente nos discursos, tendo em vista que 
o século passado foi marcado, a priori, por governos totalitaristas que privavam 
os cidadãos de suas liberdades. É justamente essa liberdade e suas relações com a 
cultura, economia e política que Sen aborda em seu livro.

Amartya Sen, busca diferenciar a liberdade formal, aquela pautada nas leis, 
como na Constituição, da liberdade substancial, sendo esta de suma importância 
no processo de impulsionar, e manter, o desenvolvimento em um país.

Entretanto, como observar o desenvolvimento em uma nação segundo 
o olhar de Sen? O desenvolvimento de fato, por sua vez, está dissolvido de uma 
forma muito mais complexa no meio social, tendo como sua principal obstrução 
a privação de liberdade. Tal privação não ocorre, muitas vezes, de forma explícita, 
com uso da força e outros aparatos, mas subjetivamente, impregnada na cultura 
de um povo que oprime grupos e minorias, tais como homossexuais, negros e 
mulheres.

Esse tolhimento que se dá sobre os marginalizados da sociedade afeta 
um dos fatores cruciais para o desenvolvimento, a livre iniciativa de interação 
social. Quando se oprimem grupos ou fecham-se as portas do mercado para estes, 
perdem-se a liberdade de serem agentes do meio econômico, político, cultural, de 

6 “a democracia e os direitos políticos e civis básicos ajudam a promover o processo de desenvolvimento? 
Na verdade, podemos ver a emergência e a consolidação desses direitos como constitutivas do processo 
de desenvolvimento”. SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. 2000, p. 326.
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modo que esses tendem a se excluírem ainda mais ou gerarem conflitos em busca 
da dita liberdade substancial.

Deve-se atentar, também, para o processo de construção do indivíduo 
como um agente político consciente de sua própria liberdade. Este, para que se 
insira ativamente no seu meio social, deve dispor de um ambiente, ou seja, de uma 
infraestrutura não somente escrita, mas vivida, que proporcione o pleno uso de seu 
poder como cidadão. 

Tendo em vista tais fatores, não faz sentido que um indivíduo tenha 
a liberdade apenas na lei escrita, mas que o Estado democrático utilize de seus 
aparatos para “prover” liberdade aos seus cidadãos. Mas como esse processo se 
desenvolve? De forma bastante complexa, pois, como já foi dito, a liberdade – e, 
consequentemente, a privação desta – difunde-se subjetivamente, sendo necessário 
um olhar reflexivo direcionado as relações interpessoais na sociedade. Um indivíduo 
pode ter todo aparato legal no qual sua liberdade está positivada, mas, se não houver 
um ambiente propício, como este irá usufruir daquela? 

Deve haver, então, além de um processo de conscientização do indivíduo 
como cidadão (o que viria através da educação e da leitura), um Estado provedor 
de infraestrutura real, capaz de prover as necessidades básicas para sua população, 
como alimentação, moradia e saúde.7

Mas de que forma esse conceito de desenvolvimento relaciona-se com a 
liberdade de expressão? Talvez um exemplo histórico ilustre bem essa relação. Os 
governos totalitaristas, no século XX – e ainda hoje em países como China e Coreia 
do Norte – aplicavam a censura aos indivíduos impedindo-os de manifestarem suas 
opiniões, ou seja, os privavam de suas liberdades, impedindo a livre manifestação 
cultural e política, o que afeta significativamente o desenvolvimento.

Sabe-se bem, no século XXI, o quanto o posicionamento dogmático é 
prejudicial ao progresso. Os defensores ferrenhos de conceitos pétreos, como o 
próprio nome já diz, não tendem a admitirem opiniões opostas ou muito diferentes 
das suas e, quando necessário, inclinam-se para medidas autoritárias que calem seus 
opositores.

7 “O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação de liberdade: pobreza 
e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição social sistemática, negligência dos 
serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos.” SEN, Amartya. 
Desenvolvimento como liberdade. 2000, p. 18.
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Pode-se tomar como um exemplo desse tipo de atitude a promulgação do 
AI-5, em 13 de dezembro de 1968. Tratava-se de uma resposta do governo Costa 
e Silva à manifestação democrática da Câmara dos Deputados de negar, através 
de uma votação, uma licença para que o deputado Márcio Moreira Alves fosse 
processado por criticar o Exército em um de seus discursos.

Verifica-se, portanto, que as consequências do AI-5 marcaram o povo 
brasileiro em todas as suas camadas naquele período, este que ficou marcado pela 
censura e perseguição política, as duas formas de cercear e tolher a liberdade dos 
indivíduos, apenas por estes defenderem uma opinião tida como “subversiva” pelos 
chefes governistas.

Entretanto, além de abordar o tolhimento da liberdade, faz-se necessário 
expor seu uso em perspectivas pacíficas e sadias para os indivíduos. É cabível, então, 
relacionar os conceitos de Sen com a liberdade de expressão ressaltando o uso das 
ferramentas democráticas como os protestos e as pressões políticas, seja através de 
redes sociais ou atos públicos, tendo como um fim disseminar o desenvolvimento 
nas mais variadas e profundas camadas da sociedade.

