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RESUMO 

Os Direitos Humanos são resultado de uma história, de gênese burguesa, marcada por lutas e 

reivindicações, contradições e paradoxos. Por esse motivo, torna-se fundamental compreender 

sua origem e desenvolvimento até sua positivação por parte dos Estados, para uma reflexão 

sobre suas limitações e possibilidades. No Brasil, a Constituição de 1988 marcou o pacto do 

país com os Direitos Humanos após o fim da Ditadura Militar, iniciada em 1964. Entretanto, a 

implementação de uma agenda neoliberal se apresentou como um entrave nesse caminho, com 

sua demanda por um Estado mínimo. É em meio a esse contexto contraditório que são 

construídos os Programas Nacionais de Direitos Humanos, significativos na elaboração das 

políticas sociais sob a luz dos Direitos Humanos no país. Desde o início dessa construção esses 

direitos foram questionados, mas com o avanço da extrema-direita, intensificam-se os ataques, 

por meio de discursos e tentativas de deturpação de seu significado, relacionando-os a “direitos 

de minorias” e reforçando que apenas “humanos direitos” seriam dignos de suas garantias. Jair 

Bolsonaro, representante dessa posição política e declarado opositor do tema, assumiu o cargo 

de Presidente da República em 2019, fomentando questionamentos a respeito do lugar dos 

Direitos Humanos em seu governo. Assim, por meio de pesquisa qualitativa, bibliográfica e 

documental, buscou-se identificar e analisar os temas abordados pela sua atual ministra em 

entrevistas concedidas a jornais e programas de televisão para conhecer qual o sentido dado aos 

Direitos Humanos no atual governo (2019–2021), em comparação à perspectiva adotada pelo 

Programa Nacional de Direitos Humanos 3, construído em 2009. Destaca-se que a situação do 

país é de acentuação da crise econômica e de falhas nos campos sociais, decorrentes da 

pandemia da doença Covid-19, iniciada em 2020. Identifica-se, a partir desta pesquisa, a 

ameaça aos Direitos Humanos nesta gestão, para além dos discursos conservadores, 

demonstrada a partir da falta de ações de proteção social e enfrentamento à violência, 

especialmente no já mencionado contexto de intensa crise sanitária, que agravou violações 

contra grupos vinculados aos cuidados da pasta. Também se observa o desmonte de políticas 

públicas voltadas para a área, por meio da não execução orçamentária e da exclusão de políticas 

voltadas para a promoção e defesa dos Direitos Humanos dos planos de governo. 
 
 
 

 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Conservadorismo. MMFDH. PNDH-3. Neoliberalismo. 
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ABSTRACT 

Human rights are the result of a history, of bourgeois genesis, marked by struggles and 

demands, contradictions and paradoxes. For this reason, it is essential to understand its origin 

and development until its affirmation by the States, for a reflection on its limitations and 

possibilities. In Brazil, the 1988 Constitution marked the country's pact with Human Rights 

after the end of the Military Dictatorship, which began in 1964. However, the implementation 

of a neoliberal agenda presented itself as an obstacle on this path, with its demand for a 

minimum State. It is in the midst of this contradictory context that the National Human Rights 

Programs are built, which are significant in the development of social policies in the light of 

Human Rights in the country. Since the beginning of this construction, these rights have been 

questioned. With the advance of the extreme right, the attacks intensified, through speeches and 

attempts to misrepresent their meaning, relating them to “minority rights” and reinforcing that 

only the “right humans” would be worthy of their guarantees. Jair Bolsonaro, representative of 

this political position and declared an opponent of the topic, took over as President of the 

Republic in 2019, fomenting questions about the place of Human Rights in his government. 

Thus, through qualitative, bibliographic and documentary research, the aim was to identify and 

analyze the topics addressed by its current minister in interviews with newspapers and 

television programs to learn about the meaning given to Human Rights in the current 

government (2019 - 2021), compared to the perspective adopted by the National Human Rights 

Program 3, built in 2009. It is noteworthy that the situation in the country is accentuated by the 

economic crisis and failures in the social fields, resulting from the Covid-19 disease pandemic, 

initiated in 2020. From this research, the threat to Human Rights in this administration is 

identified, in addition to conservative discourses, demonstrated by the lack of social protection 

actions and confronting violence, especially in the aforementioned context of an intense health 

crisis, which aggravated violations against groups under the care of the ministry. There is also 

the dismantling of public policies aimed at the area, through the non-execution of the budget 

and the exclusion of policies aimed at the promotion and defense of Human Rights from 

government plans. 
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INTRODUÇÃO  

 

Em 2017, em decorrência da experiência em extensão universitária, na esfera da 

educação em Direitos Humanos, elaboramos o trabalho1 intitulado “O avanço da onda 

conservadora e a importância da defesa dos Direitos Humanos e do Estatuto da Criança e do 

Adolescente”, para o simpósio2 de extensão da Universidade Estadual de Londrina. Naquele 

momento, percebemos a força que manifestações pautadas em valores morais, preconceituosos 

e criminalizatórios vinham ganhando, comuns em períodos de crise. 

Após a posse do presidente Jair Messias Bolsonaro, com discursos que demonstraram 

aversão3 à temática, o interesse por revisitar o assunto surgiu, especialmente com a nomeação 

de Damares Alves4 como ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, autodeclarada 

“terrivelmente cristã5” e contrária a algumas reivindicações ligadas a esta pauta, como o aborto 

e liberdade para as escolas abordarem a educação sexual. 

Segundo Minayo (2007), não existe a possibilidade de um problema surgir apenas no 

campo intelectual, pois este sempre se constitui como um problema da realidade. Por esse 

motivo, na elaboração deste trabalho consideramos a historicidade, a realidade socioeconômica, 

as relações de poder e pensamento hegemônico dos períodos que consideramos essenciais para 

a compreensão da conjuntura atual dos Direitos Humanos, partindo de uma interpretação crítica 

a respeito dos fatos e de seus efeitos em relação aos temas abordados.  

A partir disso, estabelecemos como objetivo geral apresentar as divergências entre os 

posicionamentos e declarações de Damares Alves e a perspectiva de Direitos Humanos contida 

no Programa Nacional de Direitos Humanos 3 – PNDH-3.  

Como objetivos específicos, buscamos (i) estudar os conceitos sobre os Direitos 

Humanos, assim como suas principais concepções se materializam na realidade; (ii) apontar o 

caminho histórico-político dos Direitos Humanos no Brasil; (iii) refletir sobre a consolidação 

do conservadorismo e da extrema-direita, fortalecidos no país durante os últimos anos; (iv) 

apresentar e verificar se os posicionamentos e discurso de Damares Alves estão em consonância 

com o contexto sócio-histórico brasileiro. Procuramos, em resumo, denunciar os paralelos entre 

 

1 Fruto da participação como bolsista no projeto de extensão “Aproxima-Ação: Direitos Humanos, Estatuto da 

Criança e do Adolescente e Protagonismo” 

2 Por extenso  

3 Por exemplo: "O erro da ditadura foi torturar e não matar" (BOLSONARO, 2016); "[O policial] entra, resolve o 

problema e, se matar 10, 15 ou 20, com 10 ou 30 tiros cada um, ele tem que ser condecorado, e não processado" 

(BOLSONARO, 2018); "O filho começa a ficar assim meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento 

dele. Tá certo?" (BOLSONARO, 2010); 

4 Pastora evangélica e advogada 
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a conjuntura dos Direitos Humanos no Brasil e o panorama exposto pela ministra da Mulher, 

Família e Direitos Humanos (2019 – 2021).     

Para a delimitação da etapa empírica da pesquisa, levamos em consideração a ampla 

responsabilidade do ministério e as inúmeras declarações da ministra Damares Alves na mídia 

escrita e em televisão aberta. Decidimos que a escolha dos eixos de análise e dos assuntos 

abordados partiriam dessas declarações e foram delimitados, como período das falas, os meses 

de setembro e dezembro de 2019, outubro e dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, objetivando 

um balanço de cada ano de gestão por parte da ministra. Selecionamos entrevistas dos veículos 

de comunicação: Rede Globo, TV Brasil, Rede Vida, BBC News, Gazeta do Povo, Estadão, 

disponíveis em seus respectivos canais no Youtube e/ou sites. Ao final, os eixos analíticos foram 

delimitados e divididos da seguinte maneira: Direitos Humanos; Mulheres; Família; Criança e 

Adolescente; Pessoa idosa; Pessoa com deficiência; LGBTQIA+; Comunidades Tradicionais; 

Pessoas Desaparecidas; Liberdade de Religião ou Crença; Drogas e Ditadura Militar.   

Os temas que não competem (ou dizem respeito) direta ou unicamente à atuação do 

ministério, mas que aparecem nas falas da ministra também foram incluídos, justamente por 

representarem os posicionamentos da gestora, cruciais para compreendermos se sua postura 

está alinhada ou não à perspectiva dos Direitos Humanos tratada pelo PNDH-3. Dessa forma, 

a partir das etapas destacadas podemos expor, interpretar e compreender as informações 

reunidas. 

Verificamos as informações fornecidas por Damares por meio de pesquisas em decretos, 

leis, portarias, site oficial do MMFDH e por notícias publicadas em jornais e revistas online. A 

técnica utilizada para o entendimento do material foi a Análise de Conteúdo que, de acordo 

com Bourguignon (2019, p. 100), objetiva “compreender, explicar e interpretar criticamente as 

diferentes formas de comunicação que se relacionam diretamente com o objeto de estudo, 

buscando ultrapassar as evidências e percebendo a sua natureza a partir do contexto em que se 

insere”. 

A natureza desta pesquisa é qualitativa, pois “trabalha com o universo dos significados, 

dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” (MINAYO, 2007, p. 21). 

Lida com a realidade que não está explícita, que precisa ser evidenciada e assimilada, 

começando pelos próprios pesquisadores. Como procedimentos técnicos, utilizamos a Pesquisa 

Bibliográfica que, ainda segundo Bourguignon (2019, p. 97), tem como finalidade a 

“construção do referencial teórico que ilumina e sustenta as reflexões em torno do objeto de 

pesquisa” e a Pesquisa Documental, cujo objetivo é “coletar dados em documentos que 
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registrem informações consideradas autênticas e que expressem diferentes formas de 

manifestação destas informações”.  

A divisão de capítulos foi estabelecida de modo a demonstrar brevemente o progresso 

histórico dos Direitos Humanos até se tornarem direitos positivados, inicialmente no ocidente 

como um todo e, em seguida, no Brasil. O primeiro capítulo, denominado “Direitos Humanos”, 

destaca o processo sócio-histórico que se consolida na idade moderna, apontando o papel das 

revoluções burguesas e o lugar da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de origem 

francesa, de 1789, que convencionou-se colocar como marco dos Direitos Humanos, 

demonstrando as contradições burguesas e sua adesão ao colonialismo e à escravidão. Ainda 

nesta perspectiva histórica, abordamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

delineadora da noção contemporânea acerca desses direitos.  

No segundo capítulo, “Caminho histórico e político dos Direitos Humanos no Brasil”, 

foram elaboradas reflexões acerca dos processos pelos quais o país passou nesse campo, 

destacando tanto a luta por direitos quanto a histórica negação e violação dos mesmos. Em 

síntese, nesta etapa, comentamos a ideia que se tem de nação a partir de Marilena Chauí, a 

escravidão de pessoas negras e indígenas, os graves atentados aos Direitos Humanos durante a 

ditadura militar de 1964 e a redemocratização, marcada pela Constituição Federal de 1988. 

Em seu capítulo terceiro, este trabalho aborda “Democracia, neoliberalismo e os 

Programas Nacionais de Direitos Humanos – PNDHs”, indicando o freio nas políticas públicas 

e sociais causado pelo neoliberalismo, os governos democráticos pós-1988 e seus atos 

relacionados aos Direitos Humanos, destacando o PNDH-3, programa que direciona as análises 

de nossa pesquisa empírica.  

O quarto capítulo, que apresenta o “Avanço da extrema-direita”, expõe o processo de 

impeachment de Dilma Rousseff e suas consequências, como o avanço do conservadorismo, da 

bancada BBB (Bala, Boi e Bíblia) e da guinada definitiva à direita, com a eleição de Jair 

Bolsonaro à presidência, responsável pela nomeação de Damares Alves ao Ministério da 

Mulher, Família e Direitos Humanos – MMFDH.  

Em seu quinto e último capítulo, “Para humanos: direitos!”, este trabalho avalia as 

declarações de Damares Alves, a partir de entrevistas, dando-se visibilidade ao paralelo de suas 

declarações em relação à perspectiva de Direitos Humanos contida no PNDH-3 e o contexto 

histórico e atual do Brasil. As reflexões apresentadas colaboram para a compreensão do quanto 

o governo de Jair Bolsonaro e a permanência de Damares à frente do MMFDH colocam em 

risco a longa história de luta por Direitos Humanos no país, que conquistou positivações em 

normativas e legislações, as quais, mesmo antes de serem efetivadas, vêm sendo frontalmente 
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desmontadas. Esse panorama ganha maior peso pela tragédia vivenciada no contexto da 

pandemia da doença Covid-19, que desnuda a natureza das crises do capitalismo. Natureza essa 

materializada na crise econômica, somada à crise de saúde pública, que até a conclusão deste 

trabalho já havia levado 471.000 brasileiros.  

Dessa forma, tentamos evidenciar os elementos que estão por trás da retórica assentada 

na máxima dos “direitos humanos para humanos direitos”, visando subsídios analíticos, 

reflexivos e críticos que possam fortalecer a luta pela máxima inversa: “para humanos: 

direitos!”.  
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1 DIREITOS HUMANOS 

 

Para iniciar a compreensão sobre o tema, é necessário apontar, como afirma Tosi (2005, 

p. 09), que “os direitos humanos são fruto de uma história”. A concepção de Direitos Humanos, 

tal como conhecemos hoje, se delineia no bojo da Idade Moderna concomitantemente com os 

processos das revoluções burguesas. Após a Segunda Guerra Mundial, tem sua abrangência 

formal ampliada, decorrente da necessidade de estabelecer um acordo a fim de evitar que as 

atrocidades causadas pela ascensão do nazismo se repetissem.  De acordo com Piovesan (2009, 

p. 04): 

 

Em face do regime de terror, no qual imperava a lógica da destruição e no qual 

as pessoas eram consideradas descartáveis, ou seja, em face do flagelo da 

Segunda Guerra Mundial, emerge a necessidade de reconstrução do valor dos 

direitos humanos, como paradigma e referencial ético a orientar a ordem 

internacional.  

  

Mondaini (2009) conceitua os Direitos Humanos da seguinte forma: 

 

Um agregado de direitos que deve ser assegurado a todos os seres humanos, 

independentemente das suas diferenciações de caráter biológico-natural, 

cultural-ideal e econômico-material – direitos esses adquiridos 

historicamente, no decorrer da modernidade, em quatro dimensões diversas: 

a) os direitos civis; b) os direitos políticos; c) os direitos sociais; d) os direitos 

dos povos e da humanidade. (MONDAINI, 2009, p.58 apud SILVA, 2016, p. 

12).                                               

 

Neste capítulo, partiremos desse conceito para tratar, resumidamente, da trajetória 

histórica dos direitos humanos até a Declaração Universal dos Direitos Humanos, marco de sua 

internacionalização.     

 

1.1 Trajetória Histórica dos Direitos Humanos e suas principais concepções 

 

Os primeiros caminhos traçados até o início de uma compreensão de direitos dos 

homens são fundamentais para a construção de sua perspectiva universal, que precisa ser 

preservada por meio da lei.  

Remontando a períodos muito anteriores à Idade Moderna, verificamos os primeiros 

indícios de “reflexão do homem sobre si mesmo” (SILVA e PRADO, 2015, p. 7), determinando 

o início dessa “reflexão filosófica” (TRINDADE, 2011, p. 5) a partir do século VIII a.C, 
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aproximadamente, com o monoteísmo, quando Isaías “prega contra injustiças sociais” (SILVA 

e PRADO, 2015, p. 7) e com as “virtudes humanas” representadas nas obras de Homero.  

Trindade (2011) também cita o estoicismo grego e alguns filósofos romanos dos séculos 

III e II antes de Cristo. Esse período, denominado axial, que compreende o espaço de tempo do 

século VIII a.C a II a.C, pode ser definido como o início, mesmo com a forte segregação por 

raça, sexo, religião e cultura (SILVA e PRADO, 2015, p. 7), dos princípios racionais para a 

compreensão do homem. 

Partindo para a Idade Média, nos deparamos com a crença católica. Trindade (2011, p. 

5) cita São Tomás de Aquino como um importante pensador deste período, pois iniciou um 

“esforço de conciliar a fé cristã com o direito natural predominantemente laico dos antigos.” 

Tosi (1999) indica o cristianismo social como importante na história dos direitos do homem, 

citando a mensagem bíblica e seu “forte chamamento à fraternidade universal” (TOSI, 1999, p. 

51), segundo ele,  

A doutrina dos direitos naturais que os pensadores cristãos elaboraram a partir 

de uma síntese entre a filosofia grega e a mensagem bíblica valoriza a 

dignidade do homem e considera como naturais alguns direitos e deveres 

fundamentais que Deus colocou no coração de todos os homens.  

 

Porém, segundo o autor, tais ideais não eram praticados pela Igreja Católica por conta 

do “envolvimento e a identificação sempre maior da Igreja com as estruturas de poder da 

sociedade antiga e medieval” (TOSI, 1999, p. 51), que não combinavam com “os ideais da 

natural igualdade e fraternidade humana” (TOSI, 1999, p. 51). Ainda na Idade Média, vemos 

surgir um documento que também compreende o processo de construção da democracia 

moderna, a Magna Charta Libertatum, da Inglaterra do século XIII, no qual se pode ler: 

 

o poder dos governantes passa a ser limitado, não apenas por normas 

superiores, fundadas no costume e na religião, mas também por direitos 

subjetivos dos governados. (SILVA e PRADO, 2015, p. 10) 

 

 Assim, aos poucos, observamos ao longo da história a edificação lenta de alguns 

direitos do homem. A partir do século XVII, ganham real importância, inspirados e validados 

pela Ilustração ou Movimento Iluminista, que a burguesia ascendente, por “interesse de classe” 

(TRINDADE, 2011, p. 6), conduz “dos livros para a realidade política”. 

Tendo como principais representantes pensadores como Hobbes, Locke, Rosseau, Kant, 

entre outros, o Movimento Iluminista apresenta como “projeto”, segundo Cavalcanti et al. 

(2005, p. 57), a dissipação das “trevas” relacionadas ao pensamento medieval. Há, de acordo 
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com os autores, o reconhecimento do homem como “sujeito da história” (CAVALCANTI et al. 

2005, p. 58), a concepção de direitos naturais “inerentes e inalienáveis ao homem” 

(CAVALCANTI et al. 2005, p. 59), sendo o contrato social um instrumento para salvaguardar 

tais direitos, tendo o Estado um papel de preservação dos direitos dos cidadãos. Seu “projeto 

político” idealizava que a sociedade incorporasse uma conduta racional, assim, para os 

pensadores deste movimento, a política deveria ser “um exercício de racionalidade”. 

Barroco (2008, p. 2) afirma ser na idade moderna que se inicia “a prática política de 

declarar direitos”, pois esse padrão não tinha razão de ser em uma sociedade que os determina 

como provenientes de Deus, ou seja, de uma justiça divina. É importante compreender que o 

retorno ao direito natural, como indica Trindade (2011), foi uma arma utilizada pela burguesia 

em ascensão, apontando que 

 

durante esse período histórico tão longo, os direitos humanos configuraram-

se tão somente como especulações que brotavam de cérebros isolados, sem 

correspondência na realidade social, pois tanto a antiguidade greco-romana 

escravista, quanto o feudalismo medieval europeu, eram modos de produção 

e de organização da sociedade fundados no status social da desigualdade e na 

inexistência de liberdade universal. (TRINDADE, 2011, p. 5 – 6)  
 

 

Portanto, os modos de produção daquela época eram incompatíveis com a atualização 

do direito natural proveniente do iluminismo e empecilhos “à livre acumulação e circulação de 

capital, à livre contratação de força de trabalho e à livre transformação em mercadoria de todos 

os produtos do trabalho” (TRINDADE, 2011, p. 6).  

O contexto histórico dos séculos XVII e XVIII era de esgotamento do Sistema Feudal e 

descontentamento, da burguesia e trabalhadores, com os abusos por parte da nobreza, além da 

substituição da sociedade feudal para uma sociedade capitalista, que não aconteceria sem 

conflitos. Por meio dos confrontos entre as duas formas de sociedade e a inspiração dos 

movimentos iluministas, surgem diversos documentos, agora claramente ligados aos direitos 

do homem.                                                                           

Podemos citar o Habeas-Corpus Act (1679) e Bill of Rights (1689) da Inglaterra, que 

tratam dos abusos de autoridade e do encerramento da Monarquia Absolutista respectivamente. 

Assim como a Declaração de Independência dos Estados Unidos, sendo esse 

 

o primeiro documento político que reconhece, a par da legitimidade da 

soberania popular, a existência de direitos inerentes a todo ser humano, 

independentemente das diferenças de sexo, raça, religião, cultura ou posição 

social (COMPARATO, 2008, p. 107 apud SILVA e PRADO, p. 12).  
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É importante apontar ainda a Declaração dos Direitos do Estado da Virgínia de 1776, 

que serviu de “base da Declaração de Independência dos Estados Unidos” (TOSI, 1999, p. 50).                                                                                

De acordo com CAVALCANTI et al. (2005, p. 67),  

 

A importância das Declarações de direitos na Inglaterra e nos Estados Unidos 

se devem ao fato de que os direitos naturais foram reconhecidos como direitos 

positivos, ficando acima de qualquer legislação, sendo expressamente 

reconhecidos pelo Estado como direitos fundamentais.  

                                                                                       

 Apesar da importância desses documentos, o momento que marcou, definitivamente, a 

história dos direitos humanos foi a Revolução Francesa, que culminou na Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada ao mundo pela “burguesia revolucionária 

francesa [...] em agosto de 1789” (TRINDADE, 2011, p. 6). Assim,     

 

seja por seu simbolismo, seja pela influência política mundial que 

efetivamente exerceu, pode ser considerada a certidão de nascimento dos 

direitos humanos na modernidade ocidental. (TRINDADE, 2011, p. 7) 

 
 

Tais documentos estabelecem, no direito positivo, “os chamados direitos civis e 

políticos, considerados como atributos inerentes a cada pessoa” (TRINDADE, 2011, p. 6). 

Porém o autor constata que “essa concepção inicial dos direitos humanos consagrava a 

igualdade meramente jurídico-formal e estabelecia a propriedade privada como direito 

individual ilimitado.” (TRINDADE, 2011, p. 6) 

Sendo assim, a propriedade privada recebe um status sagrado e o homem presente na 

Declaração é tido como um ser abstrato, apreendido somente em sua individualidade. Tal 

documento tratava dos direitos civis e políticos dos homens, mas ao mesmo tempo os limitava. 

Tosi (1999) indica que, apesar dos princípios de liberdade e igualdade intrínsecos aos 

indivíduos, muitos continuavam privados desses direitos. O autor cita como exemplos a questão 

dos escravos após a Declaração dos Estados da Virgínia, que permaneciam exclusos dos direitos 

declarados. Também cita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que excluíam 

mulheres e crianças, indicando que “em todas essas sociedades, só podiam votar os homens 

adultos e ricos” (TOSI, 1999, p. 50) 

Outro ponto importante posto por Tosi (1999) é a questão do colonialismo, apontando 

que  

nesse período, na Europa, ao mesmo tempo em que se proclamavam os 

direitos universais do homem, tomava um novo impulso o grande movimento 
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de colonização e de exploração dos povos extra-europeus. Assim a grande 

parte da humanidade ficava excluída do gozo dos direitos. (TOSI, 1999, p. 50) 

 

O autor, utiliza os lemas da Revolução Francesa, presentes também na DUDH, 

(liberdade, igualdade e fraternidade) para sintetizar a história dos Direitos Humanos.  