Um grande exemplo desse uso da liberdade de expressão através de 
organizações na conquista de direitos é a luta da FENATRAD8 (Federação 
Nacional das Trabalhadoras Domésticas) no recente contexto político brasileiro 
que, junto com o apoio político construído ao longo do tempo, culminou na 
PEC 72 (conhecida como PEC das Domésticas), uma significativa mudança nos 
direitos trabalhistas das empregadas, uma herança do período escravagista (uma 
época nas qual a liberdade era privilégio de poucos), que até os dias atuais não eram 
reconhecidas pela CLT. 

Com tal exemplo, pode-se afirmar que a liberdade de expressão é uma 
ferramenta de inclusão social e econômica na sociedade democrática, tendo em vista 
que as empregadas, a partir de então, têm seus direitos reconhecidos legalmente 
e poderão numa perspectiva a médio e longo prazo, usufruir de tais direitos na 
prática. Portanto, como estarão recebendo mais dinheiro, e, por representarem uma 
parcela significativa da sociedade, consequentemente movimentarão ainda mais a 
economia tanto no âmbito local como regional. 

8 PITOL, Tabata. O Direito das domésticas não pesará no bolso do patrão. Disponível em: <http://
www.infomoney.com.br/minhas-financas/planeje-suas-financas/noticia/2615238/direitos-das-
domesticas-nao-pesarao-bolso-patrao-diz-fenatrad>. Acesso em: 27 abr. 2013.
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Demonstra-se, de tal forma, que, por vivermos num Estado Democrático, 
os indivíduos têm uma capacidade mais ampla de alcançarem seus anseios como 
agentes políticos, o que não aconteceria se vivêssemos em um regime totalitário, no 
qual possivelmente muitos grupos não teriam voz política.

Pode-se relacionar também o tema com os constantes esforços legais 
e pacíficos da Inter-LGBT (Interassociative Lesbienne, Gaie, Bi et Trans) pelos 
direitos LGBT na Europa, os quais hoje podem, na França por exemplo, casar 
e adotar crianças9, o que significa uma entrada mais ampla no meio social e nas 
variadas formas de convívio interpessoal.

Deve-se atentar, também, para o processo de construção do indivíduo 
como um agente político consciente de sua própria liberdade. Este, para que se 
insira ativamente no seu meio social, deve dispor de um ambiente, ou seja, de uma 
infraestrutura não somente legal, mas substancial, que proporcione o pleno uso de 
seu poder como cidadão. 

Não obstante, pode-se verificar a eficácia do uso instrumental da liberdade 
de expressão no próprio âmbito da cidade de Natal. Quando, no ano de 2012, uma 
massa formada majoritariamente por estudantes foi às ruas protestar pelo fim do 
reajuste no preço da passagem de ônibus, evento este que se denominou “Revolta 
do Busão”1011, demonstrou-se ali um uso racional – apesar dos excessos de alguns 
manifestantes – da liberdade de expressão como instrumento de conquista dos 
anseios populares.

Por fim, para Amartya Sen, a liberdade de expressão é um dos 
instrumentos para se chegar ao desenvolvimento e um dos constituintes deste, ou 
seja, representa o meio de acabar com uma privação de liberdade a fim de incluir os 
marginalizados, dar voz aos que não a têm e consolidar uma sociedade democrática 
em pleno desenvolvimento.

9 CARTA, Giani. Gays franceses já podem casar. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/
internacional/gays-franceses-ja-podem-casar-e-adotar-criancas/> Acesso em: 28 abr. 2013.
10 G1 RN. Estudantes de Natal realizam novo protesto contra a tarifa dos ônibus. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2012/08/estudantes-de-natal-realizam-novo-
protesto-contra-tarifa-dos-onibus.html> Acesso em: 28 abr. 2013.
11PIGMEU. Revolta dos coletivos (Busão). Disponível em: <http://culturaempeso.com.br/2012/09/28/
revolta-dos-coletivos-busao-natalrn/> Acesso em: 28 abr. 2013.
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3 LEGISLAçãO BRASILEIRA QUE DISCIPLINA A LIBERDADE DE 
EXPRESSãO

3.1. BREVE HISTÓRICO ACERCA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO
NAS  CONSTITUIÇÕES  BRASILEIRAS

A liberdade de expressão é um instituto previsto nas leis brasileiras desde 
a Constituição de 1824, em seu artigo 179º, inciso IV12. Todavia, nesse período 
vivenciava-se a escravidão, em que aqueles que desfrutavam da cidadania eram 
aqueles considerados nobres. Com a Proclamação da República, em relação as 
liberdades políticas pouca coisa mudou, ocorreu uma significativa mudança na Era 
Vargas, no período industrial brasileiro. 