Tosi (1999) atribui a liberdade ao período do século XVII e XVIII, com as revoluções 

burguesas inspiradas no jusnaturalismo presente nas obras dos iluministas, uma “teoria dos 

direitos naturais, que rompe com a tradição do direito natural antigo e medieval” (Tosi, 1999, 

p. 49). Explicita brevemente os pontos chaves de tal teoria, que parte dos direitos intrínsecos, 

em um estado de natureza. Esse estado é “rompido” livremente pelo contrato social, quando os 

sujeitos passam a cidadãos, colocando o direito de liberdade nas mãos do governante ou Estado, 

que surge para salvaguardar tais direitos naturais que são anteriores a ele e pertencentes ao 

indivíduo. Tosi (1999) aponta que os “direitos de liberdade” firmam o cerne do pensamento 

liberal e constituem “os direitos do indivíduo (burguês) à liberdade, à propriedade, à segurança” 

(TOSI, 1999, p. 50), tendo o Estado o dever de preservá-los, mas não os promover, sendo, 

assim, “direitos de liberdade negativa” (TOSI, 1999, p. 50) por não sofrerem interferência do 

Estado.  

A igualdade é atribuída por Tosi (1999) ao socialismo, demarcando sua origem nos 

“movimentos mais radicais da Revolução Francesa” (TOSI, 1999, p. 50), que reivindicavam 

uma igualdade econômica e social. O autor destaca que a partir de 1848 esses movimentos 

revolucionários exigiam um conjunto de direitos que avançavam para além da igualdade apenas 

na lei, pois “o capitalismo estava criando grandes desigualdades econômicas e sociais” (TOSI, 

1999, p. 50) e indica que estes se destacaram como um marco na história dos Direitos Humanos 

porque “conseguem que, pela primeira vez, seja acolhido na Constituição Francesa, ainda que 

de forma incipiente e ambígua, o conceito de ‘direitos sociais’” (TOSI, 1999, p. 50).  

 Esses direitos, também chamados de “direitos de créditos” determinam a atuação do 

Estado no sentido de viabilizar serviços que reduzam a disparidade econômica e social no 

interior do capitalismo. Tosi (1999) destaca que “nunca foi fácil colocar em prática, ao mesmo 

tempo, os direitos de liberdade e os direitos de igualdade” (TOSI, 1999, p. 51). 

Por último, em seu breve histórico dos Direitos Humanos, Tosi (1999) cita a doutrina 

social da igreja, como correspondente à fraternidade. O autor descreve o caminho percorrido 

pela igreja até tal doutrina, iniciando no cristianismo social, inspirado na filosofia grega e na 

Bíblia, que não teve espaço na sociedade antiga e medieval, até a modernidade, quando, 

“reformas religiosas, sociais e políticas do tempo” (TOSI, 1999, p. 51) geraram a diminuição 



17 
                                                                                                                                                                      

do poder econômico e político da igreja, causando a aversão aos direitos humanos. Apenas no 

século XIX a “Doutrina Social da Igreja” surgiu, de acordo com Tosi (1999), a partir da Rerum 

Novarum de 1849, do Papa Leão XIII, colocando a Igreja Católica “entre o liberalismo e o 

socialismo, propondo uma via própria inspirada nos princípios cristãos” (TOSI, 1999, p. 52). 

Essa doutrina perdura até a atualidade, principalmente, indica o autor, após o Concílio Vaticano 

II, quando se declara a transformação de seu pensamento acerca dos direitos humanos.  

Entre os séculos XIX e XX, as lutas operárias e populares começaram a caminhada para 

uma ampliação desses direitos, como indica Trindade (2011, p. 8): 

 

Aos poucos, o sufrágio masculino foi se universalizando [...] ao terminar do 

século XIX, os trabalhadores alcançavam as primeiras vitórias nas lutas pelo 

que, mais tarde, seria conhecido como direitos econômico-sociais (jornada 

regulamentada, salário mínimo, repouso semanal remunerado, férias, 

aposentadoria, acesso à educação e a serviços públicos de saúde e assistência 

social etc.) 

 

O autor aponta que outros documentos importantes começam a surgir a partir do século 

XX, como a Constituição Mexicana de 1917, que inclui direitos, como a reforma agrária, a 

função social da terra ou o sufrágio universal; e também a Declaração dos Direitos do Povo 

Trabalhador e Explorado, de 1918, resultado da Revolução Socialista da União Soviética, que 

tratou do ser humano em sua dimensão não mais abstrata e individual, mas histórica e social. 

Tal declaração enuncia questões, como o fim da exploração do homem pelo homem e a 

propriedade pública dos meios de produção, tendo a Constituição de 1918 constituído direitos 

de igualdade e liberdade do povo, além de tratar, ao contrário da visão liberal, “dos explorados 

e oprimidos, alijando explicitamente do poder econômico e político os exploradores de antes” 

(TRINDADE, 2011, p. 9). 

Outra Constituição importante foi a da Alemanha, conhecida como Weimar (1910), que 

incluiu os direitos das classes trabalhadoras e a observância à função social da propriedade 

privada. Essa constituição vigorou até 1933, quando Hitler assume o poder e interrompe os 

direitos jurídicos. Segundo Trindade (2011, p. 10), 

 

o nazismo deteria abruptamente essa trajetória aparentemente ascendente e 

expansiva dos direitos humanos, ao repudiar, com práticas fundadas numa 

ideologia anti-humanista [...] recusando reconhecer a própria condição de 

humanos a uma parcela imensa da humanidade – que, portanto, poderia ser 

escravizada, brutalizada ou descartada 
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Conceituando brevemente, de acordo com Ianni (1998), o nazifascismo não teve 

exclusividade na Alemanha, Itália e Japão, mas repercutiu por diversos outros países, inclusive 

africanos e latino-americanos. Segundo o autor, o contexto da década de 20 em diante era de 

crise social mundial e de resposta aos crescentes ideais socialistas e marxistas.  

 

Sob certo aspecto, a vitória da revolução bolchevique na Rússia e as explosões 

revolucionárias na Alemanha, Itália e outras nações, dando continuidade à 

guerra civil já embutida na Primeira Guerra Mundial (1914-18), tudo isso 

propiciou a organização e a dinamização de forças sociais conservadoras, 

reacionárias, fascistas e nazistas em diferentes países. (IANNI, 1998, p. 113) 

 

Segundo o autor, o nazifascismo já se espalhava pelo mundo a partir da Primeira Guerra 

Mundial e seu desenvolvimento:   

 

Com altos e baixos, transforma-se em uma ativa e agressiva cultura política, 

envolvendo os interesses dos grupos e classes ou blocos de poder dominantes, 

em geral mobilizando setores sociais médios e, em certos casos, também 

operários e camponeses. Tem sido simultaneamente: regime político, cultura 

política, técnica de conquista e manutenção do poder, modo de organização e 

mobilização de setores subalternos e mitos racistas e de eugenia ou purificação 

racial. (IANNI, 1998, p. 114) 

 

Ianni (1998) afirma que a Segunda Guerra Mundial ocorreu por conta “do agravamento 

das tensões e contradições entre nações imperialistas, ou com vocação imperialista, bem como 

de tensões e contradições de classes em âmbito internacional” (IANNI, 1998, p. 114), além do 

contexto mundial marcado pela crise econômica causada pela quebra da bolsa de valores de 

Nova Iorque, em 1929, 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial (1939 – 45), os países vitoriosos uniram-se com 

o objetivo de reconstruir os princípios dos direitos humanos perdidos em meio as atrocidades 

da guerra, julgando a violência perpetrada pelos países derrotados sem, evidentemente, 

considerar as barbáries cometidas por eles mesmos.  Como resultado, em 26 de junho de 1945, 

por meio da Carta de São Francisco, é criada a ONU (Organização das Nações Unidas) e, 

finalmente, em 1948 após um árduo acordo entre URSS e EUA, surge a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos. 

De acordo com Tosi (1999),  

 

através de muitas lutas, de avanços e recuos, os direitos sociais, sobretudo 

após a Segunda Guerra Mundial, começam a ser colocados nas Cartas 

Constitucionais e postos em prática, criando, assim, o chamado Estado Social 
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(Welfare State) nos países capitalistas (sobretudo europeus) e garantindo uma 

série de conquistas sociais nos países socialistas. 

  

Porém, o autor argumenta que esses avanços no campo dos direitos sociais não chegaram 

às nações dominadas pelo colonialismo, ou seja, à maioria dos seres humanos.  

 

1.2 Declaração Universal dos Direitos Humanos  

 

Sancionada pela ONU em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal de Direitos 

Humanos, de acordo com Trindade (2011, p. 11), 

 

tentou encetar uma conciliação normativa entre os direitos civis e políticos, 

oriundos da Declaração francesa de 1789, com os direitos econômicos, sociais 

e culturais postulados pelos trabalhadores, que haviam sido acolhidos na 

Constituição mexicana de 1917, na Declaração russa de 1918 e na 

Constituição de Weimar de 1919. 

 

Apesar de não ser uma “lei de cumprimento exigível” (TRINDADE, 2011, p. 11), a 

DUDH delineou a noção contemporânea que se tem dos Direitos Humanos,  

 

segundo a qual as suas várias dimensões (direitos civis e políticos, direitos 

econômicos, sociais e culturais etc.) configuram uma unidade universal, 

indivisível, interdependente e inter-relacionada. (TRINDADE, 2011, p.11) 

 

Para que a DUDH alcançasse efetividade, foi preciso criar um pacto internacional, 

porém, por conta das mesmas divergências que tornaram árdua a tarefa de elaborar a declaração, 

foi preciso elaborar dois pactos, em 1966: o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 

– PIDCP, que tratava da responsabilidade do Estado “de garantir às pessoas sob sua jurisdição 

os direitos nele relacionados” (TRINDADE, 2011, p. 11) e o Pacto Internacional dos Direitos 

Sociais, Econômicos e Culturais – PIDESC, que   

 

por exigência do bloco liderado pelos EUA, os Estados apenas se 

comprometeram a adotar medidas tendentes a assegurar progressivamente 

(sem instante inicial e sem prazos definidos) os direitos sociais, econômicos e 

culturais. (TRINDADE, 2011, p. 11) 

  

Assim, como expõe Tosi (1999), além da criação da ONU e de organizações 

internacionais que atuam na esfera dos direitos humanos, o “grande movimento teórico e prático 

pela promoção dos direitos humanos (....) repercute nas disposições constitucionais de grande 
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parte dos Estados” (TOSI, 1999, p. 48), porém, ao mesmo tempo e na mesma velocidade, 

crescem os atentados a tais direitos.  

Os direitos sociais foram determinados como secundários, com aspecto de 

recomendação, sem prazo para sua efetivação e inferiores aos direitos priorizados. Como afirma 

Tosi (1999), “concepções diferentes de homem e de sociedade que não são facilmente 

compatíveis” (TOSI, 1999, p. 53) são o que dão origem aos direitos. O autor explica essa 

questão citando Luc Ferry e Alain Renaut (1993), que determinam estarem os direitos de 

liberdade ligados a uma concepção negativa da lei e os direitos sociais relacionados a uma 

percepção positiva da lei. Os primeiros por impedirem quem que quer que seja de interferir no 

direito de liberdade do cidadão (respeitando seus limites: os direitos dos outros) e os outros por 

se tratar de intervenção do Estado no âmbito social. Tais concepções estão relacionadas, 

segundo os autores, respectivamente, com a democracia política e democracia social. 

 

Quando digo que os direitos do homem constituem uma categoria 

heterogênea, refiro-me ao fato de que - desde quando passaram a ser 

considerados como direitos do homem, além dos direitos de liberdade, 

também os direitos sociais - a categoria no seu conjunto passou a conter 

direitos entre si incompatíveis, ou seja, direitos cuja proteção não pode ser 

concebida sem que seja restringida ou suspensa a proteção de outros. [...] Essa 

distinção entre dois tipos de direitos humanos, cuja realização total e 

simultânea é impossível, é consagrada, de resto, pelo fato de que também no 

plano teórico se encontram frente a frente e se opõem duas concepções 

diversas dos direitos do homem, a liberal e a socialista. (BOBBIO, 1992 apud 

TOSI, 1999) 

 

Além dessas dimensões contraditórias de direitos, é importante citar que,  

  

nas últimas décadas do século XX [...] havia se estabelecido uma terceira 

“onda” de direitos, os chamados direitos da fraternidade ou da solidariedade 

(direitos de coletividades e direitos difusos de toda a humanidade): direitos à 

paz, ao desenvolvimento, ao meio-ambiente sadio, à preservação de 

identidades culturais etc., aos quais corresponderam novas convenções 

internacionais. (TRINDADE, 2011, p. 12) 

 

A noção de direitos como fruto de “gerações” (civis, políticos e, por último, sociais) foi 

utilizada pelo sociólogo Thomas Humphrey Marshall, em 1949, para explicar o surgimento dos 

Direitos Humanos. No entanto, Trindade (2011, p. 13) aponta que “Marshall efetivamente 

apenas ‘atualizava’ a antiga concepção liberal às condições dos novos tempos”. Mesmo 

incluindo os direitos sociais que decorriam das conquistas dos trabalhadores e os direitos das 

mulheres, ainda pregava um encadeamento de direitos que aconteceria com o tempo, tratando 
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os direitos civis como os principais e os demais como recomendações que deveriam esperar 

suas concretizações. De acordo com Trindade (2011, p. 13) 

 

a concepção marshalliana das “gerações” sucessivas de direitos muito 

rapidamente foi transposta como modelo sociológico e jurídico de validade 

“universal” por teóricos conservadores e liberais. 

 

Segundo o autor, o entendimento que se tem, na academia, não é de “gerações”, mas 

sim de “dimensões” de direitos, que não possuem uma ordem decrescente de relevância e de 

tempo para sua consolidação. 

De acordo com Tosi (1999), uma das contradições existentes no âmbito dos Direitos 

Humanos é o fato de que, mesmo que os direitos de liberdade sejam considerados de maior 

importância, a ponto de terem uma proteção jurídica que pode ser acionada em caso de sofrerem 

atentados, os direitos sociais são “ontologicamente prioritários” (TOSI, 1999, p. 54), pois sem 

tais garantias não se pode exercer todos os outros. Para o autor “sem a garantia de um mínimo 

de direitos sociais que permitam uma vida digna, não é possível usufruir efetivamente dos 

direitos civis” (TOSI, 1999, p. 47). 

Trindade (2011) expõe a situação atual, demonstrando a decadência dos Direitos 

Humanos utilizando exemplos, como: (i) a precariedade do trabalho que, com o avanço 

tecnológico a partir da década de 1980, fez com que trabalhadores perdessem seus postos e não 

conseguissem mais uma recolocação; (ii) as guerras iniciadas por países ricos em busca do 

patrimônio de países pobres, levando-os a condições sub-humanas, abandonados na miséria e 

doenças; (iii) ataque aos “direitos civis individuais” (TRINDADE, 2011, p. 15),  usando como 

pretexto a “guerra ao terror” para invadir, destruir e matar suspeitos, sendo o maior exemplo os 

EUA, que invadem a privacidade de qualquer pessoa considerada “suspeita” com poder 

irrestrito do Estado para vigiar a vida íntima dos cidadãos. Paes (2011, p. 14) discute essas 

peculiaridades: 

 

um aspecto intrigante atravessa a teoria e prática desses direitos: ao mesmo 

tempo que foram criados com a finalidade de resistirem a qualquer forma de 

abusos de poder, quando utilizados para criticar a exploração, degradação e 

humilhação, também se transformam em uma ampla modalidade de operação 

destes, ao servirem para justificar projetos que beneficiam apenas 

determinados grupos de interesse.  

 

Na mesma linha de raciocínio, Trindade (2011) afirma que os Direitos Humanos 

não são “universais”, valem apenas para uma parcela da universalidade 

humana, a parcela rica, não para as multidões de pobres ou de desempregados 
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(a estes, no máximo, o assistencialismo público ou a caridade privada), nem 

para as pessoas com biótipos não-caucasianos e idiomas não-europeus. 

(TRINDADE, 2011, p. 16) 

  

Barroco (2008) argumenta que, apesar dos avanços significativos, na Conferência 

Mundial de Viena em 1993 já se pôde verificar uma divergência mundial bastante importante 

em relação à ampliação dos discursos no âmbito dos direitos humanos. A autora justifica esta 

contradição da seguinte forma:  

nos anos noventa estávamos vivendo o processo de mundialização do capital, 

caracterizado pela internacionalização dos mercados, pela derrubada de 

fronteiras para o livre trânsito de mercadorias que não encontra mais limites 

nem barreiras para a mercantilização de todas as relações sociais. 

(BARROCO, 2008, p. 6) 

 

Esse processo foi definido pelo 

enxugamento do Estado, nos países onde o ajuste estrutural foi implantado, 

levou a uma diminuição dos gastos com os programas e serviços públicos de 

atendimento a necessidades como saúde, educação, habitação, previdência, 

etc. que passaram - ou a iniciativa privada ou a filantropia da sociedade civil. 

(BARROCO, 2008, p. 7) 

 

A autora lista os efeitos do contexto capitalista nos direitos humanos a partir da década 

de 1990, iniciando: (i) pelo crescimento dos “abismos sociais” e da pobreza, não somente em 

países que sempre foram pobres, mas também em países desenvolvidos; (ii) o aumento da 

desproteção social, o “refluxo da organização política de classe dos trabalhadores [...] 

reproduzindo uma descrença generalizada na política” (BARROCO, 2008, p. 7); (iii) a 

responsabilidade que foi atribuída aos pobres sobre suas condições de vida, naturalizando o 

estado em que se encontravam e o forte punitivismo “que segrega aqueles que a priori são 

culpados: os negros, os imigrantes, os homossexuais, os usuários de drogas, todos ‘os 

diferentes’ ” (BARROCO, 2008, p. 7).  

De acordo com Barroco (2008), essa conjuntura causa uma “cultura de desigualdade e 

violência” (BARROCO, 2008, p. 7), desumanizando os indivíduos, produzindo casos mais 

frequentes de crimes de ódio provocados pelo preconceito e discriminação, gerando nas pessoas 

uma aversão aos direitos humanos e seus defensores, por se criar uma noção de tais direitos 

como instrumentos para a defesa de criminosos.  A autora afirma que a ideologia pós-moderna 

ampara esse cenário, caracterizado pela negação da “universalidade, a racionalidade, a 

perspectiva de totalidade, a história, a possibilidade de emancipação” (BARROCO, 2008, p. 8), 

ou seja, as bases dos Direitos Humanos.  

Embora a ideologia pós-moderna enfatize o pluralismo e o direito à diferença, 

ao negar o universal e o político, acaba, muitas vezes, por produzir um enfoque 
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tão absoluto que tende - favorecida pelo capitalismo contemporâneo - a 

fortalecer concepções e posicionamentos de rejeição ao diferente, como os 

ultranacionalismos, o neonazismo, as medidas anti-imigratórias, a xenofobia, 

o racismo, etc. (BARROCO, 2008, p. 8) 

 

Barroco (2008) explica que, por negar os “projetos emancipatórios”, a ideologia pós-

moderna se torna parte de um “um projeto neoconservador que atende às exigências do 

mercado, na atual fase do capitalismo predatório” (BARROCO, 2008, p. 9). Para Tosi (1999), 

“o processo de globalização e a ideologia neoliberal que o dominam significam um retorno - e 

um retrocesso - à pura defesa dos direitos de liberdade, com uma intervenção mínima do 

Estado”. 

Além dos contextos citados acima, existe uma violação dos Direitos Humanos que pode 

levar à destruição da vida na terra: o atentado contra o meio ambiente. As empresas, buscando 

cada vez mais o crescimento da produção e o lucro, acabam destruindo a natureza e colocando 

em risco o futuro da humanidade. Há, ainda, uma questão de suma importância para as reflexões 

que serão levantadas ao longo deste trabalho: o fato de que mesmo que internacionalmente 

reconhecidos e teoricamente “protegidos”, os Direitos Humanos necessitam ser colocados em 

prática pelos Estados. Sendo assim, como explica Paes (2011, p. 124), “o desenvolvimento do 

direito internacional contribui pouco para reverter as constantes violações que ocorrem no 

mundo”. 

De acordo com Tosi (1999), existe uma contradição entre direitos que, de certa forma, 

se “anulam” e não podem ser garantidos ao mesmo tempo. O próprio contexto liberal que, 

segundo o autor, pressupõe que os direitos individuais podem “transformar-se em benefício 

público pela mediação da mão invisível do mercado” (TOSI, 1999, p. 55) comprova a premissa, 

pois não determina a criação de mecanismos que objetivem a igualdade além dos méritos 

particulares de cada cidadão. Para o autor, no contexto neoliberal atual “a globalização dos 

direitos humanos não vai no mesmo sentido da globalização da economia e da finança mundial” 

(TOSI, 1999, p. 55), pois a lista de direitos incluídos cresce constantemente, porém, sem que 

os já “conquistados” se concretizem. Ou seja, existe um 

 

contraste entre o movimento de universalização, multiplicação e especificação 

sempre crescente das solenes declarações de direitos e o aumento generalizado 

das violações e do desrespeito aos direitos humanos. (TOSI, 1999, p. 47) 

 

Barroco (2008) elenca algumas contradições dos Direitos Humanos na sociedade 

moderna, importantes para reforçar a compreensão do paradoxo que enfrentamos ao tratar do 
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tema. Segundo a autora, a universalidade dos direitos humanos colide com as barreiras 

levantadas pelo próprio sistema capitalista, que se constitui como “uma sociedade que se 

reproduz através de divisões (do trabalho, de classes, do conhecimento, da posse privada dos 

meios de produção, da riqueza socialmente produzida)” (BARROCO, 2008, p. 3).  

Outra limitação em que os direitos humanos esbarram, para a Barroco (2008), é a 

realidade econômica e sócio-política, já que os direitos humanos “supõem a democracia e a 

cidadania, mesmo que seja uma democracia formal” (BARROCO, 2008, p. 3). Nesse caso, 

compreendemos que os países não estão todos no mesmo contexto político e social, 

determinando aí outra contradição em relação aos direitos humanos e sua “universalidade”. A 

autora também cita a questão da propriedade privada como direito natural do cidadão por ser o 

alicerce da sociedade burguesa, permitindo que se utilize a violência para defendê-la a qualquer 

custo 

 

ao usar da violência para proteger a propriedade e – ao mesmo tempo - tratar 

todos os homens como iguais – afirmando que todos têm direito natural a 

propriedade em uma sociedade que exclui todos desse direito – evidencia a 

contradição entre o discurso abstrato da universalidade e a defesa de interesses 

privados. As Declarações, nesse contexto, ao afirmar a propriedade como 

direito natural, acabam por legitimar a violência ao invés de combatê-la. 

(BARROCO, 2008, p. 4) 

 

Por último, a autora explica que o Estado não pode se limitar somente ao uso da 

violência, mesmo que seja essa a sua obrigação, por conta dos próprios moldes da sociedade 

capitalista e burguesa, então inclui sob sua responsabilidade algumas “reivindicações das lutas 

populares por direitos” (BARROCO, 2008, p. 4). 

Portanto, de acordo com a breve recapitulação da gênese e consolidação dos Direitos 

Humanos na história, podemos perceber que, apesar de incluir recomendações, pactos, leis e 

fazer parte do direito internacional e local, diversos atentados contra esses direitos continuam 

ocorrendo, muitos deles utilizando sua existência como justificativa para violações. O que 

ocorre é que, apesar de instrumentos importantes para assegurar direitos, sua origem burguesa 

e capitalista os transformam em um paradoxo: ao mesmo tempo em que, juridicamente 

“concede” direitos, na materialidade pouco (ou nada) muda, já que o próprio sistema em que 

está assentado necessita da desigualdade para sobreviver.  

Como explica Tosi (1999) a respeito do “paradoxo dos direitos humanos”: há “uma 

proliferação de direitos que não conseguem se realizar praticamente, fazendo com que as 
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solenes proclamações universais corram o risco de se tornarem uma retórica vazia” (TOSI, 

1999, p. 55).  