A Era Vargas, caracterizou-se pelo total desrespeito a liberdade de 
expressão, era uma ditadura populista, na qual a figura do ditador deveria ser 
divulgada de forma ampla e inquestionável. Na Constituição de 193713, em seu 
artigo 122, havia limitações ao livre pensamente e à liberdade de expressão. 

Com o fim da Era Vargas, a Constituição de 1946, em seu artigo 141, 
trouxe o direito à livre manifestação do pensamento sem a existência da censura. 
Entretanto, com o Golpe de 1964, quando os militares tomaram o poder, o Brasil 
viveu um período de grandes repressões, entre eles a repressão a liberdade de 
expressão. A Constituição de 1967, disciplina que o indivíduo que utilizasse a sua 
liberdade de expressão e pensamento para divergir ao Estado sofreria sanções. 

Em 1967, foi criada a lei nº 5.250, de 09 de fevereiro de 196714, conhecida 
como Lei de Imprensa. Tal lei regulava a livre manifestação do pensamento e de 
informação, todavia, tal lei, trazia mais restrições que liberdades. A população 

12 IV. Todos podem communicar os seus pensamentos, por palavras, escriptos, e publical-os 
pela Imprensa, sem dependencia de censura; com tanto que hajam de responder pelos abusos, 
que commetterem no exercicio deste Direito, nos casos, e pela fórma, que a Lei determinar. 
CONSTITUICÃO POLITICA DO IMPERIO DO BRAZIL (DE 25 DE MARÇO DE 1824). 
Acesso em: 25 maio 2013.
13 15) todo cidadão tem o direito de manifestar o seu pensamento, oralmente, ou por escrito, 
impresso ou por imagens, mediante as condições e nos limites prescritos em lei.CONSTITUIÇÃO 
DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 10 DE NOVEMBRO DE 1937). Acesso em: 24 
maio 2013.
14  Essa lei foi revogada em 2009, foi uma das últimas leis ainda da época da ditadura militar que 
vigoravam no Brasil, e o STF a revogou por completo considerando-a inconstitucional, por ferir os 
princípios da democracia.
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tinha que se sujeitar as vontades do Estado, podendo sofrer graves punições caso se 
opusesse a vontade estatal.  

A liberdade de expressão só voltaria a ser existir com a Constituição 1988. 
Entretanto, o Brasil passa por sérios problemas no que se refere a comunicação da 
população em decorrência da falta de atualização das suas leis. A principal lei que 
regula a comunicação através da mídia é da década de 1960. 

Inexiste no Brasil uma regulação na imprensa, todavia, não uma regulação 
que limite a liberdade de expressão, mas uma regulação que maximize tal liberdade, 
como ocorre nos países desenvolvidos.

3.2. A LIBERDADE DE EXPRESSÃO NO ESTADO DEMOCRÁTICO 
BRASILEIRO 

O Estado Democrático de Direito está configurado em duas vertentes 
valorativas: à vontade desejada pelo povo15 e à vontade juridicamente positivada16. 
A primeira se refere ao surgimento do poder do Estado, a segunda se refere à ordem 
jurídica.

De acordo com Max Weber17, a diferença entre democracia e direito 
positivo diz respeito a diferença entre legitimidade e legalidade, em que a legalidade 
é a qualidade do exercício do poder e a legitimidade é qualidade do poder. 

Na Modernidade, a legitimidade de um poder é obtida tanto em seu 
conteúdo formal quanto no material. A legitimidade material do Estado respeita 
os direitos humanos; todavia, a legitimidade formal ocorre pelos processos 
legitimadores do sistema jurídico, mesmo que dê através da participação do povo 
no processo de decisão política. 

De acordo com Amartya Sen, a legitimidade formal seria vista em 
um aspecto procedimental, ou seja, as liberdades instrumentais; a legitimidade 
material seriam as liberdades substantivas. Sen, defende as liberdades políticas 
como liberdades instrumentais , tanto no que se refere ao voto popular, quanto a 

15 A primeira vez que o povo brasileiro integrou-se formalmente como fonte constitucional do poder 
foi na Constituição de 1934, quando se promulgou a Constituição do Estado Social brasileiro.
16 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Público. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006. p. 276
17 WEBER. Marx. Sociedade e economia. Brasilia: UnB: Brasília, 2009, v. 1, p. 141.
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participação popular nos processos de decisão política. Isso equivale à legitimidade 
formal, que é fundamental ao processo de expansão das liberdades substantivas. 

A inovação de Amartya refere-se na maneira de observar a democracia, 
não a observando de forma generalizada, isto é, para o povo18 como um todo, mas 
sim, olhar a democracia individualmente, com o fim de expandir as liberdades 
individuais. Devido a isso, quanto maior for a expansão das liberdades individuais, 
cada pessoa influenciaria em sua própria vida, assim como influenciaria também na 
vida da sociedade. 

A democracia busca maximizar a defesa dos direitos fundamentais, 
sobretudo baseando-se em dois princípios: o da soberania popular19 e da democracia 
participativa20. Decorrente deste princípio da democracia surgiu o princípio da 
participação popular, que tem fundamento no art. 1º, parágrafo único da CF/8821, 
e referido princípio é tido como fundamental ao Estado Brasileiro. 