O paradoxo da contemporaneidade é o paradoxo de uma sociedade 

obsessivamente preocupada em definir e proclamar uma lista crescente de 

direitos humanos, e impotente para fazer descer do plano de um formalismo 

abstrato e inoperante esses direitos e levá-los a uma efetivação concreta nas 

instituições e nas práticas sociais. (VAZ, 1993 apud TOSI, 1999, p. 49) 

 

De acordo com Barroco (2008, p. 4), 

  

a história social dos DH é o resultado da luta de classes, da pressão popular, 

da organização dos movimentos e dos militantes de DH, dos sujeitos políticos 

em face da opressão, da exploração e da desigualdade. 

  

Partindo dessa premissa, a autora destaca alguns momentos que demonstram como a 

história de lutas por direitos impactaram nas legislações dos Direitos Humanos, citando (i) a 

incorporação dos “direitos sociais, econômicos e culturais aos direitos civis e políticos, o que 

foi fruto das lutas do movimento operário nos séculos XIX e XX, objetivadas na Revolução 

Russa” (BARROCO, 2008, p. 5); (ii)  a contribuição do movimento sindical e da esquerda ao 

Welfare State que gerou conquistas no âmbito dos direitos dos trabalhadores “ampliando a 

presença do Estado e dos serviços públicos de saúde educação, habitação, trabalho, previdência, 

assistência social, etc.” (BARROCO, 2008, p. 5), além do (iii) avanço, na década de 60, de 

pautas relacionadas aos direitos civis e políticos,  

                                                                       

os chamados movimentos das minorias, de mulheres, negros, homossexuais, 

o movimento estudantil, desencadearam uma série de lutas específicas, dando 

visibilidade a diferentes aspectos da violência e da exclusão social. 

(BARROCO, 2008, p. 5) 

 

É importante, portanto, refletir os direitos humanos “para além das amarras 

institucionais e normativas que os cercam” (PAES, 2011, p. 128), compreendendo-os como 

mecanismos que podem ser utilizados por aqueles que “não os tem”, modificando-os através 

das demandas dos que não são alcançados por eles, como explica Paes (2011, p. 125), 

 

os direitos humanos não necessariamente coincidem com as normas que o 

regulam. Eles também representam um instrumento capaz de estremecer os 

moldes de regimes desiguais. Representam um forte elemento que contraria a 

degradação da dignidade humana, desde que não sejam seduzidos e reduzidos 

pela maquinaria burocrática institucional. (PAES, 2011, p. 125) 
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2 CAMINHO HISTÓRICO POLÍTICO DOS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL 

 

“O Brasil tem um enorme passado pela frente” 

(Millôr Fernandes) 

 

O início das discussões sobre Direitos Humanos no Brasil aconteceu tardiamente. 

Apenas após a Proclamação da República (1889), o país começou a “incorporar uma nova 

forma de organização jurídico-política, orientada pelas diretrizes do liberalismo econômico” 

(GRIGOLI, 2004, p. 51), o que não alterou muito a realidade brasileira, sendo um indicativo de 

que haveria um longo caminho para a efetivação dos direitos no país, a medida em que o 

racismo estrutural e as contradições do modo de produção capitalista impõem inúmeras 

dificuldades para a classe trabalhadora negra e pobre. 

Para compreendermos os Direitos Humanos no Brasil na atualidade, precisamos 

entender como este país se formou e quais os rumos históricos e políticos conduziram aos 

primeiros passos no sentido das garantias de direitos à população. A fim de auxiliar o 

entendimento sobre a formação da ideia de nação brasileira e de algumas características que 

formam a visão hegemônica do país, utilizaremos a análise de Chauí (2000). Partiremos do 

conceito de nação que, segundo a autora, é um conceito relativamente novo, para determinar 

pontos importantes na história brasileira.  

Antes de seu surgimento histórico, os termos utilizados eram “povo” e “pátria”, assim, 

nação, até meados do século XIX, era utilizada como sinônimo de “um grupo de descendência 

comum”. Na antiguidade, se referia aos pagãos, já na idade moderna estava relacionada aos 

“índios, os negros e os judeus” (CHAUÍ, 2000, p. 9). A autora destaca o histórico de construção 

da ideia de nação, expondo que o período de 1830 a 1880, foi marcado pela transformação de 

“patriotismo em nacionalismo [...] reforçado com sentimentos e símbolos de uma comunidade 

imaginária cuja tradição começava a ser inventada” (CHAUÍ, 2000, p. 11) como forma de agir 

perante o surgimento de uma evidente divisão social e econômica em classes, fazendo com que 

o capitalismo, como defesa, elaborasse uma forma de unir esta sociedade:  

 

Não por acaso, foram os intelectuais pequeno-burgueses, apavorados com o 

risco de proletarização, que transformaram o patriotismo em nacionalismo 

quando deram ao “espírito do povo”, encarnado na língua, nas tradições 

populares ou folclore e na raça [...], os critérios da definição da nacionalidade. 

(CHAUÍ, 2000, p. 12)                                                                                                      
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A partir desse período, a nação é tida como algo que sempre existiu e, por ser constituída 

de tudo que permeia a vida do povo, gera uma grande identificação. O apelo de classe, o apelo 

político e o apelo religioso não precisavam disputar a lealdade dos cidadãos porque todas essas 

crenças podiam exprimir-se umas pelas outras sob o fundo comum da nacionalidade (CHAUÍ, 

2000, p. 12). Essa “ideia nacional” leva à “questão nacional” (1918 – 1960) justamente por seu 

poder de condicionar o povo.  

Chauí (2000) cita que a manifestação mais forte do sentimento de nacionalismo causou 

o nazifascismo, que possuiu sua influência no Brasil, talvez nunca superada. A autora apresenta 

a ideia de nação como um símbolo de grande poder, um semióforo que perdura mesmo em uma 

sociedade capitalista que transforma tudo e todos em mercadorias, submetida à lógica de 

mercado e conhecimento científico (CHAUÍ, 2000, p. 8), em um mundo “desencantado” como 

aponta a autora citando Max Weber. Essa permanência se deve a um “aspecto decisivo dos 

semióforos [...] que são signos de poder e prestígio” (CHAUÍ, 2002, p. 8), ou seja, as posses da 

classe dominante, assim como as instituições que consentem sua dominação, são símbolos da 

crença que constitui a sociedade. 

Uma definição resumida do conceito de semióforo é:  

 

algo retirado do circuito da utilidade e esteja encarregado de simbolizar o 

invisível espacial ou temporal e de celebrar a unidade indivisa dos que 

compartilham uma crença comum ou um passado comum. (CHAUÍ, 2000, p. 

8) 

 

Dessa Maneira, quem controla esses símbolos exerce o controle sobre o todo, assim 

surgem as disputas por possuir e produzir os semióforos por parte dos poderes religiosos, 

políticos e econômicos. À vista disto nasce “o patrimônio artístico e o patrimônio histórico-

geográfico da nação” (CHAUÍ, 2000, p. 8), produzido pelo poder político que, ao contrário dos 

demais, que tem seus símbolos como sagrados apenas para “os seus” (semióforos religiosos 

relativos a cada credo e econômicos relacionados à propriedade privada), este é nacional: a 

nação. 

O “verdeamarelismo”, denominado por Chauí (2000), fruto da classe dominante 

brasileira, é importante para compreendermos algumas características do nacionalismo 

brasileiro que, inicialmente, exaltava a natureza e a característica agrária da nação e se 

desenvolve, apesar de inúmeras tentativas de superá-lo, resultando na transcendência de sua 

gênese: da autoexaltação da classe dominante avança para a exaltação de toda natureza e do 

povo brasileiro.  
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A autora destaca que a assimilação desse processo que leva até a ideia de nação também 

auxilia para o entendimento da passagem do Brasil da “ideia de “caráter nacional” para a de 

“identidade nacional”. O primeiro, indicando uma concepção de “disposição natural de um 

povo e sua expressão cultural” (CHAUÍ, 2000, p. 14), compreendendo a nação como a junção 

pacífica e sem preconceitos de brancos, negros e indígenas, apresentando o negro sob uma ótica 

paternalista do branco. E o segundo, inserindo o negro em uma classe social, a dos escravos, 

indicando sua realidade como “coisificada” e alvo de violências contínuas, rompidas apenas em 

tempos de insurreições,  

 

nos dois casos os negros não são percebidos como o que realmente foram, 

tirando desses homens e mulheres “sua capacidade de criar, de agenciar e ter 

consciências políticas diferenciadas”, numa palavra, despojando-os da 

condição de sujeitos sociais e políticos. (CHAUÍ, 2000, p. 14) 

 

De qualquer forma, a construção de uma ideia de nação foi o que delineou as 

características do país, principalmente na consciência da população. É o que confere ao Brasil 

o status de “subdesenvolvido”, por exemplo, por ser, na ideia da “identidade nacional”, sempre 

tratado em suas falhas e faltas em relação aos demais países capitalistas “desenvolvidos”.                                                                                                             

Entender as motivações do surgimento da ideia de nação e a função dos símbolos que 

construíram nossa ideia de Brasil é de suma importância para compreender como a concepção 

que temos da nação e suas particularidades moldam a forma como reproduzimos velhos hábitos 

e comportamentos até os dias de hoje.  Essas questões estarão presentes em todo percurso 

histórico e político que será exposto brevemente a seguir.  

As grandes navegações que resultaram nas colonizações eram parte do mercantilismo. 

Como expõe Chauí (2000, p. 38), a visão mítica construída acerca do “descobrimento” do Brasil 

– com noções simbólicas do “Jardim do Éden”, do “paraíso”, sendo sua natureza retratada até 

mesmo em sua bandeira, na qual não consta sua história –, somente demonstra suas “dádivas 

naturais”, gerando consequências na idealização de seu mito fundador, que sempre se renova e, 

apesar de apresentar-se diversas vezes com uma “nova roupagem”, carrega sempre os mesmos 

valores e princípios. 

De acordo com Carvalho (2002, p. 18), após o período da colonização (1500 a 1822), o 

que os portugueses deixaram foi  

 

um enorme país dotado de unidade territorial, linguística, cultural e religiosa. 

Mas tinham também deixado uma população analfabeta, uma sociedade 

escravocrata, uma economia monocultora e latifundiária, um Estado 
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absolutista. À época da independência, não havia cidadãos brasileiros, nem 

pátria brasileira. 

 

Carvalho (2002) destaca alguns aspectos importantes para a compreensão das 

particularidades do período colonial, sendo eles: a origem do país na subjugação e aniquilação 

dos indígenas que viviam nas terras “descobertas” e o caráter comercial da ocupação do 

território, ou seja, o objetivo dos portugueses e seus aliados era de exploração. Sendo assim, de 

acordo com Chauí (2000, p. 35), “o Brasil foi instituído como colônia de Portugal e inventado 

como "terra abençoada por Deus”.” As terras foram atribuídas aos senhores por meio da “teoria 

do favor” (CHAUÍ, 2000, p. 52), mantendo o rei como governante absoluto, sendo todas as 

regalias e vantagens emanadas da coroa.  

Foi, primeiramente, na produção de açúcar que o propósito foi alcançado e os lucros 

apareceram. Segundo Carvalho (2002, p. 18), tal produção “exigia grandes capitais e muita 

mão-de-obra”, aspectos que darão início ao principal obstáculo para a construção da cidadania 

no país: a escravidão, além da desigualdade, que perdura na história do país, entre grandes 

detentores de poder e terra e o povo. 

        

Consolidou-se, por esse modo, um traço que marcou durante séculos a 

economia e a sociedade brasileiras: o latifúndio monocultor e exportador de 

base escravista. (CARVALHO, 2002, p. 18) 

 

Segundo Chauí (2000, p. 39) “desde o início da colonização, o escravismo se impôs 

como exigência econômica”, como forma de redução de custos pois, “para atrair europeus seria 

preciso pagar salários mais elevados que o da Europa” (PRADO JR, 2006 apud SILVA et al, 

2011, p. 2) e aumento do lucro na exportação. 

O tráfico de pessoas negras escravizadas foi iniciado no século XVI e, de acordo com 

Carvalho (2002), até 1822 aproximadamente 3 milhões de escravos foram trazidos para o 

Brasil. Essas pessoas exerciam todo tipo de atividade nas áreas urbanas ou rurais, desde o 

trabalho pesado na agricultura até servir de brinquedo para os filhos de seus senhores, sendo 

alguns até mesmo alugados. A escravidão era tão intrínseca à sociedade brasileira que todos 

com condições financeiras possuíam ao menos um escravo.  

Carvalho (2002, p. 20) evidencia que “a sociedade colonial era escravista de alto a 

baixo”. É importante lembrar que a escravidão não aconteceu somente com os povos africanos, 

mas também com os indígenas. Estes últimos, vítimas do aniquilamento de suas 

particularidades étnicas e da importância dada aos colonizadores como dominadores que 

“teriam sido capazes de dominar milhares de povos guerreiros, catequizá-los e discipliná-los, 
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fazendo-os trabalhar e defender a terra como fiéis e submissos servidores do rei” (ALMEIDA, 

2017, p. 19).  

As narrativas eurocêntricas que perpassam o ensino hegemônico da história do 

“descobrimento” do país determinam a grandeza do homem branco colonizador e sua facilidade 

em derrotar os povos originários ou a visão de que os indígenas eram apenas vítimas indefesas 

“incapazes de agir diante da violência de um sistema no qual não tinham outra alternativa a não 

ser a fuga, a morte pela rebeldia ou a submissão aos dominadores (ALMEIDA, 2017, p. 20), 

reafirmando a noção de superioridade de um povo sobre o outro.  

Tendo sua origem mítica assentada na concepção de “Paraíso”, a forma utilizada para 

justificar o trabalho escravo, de acordo com Chauí (2000, p. 39), provém de concepções criadas 

“pelos teólogos da Contra-Reforma na Universidade de Coimbra, inspiradas nas ideias de 

direito natural objetivo e subjetivo”, sendo o primeiro relacionado à ordem natural criada por 

Deus e o segundo à razão e vontade do homem. Ambas as ideias legitimam a escravidão 

indígena, seja justificando sua inferioridade como criação da natureza ou pela noção de que 

pelo “estado selvagem (ou de brutos que não exercem a razão) os índios não podem ser tidos 

como sujeitos de direito e, como tais, são escravos naturais” (CHAUÍ, 2000, p. 40). Porém, os 

indígenas não aceitam a servidão, o que fez com que passem a declarar “a natural indisposição 

do índio para a lavoura e a natural afeição do negro para ela” (CHAUÍ, 2000, p. 40), dessa vez 

utilizando o “direito” de posse sobre vencidos em guerra, além da crença na inferioridade do 

povo. 

Outro ponto importante é a origem da miscigenação brasileira, que contribuiu para a 

imagem do Brasil como o “país da diversidade étnico-racial” (SANTOS; SALES, 2018, p. 46) 

e a questão do gênero nesse período, que ecoa por toda história do país. De acordo com Santos 

e Sales (2018), a mulher negra era obrigada a relacionar-se sexualmente na Senzala, pois 

precisavam aumentar a mão de obra, e na Casa Grande, como objeto sexual à disposição dos 

desejos dos senhores. A condição de “inferioridade e submissão” da mulher negra é resultado 

de uma ideologia que busca tornar esses adjetivos comuns por meio do sexismo e do racismo, 

e este quadro se agrava com a propagação do mito da democracia racial, como expõe Santos e 

Sales (2018). As autoras utilizam a obra de Gilberto Freyre, “Casa grande e senzala” (1933), 

para destacar os pontos que auxiliaram na “difusão e reprodução do mito da democracia racial, 

e as repercussões para a mulher negra brasileira” (SANTOS; SALES, 2018, p. 42). Freyre 

sugere que a vinda dos negros para o Brasil não aconteceu de forma problemática, ressaltando 

a importância das mulheres africanas para servirem de “‘donas de casa’ para colonos sem 

mulher branca” (FREYRE, 2003, p.203 apud SANTOS; SALES, 2018).  
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O conceito de “diversidade étnico-racial” esconde “o conjunto das desigualdades 

existentes entre a população negra e a população branca” (SANTOS; SALES, 2018, p. 46), 

citando Hasenbalg (1982), as autoras inserem a ideia de que, ao identificar como benéfica a 

mistura dos negros, indígenas e brancos, Freyre cria 

 

a mais formidável arma ideológica contra o negro. A ênfase na flexibilidade 

cultural do colonizador português e no avançado grau de mistura racial da 

população do país o levou a formular a noção de democracia racial 

(HASENBALG, 1982 apud SANTOS; SALES, 2018, p. 47) 

 

Santos e Sales (2018, p. 42) destacam que o mito da democracia racial contribui para a 

caracterização da mulher negra como “objeto sexual na sociedade colonial caracterizada pelo 

sistema do patriarcado”, além de portar a característica causadora do racismo velado no país, 

sendo a questão racial ignorada, uma vez que o preconceito a ela vinculada é substituído por 

uma ideia de discriminação somente de classe. 

De acordo com Carvalho (2002, p. 21), no Brasil não havia república, sociedade política 

ou cidadãos, os direitos civis eram raros, os políticos restritos aos senhores e os sociais 

inexistentes. 

não existia de verdade um poder que pudesse ser chamado de público, isto é, 

que pudesse ser a garantia da igualdade de todos perante a lei, que pudesse ser 

a garantia dos direitos civis. (CARVALHO, 2002, p. 22) 

 

Todos estavam à mercê da soberania dos senhores, os homens livres se colocavam sob 

seus poderes por proteção e as mulheres e escravos pertenciam a eles legalmente, a única forma 

encontrada pelos últimos era a fuga e criação de quilombos, geralmente reprimidos com 

violência. 

Os escravos não eram cidadãos, não tinham os direitos civis básicos à 

integridade física (podiam ser espancados), à liberdade e, em casos extremos, 

à própria vida, já que a lei os considerava propriedade do senhor, equiparando-

os a animais. Entre escravos e senhores, existia uma população legalmente 

livre, mas a que faltavam quase todas as condições para o exercício dos 

direitos civis, sobretudo a educação. (CARVALHO, 2002, p. 21) 

 

Por conta da característica da sociedade colonial comandada por Portugal e pelos 

Senhores, que preteriam a educação básica e a cidadania ao povo, as manifestações contra o 

sistema foram poucas, segundo Gohn (1995, p. 23) 

 

As principais características das lutas e movimentos sociais do período são: 

eram motins caóticos; faltava-lhes projetos bem delineados ou estavam fora 

do lugar, importados de outros países; as reivindicações básicas giravam em 
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torno da construção de espaços nacionais, no mercado de trabalho, nas 

legislações, no poder político etc. A escravidão não era uma questão a ser 

tratada ou eliminada em grande parte dos movimentos, isto porque não se 

questionava a estrutura de produção existente, mas o modo como ela estava 

organizada 

 

De acordo com Carvalho (2002), das quatro revoltas do século XVIII, três estavam 

ligadas à independência de parcelas da colônia. Uma das revoltas que envolveu setores mais 

populares da sociedade, foi a Revolta dos Alfaiates, na Bahia, em 1798, fortemente reprimida, 

 

a única envolvendo militares de baixa patente, artesãos e escravos. já sob a 

influência das ideias da Revolução Francesa, sua natureza foi mais social e 

racial que política. O alvo principal dos rebeldes, quase todos negros e 

mulatos, era a escravidão e o domínio dos brancos. (CARVALHO, 2002, p. 

24) 

 

Como exemplo do início de ideais mais voltados para a república, os direitos civis e 

políticos, mesmo não compreendendo noções de igualdade, Carvalho (2002) cita a Revolta de 

Pernambuco, em 1817. O autor firma que a Independência do Brasil não foi marcada por uma 

revolução, mas sim negociada entre Portugal, Inglaterra e as classes dominantes, preservando 

a monarquia. Tais classes dominantes tinham receio de que houvesse uma separação do país ou 

até mesmo um movimento como o ocorrido no Haiti, onde os escravos proclamaram a 

independência e fizeram a população branca abandonar o país.  

Essa realidade internacional que, somada à conjuntura de revoltas, resistência e 

rebeliões negra e indígena, indicavam que poderiam haver entraves na estabilidade do modelo 

colonial, por isso é impossível desconsiderar que as fugas e insurgências negras causaram 

fissuras no contexto colonial, como muito bem explica Clóvis Moura (2019) a partir da 

categoria quilombagem. 

No entanto, o estatuto da escravidão permaneceu intacto, mesmo com a influência 

inglesa para a abolição, sendo assim, “apesar de constituir um avanço no que se refere aos 

direitos políticos, a independência, feita com a manutenção da escravidão, trazia em si grandes 

limitações aos direitos civis” (CARVALHO, 2002, p. 28). 

O direito ao voto estabelece o “pontapé inicial” para um conjunto de direitos individuais 

e coletivos, mesmo que de forma limitada, a Constituição de 1824, que durou até o fim da 

Monarquia, determinou os direitos políticos. Eram obrigados a votar “todos os homens de 25 

anos ou mais que tivessem renda mínima de 100 mil-réis” (CARVALHO, 2002, p. 29). Com a 

Proclamação da República, em 1889, os cidadãos passam a eleger presidentes dos Estados 
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tendo, em sua primeira fase (1889 a 1930), acontecido o coronelismo, com a figura do Coronel 

como um líder político (que não aceitava a derrota nas eleições).  

Segundo Carvalho (2002, p. 45), naquele período, o país apresentava três obstáculos 

para a cidadania, “a escravidão, que negava a condição humana do escravo, [...] a grande 

propriedade rural, fechada à ação da lei, e [...] um Estado comprometido com o poder privado”. 

Com a abolição da escravidão, ocorrida apenas em 1888, “aos libertos não foram dadas nem 

escolas, nem terras, nem empregos” (CARVALHO, 2002, p. 52), alguns retornaram para os 

trabalhos que já exerciam, por um baixo salário, e os que partiram para as cidades 

permaneceram desempregados, pois os empregos eram ocupados por imigrantes italianos. Essa 

mão de obra europeia trazida para o Brasil exercia um claro papel: “embranquecer” o país.  

Na sociedade dividida em classes, a população negra, antes escravizada, passa a somar 

à classe trabalhadora, porém sem nenhuma reparação garantida, dessa forma para os ex-

escravos o que restou foram trabalhos braçais e mal remunerados, sendo os frutos dessa história 

colhidos até os dias atuais pela população negra brasileira.  

Como exposto anteriormente, resistências e insurreições somaram na desestabilização 

do império. No século XX, a classe trabalhadora dará continuidade a esses processos de 

resistência, portanto o movimento dos trabalhadores no Brasil começa a ganhar mais força a 

partir da industrialização e da urbanização. Assim, motivadas principalmente por trabalhadores 

imigrantes, surgem as primeiras manifestações orientadas por ideologias anarquistas, socialistas 

e comunistas. A redução da jornada de trabalho era uma das principais pautas desses 

movimentos. 

Sendo assim, o período que vai do início do século XX até a década de 1930 é marcado 

por crises econômicas e manifestações dos trabalhadores, no entanto, por meio de 

determinações do governo de Artur Bernardes, essas manifestações se acalmam 

significativamente, por conta da estratégia de repressão e práticas assistenciais, como a Lei Elói 

Chaves de 1923 que instituía as Caixas de Aposentadorias e Pensões dos ferroviários e as férias 

remuneradas em 1925. Em 1930, por meio de um golpe militar que destitui o então presidente 

Washington Luiz, Getúlio Vargas toma o poder, dando início a um “período de assimilação dos 

direitos sociais pelo Estado no Brasil” (GRIGOLI, 2017, p. 54). Nesse contexto, inicia-se o 

êxodo do campo para as cidades, propiciando e fortalecendo a industrialização que era 

financiada pelo Estado e pelo capital estrangeiro.  

Getúlio Vargas cria o Ministério do Trabalho, como forma de conter a revolta dos 

trabalhadores após a crise de 1929, que aprofundou o desemprego e gerou reduções de salários 

e aumento das horas de trabalho. A estratégia utilizada era a de “cooptação dos líderes sindicais 



34 
                                                                                                                                                                      

e repressão àqueles que resistiam à institucionalização do movimento sindical” (GRIGOLI, 

2017, p. 55). No âmbito das políticas sociais, Vargas cria Institutos de Aposentadoria e de 

Pensões e a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) em 1943, nas áreas da educação e saúde 

“buscou unificar e centralizar os sistemas, visando um controle mais próximo e seguro por parte 

do Estado” (GRIGOLI, 2017, p. 55). É importante destacar que tais direitos só poderiam ser 

acessados por trabalhadores assalariados, não incluindo os trabalhadores rurais sob sua 

proteção, sendo assim a “ação do Governo na área social acompanha um projeto político 

ideológico assentado na ética do trabalho” (GRIGOLI, 2017, p. 55).  

Durante o Estado Novo comandado por Vargas (1937 a 1945) acontece um esforço pela 

desfragmentação do poder e um forte nacionalismo, é neste momento que o povo brasileiro é 

adicionado ao “verdeamarelismo”. Era necessário, neste momento reconhecer a classe 

trabalhadora para anular as ameaças que sua ação política poderia oferecer, como expõe Chauí 

(2000, p. 24),  

 

não só pela legislação trabalhista (inspirada no corporativismo da Itália 

fascista) e pela figura do governante como “pai dos pobres”, mas também por 

sua participação no “caráter nacional”, isto é, como membro da família 

brasileira, generosa, fraterna, honesta, ordeira e pacífica. O verdeamarelismo 

assegura que aqui não há lugar para luta de classes e sim para a cooperação e 

a colaboração entre o capital e o trabalho, sob direção e vigilância do Estado. 

  

O governo subsequente, de Dutra (1946 a 1950), foi marcado pela “prática de violência 

e arbitrariedades contra as lideranças, intervenções nos sindicatos, proibição das greves, 

paralisações e comícios” (GRIGOLI, 2017, p. 56), sufocando as organizações de trabalhadores.  

Nos anos 1950, buscou-se superar a imagem construída e mantida pela ideologia 

“verdeamarelista” e substituí-la pelo desenvolvimentismo, do crescimento pelas mãos dos 

homens, como explica Chauí (2000, p. 24), 

 

o desenvolvimentismo teve como mote “a mudança da ordem dentro da 

ordem”, para significar que o país, diminuindo o poder e o atraso do latifúndio 

e da burguesia mercantil (parasita alienados) e neutralizando os perigos 

trazidos pela classe operária (massa popular atrasada e alienada), se tornaria 

um igual no “concerto das nações”. 

 

Tal esforço não acabou com o “verdeamarelismo”, pelo fato de que a ideia corrobora a 

noção de desenvolvimentismo, pois indica que em sua natureza há os recursos para impulsionar 

o desenvolvimento e que “o mérito do desenvolvimentismo se encontrava na destinação do 

capital e do trabalho para o mercado interno [...] para o crescimento e o progresso da nação” 
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(CHAUÍ, 2000, p. 25). O governo de Juscelino Kubitschek (1956 a 1961) colocava o Brasil sob 

a “ideologia do desenvolvimentismo” (CHAUÍ, 2000, p. 20), direcionando sua industrialização 

para o mercado interno e estimulando a entrada de capital estrangeiro para atingir um nível de 

desenvolvimento capaz de inserir o país em um contexto de competição com tais potências.  

Durante o governo de Goulart (1961 a 1964), com o crescimento industrial, a  

 

mobilização dos trabalhadores urbanos e rurais foi expressiva, criando redes 

de comunicação coletiva entre sindicatos, ligas camponesas, estudantes, 

setores da Igreja, intelectuais, militares e marinheiros [...] era comum o debate 

sobre as grandes questões nacionais. (GRIGOLI, 2017, p. 58) 

 

Em um contexto de aumento do número de operários, das Ligas Camponesas, que 

lutavam pela reforma agrária, e de movimentos sociais que tinham como pauta reformas de 

base, acontece o Golpe Militar de 1964, com o claro objetivo de interromper tais movimentos, 

reprimindo o desenvolvimento de forças populares. O Golpe foi apoiado pelo “imperialismo 

norte-americano, pelos setores conservadores da alta hierarquia da Igreja Católica, pela 

burguesia internacional e nacional (industrial e financeira, os grandes proprietários de terras)” 

(LARA; SILVA, 2015, p. 277).  

 

2.1 Ditadura Militar 
 

A Ditadura Militar brasileira aconteceu entre 1964 e 1985, iniciando com a derrubada 

de João Goulart, presidente que contrariou os interesses da burguesia brasileira ao apoiar uma 

“política de valorização dos direitos trabalhistas, de defesa das reformas de base — agrária, 

tributária, urbana, educacional e eleitoral — e de independência nas relações exteriores” 

(LARA; SILVA, 2015, p. 277) 

O contexto, naquele período, era de polarização mundial entre Comunistas e Capitalistas 

(Guerra Fria), essa questão ajuda a compreender algumas das motivações que levaram ao golpe 

de 1964: o Brasil sempre manteve sua posição ao lado dos EUA e contra o Comunismo, porém, 

em 1961, assume João Goulart, após a renúncia de Jânio Quadros, fato que preocupa a burguesia 

brasileira e os “aliados” americanos. De acordo com Torres (2010, p. 95), 

 

O comunismo representava o ateísmo para os católicos, o estrangeirismo para 

os nacionalistas e o fim da propriedade para os liberais. Ou seja, cada grupo 

via no comunismo um de seus inimigos principais. 
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Durante seu curto período, o governo de Jango passa por momentos de indefinição 

política, como aponta Silva (2013), levando até ao pedido de redução de suas atribuições. O 

presidente, até as vésperas do golpe, apostava no discurso populista inspirado em Getúlio 

Vargas, para garantir sua permanência, realizando, dias antes de sua derrubada, um grandioso 

comício para falar sobre suas reformas de base.   

Em 1963 juntaram-se os empresários apreensivos com as reformas propostas e os 

militares, que temiam uma aproximação do país com o Comunismo. As campanhas contra o 

governo, financiadas pelos Estados Unidos, objetivavam “a manutenção e consolidação do 

capitalismo” (SILVA, 2013, p. 44), surgindo o Instituto Brasileiro de Ação Democrática 

(IBAD) e o Instituto de Pesquisas Sociais (IPES), a ESG (Escola Superior de Guerra), bem 

como a Doutrina de Segurança Nacional, que também objetivava afastar a “ameaça comunista” 

e contava com um “abrangente corpo teórico constituído de elementos ideológicos e de 

diretrizes para infiltração, coleta de informações e planejamento político-econômico de 

programas governamentais” (ALVES, 1984, p. 35 apud SILVA, 2013, p. 45) 

Os opositores de João Goulart agiram, após seu grande comício em 1964, por meio de 

uma gigantesca passeata intitulada Marcha da Família com Deus pela Liberdade, “organizada 

pela União Cívica Feminina (UCF) e pela Campanha da Mulher pela Democracia (CAMDE), 

ambas patrocinadas pelo IPES (SILVA, 2013, p. 46). Para esse movimento reacionário, “as 

esquerdas são responsáveis pela desagregação da nacionalidade cujos valores - a tradição, a 

família e a propriedade privada - devem ser defendidos a ferro e fogo” (CHAUÍ, 2000, p. 25) 

Os ideais católicos da época eram voltados ao anticomunismo, tendo inclusive o Papa 

Leão XIII, por meio de uma encíclica, pregado que “três direitos naturais inquestionáveis que 

seriam violados pelo comunismo: a propriedade, a família e o poder paterno” (TORRES, 2010, 

p. 96). Os valores cristãos faziam parte da vida e do pensamento da classe média brasileira no 

período, tendo na mulher – mãe e dona de casa – a representante da indignação contra um 

governo que pendia à esquerda, ao comunismo, como aponta Torres (2010, p. 99):  

 

que figura seria mais confiável do que a mãe para o chamamento do povo para 

a salvação da pátria contra estes ameaçadores perigos? Quem poderia ser mais 

honesta e mais isenta de interesses espúrios do que a mulher – mãe dona de 

casa? 

 

Parcelas da igreja católica só deixam de concordar com o Regime Militar após as 

inúmeras denúncias de graves ataques aos Direitos Humanos, tornando-se uma das principais 

opositoras à Ditadura nos anos seguintes.  
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Em abril de 1964, após os discursos do presidente no comício e em assembleias com 

sargentos e marinheiros, militares iniciam as movimentações assim, mesmo com o presidente 

ainda em solo nacional, ocorre o golpe militar e o Congresso declara vaga a Presidência. De 

acordo com Silva (2013, p. 50),  

 

O Brasil adentrava formalmente em um período de exceção, iniciado por um 

golpe militar que destitui o poder constitucionalmente eleito. Derivou 

rapidamente a uma ditadura militar com a cassação e suspensão de 

importantes direitos e garantias fundamentais do cidadão  

  

De acordo com Borges e Norder (2008, p. 6), “os atos institucionais foram criados pelo 

governo para dar caráter de lei e regra à repressão e violência”. O Ato Institucional nº 1 justifica 

a tomada do poder com um discurso contra a “bolcheviquização” do país que, de acordo com 

Torres (2010, p. 93), “representava um estrangeirismo inaceitável, que corromperia as tradições 

brasileiras como o liberalismo e o cristianismo”.  

Mesmo após o golpe, a Constituição de 1946 ainda vigorava, afinal, como expõe Ridenti 

(2014), a legitimidade era importante para os militares que tomaram o governo e seu pretexto 

era a proteção da democracia ameaçada. Com o AI-2 estabeleceram o “poder ao executivo para 

fechar o Congresso quando julgasse necessário” (BORGES; NORDER, 2008, p. 6) e em 1966, 

o AI-3 aumentou a força da repressão militar.  

Somente em 1967, após diversas edições de Atos Institucionais e Complementares, os 

militares substituíram a Constituição de 1946 por uma Carta Constitucional que defendia seus 

interesses, mantendo o Habeas Corpus, direitos e garantias fundamentais que, logo depois, são 

suprimidos pelo Ato Institucional nº 5, de 1968 e a Emenda Constitucional nº 1, que passa a 

“admitir a pena de morte, prisão perpétua, banimento ou confisco, para os casos de “guerra 

revolucionária, subversiva ou psicológica adversa’” (CALDEIRA; ARRUDA, 1986, p. 42 apud 

SILVA, 2013, p. 59). Aprofundando a compreensão sobre o AI-5, ato mais emblemático da 

Ditadura Militar, Ridenti (2014, p. 6) explica que 

 

significou a quebra da legalidade imposta pelo próprio regime; dava poderes 

quase ilimitados ao presidente da República, por exemplo, para legislar por 

decreto, suspender direitos políticos dos cidadãos, cassar mandatos eletivos, 

suspender o habeas corpus em crimes contra a segurança nacional, julgar 

crimes políticos em tribunais militares, demitir ou aposentar juízes e outros 

funcionários públicos [...] O Congresso ficou fechado quase um ano, muitos 

parlamentares foram cassados, oposicionistas detidos, consolidou-se uma 

censura rígida aos meios de comunicação, artes e espetáculos. O aparelho da 

polícia política foi incrementado e reorganizado. 
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Segundo Chauí (2000), a ditadura se deu três funções: integrar a nação, segurança 

nacional e desenvolvimento capitalista. A autora aponta que essas questões foram propagadas 

por meio da educação moral e cívica nas escolas, na mídia, por meio de programas de TV e 

rádio e do Movimento Brasileiro de Alfabetização, que qualificaria trabalhadores e eliminaria 

o método de alfabetização de Paulo Freire. 

Neste momento, o governo militar buscou “uma hegemonia ideológica6 na sociedade 

brasileira” (LIMA, 2009, p. 01), ou seja, precisava difundir a noção de que era extremamente 

necessário para a proteção do país contra guerrilheiros. Essa difusão aconteceu por meio das 

mídias. Com a imprensa passando por censura, alguns veículos não conseguiam fugir das 

imposições do governo, porém, em alguns deles, a censura sequer se fez necessária, pois 

alinhavam-se ideologicamente ao regime. A imagem que pretendiam passar com a censura e as 

propagandas a favor da ditadura era de governo “incorruptível”, sendo a anticorrupção uma 

pauta muito importante aos militares, ao lado do anticomunismo (SILVA, 2020). 

O regime ditatorial utilizava o termo “inimigo interno”, associado à “pedagogia do 

medo” (PADRÓS, 2014 apud SILVA; SILVA, 2016, p. 6), cujo objetivo era espalhar o medo 

pela sociedade, transformando os partidos de esquerda, movimentos sociais, sindicalistas, entre 

outros, em “inimigo interno” e perpetrando o medo generalizado, a população se manteria 

condescendente em relação ao regime militar.  

O período da ditadura militar, do ponto de vista dos Direitos Humanos, foi paradoxal. 

O Brasil era signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo, inclusive, um 

dos primeiros países a aprová-la, mesmo assim o país seguia cometendo atentados contra tais 

direitos. Tortura, violência, desaparecimentos e diversas prisões aconteciam pelas mãos do 

Estado, que insistia em lutar contra o “inimigo interno” aliado ao comunismo e à subversão dos 

valores tradicionais, como já citado. Os torturados poderiam ser mulheres, crianças, idosos, 

grávidas, não havia restrições ao poder do Estado após identificar um indivíduo como “ameaça 

à segurança nacional”. 

Sendo assim, quando as discussões sobre Direitos Humanos começam a se intensificar, 

como aponta Silva (2020), o Brasil se encontra sob uma ditadura militar que se posicionava 

tanto no sentido de garantir que a forma autoritária de governo permanecesse quanto na 

 

6 Para Gramsci, “a ideologia seria o campo ideativo e axiológico da sociedade e, ao mesmo tempo, estaria 

fundamentada nas posições de classe. Afora que, sendo expressão das relações de classe, a ideologia seria 

percebida como relação de poder, ou seja, seria um dos aspectos da dominação de classe” (PERRUSI, 2015, p. 

418) 
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manutenção de uma boa reputação juntos aos governos dos outros países e órgãos de defesa dos 

Direitos Humanos. 

A violência contra os cidadãos, elaborada pelo Estado mediante treinamento em 

moradores de rua, chegou a ser concebida como uma “tortura científica”, por meio dos órgãos 

de repressão, como explica Borges e Norder (2008). O Departamento de Ordem Política e 

Social (DOPS) era responsável pela tortura e interrogatório e o Destacamento de Operações e 

Informações – Centro de Operação e Defesa Interna (DOI – CODI) altamente especializado em 

métodos de tortura e repressão. Antes de ser criado legalmente, o DOI – CODI era nomeado de 

Operação Bandeirantes (Oban) e financiado por diversas empresas. A Arquidiocese de São 

Paulo (1985, p. 221), afirma que o uso da tortura,  

 

Obedeceu a critérios, decorreu de planos e verbas e exigiu a organização de 

uma infraestrutura que ia desde os locais adequados à prática das sevícias, 

passando pela diversificada tecnologia dos instrumentos de suplício, até à 

participação direta de enfermeiros e de médicos que assessoravam o trabalho 

dos algozes 

 

Além disso, a “tortura científica” era eficaz no propósito de elevar a dor e a humilhação 

do indivíduo, levando, de acordo com Dom Paulo Evaristo Arns, a 

 

dobrar o espírito das pessoas e fazê-las admitir tudo quanto for sugerido pelo 

torturador. A intenção é reduzir as pessoas a máquinas funcionais. A lógica 

disso é o fenômeno do nosso tempo em que pessoas desaparecem como se 

jamais tivessem existido. Esta é a própria negação da identidade humana 

legada por Deus e contraria a vontade do nosso Criador. O que é especialmente 

intolerável nos dias de hoje é que, justamente quando a maioria dos povos 

subscreve o reconhecimento e defesa dos direitos humanos e a dignidade do 

ser humano, esses direitos estão sendo mais flagrantemente suprimidos e 

violados no mundo inteiro. (ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, 1985, 

p. 15), 

 

Segundo Ridenti (2014), a esquerda passa os anos de 1964 e 1965 buscando organizar 

a resistência à ditadura, “combinando aspectos legais e clandestinos”. Partidos como o PCB 

(Partido Comunista Brasileiro), que já eram visados antes mesmo do golpe, foram intensamente 

perseguidos, grupos se dividiam entre enfrentar a ditadura através da luta armada ou 

politicamente. Muitos projetos diferentes desenhavam cada movimento, que passam a se 

fragmentar em “pequenas organizações políticas” e, apesar das divergências, possuíam um 

inimigo em comum. O PCB se alinhou à oposição política, unindo-se à oposição legal. Os 

demais grupos, em sua maioria, identificavam a necessidade da luta armada. Os estudantes 
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foram personagens de destaque na luta contra a Ditadura Militar Brasileira, organizando 

diversas manifestações contrárias ao governo pelo país, tornando-se, dessa forma, também 

muito visados pela repressão.  

Nos campos econômicos e trabalhistas, segundo Lara e Silva (2015), a ditadura instituiu 

o arrocho salarial; instaurou o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) para substituir 

a estabilidade após dez anos de trabalho em uma mesma empresa; ampliou a exploração dos 

trabalhadores por meio de reajustes salariais anuais que aconteciam com base nos salários dos 

24 meses pregressos; proibiu e greves e reprimiu os trabalhadores, além disso,  

 

revogou o decreto que desapropriava terra às margens das estradas para a 

reforma agrária, revogou a nacionalização das refinarias particulares e o 

decreto que congelava os aluguéis, restringiu o crédito às pequenas e médias 

empresas, deu as mais amplas garantias ao capital estadunidense que foram 

estabelecidas pelo Acordo de Garantia dos Investimentos Norte-Americanos 

no Brasil (LARA; SILVA, 2015, p. 278) 

 

Para Ridenti (2014), os trabalhadores que participavam ativamente de sindicatos e 

partidos políticos foram os que mais sofreram o impacto da repressão, pois sindicatos foram 

desmontados, perdendo seus representantes e sofrendo ataques a seus direitos anteriormente 

garantidos.                                                                                       

A oposição institucional, por meio de partidos que exerciam uma oposição moderada, 

ameaçou o regime ditatorial, como explica Ridenti (2014), levando até mesmo à necessidade 

de se decretar o AI-2, que dava ao Presidente poderes políticos como: o fechamento do 

congresso, suspensão de direitos políticos e poder para cassar mandatos, além de acabar com 

os partidos que já existiam, criando o bipartidarismo a partir do Ato Complementar n. 4, em 

que a divisão consistia no partido do governo (ARENA – Aliança Renovadora Nacional) e o 

partido da “oposição” (MDB – Movimento Democrático Brasileiro). 

Os movimentos passaram algum tempo desarticulados, como aponta Ridenti (2014), 

alguns por conta da repressão e outros por apoiarem o desenvolvimento proposto pela ditadura 

durante os anos de “milagre econômico”, quando o governo militar compreendeu que apenas a 

repressão não seria capaz de garantir a manutenção do poder e que, sendo assim, era necessário 

difundir a noção de retomada do progresso, juntamente com as “medidas de assistência social”. 

Todavia, assim que a crise desponta, em meados de 1973 – 1974, a oposição também retoma 

seu fôlego.  

Como expõe Silva (2020, p. 49), após a década de 1970, “foram organizados no país 

movimentos que clamavam por memória, pela elucidação de inverdades que ocultavam 
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diversas violações”, como o “suicídio” encenado de Vladimir Herzog, que evidenciou uma 

prática muito utilizada pelos militares em seus atentados contra os direitos humanos: provas 

adulteradas e semelhantes em incidentes distintos. 

Ridenti (2014, p. 9) aponta que, após a segunda metade da década de 1970,  

 

surgiram movimentos sociais em busca de expressão na cena política, 

revelando a insatisfação e o desejo de participação de organizações de bairro, 

de favela, de donas de casa, de negros, de mães, de mulheres, contra a carestia, 

por creches, por moradia, comissões de saúde e assim por diante. 

Frequentemente eles se articulavam com as comunidades eclesiais de base da 

igreja Católica, com o “novo sindicalismo”, e com remanescentes da esquerda 

clandestina 

 

É importante, resgatando o projeto de “embranquecimento” da população brasileira e 

que pretendia exterminar os negros do país, compreender também como se deu a luta 

antirracista durante a ditadura. O Movimento Negro, segundo Silva e Silva (2016), foi tachado 

como “fator adverso” pela Doutrina de Segurança Nacional, pois, naquele período, prevalecia 

o mito da democracia racial, de um país cordial, passivo e acolhedor. 

 

De acordo com o manual da Escola Superior de Guerra (ESG), os Fatores 

Adversos subclassificavam os Movimentos Negros como “antagonismo”, por 

tentarem instaurar possíveis ideias subversivas de incitação de ódio ou 

racismo no país. (SILVA; SILVA, 2016, p. 7) 

 

A supressão do Movimento Negro brasileiro, principalmente após o AI-5, para os 

militares, significava reprimir discursos contrários à sua ideologia, já que este apresentava um 

país muito diferente da imagem construída pelas propagandas que pintavam o país de acordo 

com a “democracia racial”, em concordância com o que Chauí (2000) aponta como a noção da 

junção pacífica e sem preconceitos de brancos, negros e indígenas, constitutiva do mito 

fundador do país. Tal movimento escancarava a realidade brasileira de desigualdade racial, 

como explicam Silva e Silva (2016).  

O movimento sindical volta a tomar força apenas no fim dos anos 1970, com operários 

obstinados a enfrentar a ditadura e suas retiradas de direitos sociais, democráticos e trabalhistas. 

Nesse mesmo período, assume o Presidente João Figueiredo, que derruba as censuras dos 

governos anteriores. Como aponta Silva e Silva (2016, p. 9), “viu-se forçado a aprovar duas leis 

que seriam uma promessa para um possível passo democrático no país: a Lei da Anistia e da 

Reforma Partidária”. Como apontam Lara e Silva (2015, p. 290), os anos entre 1979 e 1985 

foram uma fase de “avanço social baseado nas lutas pela terra, pelas greves massivas de 
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sindicatos, e lutas urbanas, em organização e ação”. Entre 1986 e 1989, houve um período de 

desenvolvimento de leis no campo social por conta da Constituição Federal de 1988, além dos 

progressos políticos da classe trabalhadora.  

Ganham mais força: o Movimento Estudantil, por meio de manifestações de rua, como 

explica Ridenti (2014), e a recriação da União Nacional dos Estudantes, em 1979 e os 

Movimentos Negros, que se fortalecem com o fim da censura e das torturas perpetradas pelos 

governos militares anteriores e passam a fortalecer as denúncias contra a desigualdade racial e 

ideologia que objetivava supremacia branca, como apontam Silva e Silva (2016).  

A anistia é conquistada em 1979, segundo Ridenti (2014, p. 11), a partir das lutas de 

entidades como o “Movimento Feminino pela Anistia criado em 1975 aos Comitês Brasileiros 

pela Anistia a partir de 1978”. No final de 1979, o Projeto de Reforma Partidária permite que 

novos partidos surjam, manifestações de rua, como as Diretas Já, reúnem milhões de brasileiros, 

entre outros avanços.  

O texto da lei 6.683 (Lei da Anistia de 1979), excetuando os “condenados pela prática 

de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal” (BRASIL, 1979), concede, em 

seu artigo primeiro, a anistia de 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, para todos 

aqueles que  

 
cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que 

tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração 

Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores 

dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e 

representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e 

Complementares (BRASIL, 1979) 

 

Como indica Freire (2014), a lei apresenta duas faces: a reintegração dos exilados, 

cassados e presos políticos e a proteção dos políticos/militares e afins que cometeram crimes 

de tortura, assassinato, perseguição, entre outros, durante o período da ditadura.  

Efetivamente, de acordo com Kinzo (2001), o governo militar no Brasil esteve 

fundamentado em duas categorias: a política, que configurou o período com uma organização 

bastante particular, autoritária e com traços democráticos, o que levou a oscilações entre 

períodos mais liberais e mais repressivos e a categoria econômica, que não inovou após o 

regime militar. Apenas nos três primeiros anos, o foco esteve no controle da inflação. Mesmo 

o “milagre econômico” que ocorreu de 1967 a 1973, se sustentou a partir dos “resultados 

obtidos pela política de estabilização [...] uma política de desenvolvimento que consolidou e 

intensificou o modelo de substituição de importações que reservava ao Estado um papel 
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empreendedor ainda mais importante” (KINZO, 2001, p. 2), desmoronando com a crise do 

petróleo.  