Esse último princípio é uma afirmação do pluralismo político e uma das 
formas de exercício da cidadania, ambos são fundamentos do Estado Brasileiro, 
previsto no art. 1º, inc. V e II da CF/88, respectivamente. Vale dizer também que 
denominado princípio é uma evolução do conceito de democracia, principalmente 
no que se refere a participação popular no controle da república, haja vista que o 
cidadão sai da figura de eleitor e exerce participação na condução da Administração 
Pública.

3.3 A LIBERDADE DE EXPRESSÃO, OPINIÃO E INFORMAÇÃO

O direito constitucional da liberdade de expressão e de informação é 
fundamental para um regime democrático, pois tal direito é tido como um amplo 

18 “Povo não é um conceito simples nem um conceito empírico; povo é um conceito artificial, 
composto, valorativo; mais ainda, é e sempre foi um conceito de combate”. MÜLLER Friedrich. 
Quem é o povo? A questão fundamental da democracia. 5. ed. Trad. Peter Naumann. São Paulo: Revista 
dos Tribunais. 2010.
19 Tal princípio encontra-se previsto no art. 14 da Constituição Federal: “A soberania popular será 
exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos 
da lei”.
20 Tal princípio diz respeito a maneira da manifestação da expressão popular no poder, só em casos 
em que não há a possibilidade da realização de tal princípio há a criação do princípio da democracia 
representativa.  
21 Art. 1º, parágrafo único da CF/88: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. 
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exercício de expressar livremente ideias e opiniões, assim como o direito de receber 
informações. Pode-se inclusive afirmar, que a liberdade de expressão não existe fora 
de uma democracia, haja vista que nos regimes ditatoriais a vontade do ditador é 
imposta a sociedade como o correto. 

A liberdade de expressão foi aceita inicialmente por documentos 
internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, em 
seu art. 1922; a Convenção para a proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais de 1950, em seu art. 1023; assim como, também a Convenção 
Americana de Direitos Humanos – conhecida como Pacto San Jose da Costa 
Rica – em seu art. 1324, sendo a liberdade de expressão como um direito inerente 
ao cidadão.  Há autores que defendem a liberdade de expressão com um sentido 
amplo, ou seja, abrangem o direito a livre comunicação, sendo assim um conjunto 
de direito que conjugam a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa25. 

22 Art. 19 da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948: “Toda pessoa tem direito à 
liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e 
de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de 
fronteiras”.
23 Art. 10 da Convenção para a proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais 
de 1950: “Qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a liberdade 
de opinião e a liberdade de receber ou de transmitir informações ou ideias sem que possa haver 
ingerência de quaisquer autoridades públicas e sem considerações de fronteiras. O presente artigo não 
impede que os Estados submetam as empresas de radiofusão, de cinematografia ou de televisão a um 
regime de autorização prévia”.
24 Art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos: “Toda pessoa tem o direito à liberdade de 
pensamento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações 
e ideias de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em 
forma impressa ou artística ou por qualquer meio de sua escolha”.
25 “Surge assim uma liberdade de expressão em sentido amplo, por alguns também designada 
por liberdade de comunicação, que abrange a liberdade de expressão em sentido estrito, por vezes 
designada por liberdade de opinião, a liberdade de informação, a liberdade de imprensa, os direitos 
dos jornalistas e a liberdade de radiofusão, reconduzíveis ao conceito genérico de liberdade de 
comunicação social, juntamente com os subdireitos em que as mesmas se analisam”. MACHADO, 
Jónatas E. M. Liberdade de expressão: dimensões constitucionais da esfera pública no sistema social. 
Coimbra: Coimbra, 2002. p. 371.



191

DIREITO POLÍTICOS, SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO

A Constituição Federal Brasileira de 1988 traz a liberdade de expressão 
como um direito fundamental, disposto no art. 5º, inc. IV26, VIII27 e IX28 e art. 220, 
§2º29, sendo garantida a livre manifestação do pensamento, da atividade artística, 
intelectual, científica e de comunicação, sendo proibida a censura. 

A liberdade de expressão, não é um direito absoluto, mas sim um direito 
fundamental do cidadão que merece ser exercido de forma plena, é inclusive vedado 
o anonimato, assim como prevê a Constituição. Decorrente disso, Ingo Sarlet30, 
explica que há necessidade de ponderação de direitos nos casos em que ocorrem a 
colisão.