A respeito da redemocratização, Kinzo (2001) destaca sua ocorrência em três fases, para 

auxiliar no processo de análise. Primeiramente, o período de 1974 a 1982, quando três fatores 

devem ser evidenciados: (i) o processo eleitoral legislativo de 1974, que foi valorizado pelo 

então presidente Geisel e levou à vitória da oposição (MDB), evidenciando o status do partido 

como “instrumento de oposição democrática” (KINZO, 2001, p. 5); (ii) o conflito interno dentro 

das forças armadas, que fez com que a ala militar contra a abertura democrática se tornasse 

mais desafiadora, tendo Geisel resolvido a questão cassando parlamentares mais opositores e 

controlando mais a oposição, para agradar os chamados linha-dura, e punindo o comandante 

das Forças Armadas de São Paulo com demissão, após episódios de tortura, tomando dessa 

forma o controle político; (iii) a emergência de sérios problemas econômicos, que se 

intensificam no governo Figueiredo, gerando redução da atividade econômica e altos índices 

de desemprego.  

No período de 1982 a 1985, fase de novos partidos políticos surgindo e participando das 

eleições, surge o movimento “Diretas Já”, articulado pelo PMDB, para a volta do voto direto. 

De acordo com Kinzo (2001), o partido lançou a candidatura de Tancredo Neves e seu vice José 

Sarney, fruto de um acordo, já prevendo o fracasso do movimento, levando à eleição dos 

candidatos e a críticas por parte do Partido dos Trabalhadores acerca da legitimidade do colégio 

eleitoral e seu caráter não representativo.  

Por último, a fase de 1985 a 1990, em que se inicia a Nova República, marcada pela 

morte repentina de Tancredo Neves e a posse de José Sarney. Além de ser marcada por “um 

acordo entre setores moderados da oposição e dissidentes do governo, sem o respaldo do voto 

popular” (KINZO, 2001, p. 7), também ocorre de um político com anos de vínculos com os 

militares assumir o mandato, criando mais um problema de legitimidade, além de herdar a crise 

econômica e social em que o Brasil se encontrava. Assim, o governo era pressionado pela 

sociedade civil e forças políticas das mais variadas e, em meio a este cenário, a democratização 

prosseguia.  

Segundo Freire (2014), a transição democrática realizada “pelo alto” (ou transição 

pactuada) esvaziou o debate sobre os crimes cometidos pelo Estado brasileiro durante a 

Ditadura Militar, permitindo que fossem protegidos responsáveis e apoiadores de tais atos. 

Entretanto, após o fim da Ditadura Militar, permaneceram questões a serem respondidas a 

respeito das pessoas desaparecidas no período. Foi promulgada então, em 1995, a Lei nº 9.140, 

que considerava mortas as pessoas que participaram ou foram acusadas de participar de 
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“atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 5 de outubro de 1988, e que, por 

este motivo, tenham sido detidas por agentes públicos, achando-se, desde então, desaparecidas, 

sem que delas haja notícias” (BRASIL, 1995). Somente em 2012 foi criada a Comissão 

Nacional da Verdade, integrada por juristas e professores, com o objetivo de averiguar diversos 

crimes praticados pelo Estado brasileiro entre 1937-1945 e 1964-1985 (FREIRE, 2014, p. 76).                                                                                                                                                 

                                                                        

2.2 A Constituição Federal de 1988 e os Direitos Humanos                                                                                                                                               
 

A pauta dos direitos humanos foi uma das mais significativas no período de transição 

democrática, justamente por causa da barbárie impetrada pela Ditadura Militar. Nascimento 

(2010) destaca o papel desempenhado pela Constituição de 1988 na evolução da esfera dos 

Direitos Humanos no país, porque, pelo menos no campo formal, a “Constituição Cidadã”, 

como foi chamada, estabelecia uma série de direitos individuais e coletivos. Já em seu 

preâmbulo, podemos perceber que sua fundação se deu em consonância com os ideais de 

Direitos Humanos: 

                              

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 

bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 

fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, 

com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de 

Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL. (BRASIL, 1988, grifo nosso) 

 

Kinzo (2001) elenca alguns procedimentos que orientaram a elaboração da Constituição 

de 1988, sendo eles: trabalhos descentralizados, contando com a participação dos constituintes 

em diferentes etapas do processo; o acesso da sociedade às informações por meio da imprensa; 

a participação “diretamente, através de demandas e sugestões na fase de trabalho das 

subcomissões [...] indiretamente, por meio de pressão para que suas propostas fossem aprovadas 

pelo plenário” (KINZO, 2001, p. 8) e as negociações aprofundadas por conta dos interesses 

diversos de cada grupo. Grupos esses gerados pela fragmentação das forças políticas e 

organização incipiente dos partidos.                                                                                                                                       

A partir da elaboração da Carta Constitucional de 1988, o Brasil passa a ser um Estado 

Democrático de Direito, como salienta Nascimento (2010, p. 67). A autora destaca três 

concepções muitos importantes para a “tradição política liberal-democrática” recém instituída, 

sendo elas: pluralismo político, divisão de poderes e representação eleitoral. Além disso, 
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também há a influência da tradição social-democrática, encontrada amplamente na 

Constituição, por meio de 

 

noções de participação e de combate às desigualdades sociais e regionais, [...] 

tradição multifacetária presente nos assim denominados novos movimentos 

sociais, [...] a referência ao objetivo de promoção do bem comum sem 

qualquer espécie de preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade 

(NASCIMENTO, 2010, p. 70) 

 

Segundo Piovesan (2009), a dignidade humana presente no artigo 1º da Constituição, 

promovido a direito fundamental, representa o compromisso da legislação com os Direitos 

Humanos. Neto (2012, p. 84), aponta esse valor como primordial, o que confere sentido à Carta, 

e orienta tanto o Direito Interno quanto o Internacional, “pois unifica e centraliza todo o sistema 

normativo, assumindo especial prioridade”. 

Em seu artigo 5º, a Constituição de 1988 apresenta os direitos individuais e coletivos, 

entre eles: igualdade entre os gêneros, proibição da tortura, liberdade de pensamento, liberdade 

de crença, liberdade de expressão, inviolabilidade do lar, acesso à informação, direito de ir e 

vir, liberdade de associação, função social da propriedade, entre outros presentes no artigo que 

se inicia com o reconhecimento da igualdade de todos 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” (BRASIL, 1988).  

As cláusulas pétreas da Constituição de 1988, ou seja, conteúdos “inalteráveis”, tornam 

claras as prioridades da Carta: 

 

I - a forma federativa de Estado; 

II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III - a separação dos Poderes; 

IV - os direitos e garantias individuais. (BRASIL, 1988) 

 

O artigo 5º, a partir dos parágrafos 3º e 4º, também marca a adesão do país aos tratados 

e convenções internacionais de Direitos Humanos, como destaca Nascimento (2010). Nele o  

Brasil declara que serão tratados como emendas constitucionais os “tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 

Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros” (BRASIL, 1988) 

e também a submissão “à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha 

manifestado adesão” (BRASIL, 1988).  
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Dessa forma, “a Carta está a atribuir aos direitos internacionais uma hierarquia especial 

e diferenciada, qual seja, a de norma constitucional” (PIOVESAN, 2009, p. 15). A autora 

destaca que, com a democratização, o Brasil iniciou a ratificação de tratados internacionais de 

Direitos Humanos, sendo o primeiro deles a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos 

Cruéis, Desumanos ou Degradantes, aprovado em 1989, seguido por diversos outros7 presentes 

na Constituição Federal de 1988. 

O artigo 4º da Constituição, que trata das relações internacionais do Brasil, expõe em 

seus princípios a prevalência dos Direitos Humanos:  

 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 

internacionais pelos seguintes princípios: 

I - independência nacional; 

II - prevalência dos direitos humanos; 

III - autodeterminação dos povos; 

IV - não-intervenção; 

V - igualdade entre os Estados; 

VI - defesa da paz; 

VII - solução pacífica dos conflitos; 

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 

X - concessão de asilo político. (BRASIL, 1988, grifo nosso) 

 

Além dos direitos e garantias individuais, os direitos sociais são definidos pelo Artigo 

6º como: “a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados” (BRASIL, 1988). Os direitos trabalhistas são especificados em seu Artigo 7º, 

incluindo o direito a seguro desemprego, salário mínimo, irredutibilidade do salário, décimo 

terceiro, descanso semanal remunerado, licença maternidade. O campo da Seguridade Social é 

 

7 “destaque-se a ratificação: a) da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, em 20 de julho de 

1989; b) da Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos Cruéis. Desumanos ou Degradantes, em 28 de 

setembro de 1989; c} da Convenção sobre os Direitos da Criança, em 24 de setembro de 1990; d} do Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos, em 24 de janeiro de 1992; e) do Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, em 24 de janeiro de 1992; f) da Convenção Americana de Direitos Humanos, em 

25 de setembro de 1992; g) da Convenção interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher, em 27 de novembro de 1995; h) do Protocolo à Convenção Americana referente à Abolição da Pena de 

Morte, em 13 de agosto de 1996; i) do Protocolo à Convenção Americana referente aos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador), em 21 de agosto de 1996; j} da Convenção interamericana para 

Eliminação de todas as formas de Discriminação contra Pessoas Portadoras de Deficiência, em 15 de agosto de 

2001; k} do Estatuto de Roma. que cria o Tribunal Penal Internacional, em 20 de junho de 2002; 1} do Protocolo 

Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher, em 28 de junho 

de 2002; m) do Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança sobre o Envolvimento de Crianças 

em Conflitos Armados, em 27 de janeiro de 2004; n) do Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da 

Criança sobre Venda, Prostituição e Pornografia Infantis, também em 27 de janeiro de 2004; e o) do Protocolo 

Facultativo à Convenção contra a Tortura, em 11 de janeiro de 2007” (PIOVESAN, 2009, p. 13) 
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estruturado a partir do Artigo 194, definido como “um conjunto integrado de ações de iniciativa 

dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social” (BRASIL, 1988), sendo suas características: 

I - universalidade da cobertura e do atendimento; 

II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 

urbanas e rurais; 

III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 

IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 

V - equidade na forma de participação no custeio; 

VI - diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas 

contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a 

ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter 

contributivo da previdência social; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 103, de 2019) (BRASIL, 1988) 

 

A Constituição Federal de 1988, como expõe Neto (2012), além de progredir no campo 

dos direitos sociais e civis, também protege os direitos políticos diante de qualquer risco à 

democracia. A Constituição Federal de 1988, em artigo 14, define que “a soberania popular 

será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, 

nos termos da lei” (BRASIL, 1988). Neto (2012, p. 85), destaca que,  

 

A Carta Magna de 1988 acolhe o princípio da indivisibilidade e 

interdependência dos direitos humanos, pelo qual o valor da liberdade se 

conjuga com o valor da igualdade, não havendo como separar os direitos de 

igualdade dos direitos de liberdade. 

 

 

Kinzo (2001) também salienta o fato de que o “velho” ainda não tinha sido superado na 

Constituição de 1988, mencionando a questão agrária que permaneceu sem alterações e os 

militares, que ainda poderiam intervir. Nascimento (2010, p. 73) afirma que a questão social 

também não sofreu grandes alterações, mesmo após o rol de direitos estabelecidos pela 

“Constituição Cidadã”, evidenciando uma “dicotomia entre o que está posto no plano legal e o 

que é vivenciado por seus concidadãos no campo do real”, determinando que há um longo 

caminho a trilhar para que o real e o legal se encontrem.  

Para a autora, a fragilidade da democracia brasileira se encontra no campo social, pois 

ainda persistem os abismos sociais gerados pela concentração de riquezas e não há esforços 

para superar a questão, sendo assim a desigualdade cria impactos até mesmo na liberdade, 

conquistada tão duramente. Segundo Freire (2014, p. 79), “se a Constituição de 1988 afirmou - 

com a maior centralidade de nossa história - a primazia dos direitos humanos, a realidade a 
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negou”, determinando que a luta que objetivava sua garantia e defesa foi transformada em um 

espaço de “tentativa de proteção e denúncia contra a situação de barbárie que vivemos”.  

Cabe destacar que em 1992 o Brasil assinou o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, 

Econômicos e Culturais – PIDESC (Decreto nº 591 de 06/07/1992) e o Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos – PIDCP (Decreto nº 592 de 06/07/1992).  Somando esses pactos à 

Constituição Federal de 1988, ao Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 e outras 

legislações, foi formado um sistema robusto de garantia de direitos, que, no entanto, como já 

afirmamos, não se efetiva por conta dos determinantes estruturais.                                                                                                                                                        

Os entraves à plena realização dos preceitos apresentados pela Constituição e de outros 

mecanismos de garantia de direitos são explicados pelo Projeto Neoliberal que avança no país, 

concomitantemente ao “processo de alargamento da democracia” (DAGNINO, 2004, p. 141). 

A compreensão do que essa autora denomina de “confluência perversa” auxilia no 

entendimento dos governos pós-Constituição e no avanço do ideário neoliberal, que se camufla 

entre as noções de “participação, sociedade civil, cidadania, democracia” e disputa suas 

definições.                                                                          

Dagnino (2004) explicita os dois projetos que se chocam: (i) o do avanço democrático, 

consolidado pela Constituição de 1988, que traz como um de seus preceitos a participação da 

sociedade civil como determinante para o exercício da cidadania e é fruto da luta de 

movimentos sociais contra a ditadura; (ii) a proposta de Estado neoliberal (demarcada pela 

eleição de Collor em 1989), pautada na desobrigação do governo em assumir sua função de 

garantir direitos à população, transferindo suas atribuições nesse campo à sociedade civil.  

A autora destaca que a perversidade se encontra nas designações comuns. Elas tornam 

difícil a distinção de sentidos entre os termos que constituem tais projetos, pois “apontando para 

direções opostas e até antagônicas, ambos os projetos requerem uma sociedade civil ativa e 

propositiva” (DAGNINO, 2004, p. 142), e é dentro dessas armadilhas discursivas que os 

princípios neoliberais avançam.  
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3 DEMOCRACIA, NEOLIBERALISMO E OS PROGRAMAS NACIONAIS DE 

DIREITOS HUMANOS  

 

De acordo com Freire (2014, p. 80), o Brasil é um país que apresenta somente alguns 

“lapsos democráticos”, por ainda não ter vencido sua tendência autoritária, proveniente de uma 

“cultura política totalitária”. Citando Vera Batista (2011), a autora aponta que, no país, houve 

uma passagem da luta contra a militarização, esta vista como negativa, para sua normalização 

e aclamação, pelo assentimento da barbárie8. Esse fato determina a vitória do neoliberalismo, e 

é condição necessária para o avanço do capitalismo. Além disso, para a compreensão do avanço 

neoliberal, que age através da utilização de referências comuns entre propostas distintas, 

retomaremos o que Dagnino (2004) denominou de “confluência perversa” entre dois projetos: 

o neoliberal e o democratizante. 

Pilla e Rossi (2018) indicam que importantes transformações globais estavam em curso 

no período em que a Constituição de 1988 foi criada, identificando a dimensão econômica da 

globalização, onde encontramos as políticas neoliberais, como responsável por “grandes 

alterações nos contornos do Estado e nas relações de trabalho e de produção" (PILLA; ROSSI, 

2018, p. 279). As autoras demarcam o que chamam de “crise global do Estado de Bem-Estar”, 

a partir da década de 1970, com acontecimentos marcantes como: crises constantes, crescimento 

do défice público, aumento do desemprego e fim de determinadas políticas sociais, todas 

decorrentes da segunda crise do petróleo em 1979.  

As mudanças mundiais determinadas pelo contexto de crise foram marcadas por 

privatizações e desregulamentações, segundo as autoras, que geraram diversas consequências 

nas décadas seguintes, colocando um fim no modelo de Estado “intervencionista e assistencial”. 

A globalização implica um conceito de economia sem delimitações, na qual “prevalece a ideia 

de interdependência e no qual aparecem novos soberanos privados supra estatais” (PILLA; 

ROSSI, 2018, p. 280).  

Para Nascimento (2010), o propósito do neoliberalismo é transferir a responsabilidade 

do controle da economia para o Mercado, reduzindo as ações socioeconômicas empreendidas 

pelo Estado até então, tornando-o mínimo. É esse pressuposto que acarreta o paradoxo da 

Constituição Federal de 1988, determinando a “contradição entre ‘uma legalidade 

constitucional progressista’ e ‘uma realidade político-econômica conservadora’” 

(NASCIMENTO, 2010, p. 78).  

 

8 De acordo com Freire (2014, p. 80), “barbárie relaciona-se com as forças destrutivas acionadas em determinada 

sociedade para realização de projetos excludentes de civilização”. 



50 
                                                                                                                                                                      

De acordo com Freire (2014), o desenvolvimento do capital requer destruição e tem 

como consequência impactos sociais por produzir um grande número de indivíduos desprovidos 

de condições para a garantia da própria sobrevivência, que se eleva então ao ideal de cidadania. 

O neoliberalismo é a consequência da resposta burguesa à crise criada por ela mesma, como 

pontua Behring (2019), e se alicerça em investidas contra os direitos dos trabalhadores, por 

conta da apropriação da mais-valia, que gera mais resultados em países de capitalismo 

periférico, nos quais a força de trabalho é superexplorada. Assim, a Constituição de 1988, que 

apontava em direção aos direitos sociais, democráticos, de valorização do trabalho, dos 

trabalhadores, do consumidor, do meio ambiente, entre tantos outros, nasce limitada por essa 

globalização neoliberal. 

Portanto, legalmente, há um avanço na discussão sobre os Direitos Humanos, que ganha 

maior destaque após a Constituição Federal de 1988, porém, na conjuntura neoliberal, tais 

debates estão apartados dos meios fundamentais para sua efetivação. Para Freire (2014, p. 81) 

“eles engendraram ainda mais as ambiguidades e armadilhas do tema”. Nascimento (2010) 

determina as consequências da implementação do receituário neoliberal no país indicando que, 

mesmo mantendo-se entre os maiores PIBs mundiais, o Brasil também sempre figurou nas 

primeiras colocações no quesito desigualdade social. Os impactos, de acordo com a autora, são 

perceptíveis em diversas áreas como, por exemplo: no trabalho (desemprego, permanência do 

trabalho infantil e escravo), na educação (grandes taxas de reprovação e analfabetismo 

funcional), na saúde (apesar do êxito do SUS, com elevados tempos de espera, filas, falta de 

leitos) e na previdência (com suas perversas reformas).  

Retomando Dagnino (2004), é importante para o entendimento dos governos pós-

Constituição de 1988, (i) a compreensão de que há diferentes projetos políticos9 dentro do 

Estado e da Sociedade Civil que devem ser levados em conta para compreender sua cisão, 

porém não apartados do reconhecimento de outras cisões que os atravessam, e também (ii) 

compreender o fato de que há uma disputa política acerca dos conceitos de “sociedade civil, 

participação e cidadania” que podem auxiliar na compreensão dos projetos que as mudanças de 

sentido acerca de tais temas revelam. A autora destaca que a estratégia neoliberal encontra no 

Brasil “um projeto político democratizante, amadurecido desde o período da resistência ao 

regime militar, fundado na ampliação da cidadania e na participação da sociedade civil” 

(DAGNINO, 2004, p. 146) e é nesse campo em que o conflito ocorre, pois existe a necessidade 

 

9 “conjuntos de crenças, interesses, concepções de mundo, representações do que deve ser a vida em sociedade, 

que orientam a ação política dos diferentes sujeitos” (DAGNINO, 2004, p. 144) 
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de uma sociedade civil participativa nos dois projetos, que utilizam diretrizes comuns e 

camuflam suas diferenças. 

Assim, a partir da Sociedade Civil surgem as ONGs (que tomam para si a representação 

de muitas lutas, marginalizando os movimentos sociais), o terceiro setor e um grande apelo à 

filantropia, onde o Estado encontra a parceria que precisa para transferir suas responsabilidades. 

A partir da noção de participação é que surge a “participação solidária”, a ênfase no trabalho 

voluntário e na “responsabilidade social”, tanto de indivíduos como de empresas” (DAGNINO, 

2004, p. 151), deslocando seu significado para o privado, individual e despolitizado, inserido 

no campo da moral. A cidadania que, em sua gênese, parte pela luta coletiva por direitos 

humanos, acaba reduzida a uma concepção individualista e ligada ao mercado, no qual o poder 

de consumir ou comercializar significa tornar-se cidadão. Além disso, os direitos são 

relacionados ao “atraso”, ao entrave na modernização de um Estado, que agora deve ser 

reduzido, e seus membros solidários.  

 

É através desse entendimento de cidadania restrito à responsabilidade moral 

privada que a sociedade é chamada a se engajar no trabalho voluntário e 

filantrópico, que se torna cada vez mais o hobby favorito da classe média 

brasileira, quando não mais uma alternativa terapêutica para aflições 

individuais (DAGNINO, 2004, p. 157). 

 

A autora ressalta que na elaboração de políticas sociais decorrentes da luta contra a 

desigualdade e pobreza, por direitos iguais e ampliação da cidadania, é que a sociedade foi 

participativa no sentido de reivindicar direitos universais, porém, com o progresso da agenda 

neoliberal, tais políticas são direcionadas a parcelas especificas da sociedade. Nessa 

perspectiva, Dagnino (2004, p. 158) aponta que os “alvos dessas políticas não são vistos como 

cidadãos, com direitos a ter direitos, mas como seres humanos “carentes”, a serem atendidos 

pela caridade, pública ou privada”, e assim os benefícios sociais e serviços direcionados apenas 

à parcela mais vulnerável da população tomariam o espaço dos direitos universais.  

As questões tratadas por Dagnino (2004) para elucidar a existência de uma confluência 

perversa entre dois projetos de sociedade auxiliam na percepção de tais questões durante os 

governos pós-Constituição de 1988, nos conflitos de interesses e na configuração de políticas a 

respeito dos Direitos Humanos. 
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3.1 Governos Fernando Henrique Cardoso e Programas Nacionais de Direitos 

Humanos 1 e 2 
 

Iniciando com um breve histórico dos governos que implementaram as diretrizes do 

receituário neoliberal, veremos que Behring (2019, p. 45) determina o Plano Real, 

implementado no governo de Fernando Henrique Cardoso, como a “primeira fase consistente 

do neoliberalismo no Brasil”. De acordo com Pantaleão (2017, p. 69), FHC proclamava que, 

com a sua posse, chegava ao fim a herança de “Estado desenvolvimentista e intervencionista” 

da Era Vargas, que marcava em maior ou menor medida todos os governos até ali. O autor 

explicita que a própria Constituição de 1988 carregava esse viés, em que o Estado se 

responsabiliza pela garantia e promoção dos direitos aos cidadãos, ou seja, se nossa Carta 

Constitucional não sugere um Estado mínimo, já podemos identificar o choque entre projetos 

de que trata Dagnino (2004). 

Behring (2019) cita que, nesse período, houve uma reorganização do Estado a fim de se 

ajustar a esse novo modelo de reprodução do capital, que demandou a “escolha político-

econômica” de um longo ajuste fiscal como ponto central. As dívidas externas e internas, 

consequentes da política econômica adotada no período, enfraqueceram ainda mais as 

possibilidades de investimentos em políticas sociais e apresentaram os resultados 

insignificantes da reforma no campo da execução eficaz de políticas públicas.  

Além disso, outro aspecto que Behring (2019, p. 49) destaca dessa contrarreforma 

neoliberal foi o Programa de Publicização, que criou “agências executivas" e “organizações 

sociais, bem como a regulamentação do chamado Terceiro Setor para a execução de políticas 

públicas, com destaque para a política social”, junto com o voluntariado, por promover a 

desprofissionalização do trabalho na área, que se afasta da ideia de seguridade expressa na 

Constituição de 1988. A autora conclui que o “trinômio do neoliberalismo para políticas sociais 

– privatização, focalização e descentralização” (BEHRING, 2019, p. 51), no governo FHC, se 

aprofunda por meio deste programa. 

Como expõe Freire (2014, p. 82), o governo FHC “evidenciou que o compromisso era 

com a garantia dos direitos individuais e com a abertura ao “livre mercado’”, fato que dificultou 

a concretização dos princípios expostos na Constituição de 1988 pois, ao desresponsabilizar o 

Estado de seus compromissos com a efetivação de direitos sociais, o governo FHC cerceia 

perspectivas de universalização dos direitos. Segundo Behring (2019, p. 51), ao mesmo tempo 

em que a política liberal se concretizava no Brasil, houve um aumento da “demanda social, 

associada ao aumento do desemprego e da pobreza, aprofundados pela macroeconomia do 

Plano Real”.  
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O primeiro PNDH (Programa Nacional de Direitos Humanos) foi construído em 1996, 

coordenado por José Gregori, chefe de gabinete de FHC. O programa, alinhado à DUDH foi 

resultado de orientações emitidas na Conferência Mundial de Direitos Humanos ocorrida em 

Vienna, no ano de 1993, atribuindo destaque significativo aos Direitos Humanos na elaboração 

das políticas sociais. Segundo Pantaleão (2017, p. 81), os temas abordados pela Conferência se 

referiam à 

reafirmação de apoio a Carta de Direitos Humanos estabelecida em 1948 e 

demais documentos internacionais referentes ao tema produzidos até o 

momento; à autodeterminação dos povos e aos processos de liberdade e 

auxílio mútuo na manutenção dos Direitos Humanos; à maior implementação 

de políticas neste campo por parte das organizações internacionais, regionais, 

locais e de empresas; ao maior respeito às minorias nacionais ou éticas, 

religiosas e linguísticas; aos povos indígenas; aos imigrantes; à igualdade de 

estatuto e Direitos Humanos das mulheres; aos direitos das crianças; a um 

maior comprometimento em educação sobre os Direitos Humanos; e a um 

mais amplo acompanhamento da Conferência Mundial de Direitos Humanos 

pelas agências e países membros da Organização das Nações Unidas (ONU) 

 

 É importante ressaltar que a Constituição Federal de 1988 responsabiliza o Estado na 

formulação de políticas públicas que viabilizem “a universalização do acesso aos direitos 

econômicos, sociais, políticos e culturais e de elaborar e executar políticas consequentes” 

(ADORNO, 2010, p. 9). Pantaleão (2017) indica que, até a criação do PNDH, não havia 

qualquer programa com a finalidade de concretização dos Direitos Humanos no Brasil, apesar 

do país ter assinado a Carta de Declaração Universal dos Direitos Humanos e apresentar em sua 

Constituição a imprescindibilidade do respeito a tais direitos, assim o PNDH de 1996 inaugura 

o direcionamento por parte do Governo para a consumação dos direitos contidos em seu texto. 

Sua construção durou oito meses, foi conduzida pela Coordenadoria do Programa Nacional de 

Direitos Humanos e com contribuições de “organizações não-governamentais (ONGs), 

universidades e centros de pesquisa, como a coleta de dados realizada pela Universidade de São 

Paulo por intermédio do Núcleo de Estudos da Violência – NEV/USP” (PANTALEÃO, 2017. 

p. 82) 

Em seu texto, o PNDH I, contém a característica do incentivo à participação das 

organizações da sociedade civil, que se desenvolvem a partir de esforços comuns, apresentando 

sua construção da seguinte forma: 

 

Na elaboração do Programa foram realizados entre novembro de 1995 e março 

de 1996 seis seminários regionais - São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belém, 

Porto Alegre e Natal, com 334 participantes, pertencentes a 210 entidades. 

Foram realizadas consultas, por telefone e fax, a um largo espectro de centros 

de direitos humanos e personalidades. Foi realizada uma exposição no 
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Encontro do Movimento Nacional dos Direitos Humanos, em Brasília, no mês 

de fevereiro de 1996. Finalmente, o projeto do Programa foi apresentado e 

debatido na I Conferência Nacional de Direitos Humanos, promovida pela 

Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Deputados, com o apoio do 

Fórum das Comissões Legislativas de Direitos Humanos, Comissão de 

Direitos Humanos da OAB Federal, Movimento Nacional de Direitos 

Humanos, CNBB, FENAJ, INESC, SERPAJ e CIMI, em abril de 1996. O 

Programa foi encaminhado, ainda, a várias entidades internacionais. Neste 

processo de elaboração, foi colocada em prática a parceria entre o Estado e as 

organizações da sociedade civil. Na execução concreta do Programa, a mesma 

parceria será intensificada. Além das organizações de direitos humanos, 

universidades, centros de pesquisa, empresas, sindicatos, associações 

empresariais, fundações, enfim, toda a sociedade brasileira deverá ter um 

papel ativo para que este Programa se efetive como realidade. (BRASIL, 

1996) 

 

O programa privilegiou direitos civis, “que ferem mais diretamente a integridade física 

e o espaço de cidadania de cada um” (BRASIL, 1996), explicitando os pontos de seu enfoque 

como “os entraves à cidadania plena que levam à violação sistemática dos direitos, visando a 

proteger o direito à vida e à integridade física; o direito à liberdade; o direito à igualdade perante 

à lei (BRASIL, 1996), ou seja, como pontua Adorno (2010), seu alvo era reprimir injustiças, 

práticas abusivas e a falta de punição, especialmente por parte das forças de segurança. Suas 

228 propostas de ações governamentais se dividem em 7 pontos, com metas de curto, médio e 

longo prazo para efetivação:  

 

• Políticas públicas para proteção e promoção dos Direitos Humanos no Brasil 

• Proteção do direito à vida: Segurança das pessoas; luta contra a impunidade 

• Proteção do direito à liberdade: Liberdade de Expressão e Classificação 

Indicativa; Trabalho Forçado; Penas privativas de liberdade 

• Proteção do direito a tratamento igualitário perante a lei: Direitos Humanos, 

Direitos de Todos; Crianças e Adolescentes; Mulheres; População Negra; Sociedades 

Indígenas; Estrangeiros, Refugiados e Migrantes Brasileiros; Terceira Idade; Pessoas 

portadoras de deficiência 

• Educação e Cidadania - Bases para uma cultura de Direitos Humanos: Produção 

e Distribuição de Informações e Conhecimento; Conscientização e Mobilização pelos 

Direitos Humanos 

• Ações internacionais para proteção e promoção dos Direitos Humanos: 

Ratificação de atos internacionais; Implementação e divulgação de atos internacionais; 

Apoio a organizações e operações de defesa dos direitos humanos 
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• Implementação e Monitoramento do Programa Nacional de Direitos Humanos: 

Implementação; Monitoramento 

 

Pantaleão (2017) destaca que a cooperação com organizações da sociedade civil fazia 

parte do processo para a implementação do PNDH, no entanto a imprescindível atuação do 

governo, mesmo passado um ano de sua criação, ainda era irrisória. A explicação para essa 

questão está no neoliberalismo: a natureza dos Direitos Humanos demanda, para sua 

materialização, a constituição e expansão de políticas públicas, condição que contrasta com a 

política neoliberal.      

O segundo PNDH, coordenado por Paulo Sérgio Pinheiro, Secretário de Direitos 

Humanos do governo FHC, foi criado no final do segundo mandato de FHC (1999 – 2002) e 

conta com 518 propostas ao todo, sendo a primeira delas indicadora de seu direcionamento, no 

sentido de “apoiar a formulação, a implementação e a avaliação de políticas e ações sociais para 

a redução das desigualdades econômicas, sociais e culturais existentes no país, visando à plena 

realização do direito ao desenvolvimento e conferindo prioridade às necessidades dos grupos 

socialmente vulneráveis” (BRASIL, 2002). Com o propósito de atualizar o programa, o PNDH 

II explicita esse novo direcionamento em sua introdução: 

 

O processo de revisão do PNDH constitui um novo marco na promoção e 

proteção dos direitos humanos no País, ao elevar os direitos econômicos, 

sociais e culturais ao mesmo patamar de importância dos direitos civis e 

políticos, atendendo a reivindicação formulada pela sociedade civil por 

ocasião da IV Conferência Nacional de Direitos Humanos, realizada em 13 e 

14 de maio de 1999 na Câmara dos Deputados, em Brasília. (BRASIL, 2002) 

 

Com a colaboração do Núcleo de Estudos da Violência – NEV/USP, manteve o esquema 

utilizado na elaboração do PNDH I, estruturado em seminários, contando com a participação 

de diversas entidades. Segundo Pantaleão (2017), mesmo com a desaprovação da atuação do 

governo, por conta da ausência de ações que levassem à efetivação das propostas do primeiro 

programa, a equipe do NEV/USP considerava o fato de haver um PNDH um progresso no 

campo dos Direitos Humanos. Dessa forma, partindo do mesmo modelo utilizado no primeiro 

texto para realizar o debate das propostas com a sociedade civil, oito seminários foram 

realizados em um período de oito meses e, mesmo com sua ampliação, não houve a participação 

de todos os estados, comprometendo a visibilidade de algumas questões regionais.  
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3.2 Governos petistas e a construção do PNDH 3 

  

Seguindo o breve histórico dos governos que seguiram as diretrizes do receituário 

neoliberal, de acordo com Behring (2019), os mandatos petistas, apesar de não se afastarem dos 

princípios basilares dessa agenda ou até mesmo de não chegarem a um “reformismo fraco”, se 

desviaram dos preceitos neoliberais mais ortodoxos. Boito Jr. (2016, p. 25) determina dois 

cenários políticos existentes no período: de um lado havia o campo representado pelos governos 

petistas, que atuava em favor do crescimento econômico em desfavor do capital internacional, 

políticas sociais e alguns movimentos sociais, sendo composto pela “grande burguesia interna 

[...] parte da baixa classe média, a maior parte da classe operária, do campesinato e dos 

trabalhadores da massa marginal”; e, do outro lado, o campo neoliberal, “que era também uma 

frente de classes [...] dirigida pela fração da burguesia brasileira integrada ao capital 

internacional” (BOITO JR, 2016, p. 26), apoiado também pela alta classe média, adversa às 

políticas sociais por julgarem onerosas ao Estado e por constituírem ameaça às suas posições 

sociais e econômicas.  

Para uma sucinta retomada histórica do período, relembramos que Luiz Inácio Lula da 

Silva foi eleito em 2002, com uma história de saída da extrema pobreza, envolvimento nos 

movimentos sindicais e formação do Partido dos Trabalhadores (PT). Seu governo, como expõe 

Anderson (2011), ao herdar um país com a dívida pública duplicada, não supriu as expectativas 

durante o primeiro ano. Apenas em 2004 o crescimento retorna, porém, sem efeito no aumento 

da dívida pública e na taxa de juros, sendo o descontentamento agravado em 2005 por 

escândalos de corrupção envolvendo membros do PT. A partir de tais casos, o governo entra na 

mira da mídia, que passa a cobrir detalhadamente os eventos desencadeados pela revelação do 

“mensalão”.  

 Acuado pela mídia e pela má avaliação do seu governo, de acordo ainda com Anderson 

(2011), Lula dispôs de duas circunstâncias que mudaram o cenário a seu favor, “a volta do 

crescimento econômico sustentado” e a decisão de que a “miséria tinha que ser tratada de modo 

mais sério do que no passado” (ANDERSON, 2011, p. 28). Assim, transformando o Fome Zero, 

pouco eficaz na sua gestão, no programa Bolsa Família, cujo custo para o Estado era baixo e o 

efeito político alto, Lula comunica aos brasileiros sua preocupação para com o povo, criando 

um meio de ajudar “a reduzir a pobreza e a estimular a demanda nas regiões mais carentes do 

país” (ANDERSON, 2011, p. 29), conquistando afinal o apoio popular.   

Behring (2019) sinaliza que a política econômica adotada nos governos Lula teve fortes 

efeitos sobre a realidade da população que vivia em situação de grande pobreza e miséria, ainda 
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que não tenha ocorrido pela via da ampliação dos direitos universais. Contudo, destaca que essa 

economia política beneficiou em dimensões muito maiores a elite, principalmente o 

agronegócio e o “capital portador de juros”, assim, segundo a autora, citando Arcary (2011), 

podemos definir como um período de “reformismo quase sem reformas”. Listando as 

características do período, expõe que se apoiou na 

 

expansão do emprego, majoritariamente de baixa remuneração, houve nítida 

redução das pobrezas extrema e absoluta [...] queda do desemprego, na 

formalização do emprego [...] no aumento do salário mínimo, e na expansão 

do crédito, especialmente o consignado [...] combinados aos programas de 

transferência de renda – Programa Bolsa Família (PBF), Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) e Previdência Social –, com maior peso destes 

dois últimos (BEHRING, 2019, p. 54) 

 

A reeleição de Lula em 2006 contou com forte apoio de idosos e da população mais 

pobre, como expõe Anderson (2011), muito mais que da classe média, apoiadora durante a 

campanha anterior, e isso devido aos escândalos de corrupção. Behring (2019), defende que as 

transformações durante o governo Lula foram, sim, importantes, em razão da visibilidade dada 

a determinados grupos, antes desatendidos, porém com suas limitações, já discutidas, pela 

obediência à agenda neoliberal. Apesar dos méritos, o governo sequer chegou ao reformismo.  

É importante, para a compreensão dos desdobramentos históricos posteriores, o 

conhecimento de três posições, destacadas por Anderson (2011), que passaremos a discutir nos 

próximos parágrafos. Iniciando pelo ponto de vista do antecessor no governo, FHC, e seus 

partidários, a acusação de que o governo Lula representava um arcaico populismo que 

manipulava as massas.                                                                       

A segunda perspectiva é a de André Singer, que versa a respeito da “psicologia dos 

pobres brasileiros”, segundo a qual existiria um “subproletariado que compreende quase a 

metade — 48% — da população, movido por duas emoções principais: a esperança de que o 

Estado possa moderar a desigualdade, e o medo de que os movimentos sociais possam gerar a 

desordem” (ANDERSON, 2011, p. 34). Assim, Lula compreende que tanto a elite quanto os 

mais pobres precisam sentir segurança no seu governo. Essa segurança em realidade foi 

conquistada, pois sua reeleição se deu graças a esse subproletariado que, “ao contrário dos 

trabalhadores no emprego formal, não podem se defender da inflação, e repudiam as greves 

ainda mais do que os ricos, como uma ameaça à vida cotidiana” (ANDERSON, 2011, p. 34). 

Nesse sentido, sem que a esquerda compreenda que a massa populacional mais pobre teme a 
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instabilidade e o conflito, é que a direita angaria votos a partir de seu posicionamento 

conservador.  

A terceira perspectiva é a apresentada pelo sociólogo Chico de Oliveira, que defende 

uma análise realista do governo Lula. Sem discordar de Singer a respeito do subproletariado se 

definir como um grupo “sem ressentimento dos ricos, satisfeito com a mitigação modesta e 

gradual de seu padrão de vida” (ANDERSON, 2011, p. 39), sua posição se refere mais à sua 

base eleitoral, composta principalmente por “pobres não organizados da economia informal” e, 

entre eles, um modo de governo distorcido, onde impera uma “hegemonia10 às avessas”, em 

que os dominados ganham a permissão dos dominadores para a governação da sociedade, 

somente para legitimar as condições de sua exploração, ou seja, em uma conjuntura na qual 

sindicatos passam a fazer parte da administração federal e militantes a serem empregados, 

gerando uma classe heterogênea baseada na corrupção, “o domínio do capital e suas misérias 

continuaram tão implacáveis como sempre” (ANDERSON, 2011, p. 41). Essa última questão 

também pode ser elucidada pelo que Miguel (2016, p. 30) define como acomodação, indicando 

que, no governo do PT, “suas lideranças e suas bases foram de fato incorporadas”. 

Outro tópico importante destacado por Anderson (2011), é a posição da mídia a respeito 

de Lula. De acordo com o autor, ao contrário dos elogios à administração do presidente no 

exterior, a mídia brasileira retratava o governo como comandado por um ignorante a respeito 

da economia e das liberdades individuais, que representava perigo à democracia e à propriedade 

privada. Essa questão é explicada pelo autor, a partir do fato de que a mídiahavia perdido seu 

poder de decisão na política (conquistado desde o fim da ditadura) para o bom relacionamento 

de Lula com a população, e essa mídia encontrava na classe média tradicional seu apoio, fruto 

da perda de status.  

Partindo do fato de que a economia progredia durante o governo, Anderson (2011, p. 

37) identifica que a “mistura de humilhação política entre os proprietários dos meios de 

comunicação e editores e o ressentimento social entre os leitores resultaram numa quase sempre 

bizarra ladainha acrimoniosa de antilulismo, estranha a qualquer senso objetivo de interesse de 

classe”. Esse posicionamento midiático se mantém e até mesmo se agrava no governo Dilma, 

implicando mais tarde o contexto político atual, sobre o qual este trabalho desenvolve sua 

análise.  

 

10 “para Gramsci a hegemonia em uma ordem social capitalista era a ascendência moral dos proprietários sobre 

as classes trabalhadoras, garantindo o consentimento dos dominados à sua própria dominação” (ANDERSON, 

2011, p. 40) 
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Após revisar brevemente o governo Lula, focaremos em sua atuação frente à política de 

Direitos Humanos, com a revisão do PNDH, já no fim de seu mandato. D’addio (2016) utiliza 

como referência Bobbio (2012) para destacar a diferença entre democracia formal (onde  há a 

garantia em forma de legislação) e substancial (onde os conteúdos garantidos por lei são 

respeitados e aplicados), indicando que o argumento também pode ser utilizado no campo dos 

Direitos Humanos. Estes, por vezes, se apoiam em progressos evidenciados legislativamente, e 

se manifestam mais como “cartas de intenções” do que como representações relevantes para o 

aprofundamento da democracia no país.  

Em maio de 2010, o governo Lula apresenta a versão revisada do PNDH 3, que havia 

sido publicado em dezembro de 2009. O programa representou um aperfeiçoamento em relação 

às políticas de Direitos Humanos no Brasil ou, como apresenta Adorno (2010, p. 6), “situa-se 

na linha evolutiva das ideias e dos programas governamentais que apontam antes continuidades 

do que rupturas entre os governos FHC e Lula”. Como expõe D’addio (2016), essa evolução 

ocorreu devido à sua fundamentação contar com uma participação maior da sociedade e por 

articular e estabelecer metas para políticas públicas na área que envolvessem todos os 

ministérios. Por esse motivo, o programa supera a perspectiva de “carta de intenções” e passa 

a ser interpretado como um “plano de ação”, uma vez que “vai além das políticas específicas e 

formula políticas públicas nacionais e transversais” (D’ADDIO, 2016, p. 78).  

Formulado com base na 11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos que articulou, 

por meio de um Grupo de Trabalho Nacional, a organização dos trabalhos, elaboração de 

propostas e diretrizes para as conferências estaduais (BRASIL, 2010), o texto inclui, além dos 

direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, os chamados “direitos de terceira 

geração”, que podem ser exemplificados pelos movimentos LGBT, feministas, em defesa do 

meio ambiente, entre outros, estando, dessa forma, direcionado pela igualdade de dignidade 

para todos (D’ADDIO, 2016). Assim,  

 

pautados pela transversalidade temática, pela metodologia integradora e pela 

articulação entre os poderes públicos e as organizações da sociedade civil, os 

26 estados e o Distrito Federal convocaram e realizaram oficialmente suas 

conferências, garantindo força institucional ao debate. Realizaram-se 137 

encontros prévios às etapas estaduais e distrital, denominados Conferências 

Livres, regionais, territoriais, municipais ou Pré-Conferências. Participaram 

ativamente do processo cerca de 14 mil pessoas, reunindo membros dos 

poderes públicos e representantes dos movimentos de mulheres, defensores 

dos direitos da criança e do adolescente, pessoas com deficiência, negros e 

quilombolas, militantes da diversidade sexual, pessoas idosas, ambientalistas, 

sem-terra, sem-teto, indígenas, comunidades de terreiro, ciganos, populações 

ribeirinhas, entre outros. A iniciativa, compartilhada entre sociedade civil e 
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poderes republicanos, mostrou-se capaz de gerar as bases para formulação de 

uma Política Nacional de Direitos Humanos como verdadeira política de 

Estado. (BRASIL, 2010) 

  

A característica marcante do 3º PNDH, de acordo com D’addio (2016, p. 79), é sua 

estrutura objetiva e o direcionamento de suas metas e práticas para as mãos dos ministérios e 

órgãos governamentais. Sendo assim, fica nítida a “atribuição de responsabilidades, o Programa 

Nacional de Direitos Humanos indica ser potencialmente executável, o que, todavia, foi 

politicamente inviabilizado”, estando essa questão relacionada à necessidade de apaziguamento 

devido a divergências apresentadas por diversos setores mais conservadores e da grande mídia, 

além do interesse, por parte do então Presidente Lula, em eleger sua sucessora, Dilma Rousseff, 

tendo esta mesma se distanciado do programa por conta das polêmicas que quase inviabilizaram 

sua eleição.  

Tais desacordos são explicados por D’addio (2016, p. 79) como frutos do próprio 

aumento da participação social, sendo os temas controversos relacionados à “laicidade do 

Estado, aborto, conflitos agrários, regulação da mídia, união entre casais homossexuais, taxação 

de grandes fortunas e regime militar”.  

O autor expõe que a primeira versão do Programa, publicado em dezembro de 2009, 

sofreu com a desaprovação de diversas categorias, até mesmo de importantes membros do 

governo. O item que tratava da anulação de permissões de transmissão caso os conteúdos 

abordados pela imprensa violassem os Direitos Humanos, ocasionou a reprovação e ataques por 

parte da mídia, inclusive utilizando justificativas falaciosas; a laicidade, o aborto, e o 

impedimento de exposição de símbolos religiosos em órgãos públicos, levaram à forte oposição 

por parte de organizações religiosas, “especialmente os ligados a parlamentares evangélicos e 

a Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB)” (D’ADDIO, 2016, p. 81) e, como sinaliza 

o autor, a força dessa oposição se potencializa pelo fato de muitas dessas organizações serem 

fortemente atuantes na mídia; latifundiários se opunham à forma como o Programa apresentava 

para a resolução de conflitos; e a oposição, por parte dos militares, à questões relacionadas ao 

período da ditadura.  

D’addio (2016) expõe que, após todos os ataques, o então presidente Lula modificou o 

texto, juntamente com ministros de seu governo, sem a presença de uma equipe técnica. Dessa 

forma, concessões foram feitas para os opositores/forças conservadoras na intenção de 

preservar algo do Programa. Assim é publicado o decreto 7.177 de 2010, no qual a temática do 

aborto já não aparecia como plano do governo; os pontos sobre a laicidade do Estado foram 

removidos; o controle sobre o desrespeito aos Direitos Humanos na mídia foi alterado para a 
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“criação de marco legal, todavia, somente para “estabelecer o respeito aos Direitos Humanos”, 

sem ter penalizações vinculadas em caso de descumprimento da determinação” (D’ADDIO, 

2016, p. 92); e os tópicos relacionados à Ditadura Militar foram editados, inclusive alterando o 

termo por outros mais genéricos, como a troca da frase ‘“regime de 1964–1985” por “graves 

violações de direitos humanos”’ (D’ADDIO, 2016, p. 93) e, a partir disso, critica a “hipocrisia 

para se lidar com a ditadura militar brasileira”, sempre sendo obrigatório o uso de suavizações 

de linguagem ao tratar sobre o tema.  

O autor indica que, mesmo após as edições realizadas na versão final do PNDH-3, os 

tópicos polêmicos, como o aborto, foram usados durante o período de campanha de Dilma 

Rousseff que, ao se defender das acusações da oposição e de grupos religiosos/conservadores, 

acaba por assinar uma carta de compromisso, em que se compromete a não “promover nenhuma 

iniciativa que afronte a família” (ROUSSEFF, 2010 apud D’ADDIO, 2016, p. 97), reduzindo o 

PNDH a uma “ampla carta de intenções”.  