Como limite a liberdade de expressão existem os direitos de personalidade. 
Todavia, há casos em que há o interesse público de acesso a informações, como por 
exemplo, ter acesso a processos, como as verbas públicas são empregadas, entre 
outros. Com base nessa prevalência do interesse público o ordenamento jurídico 
brasileiro, observando o art. 5º, inc. XXXIII31, art. 37, §3º, inc. II32 e art. 216, 
§2º33 da CF/88, e cumprindo com compromissos assumidos na comunidade 

26 Art. 5º, IV da CF/88: “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”.
27 Art. 5º, VIII da CF/88: “ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta 
e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei”.
28 Art. 5º, IX da CF/88: “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença”.
29 Art. 220 da CF/88: “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta 
Constituição. § 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”.
30 “Em rigor, cuida-se de processo de ponderação no qual não se trata da atribuição de uma prevalência 
absoluta de um valor sobre outro, mas, sim, na tentativa de aplicação simultânea e compatibilizada 
de normas, ainda que no caso concreto se torne necessária a atenuação de uma delas”. SARLET, Ingo 
Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 121.
31 Art. 5º, XXXIII da CF/88: “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena 
de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado”.
32 Art. 37, §3º, II da CF/88: “o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre 
atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII”.
33 Art. 216, §2º da CF/88: “Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 
governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem”.
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internacional, disciplinou a Lei Federal nº 12.52734, sancionada em 18 de novembro 
de 2011. 

Através dessa Lei, o acesso a informação pública se difundiu, e para ser 
garantido o pleno exercício desse direito foram definidos diversos procedimentos 
para a entrega de informações solicitadas pelo cidadão. Um desses procedimentos é 
a divulgação na internet de um rol mínimo de informações de interesse coletivo, de 
forma clara e objetiva que seja acessível a todas as classes sociais.

A internet se constitui, atualmente, como um mecanismo fundamental 
da manifestação do pensamento, haja vista que as informações circulam de 
forma livre e com conteúdo diversificado. A internet proporciona a ampliação do 
espaço de discussão de conteúdos, inclusive chega a ser tratada como um meio de 
comunicação tradicional, assim como o rádio e a televisão. 

4 POLÍTICAS PÚBLICAS: A LIBERDADE DE EXPRESSãO COMO 
FORMA  DE  INCLUSãO  DIGITAL 

A quantidade de brasileiros com acesso à Internet atinge o número de 
83,4 milhões de pessoas, no segundo trimestre do ano de 2012, segundo dados do 
Ibope Nielsen Online. Se for levado em conta os acessos em local de trabalho e em 
casa, a quantidade de usuários chega a 70,9 milhões, apresentando um crescimento 
de 16% em apenas um ano. De acordo com um estudo estatístico feito, dessas 70,9 
milhões de pessoas que têm acesso em casa ou no trabalho 50,7 milhões foram 
usuárias ativas no mês de agosto de 2012, um aumento de 5% em relação ao mês 
de julho de 2012 e de 13% em relação ao mês de agosto de 2011. A quantidade 
de pessoas com acesso em casa apresentou um crescimento recorde no Brasil, 
chegando ao aumento de 17% em um ano, para 67,8 milhões de usuários. Os sites 
cujos acessos mais aumentaram em agosto de 2012 na comparação com julho de 
2012 foram os de pesquisas35. 

No mundo digital, também se verifica que há uma desigualdade social: 
entre os 10% mais pobres, apenas 0,6% tem acesso à Internet; entre os 10% mais 

34 Tal lei dispõe sobre a regulação do acesso a informação. Foi criada com base em discussões do 
Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção – órgão vinculado a Controladoria-
Geral da União (CGU). 
35  REUTERS. Brasil tem 83,4 milhões de pessoas conectadas à internet. Disponível em: < http://info.
abril.com.br/noticias/internet/brasil-tem-83-4-mi-de-pessoas-conectadas-a-internet-25092012-33.
shl>. Acesso em: 26 maio 2013.
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ricos esse número é de 56,3%. Somente 13,3% dos negros usam a Internet, mais 
de duas vezes menos que os de raça branca (28,3%). Os índices de acesso à Internet 
das Regiões Sul (25,6%) e Sudeste (26,6%) contrastam com os das Regiões Norte 
(12%) e Nordeste (11,9%)36.

Há, no Brasil, diversas políticas públicas no sentido de proporcionar uma 
inclusão digital àqueles que não têm acesso a internet. Tal inclusão visa inserir toda 
a sociedade nessa interação mundial garantido pela tecnologia. 

O Programa de Inclusão Digital foi instituído pela Lei Federal nº 
11.196, de 21 de novembro de 2005, é regulamentado pelo Decreto nº 5.602, de 
06 de dezembro de 2005. Com base nos arts. 28 da lei37 e 1º do decreto38, a venda 
de computadores tem alíquota de contribuição para PIS/PASEP e da COFINS 
reduzidas a 0. Por isso, que os valores de computadores, notebooks e afins reduziu, 
tornando-se acessível a maioria das pessoas. 