A tendência conservadora ganha força tanto durante a campanha quanto nas ações do 

governo, como evidencia D’addio (2016, p. 98), pelo “avanço de forças conservadoras no 

mosaico político do presidencialismo de coalização e uma menor disposição presidencial para 

advogar por causas mais liberais”. O autor destaca que o tema dos Direitos Humanos no 

governo não se orientava pelo Programa e não esteve em evidência durante o governo Dilma, 

sendo a Comissão Nacional da Verdade o principal ponto presente no PNDH, plenamente 

abordado pela Secretaria de Direitos Humanos. Tudo isso indica uma involução em relação aos 

Direitos Humanos, provocada pelo direcionamento conservador já citado, inclusive por meio 

da inserção das igrejas evangélicas no governo.  

Queiroz (2018, p. 139) aponta que alguns autores denominam os governos petistas como 

neodesenvolvimentistas, devido a “um programa de política econômica e social que favoreceu 

avanços no campo social [...] enquanto manteve intactas as bases econômicas e as estruturas de 

acumulação interna”, e sua frente política é composta, segundo o autor, pela “grande burguesia 

interna [...] a classe trabalhadora, o campesinato e a pequena classe média, que se encontravam 

excluída do bloco no poder, além da massa marginal” (QUEIROZ, 2018, p. 140).                                                      

A heterogeneidade dessa burguesia interna permitia a possibilidade de divergências 

entre si, porém o autor destaca a concordância entre elas, utilizando Boito Jr., já que entre seus 

interesses estavam o amparo por parte do Estado frente ao capital estrangeiro, tendo muitas de 

suas pautas privilegiadas, portanto, longe de ser homogêneo, era formado pelo que o autor 

chama de “unidade contraditória”, com seus conflitos incubados durante a fase de crescimento 

econômico.  
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Queiroz (2018) afirma que essa frente tinha sua opositora: o campo neoliberal ortodoxo, 

dominado pelo forte capital financeiro internacional, assim como a burguesia nacional 

relacionada a ele, a alta classe média e os latifundiários. Essa fração se sentia desprezada pelo 

governo petista e tem seus interesses defendidos pela grande mídia e partidos como DEM e 

PSDB. Chamando atenção para essa alta classe média, o autor indica que, apesar de desfrutarem 

das vantagens geradas pelos governos do PT, como o crescimento do salário, sentiram que seus 

privilégios haviam sido ameaçados, em relação ao pagamento de empregadas domésticas e a 

convivência com classes mais baixas em espaços antes considerados de elite.  

O governo Lula enfrentou a crise financeira internacional de 2008 de forma bem 

sucedida, como indica o autor, incentivando mercado e produção internos, por meio de uma 

tríade constituída por “flexibilização fiscal (desonerações fiscais), política monetária expansiva 

(aumento da liquidez no mercado doméstico, resultando na expansão da oferta de crédito e no 

barateamento do crédito, tanto para investimentos como para o consumo) e investimentos 

públicos” (QUEIROZ, 2018, p. 142).  

Porém, por seguir essa mesma fórmula para a contenção da crise financeira internacional 

a partir da “nova matriz econômica”, que avançava além do tripé rígido do governo Lula, por 

meio de sua política monetária com a diminuição da taxa Selic; suporte ao oferecimento de 

crédito por parte dos bancos públicos, que levou os demais para o mesmo caminho; 

investimentos públicos; incentivos à produção industrial (QUEIROZ, 2018), o governo Dilma 

provocou tensões políticas e reforçou antagonismos, portanto é no governo de Dilma que o 

neodesenvolvimentismo inicia seu declínio.  

Ao priorizar a burguesia industrial em detrimento da burguesia financeira, o autor 

expõe, com base em Singer (2015), que se fortalece o confronto com a parcela rentista desta 

última, em especial os banqueiros, que se unem ao campo neoliberal ortodoxo.  

Relembrando o que Queiroz (2018) indica a respeito da "unidade contraditória", em que 

segmentos de classes opostas coexistem sem eliminar as divergências, mas deixando-as de lado 

durante um período de crescimento econômico, ao adotar a postura a favor da burguesia 

industrial, Dilma se coloca como alvo, após a “pressão inflacionária (inflação do tomate) e pelo 

fraco resultado do PIB” juntamente com “as manifestações de junho de 2013” (QUEIROZ, 

2018, p. 145).  

Importante destacar que Singer (2015) expõe que Dilma se diferenciou de Lula frente à 

crise em um ponto crucial: a politização. Ao transformar a redução de lucros dos bancos em 

ordem do executivo, o governo da presidenta assumia a prerrogativa de interferir sobre o lucro, 

âmago do capitalismo. Como consequência, a burguesia industrial, privilegiada pelas medidas 
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econômicas do governo, passam para a oposição, pelo receio de também ter que abrir mão dos 

lucros em nome do progresso da economia, assim, segundo Queiroz (2018), a atmosfera, 

favorecida pelas manifestações de junho de 2013, foi aproveitada pelo campo neoliberal 

ortodoxo para o que o autor chama de “formar um consenso” em torno de questões que não se 

relacionavam com as reivindicações sociais originais e levariam ao impeachment da presidenta 

da república, que trataremos no capítulo seguinte. 

Retomando o enfoque nos Direitos Humanos, apesar das orientações do PNDH-3 não 

terem sido plenamente cumpridas, é inegável que os governos Lula e Dilma se diferenciaram 

dos governos FHC, principalmente em relação aos programas sociais. Tais governos 

promoveram um enfoque nas “políticas compensatórias e seletivas (vide a implementação e o 

exacerbado crescimento do Programa Bolsa Família, assim como a criação de novos programas 

sociais de mesmo cunho)” (FREIRE, 2014, p. 83). A autora expõe que muitas dessas políticas 

estão fundamentadas nos Direitos Humanos, direcionadas aos mais pobres e dessa forma 

reforçam o que Freire (2014) chama de “subalternização” de uma fração da sociedade que não 

consegue se apoderar dos frutos gerados pela economia (excludente) e que precisam utilizar os 

programas sociais para sobreviver.   

Essas políticas “ad hoc, casuísticas, fragmentadas, sem regras estáveis e operando em 

redes obsoletas e deterioradas” (YAZBECK, 2001 apud FREIRE, 2014, p. 37) representam 

forte ameaça aos direitos sociais e, por consequência, aos Direitos Humanos. Freire (2014) 

afirma que as atuações de todos os governos pós Constituição de 1988 intensificaram as 

limitações para a universalização dos direitos, que se chocam com limitações impostas pelo 

capitalismo, e manifestaram uma deslocação do público para o privado no tratamento desses 

direitos em oposição aos progressos nos campos sociais e políticos.  

Para Adorno (2010), o tópico “memória e verdade” foi o catalizador das controvérsias 

e críticas a respeito do PNDH 3. Isso porque os três programas apresentam temas comuns, 

certamente mais desenvolvidos em um ou outro tópico, sem que haja exatamente uma relação 

de descontinuidade entre eles. Ao se tocar nesse ponto, percebemos que não há renovação no 

setor militar e nem grandes representantes que tenham vontade de reconsiderar sua história e 

agir no sentido de reconhecer e punir os envolvidos nos crimes perpetrados durante a ditadura. 

Portanto, se há a relação de continuidade entre os programas e apenas o último recebeu duras 

críticas, devemos considerar o fato que o Partido dos Trabalhadores, em sua gênese, sempre 

esteve relacionado aos movimentos sociais, diferente de seu antecessor, que teve mais 

facilidade ao abordar temas “espinhosos”, mesmo sob protestos de alguns movimentos. 

Retomando o tema da participação, é justamente no campo das decisões políticas e sua relação 
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com a sociedade, como expõe Adorno (2010), que os protestos dos conservadores se 

intensificam, por relacionarem a questão a uma menor submissão ao congresso, onde as 

decisões seriam tomadas pelos parlamentares representantes do povo.   

Temas presentes no PNDH 3 como aborto, participação, memória e verdade, intenção 

de separar o religioso do público, união entre pessoas do mesmo sexo, juntamente com a 

tentativa de tornar o espaço midiático mais alinhado aos Direitos Humanos, reforçaram e 

reviveram o forte conservadorismo da sociedade brasileira, “em matéria de hábitos e costumes, 

suas tradicionais dificuldades de aceitar diferenças, de conviver com novos padrões de 

relacionamento, menos hierarquizados, menos sujeitos a regras fixas e rígidas” (ADORNO, 

2010, p. 19), assim como trouxeram à tona antigas ameaças, que voltam a produzir preocupação 

na perspectiva da oposição, causando mais conflitos que conciliação e restaurando debates que 

se julgavam ultrapassados.  

Tais questões, juntamente com o difícil momento político e econômico em que se 

encontrava o governo Dilma, acentuado pelas manifestações de 2013, abrem espaço para o 

avanço da direita e do conservadorismo. Segundo Queiroz (2018, p. 149), o processo de 

decadência do governo Dilma ocorreu em três etapas: a político-partidária, iniciada logo após 

o período eleitoral, na qual o PT sai vitorioso no Executivo, porém perde a maioria aliada na 

câmara, travando a economia; a etapa jurídico-legal, na qual se destaca a operação Lava Jato, 

de tendência neoliberal, que operava como “uma espécie de partido político da alta classe 

média”, adotando uma orientação política; e por fim a crise política que, de acordo com autor, 

era basicamente a crise do neodesenvolvimentismo. 

As manifestações de 2013 nasceram contra o aumento das tarifas do transporte público, 

depois foram cooptadas por movimentos alinhados a pautas reacionárias e conservadoras. Essas 

pautas, alinhadas à alta classe média e apoiadas pela grande mídia, mudaram os rumos das 

reivindicações iniciais, acabando por fazer triunfar o projeto neoliberal conservador, como 

assinala Queiroz (2018). O autor destaca o choque nas ruas entre os “novos movimentos sociais 

de direita e extrema direita – como o MBL, o Vem pra Rua, Revoltados Online” e “partidos 

políticos e movimentos sociais de esquerda” (QUEIROZ, 2018, p. 147), sendo estes primeiros 

importantes ferramentas para o campo neoliberal, ocultando os verdadeiros objetivos dessa 

agenda através de seus posicionamentos pelo fim da corrupção, impunidade ou 

“assistencialismo”. Esse avanço de movimentos de direita e extrema direita realizaram 

inúmeras investidas contra o governo de Dilma Rousseff, juntamente com a grande mídia, 

juízes federais que assumiram a chamada Operação Lava Jato, a oposição, o capital 
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internacional e a burguesia nacional. Como destaca Miguel (2016, p. 31), os movimentos para 

deslegitimar tais governos iniciaram há anos, mas o golpe foi “desferido a jato”. 

É importante reforçar que a crise, de acordo com Boito Jr (2016, p. 26), não foi “um 

levante das “elites” contra um governo “dos trabalhadores’, porque os governos petistas não se 

constituíam como tal. Suas políticas beneficiaram as ambições das grandes empresas nacionais, 

no entanto também não se fundamentavam como governos “da burguesia”, pois esta sempre se 

constituiu como oposição. Para o autor, alguns acontecimentos foram decisivos para o sucesso 

da ofensiva neoliberal: a alta classe média como força atuante no processo político, a retirada 

do apoio da grande burguesia interna e a inércia e recuada do governo Dilma frente à ofensiva 

conservadora e neoliberal.  
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4 AVANÇO DA EXTREMA DIREITA 

 

O golpe de 2016, segundo Miguel (2016, p. 29), rompe com a prática democrática pois, 

a “Constituição de 1988 garantia a vigência das instituições mínimas da democracia liberal: o 

voto popular como meio necessário para a obtenção do poder político e o império da lei”. O 

autor pontua que, no processo democrático, o direito de governar representando um povo só 

pode ser reconhecido através do voto, portanto, o impeachment da presidenta sem a 

comprovação de um crime de responsabilidade fere o princípio da intercambialidade11. O 

processo de deposição da presidenta eleita foi justificado, como expõe Löwy (2016), como 

resultante de “pedaladas fiscais12”, ato usual nos mantados anteriores que, inclusive, tem se 

mostrado no governo atual. 

Para o processo de compreensão da movimentação política e social que começa a 

progredir no governo Dilma e assume seu êxito com o impeachment, golpe de Estado 

camuflado de processo legal, é necessário entender “quais são os atores e qual é o enredo do 

drama chamado crise”, de acordo com Boito Jr (2016, p. 24). O autor parte de uma perspectiva 

marxista, utilizando o conceito de classes sociais, assim sendo expõe que o antagonismo entre 

as classes ou segmentos destas constitui o processo político, sendo a crise resultante da 

intensificação de tais conflitos13 labirínticos e diversificados, que se configuram em torno da 

“apropriação da riqueza”. Esses conflitos nem sempre são claros, como aponta o autor, o 

individualismo se camufla de universalismo, para que sejam acolhidos pela maior parte da 

população, desse modo  

 

Todos os partidos políticos burgueses, de classe média e da pequena burguesia 

tendem a se apresentar como defensores dos interesses do “cidadão” ou do 

“país”. O analista terá de decodificar tais discursos se quiser chegar ao motivo 

de fundo que governa a ação desses partidos. (BOITO JR, 2016, p. 24) 

 

O enfrentamento à corrupção é um exemplo utilizado pelo autor, pois sugere a luta de 

um governo corrupto versus a oposição determinada a estabelecer a honestidade na política. A 

realidade, entretanto, denuncia o oposto. Os partidos de oposição, que se manifestaram como 

detentores da moral no processo contra Dilma Rousseff, originaram um governo (pós-

 

11 “nenhum grupo ou indivíduo tem poder de veto sobre a maioria gerada nas urnas” (MIGUEL, 2016, p. 29) 

12 “manobras fiscais que consistem no atraso de pagamentos a bancos públicos, não informado de maneira clara, 

para que se maquie as contas públicas, ou seja, se informe ao Congresso Nacional que a situação está melhor do 

que de fato está. Com isso, o Governo acaba por pagar juros a mais, o que causa impacto no Orçamento” 

(BEDINELLI, 2016) 

13 Não se trata de um “conflito simples entre a burguesia e a classe operária. Tampouco pensamos numa disputa 

mais avançada entre socialismo e capitalismo” (BOITO JR, 2016, p. 24) 
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impeachment) constituído de réus, acusados e alvos de inquéritos, sendo o próprio Michel 

Temer, presidente interino, condenado por crime eleitoral14, as gravações de Romero Jucá, 

senador pelo PMDB-RR e Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, reforçam que o 

propósito de parte dos parlamentares era encobrir as investigações por corrupção. 

 

MACHADO - Acontece o seguinte, objetivamente falando, com o negócio 

que o Supremo fez [autorizou prisões logo após decisões de segunda 

instância], vai todo mundo delatar. [...] 

 

JUCÁ - Você tem que ver com seu advogado como é que a gente pode ajudar. 

[...] Tem que ser política, advogado não encontra [inaudível]. Se é político, 

como é a política? Tem que resolver essa porra... Tem que mudar o governo 

pra poder estancar essa sangria. [...] 

 

MACHADO - É um acordo, botar o Michel, num grande acordo nacional. 

JUCÁ - Com o Supremo, com tudo. 

MACHADO - Com tudo, aí parava tudo. 

JUCÁ - É. Delimitava onde está, pronto. (G1, 2016) 

 

Boito Jr. (2016) pontua o interesse da chamada “Bancada da Bíblia” na retirada dos 

direitos conquistados por movimentos com demandas como a “luta das mulheres, dos negros e 

das minorias sexuais” (BOITO JR, 2016, p. 25), comprovando sua tese pela eliminação dos 

ministérios relacionados a estas reivindicações, porém a principal motivação da crise foi o 

conflito de classe. Dessa forma, precisamos refletir acerca de categorias muito importantes e 

determinantes neste período, a chamada “classe média” e a nova classe trabalhadora. Marilena 

Chauí (2016, p. 16) explica que houve 

 

uma mudança profunda na composição da sociedade brasileira, graças aos 

programas governamentais de transferência da renda, inclusão social e 

erradicação da pobreza, à política econômica de emprego e de elevação do 

salário mínimo, à recuperação de parte dos direitos sociais das classes 

populares (sobretudo relativos a alimentação, saúde, educação e moradia), à 

articulação entre esses programas e o princípio do desenvolvimento 

sustentável e aos primeiros passos de uma reforma agrária que permita às 

populações do campo não recorrer à migração forçada em direção aos centros 

urbanos. Os programas sociais determinaram mudanças profundas nos 

costumes (particularmente no que se refere às mulheres e aos jovens), 

operando transformações no plano da cultura, isto é, dos valores simbólicos 

 

 

14 “Para o Tribunal Regional Eleitoral, o presidente interino Michel Temer está inelegível pelos próximos oito 

anos. Nesta quinta-feira (02/06/2016), o tribunal enviou à zona eleitoral de Temer uma certidão para constar do 

sistema da Justiça Eleitoral que o vice-presidente não é mais um “candidato ficha limpa”, nos termos da alínea “p” 

do artigo 1º da Lei Complementar 64/1990, a Lei das Inelegibilidades”. (CANÁRIO, 2016) 



68 
                                                                                                                                                                      

Essa ampliação da chamada “classe C” teria gerado uma compreensão de que, a partir 

dali, havia se formado uma “nova classe média” no país. Porém, o que Chauí (2016) defende é 

a tese de que o que realmente despontou foi uma nova classe trabalhadora, marcada não apenas 

pelas políticas sociais e econômicas de Lula e Dilma, mas também por sua segmentação, 

terceirização e precarização, de contornos complexos por sua atualidade, mesmo se valendo da 

análise acerca do subproletariado15 sobre a qual Paul Singer discorre.  

A autora deixa de lado a definição que a sociologia16 atribui para a classe média, 

valendo-se somente da estrutura das classes sociais17 no capitalismo – contudo, ainda 

utilizando o termo – destacando que, para Marx, pequena burguesia ficava entre a classe 

trabalhadora e a burguesia, tendo uma proximidade ideológica com esta última, porém sem 

possuir os meios de produção, apenas alguns bens. Desta forma, não era detentora do capital 

nem dos meios sociais de produção, todavia, também não era a força de trabalho que produz 

capital, ou seja, “situava-se nas chamadas profissões liberais, na burocracia estatal (ou nos 

serviços públicos) e empresarial (ou na administração e gerência), na pequena propriedade 

fundiária e no pequeno comércio” (CHAUÍ, 2016, p. 16).  

Chauí (2016) aborda alguns pontos para auxiliar no entendimento dessa nova classe 

trabalhadora, sendo eles: (i) a partir da proteção aos direitos sociais e programas de 

transferência de renda é possível perceber que a nova classe trabalhadora é a que se expandiu 

no Brasil, sendo sua formação “complexa, heterogênea e não se limita aos operários industriais 

e agrícolas “tradicionais’” (CHAUÍ, 2016, p. 17); (ii) com a terceirização de trabalhadores da 

indústria e a escolaridade como determinante para atuar no contexto tecnológico, a classe média 

perde sua caracterização a partir de níveis de escolaridade e aptidões, além disso a ciência e a 

tecnologia passam a ser “forças produtivas”, deslocando cientistas e especialistas em tecnologia 

da classe média para a classe trabalhadora; (iii) a partir da “nova forma do capital levou à 

formação e à ampliação de empresas de saúde, advocacia, educação, comunicação, alimentação 

etc” (CHAUÍ, 2016, p. 17), os profissionais liberais podem tanto se encaixar como proprietários 

privados ou como trabalhadores assalariados, inseridos também na classe trabalhadora; (iv) 

pequena propriedade familiar também não determina a classe média, pois a  

 

economia neoliberal, ao desmontar o modelo fordista, fragmentar e terceirizar 

o trabalho produtivo em milhares de microempresas (grande parte delas 

 

15 O proletariado, portanto, também se compõe de duas partes: uma empregada pelo capital ou pelo Estado que 

chamamos de proletariado propriamente dito e outra composta pelos que de fato ou potencialmente oferecem sua 

força de trabalho no mercado sem encontrar quem esteja disposto a adquiri-la por um preço que assegure sua 

reprodução em condições normais, constituindo assim um proletariado virtual ou subproletariado. (SINGER, 1981, 

p. 22 apud BUONFIGLIO, 2017). 
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familiares) dependentes do capital transnacional, transformou esses pequenos 

empresários em força produtiva (CHAUÍ, 2016, p. 17).  

 

Sendo assim, a autora afirma que as áreas em que podemos situar a classe média são: 

“burocracias estatal e empresarial, os serviços públicos, a pequena propriedade fundiária, o 

pequeno comércio não filiado às grandes redes de oligopólios transnacionais e os profissionais 

liberais ainda não assalariados” (CHAUÍ, 2016, p. 18), que se beneficiaram menos com a 

política econômica petista do que a classe trabalhadora.  

Justamente por se constituir como práxis, as classes sociais detêm um poder 

transformador, mas também de assimilar a ideologia dominante, o que a autora determina como 

indicativo de que ocorre no país, por conta da disseminação da ideia de “nova classe média” 

brasileira. E é na questão da ideologia que a classe média passa a se tornar importante para a 

questão política da qual iremos tratar.  

Fragmentada e contraditória, marcada pelo autoritarismo e pela hierarquia, ambas 

noções intrínsecas à sociedade brasileira, quando atravessada por um “individualismo 

competitivo”, como define Chauí (2016, p. 19), essa classe, justamente por não possuir um 

projeto preciso de sociedade e economia, “tende a suprir a experiência de um tempo 

descontínuo e efêmero com o imaginário da ordem e da segurança, que introduziria 

permanência temporal e espacial”. Essa segurança se deve pelo forte receio de se transformar 

em proletariado e a aspiração de passar a integrar a classe dominante. Assim, absorve e 

dissemina princípios da economia neoliberal por meio do enaltecimento da competitividade 

individualista e da fragmentação, visando o sucesso em que o consumo é visto como 

ascendência social que a separa da classe trabalhadora.  

A questão é que, no Brasil, “se manifesta na disputa entre duas formulações ideológicas 

que enfatizam a individualidade bem-sucedida: a “teologia da prosperidade”, do 

pentecostalismo, e a “ideologia do empreendedorismo”, da classe média neoliberal” (CHAUÍ, 

2016, p. 19) e, levando em consideração o momento (propício ao consumo de massa) em que a 

nova classe trabalhadora se forma, levada a acreditar que se trata de uma “nova classe média”, 

pode adotar e reproduzir seu modo de pensar. É nos movimentos de rua pelo impeachment da 

presidenta Dilma Rousseff que a classe média exprime suas insatisfações, pois essa nova classe 

trabalhadora se constitui como uma ameaça a seus caros princípios tradicionais de vida. Mesmo 

assim, parte dessa classe trabalhadora se uniu às reivindicações da classe média, influenciadas 

por partidos políticos e pela grande mídia, através de pautas anticorrupção e pela “ordem e 

progresso”, como expõe Chauí (2016).  
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De fato, nos governos petistas, como expõe Miguel (2016), a corrupção também se 

constituía como parte do modo de governar, principalmente pela compra de votos ser mais 

eficaz do que a submissão e debate de projetos no Congresso, não sendo este partido o único a 

exercer este tipo de atividade e tendo seguido com as investigações, ao contrário de governos 

anteriores e posteriores, aprofundando os “aparatos de controle do Estado”, sendo assim, “com 

a ascensão de um grupo altamente adestrado e ideologizado de promotores e juízes, em parceria 

deliberada com a grande mídia, estava montado o cenário para a criminalização do petismo (e 

da esquerda)” (MIGUEL, 2016, p. 30).  

Seguindo com a reflexão sobre a rejeição das classes dominantes ao PT e de suas 

consequências no cenário político atual, precisamos destacar que “a redução da miséria afeta 

uma vulnerabilidade social que é funcional para largos setores do capital” (MIGUEL, 2016, p. 