O Decreto nº 6.948, foi criado em 25 de agosto de 2009, e institui o 
Comitê Gestor do Programa de Inclusão Digital (CGPID). De acordo com o art. 
2º desse decreto39 o comitê é competente para estabelecer as diretrizes gerais de 
gestão e aplicação dos recursos financeiros destinados ao Programa de Inclusão 
Digital; aprovar o plano anual de trabalho do Programa de Inclusão Digital e 
avaliar seus resultados periodicamente; acompanhar e monitorar a implementação 

36 ANTONIOLI, Leonardo. Estatísticas, dados e projeções atuais sobre a Internet no Brasil. Disponível 
em: < http://www.tobeguarany.com/internet_no_brasil.php> Acesso em: 26 maio 2013. 
37 Art. 28 da Lei Federal 11.196: “ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda a varejo”.
38 Art. 1º do Decreto nº 5602: “ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/
PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, a varejo”.
39 Art. 2º do Decreto nº 6948: “Ao CGPID compete: I – estabelecer as diretrizes gerais de gestão 
e aplicação dos recursos financeiros destinados ao Programa de Inclusão Digital, de que trata a Lei 
no 11.196, de 21 de novembro de 2005, e projetos que o integram; II – aprovar o plano anual de 
trabalho do Programa de Inclusão Digital e avaliar seus resultados periodicamente; III – acompanhar 
e monitorar a implementação e desempenho dos projetos no âmbito do Programa de Inclusão 
Digital; IV  –  articular-se com os demais comitês gestores e grupos de trabalho interministeriais 
criados no âmbito do Governo Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com 
objetivos específicos vinculados a programas e projetos de inclusão digital; V – elaborar estudos e 
propostas relativos a projetos relacionados no Programa de Inclusão Digital e destinados a subsidiar 
as decisões no âmbito da Presidência da República, relativas a projetos e programas de inclusão 
digital; VI – prestar assistência e assessoramento aos órgãos da Presidência da República em temas 
relacionados a programas e projetos de inclusão digital e seu acompanhamento; e VII – elaborar o seu 
regimento interno”.
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e desempenho dos projetos no âmbito do Programa de Inclusão Digital; elaborar 
estudos e propostas relativos a projetos relacionados no Programa de Inclusão 
Digital e destinados a subsidiar as decisões no âmbito da Presidência da República, 
relativas a projetos e programas de inclusão digital, entre outros.

Com a criação do Decreto nº 7.175, em 12 de maio de 2010, que dispõe 
sobre o Programa Nacional de Banda Larga (PNBL), vemos um incentivo maior 
ao fomento do uso de bens e serviços de tecnologias de informação e comunicação, 
assim previsto no art. 1º do decreto40.  O PNBL, tem como meta levar a banda 
larga, através das redes de fibra ótica, a todas as regiões do país, está previsto 
também incentivos fiscais aos serviços de telecomunicações e desoneração fiscal dos 
modems, tudo isso, com o escopo de reduzir os custos de acesso à banda larga e 
garantir uma maior inclusão digital. 

Com um incentivo ao uso da internet rompe-se com a distância, 
aumentando as interações humanas. Um acontecimento sociopolítico-econômico 
que acontece do outro lado do mundo é divulgado mundialmente em questão de 
segundos, haja vista que há diversos meios de divulgação. A internet caracteriza-se 
como uma mídia diversificada, por que engloba textos, imagens, vídeos, em um só 
local.

Ao se divulgar um conteúdo na internet, o usuário não apenas escolhe 
o assunto que deseja, como simultaneamente pode emitir sua opinião a respeito 
do assunto. Ao ocorrer essa propagação de informação, o internauta assume a sua 
postura prevista na democracia de emitir a sua opinião e ainda, de tentar modificar 
a realidade social. 

O sucesso dessa mídia é decorrente da capacidade de interação entre os 
diversos atores sociais, que contribuírem gratuitamente para a produção de conteúdo 
e colaboram para o processo de decisão na esfera pública, ou seja, aumentam a sua 
liberdade política, no caso em estudo. 

40  Art. 1º do Decreto nº 7175: “Fica instituído o Programa Nacional de Banda Larga - PNBL com o 
objetivo de fomentar e difundir o uso e o fornecimento de bens e serviços de tecnologias de informação 
e comunicação, de modo a: I – massificar o acesso a serviços de conexão à Internet em banda larga; 
II – acelerar o desenvolvimento econômico e social; III – promover a inclusão digital; IV – reduzir 
as desigualdades social e regional; V – promover a geração de emprego e  renda; VI – ampliar os 
serviços de Governo Eletrônico e facilitar aos cidadãos o uso dos serviços do Estado; VII – promover 
a capacitação da população para o uso das tecnologias de informação; e VIII – aumentar a autonomia 
tecnológica e a competitividade brasileiras”.
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Deve ser dito que os debates propostos pela internet não possuem o 
objetivo de acabar com as discussões fora dela, todavia, visa fortalecer e contribuir 
com o aumento do alcance do debate. A internet tem um papel fundamental como 
mecanismo de debate e conscientização política dos jovens, haja vista que os jornais, 
em sua maioria, só atingiam a população mais velha da sociedade. Para John Palfrey 
e Urs Gasser41, a internet possibilitou mais caminhos para se obter uma maior 
participação política da sociedade. 

Não foram as novas tecnologias que chamaram os jovens para a participação 
política, o que os trouxe para esse ramo de discussão foram às facilidades dessa nova 
mídia, transformando os jovens de expectadores passivos para verdadeiros atuantes 
na política nacional. Esta conduta, não seria possível nos meios de comunicação 
tradicionais, porque as informações são limitadas e não garantem a participação 
imediata do expectador e na maioria dos casos, limitam a visão do cidadão, ao 
escutar uma só versão da ideia transmitida. 

A liberdade de expressão ganhou o aumento significativo com o uso da 
internet, porque trouxe uma maior visibilidade à temática exposta. Os “blogs” 
chamam a atenção de vários internautas, aumentando as opiniões, inclusive de 
assuntos pouco tratados pelas mídias tradicionais. 

As discussões via internet revolucionaram a manifestação entre os 
cidadãos de assuntos relevantes, todavia, faz-se necessário que a liberdade política 
uma espécie da liberdade de expressão seja considerada um direito fundamental, 
haja vista a sua fundamentabilidade ao regime democrático. 

5 A LIBERDADE POLÍTICA NA ADI 839

O Partido Democrático Trabalhista – PDT – ajuizou ação direta de 
inconstitucionalidade (STF - ADI: 839 DF , Relator: Min. CELSO DE MELLO, 
Data de Julgamento: 06/12/2006, Data de Publicação: DJ 12/12/2006 PP-

41 “A internet proporciona as ferramentas que capacitam as pessoas, jovens e velhas, a ter um maior 
nível de participação direta e pessoal no processo formal da política - se elas assim o quiserem. 
Nenhuma tecnologia nova vai fazer alguém ter experiência de conversão. O que a rede proporciona 
é uma plataforma cada vez mais útil e atrativa para aqueles que estão predispostos a serem ativos na 
vida cívica”. PALFREY, John; GASSER, Urs. Nascidos na era digital: entendendo a primeira geração 
de nativos digitais. Trad. Magda França Lopes. Porto Alegre: Artmed, 2011. p. 288.
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00045)42 –, sobre matéria discutida na lei 8.624, de 04 de fevereiro de 1992, que 
dispõe sobre o plebiscito que definirá a forma e o sistema de governo. 

É necessário dizer que a democracia encontra no sistema eleitoral forma 
significativa de manifestação de sua legitimidade, que pela lisura na composição do 
corpo eleitoral, já no sufrágio esclarecido, consciente e livre de qualquer forma de 
coação ou pressão, quer pela apuração dos votos sem ilegalidade nem fraude. 

Se a instituição do sufrágio universal é considerada condição necessária à 
democracia e as leis que o estabelecem é, por isso mesmo, tida como fundamental 
ao regime, certo está que a consulta popular, quer para a escolha dos representantes 
do povo, quer para a manifestação sobre matéria de seu interesse, resta, sempre, 
submetida a imperativos concretos, notadamente de índole cultural e social, que 
limitam de forma singular o poder de expressão. Daí que alcançar a imagem cada 
vez mais aproximada da vontade geral, na eleição dos representantes do povo e não 
opções do referendo e plebiscito, há de constituir meta fundamental do processo 
eleitoral, ganhando especial relevo a correta aplicação da lei específica, que deve 
estipular regras. 

A liberdade individual de expressão das tendências políticas põe-se como 
pressuposto essencial da ordem democrática, de que o processo eleitoral é uma 
manifestação. Dentre os direitos políticos, o do sufrágio, é o mais eminente em 
relação ao ser humano e à comunidade a sua volta. De qualquer modo, a luta 
pelos sufrágios, na briga eleitoral, é condição indispensável do próprio sistema 
democrático. O princípio da igualdade, a ser preservada no campo da exteriorização 

42 O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao denegar medida cautelar requerida na presente 
sede de controle normativo abstrato, proferiu decisão consubstanciada em acórdão assim do (fls. 
441):”AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 8.624/93, QUE DISPÕE 
SOBRE O PLEBISCITO DESTINADO A DEFINIR A FORMA E O SISTEMA DE GOVERNO 
- REGULAMENTAÇÃO DO ART. 2º DO ADCT/88, ALTERADO PELA EC 02/92 - 
IMPUGNAÇÃO A DIVERSOS ARTIGOS (ARTS. 4º, 5º E 6º) DA REFERIDA LEI Nº 8.624/93 
- ORGANIZAÇÃO DE FRENTES PARLAMENTARES, SOB A FORMA DE SOCIEDADE 
CIVIL, DESTINADAS A REPRESENTAR O PARLAMENTARISMO COM REPÚBLICA, O 
PRESIDENCIALISMO COM REPÚBLICA E O PARLAMENTARISMO COM MONARQUIA - 
NECESSIDADE DE REGISTRO DESSAS FRENTES PARLAMENTARES, PERANTE A MESA 
DIRETORA DO CONGRESSO NACIONAL, PARA EFEITO DE ACESSO GRATUITO ÀS 
EMISSORAS DE RÁDIO E DE TELEVISÃO, PARA DIVULGAÇÃO DE SUAS MENSAGENS 
DOUTRINÁRIAS (‘DIREITO DE ANTENA’) - ALEGAÇÃO DE QUE OS PRECEITOS LEGAIS 
IMPUGNADOS TERIAM TRANSGREDIDO OS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO 
PLURALISMO POLÍTICO, DA SOBERANIA POPULAR, DO SISTEMA PARTIDÁRIO, DO 
DIREITO DE ANTENA E DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. 
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das preferências eleitorais de qualquer natureza, bem assim entre os partidos 
políticos e os candidatos a cargos eletivos, ou nos procedimentos de referendo e 
plebiscito, configura-se obrigação do modelo democrático e do pluripartidarismo 
que lhe é inerente, até mesmo no exercício do pluralismo político. 

Não se pode deixar de fora que, no regime democrático, é necessário 
garantir as liberdades civis e individuais, para o concreto e efetivo exercício das 
liberdades políticas. A democracia, como forma de convivência social é realizável e 
inexaurível. Não só aos analfabetos e aos menores, mas de uma forma geral, todos 
os eleitores devem ser beneficiários de tais providências, para que, neles, se desperte 
e se torne bem fundamentada a consciência do dever cívico de que são titulares, de 
modo que a sua participação ocorra de forma ativa no processo de escolha política. 

Quando se refere a democracia e liberdade política, vale repetir, que tal 
liberdade só existe no regime democrático, tendo em vista que esse regime busca a 
participação popular. Defende-se, no presente artigo, a ideia do desenvolvimento 
dessa liberdade com o aumento do uso da internet.

Recursos tecnológicos são objetos à disposição de agentes sociais, estes 
com capacidade de prometer ou inclusive diminuir as expectativas. A internet 
não diminuiu a participação política, haja vista que formula expectativas de 
transformação da democracia. A sociedade civil e o Estado ainda não exploram de 
forma plena as possibilidades favoráveis a democracia que a internet disponibiliza. 

Existem, alguns erros de argumento que torna mais difícil o entendimento 
da democracia na internet. O principal deles é o conflito existente entre a internet 
e os meios tradicionais de comunicação. A internet engloba as estruturas, os 
princípios e as funções dos meios culturais, de entretenimento e de informação. 

Faz-se fundamental utilizar a internet para que se tenha o eficaz uso 
democrático dessa mídia. Não seria inteligente pensar que a esfera civil pudesse 
abrir mão da sua possibilidade de expandir a capacidade social para a participação 
no processo de decisão política. Tanto a internet como os meios tradicionais de 
mídia, devem ser utilizados no intuito de maximizar a educação populacional 
referente às liberdades políticas. 

6 CONSIDERAçÕES FINAIS 

Com o surgimento da internet e das facilidades derivadas de seu uso 
concedeu-se ao cidadão, não apenas a existência de um novo espaço para troca 
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e busca por informações, mas também trouxe a mudança do comportamento ao 
ser adotado uma postura ativista, ou seja, de mero expectador passou a condição 
de participante ativo nas decisões políticas. Isso decorrente da livre divulgação de 
informações na internet, haja vista a celeridade, instantaneidade e o baixo custo. 

Os “blogs”, devido a sua rapidez na divulgação de informações e de 
proporcionar um debate instantâneo com pessoas distantes, reforçou essa condição 
adotada pelo indivíduo de poder livremente se expressar sobre os mais variados 
assuntos. 

A regulamentação dos direitos e das responsabilidades na internet 
contribui para um equilíbrio entre os interesses de quem tem os direitos violados e, 
simultaneamente protege a liberdade de expressão nos “blogs”. 

Algumas considerações a respeito da relação existente entre a internet, as 
liberdades políticas e o desenvolvimento, utilizando a visão de Amartya Sen, devem 
ser feitas. Inicialmente, não se sabe o fim que ocasionará o uso da internet, mas a 
utilização dessa mídia para se atingir a sua função social depende, exclusivamente, 
dos usuários. 

Em seguida, como decorrência desse aumento do uso da internet, onde 
ocorrem debates instantâneos e mais rápidos, vê-se que a internet é primordial para 
a democracia, que garantirá ao cidadão exercer a sua função de participante ativo 
das decisões políticas, deixando de ser apenas um expectador político. Analisando a 
ideia de Sen, de que quanto mais liberdades tiverem maior será o desenvolvimento, 
com base em tudo que foi dito até então, o aumento das liberdades políticas, traz 
uma expansão da responsabilidade dos particulares na fiscalização das atividades 
públicas.  

Por último, como fruto do avanço do uso da internet, percebe-se uma 
ascendência e uma concretização de uma verdadeira democracia participativa, na 
qual a população atua de maneira mais concreta na gestão pública, com críticas ao 
governo, iniciando projetos de lei e atuando nos processos legislativos. 
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