31), isso significa que atinge o apreço da classe média pela hierarquia e a necessidade de mão 

de obra barata em diversos setores da economia, além disso, minorias passaram a expor suas 

demandas e grupos antes excluídos passaram a integrar políticas de governo. Esse cenário, que 

trata de um componente simbólico, de perda de prestigio e privilégios, também levou ao conflito 

entre classes dominantes e os governos petistas.  

É a partir do governo de Michel Temer que vemos consolidado o processo de retrocesso 

que compõe e reforça a pauta neoliberal, como “entrega do patrimônio público, avanço do 

fundamentalismo, retirada de direitos trabalhistas, criminalização do pensamento crítico, recuo 

da legislação ambiental, arbitrariedade escancarada da força policial, cortes nas políticas 

sociais, tributação regressiva” (MIGUEL, 2016, p. 32). Löwy (2016, p. 57) explicita que a 

“Bancada BBB” é o elemento central do grupo parlamentar constituído da união de partidos de 

direita, sendo da ‘“Bala” (deputados ligados à Polícia Militar, aos esquadrões da morte e às 

milícias privadas), do “Boi” (grandes proprietários de terra, criadores de gado) e da “Bíblia” 

(neopentecostais integristas, homofóbicos e misóginos)” 

Dessa forma, Quinalha (2016) indica que o impeachment não foi o ponto de chegada do 

golpe, mas sim o de partida. Reforçando as três especificidades desse projeto: o esforço político 

para esquivar-se de investigações; desmonte dos direitos sociais e a  

 

restrição de direitos civis e políticos dos setores mais vulneráveis da 

sociedade, minando os poucos mecanismos de proteção dos direitos humanos 

e aumentando o poder de agenda e de veto dos setores religiosos 

fundamentalistas no novo governo. (QUINALHA, 2016, p. 113)  

 

O autor chama a atenção para as justificativas dadas pelos parlamentares ao votarem o 

processo de impeachment. Desviados do foco orçamentário, que era a justificativa utilizada 
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para o afastamento da presidenta, as declarações dos deputados (que sequer precisariam ser 

expostas), indicam a presença de discursos relacionados a concepções particulares e fortemente 

marcados pela religiosidade, defesa da família tradicional e de sua moral conservadora, além 

de algumas posições mais violentas e de afronte direto ao regime democrático, servindo de 

exemplo a colocação do então deputado e atual Presidente da república, Jair Bolsonaro: 

“Perderam em 1964 e agora em 2016. Pela família e inocência das crianças que o PT nunca 

respeitou, contra o comunismo, o Foro de São Paulo e em memória do coronel Brilhante Ustra, 

o meu voto é sim.” (DIA..., 2016). Para o autor, esses argumentos dão o tom do governo Temer, 

que determina:  

  

fim do Ministério de Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos; 

Secretaria de Direitos Humanos dissolvida na enorme estrutura do Ministério 

da Justiça [...] nomeação para a Secretaria de Mulheres, agora subordinada 

também ao Ministério da Justiça, de uma deputada que já presidiu a Frente 

Parlamentar Evangélica e é abertamente contrária ao direito ao aborto; 

extinção da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão (Secadi) no âmbito do Ministério da Educação; escolha de ministros 

exclusivamente homens e brancos para todos os postos do primeiro escalão do 

governo; encontro de Temer com o pastor Silas Malafaia para “receber 

benção” e seu discurso oficial de posse enquanto presidente interino 

prometendo fazer um “ato religioso” com o Brasil. (QUINALHA, 2016, p. 

112) 

 

Segundo Quinalha (2016), a religião sempre teve uma forte presença na política 

brasileira, contudo, a partir do golpe, se faz ainda mais necessário compreender a relação do 

conservadorismo com os atos do governo, por conta de sua presença mais intensa. O governo 

Temer não representa a pluralidade, iniciando pelo fato de não ter sido eleito por votos diretos, 

fato que se aprofunda com o posicionamento fundamentalista e conservador dos setores que o 

levaram ao poder. Essa questão reflete no tratamento à sexualidade e gênero, sendo sua atuação 

pautada apenas nas chamadas “famílias tradicionais” em oposição à “ideologia de gênero”, 

reforçando papéis de gênero que, mesmo não superados, retrocederam ainda mais.  

Voltando às questões econômicas, o programa do PMDB, partido de Michel Temer, 

denominado Uma ponte para o futuro, retoma a agenda neoliberal, como expõe Paulani (2016), 

tratando de agir para eliminar o direcionamento social dos governos petistas e restabelecendo 

as privatizações. Os alvos são as políticas públicas e sociais, a Constituição e os direitos por ela 

emanados, sendo o congelamento de gastos públicos16 seu primeiro ato. Behring (2019, p. 58), 

 

16 “teto para o crescimento das despesas dado pela taxa de inflação do ano anterior” (PAULANI, 2016, p. 64); 

emenda constitucional 95 (EC 95) com o discurso de “entregar um país saneado e que voltasse a crescer, 

responsabilizando os gastos públicos e a dívida” (BEHRING, 2019, p. 59) 
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levanta alguns pontos importantes para a compreensão deste período, iniciando pela exposição 

de um “projeto draconiano de contrarreforma da previdência”, sendo o governo marcado pelo 

contínuo aumento do desemprego e, por consequência, das expressões da questão social17, 

complementando com a queda na produção de diversas empresas, crescimento da dívida pública 

e privada, persistência da corrupção generalizada, crescimento de disputas pelo poder no 

interior do governo, instauração de medidas que atacam os direitos conquistados pela população 

e intensificação das lutas sociais.  

 

4.1 Governo Bolsonaro  

 

Segundo Adorno (2010, p. 15), ao tratar sobre as críticas geradas pelos PNDH, “o 

conservadorismo moral é ainda forte na sociedade brasileira, incentivado por igrejas e seitas, 

segmentos da mídia impressa e eletrônica e pelo tradicionalismo da educação básica no Brasil. 

Almeida (2019, p. 185), caracteriza o momento pós manifestações de 2013 como uma onda 

conservadora18: “economicamente liberal, moralmente reguladora, securitariamente punitiva e 

socialmente intolerante”, elucidando o termo onda como um rompante que encaminha o curso 

da história para algum sentido. A eleição de Jair Bolsonaro (na época, membro do Partido Social 

Liberal – PSL, atualmente sem partido) para a Presidência da República em 2018 é resultante 

desta onda. Tratando do primeiro turno, Bolsonaro incorpora o que o autor classifica como 

“pautas dos costumes”, ação que entusiasma a classe política evangélica, religião apoiadora 

convicta do candidato, que fez questão de se batizar no Rio Jordão enquanto a votação pelo 

impeachment de Dilma no Senado ocorria.  

Segundo o autor, seu discurso reunia críticas à “velha política”, alicerçado nas Forças 

Armadas, referências religiosas, forte apelo da manifestação anticorrupção e o uso do 

“verdeamarelismo”, como já apresentamos a partir de Chauí (2000), unindo seu eleitorado por 

meio de supostos sentimentos nacionalistas e tratado por Alonso (2018), em relação a 

Bolsonaro, como um nacionalismo beligerante que, entre suas especificidades, contêm rejeição 

ao “globalismo”; a união da pátria supostamente sem distinção entre os membros, ou seja, a 

ideia de que todos são iguais e subordinados às autoridades e a Deus; a nação acima dos 

partidos, representada pelos ministros “técnicos” prometidos por Bolsonaro. Já não havia mais 

o apoio da grande Rede Globo, responsável por determinar os rumos da política brasileira 

 

17 “pauperismo, violência endêmica, superlotação das prisões etc.” (BEHRING, 2019, p. 58) 

18 “No sentido inverso ao da revolução, a conservação das instituições, por meio da prudência e em nome da 

ordem, foi o cerne do moderno pensamento político conservador” (ALMEIDA, 2019, p. 186) 
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durante anos, Bolsonaro era apoiado pela Rede Record, de Edir Macedo, fundador da Igreja 

Universal.  

Almeida (2019) destaca o posicionamento anticorrupção como prática a ser “combatida 

mais com a ação das “pessoas de bem” do que por meio de controle social e mecanismos 

institucionais” (ALMEIDA, 2019, p. 201), tendo o próprio candidato incorporado a figura de 

“homem de bem” e usado o termo para classificar os trabalhadores brasileiros em oposição aos 

“marginais” e “corruptos” (além dos esquerdistas). Essa identificação, segundo Alonso (2018), 

se deve a crenças que une os iguais e condena os dissemelhantes, mais uma vez percebemos a 

presença do “inimigo interno19” e o exército como a representação do patriotismo.  

A tendência à repressão surge pela sensação de desproteção e tem nas convicções de 

Bolsonaro suas supostas soluções, assim, “ampliar repressão, reduzir maioridade penal e 

revogar o estatuto do desarmamento soou como alívio” (ALONSO, 2018, p. 44), deixando os 

Direitos Humanos para “humanos direitos”. A aversão aos Direitos Humanos remete à transição 

democrática, onde movimentos de Direitos Humanos deslocaram a luta pelos direitos dos 

presos políticos para a atuação com presos comuns, como destaca Freire (2014), explicitando 

que tal percepção do detento como cidadão enfrenta muita resistência por parte da sociedade, 

pois há a interpretação de que “o preso político é geralmente um inocente preso por suas ideias; 

já o preso comum é um criminoso que teria motivos para estar na cadeia” (FREIRE, 2014, p. 

78).  

Dessa forma surge o conceito, muito difundido pela mídia, que relaciona os Direitos 

Humanos a “direitos de bandidos” e seus defensores como “defensores de bandidos”. A autora 

declara a mídia como propagadora deste discurso e grande agente do movimento de 

criminalização dos Direitos Humanos, reforçando um senso comum de que os Direitos 

Humanos são um entrave na “luta” contra a criminalidade. Dessa forma, a mídia desempenha 

o trabalho de colocar a elite no patamar de vítima em todos os cenários possíveis, fazendo uso 

de discursos transmitidos por “experts” para endossar o que Chomsky denomina de 

“manufatura do consentimento” e Freire (2014) chama de “colonização das almas”, que faz 

com que se reforce e propague a hegemonia do pensamento da elite acerca da barbárie.  

Freire (2014, p. 78) conclui que “os longos anos de ditadura afetaram o exercício da 

cidadania, gerando uma cultura avessa aos valores humanos [...] negados pelas elites”, ou seja, 

se continuarmos negando as violências perpetradas pelo Estado brasileiro no passado, não 

poderemos eliminar as práticas de violência dos agentes do Estado, que ocorrem até os dias de 

 

19 “corrupção, que atribui aos partidos; o crime comum, que entrelaça a imoralismos (qual as drogas); e o 

esquerdismo, que associa a movimentos sociais, como o dos sem-terra” (ALONSO, 2018, p. 43) 
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hoje e, dessa forma, não aprofundaremos a democracia no país. Tal colocação se mostra como 

oposto do que tem sido feito no atual governo. A normalização da barbárie, apresentada por 

Freire (2014), citada no início do capítulo anterior, é indispensável neste contexto. Werneck 

Vianna aponta que a união da mídia, Polícia Federal e Ministério Público influenciam na nociva 

“penalização da república” que, segundo o autor, “vem fazendo com que o código penal ameace 

se tornar um dos instrumentos principais da vida republicana brasileira” (VIANNA, 2009 apud 

FREIRE, 2014, p. 80).  

Este cenário é fundamental para o controle do exército industrial de reserva que se 

expande por conta do desemprego estrutural característico do capitalismo atual, pois controla, 

através do “paradigma bélico para a Segurança Pública” (FREIRE, 2014, p. 81), o conjunto de 

indivíduos excedentes, ou seja, que não estão inseridos na centralidade do poderio financeiro. 

Dessa forma, para gerenciar esta população que dificilmente integrará formalmente o mercado 

de trabalho, é essencial o fortalecimento do sistema punitivo e, por este motivo, Freire (2014, 

p. 81), expõe que “faz-se mister naturalizar a barbárie”.  

Para Mendes (2018, p. 186), o governo Bolsonaro ameaça os preceitos constitucionais 

de 1988, pois se coloca claramente contrário aos seus princípios ao defender a retirada de 

direitos conquistados e programas sociais, o autor usa do conceito de “pânico e circo” para 

explicar como o Presidente, representante de um “populismo autoritário”, atinge estas pautas, 

explicando que o “pânico coletivo brota quando sentimos nossa segurança física, patrimonial, 

de orientação sexual ou status social ameaçados” e o circo como um “espaço blindado contra o 

contraditório. O sentimento é canalizado contra um corpo estranho, tido como encarnação do 

mal”.20 

Com a rejeição ao PT passada de Lula para Fernando Haddad (juntamente com suas 

intenções de voto), unida às pautas alinhadas à onda conservadora que atingiu o Brasil nos 

últimos anos, a forte presença nas redes sociais21 por parte de apoiadores de Bolsonaro, o 

candidato cresceu exponencialmente, juntamente com outras figuras que compartilhavam seus 

ideais. De acordo com Almeida (2019, p. 202), o resultado foi “a renovação de quase 50% na 

Câmara dos Deputados, enquanto no Senado Federal, das 54 vagas em disputa, somente 8 foram 

 

20 “caracterização da cartilha de educação sexual como “kit gay que alicia a garotada para ser homossexual”; a 

convocação de boicote à “agenda gay da Disney”; a ideia de uma “ditadura gay”; por ocasião de exposições de 

arte, a denúncia de “sensualização precoce de crianças” e o “crime hediondo da pedofilia”. A educação é dos 

campos mais férteis para essa arte. Na paranoia coletiva, recrutam-se alunos de celular em punho diante da malícia 

do professor. Crianças como vigias, pais como juízes, esfera pública como tribunal popular e professores como 

vilões” (MENDES, 2018, p. 187). 

21 Destacando o fenômeno das Fake News que, certamente não foi criado por Bolsonaro, mas foi usado mais 

ostensivamente em sua campanha.                                                                                                         
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reeleições. Em relação aos parlamentares evangélicos, houve um aumento para 84 deputados 

federais e para 7 senadores”, fato que concedeu certa vantagem ao candidato à presidência no 

segundo turno. As propagandas eleitorais eram “simples”, realizadas por meio de lives em redes 

sociais e em compartilhamento de notícias nem sempre verídicas, fazendo de seus eleitores 

figuras ativas no processo, por consumirem e repassarem informações entre si, elevando a 

desconfiança em relação à mídia tradicional.  

O uso das redes sociais também acabou gerando uma “guerra cultural”, nas palavras de 

Alonso (2018), tomando como alvos minorias e como bandeiras o ódio aos “petralhas”, defesa 

do regime militar e a tortura como necessária contra a ameaça comunista. Dessa forma, Almeida 

(2019, p. 205) expõe que “temas progressistas, críticas ao machismo, ao racismo e à homofobia, 

todos vinculados à ideia de direitos humanos, pouco sensibilizavam o eleitor de Bolsonaro, que 

pareceu, mais do que qualquer outro eleitor, convicto e fechado a contra-argumentos”. Assim 

também desponta uma movimentação contrária ao intelectualismo, valorizando o “homem 

comum”, como destaca Alonso (2018), que enxerga nas universidades o que chama de 

“doutrinação marxista”, com Olavo de Carvalho como guru de sua racionalidade. 

Schreiber (2020), jornalista da BBC News, em matéria sobre os dois anos de governo 

Bolsonaro, faz um resumo de suas ações, iniciando pelas denúncias de corrupção contra seus 

filhos, que rompem com o discurso anticorrupção utilizado em sua campanha. Com a pandemia 

da Covid-19, crise sanitária que levou à morte de centenas de milhões de brasileiros, Bolsonaro 

se coloca mais uma vez como negacionista da ciência e anti-intelectual, além de ser obrigado a 

lidar com o aumento dos gastos públicos, travando o avanço da agenda neoliberal proposta pelo 

presidente e Paulo Guedes, Ministro da Economia, principalmente ao serem pressionados a 

criar o “auxilio emergencial” no valor de R$ 600,00, posteriormente reduzido a R$ 300,00. 

Segundo noticiado pela revista Valor Econômico (2021), 54% dos brasileiros considera a 

atuação do presidente frente à pandemia como ruim ou péssima, contra 22% que aprovam. 

Segundo Brum (2021), jornalista do El País, o  

 
Centro de Pesquisas e Estudos de Direito Sanitário (CEPEDISA) da 

Faculdade de Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo (USP) e a 

Conectas Direitos Humanos, uma das mais respeitadas organizações de justiça 

da América Latina, se dedicam a coletar e esmiuçar as normas federais e 

estaduais relativas ao novo coronavírus [...] na qual fazem uma afirmação 

contundente: “Nossa pesquisa revelou a existência de uma estratégia 

institucional de propagação do vírus, promovida pelo Governo brasileiro sob 

a liderança da Presidência da República [...] a análise da produção de portarias, 

medidas provisórias, resoluções, instruções normativas, leis, decisões e 

decretos do Governo federal, assim como o levantamento das falas públicas 
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do presidente, desenham o mapa que fez do Brasil um dos países mais afetados 

pela covid-19. 

 

Com atos normativos que atentam contra os Direitos Humanos e a saúde pública22, 

obstáculos23 impostos às atuações de prefeitos e governadores contra a pandemia e discursos 

minimizando o vírus e propagando notícias falsas24, o governo executou uma política de 

disseminação do vírus. Segundo a reportagem, “a maioria das mortes seriam evitáveis por meio 

de uma estratégia de contenção da doença, o que constitui uma violação sem precedentes do 

direito à vida e do direito à saúde dos brasileiros” (BRUM, 2021).  

Ao criticar a “velha política”, Bolsonaro deixa de lado o fato de estar inserido no meio 

há mais de trinta anos, incentivando “atos antidemocráticos nos primeiros meses de 2020, aos 

quais Bolsonaro compareceu a despeito dos pedidos dos manifestantes pelo fechamento do 

Congresso e do STF” (SCHREIBER, 2020), passando a se aliar a políticos do chamado 

“Centrão” após perder apoio no Congresso, se aproximando de um governo de coalizão. Com 

trocas constantes entre ministros, em especial da Saúde, durante a pandemia, Bolsonaro não 

sustentou a promessa de ministérios técnicos. No entanto, a Ministra Damares Alves, sobre a 

qual trataremos em nosso estudo acerca de seus posicionamentos em relação aos Direitos 

Humanos no governo Bolsonaro, permanece como forte apoiadora do presidente. 

 

4.2 Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos  

 

Da união de Bolsonaro às igrejas neopentecostais e a pautas conservadoras, surge a 

figura de Damares Alves, escolhida para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos com um discurso alinhado ao do atual presidente, “contra a ‘erotização infantil’, a 

‘desconstrução da família tradicional’, a ‘guerra’ entre os sexos, o aborto, os movimentos 

LGBT e feminista” (ALONSO, 2018, p. 49). Advogada e pastora evangélica, apoiada por 

setores militares, religiosos, contra o aborto e contra a legalização das drogas, representando a 

“continuidade igreja-governo, moral religiosa e política de Estado”, Damares, logo que assumiu 

a pasta, declarou em seu discurso de posse que, apesar da laicidade do Estado, se proclama 

“terrivelmente cristã” (ALVES, 2019 apud VIVAS, 2019), afirmando também que a base das 

políticas públicas seria a família.  

 

22 “Bolsonaro veta obrigação do Governo de garantir acesso à água potável e leitos a indígenas na pandemia” 

(OLIVEIRA, 2020) 

23 “Bolsonaro recorre ao STF contra lockdown e volta a atacar governadores” (SOARES, 2021) 

24 “Bolsonaro volta a se referir ao coronavírus como gripezinha, critica governadores e gera reação” (BRITO, 

2020) 
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A notícia vinculada pelo G1 (2019) aborda uma palestra dada pela ministra em 2014, na 

qual citava um decreto de Lula, do ano de 2019, o qual, segundo ela, determinava a destruição 

da família brasileira. Esse decreto era o PNDH 3 que, por prever diversas configurações 

familiares, foi alvo da revolta da ministra. Em sua concepção, o decreto tentava substituir a 

“heteronormatividade” pela “homonormatividade”. Segundo Damares, seu posicionamento 

contrário ao programa se dava por defender princípios cristãos. O forte vínculo religioso de 

Damares também se comprova por sua apresentação como “‘mestre em educação’ e ‘em direito 

constitucional e direito da família’” que, mais adiante, admite não estar relacionado a um 

“‘mestre secular, que precisa ir a uma universidade para fazer mestrado” pois “‘nas igrejas 

cristãs é chamado mestre todo aquele que é dedicado ao ensino bíblico’” (ALVES, 2019 apud 

SEM..., 2019). 

O MMFDH é estabelecido e organizado pela lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, 

estabelecidas suas competências e estrutura pelos artigos 43 e 44, respectivamente, assim como 

sua transformação de Ministério dos Direitos Humanos em Ministério da Mulher, da Família e 

dos Direitos Humanos, no item III do artigo 57.  

 

I - Políticas e diretrizes destinadas à promoção dos direitos humanos, incluídos 

os direitos: 

a) da mulher; 

b) da família; 

c) da criança e do adolescente; 

d) da juventude; 

e) do idoso; 

f) da pessoa com deficiência; 

g) da população negra;  

h) das minorias étnicas e sociais; 

II - Articulação de iniciativas e apoio a projetos destinados à proteção e à 

promoção dos direitos humanos, com respeito aos fundamentos 

constitucionais do Estado de Direito;  

III - exercício da função de ouvidoria nacional em assuntos relativos aos 

direitos humanos; 

IV - Políticas de promoção do reconhecimento e da valorização da dignidade 

da pessoa humana em sua integralidade; e 

V - Combate a todas as formas de violência, de preconceito, de discriminação 

e de intolerância. (BRASIL, 2019, art. 43) 

 

A estrutura e quadro de cargos e funções estão definidos pelo Decreto nº 10.174, de 13 

de dezembro de 2019. Destacamos os órgãos colegiados: Conselho Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial; Conselho Nacional dos Direitos Humanos; Conselho Nacional de Combate à 

Discriminação; Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; Conselho 

Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 
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Idosa; Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura; Mecanismo Nacional de Prevenção 

e Combate à Tortura; Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais; Conselho 

Nacional dos Direitos da Mulher; Conselho Nacional da Juventude. 

De acordo com o site do MMFDH (2021), o ministério está “estruturado em oito 

unidades finalísticas”, dispostas da seguinte forma, de acordo com o Decreto nº 10.174, de 13 

de dezembro de 2019: Secretaria Nacional de Proteção Global; Secretaria Nacional dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência (SNDPD); Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial (SNPIR); Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa 

Idosa (SNDPI); Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNDCA); 

Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres (SNPM); Secretaria Nacional da Juventude 

(SNJ); Secretaria Nacional da Família (SNF). 
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5 PARA HUMANOS: DIREITOS! 

 

Após sua eleição, Bolsonaro declarou, em entrevista à TV Aparecida, que muitos 

parlamentares pediram a permanência de um ministério vinculado aos Direitos Humanos: “Nós 

temos uma política de direitos humanos de verdade, não essa que está aí, em que o primeiro a 

ser atendido é o algoz e não a vítima. E esse ministério terá o nome de Família, que é tão cara 

e importante a todos nós” (BOLSONARO, 2018 apud BOLSONARO..., 2018). Tal declaração 

mostra a posição conservadora do governo eleito por meio da valorização da família tradicional 

e o discurso que deixa a pauta dos Direitos Humanos em segundo plano, reforçando a ideia de 

que se trata de “direitos de bandidos” e não de “humanos direitos”. Mais adiante, o presidente 

revela que Damares Alves, assessora de Magno Malta (PSC-ES), estaria em destaque para 

assumir a pasta por se tratar de “um ministério que se identifica muito com ela, que é Família e 

Direitos Humanos” (BOLSONARO, 2018 apud DANTAS, 2018) 

A ministra relata em entrevista à BBC News, em 2019, sua história de pobreza, o 

nascimento em uma família “vocacionada a cuidar dos pobres” e afirma que acredita na 

educação como “instrumento arrebatador e de inclusão” (ALVES, 2019). Destaca seu trabalho 

com mulheres camponesas e pescadoras, “meninos de rua”, povos tradicionais e uma vida 

dedicada às minorias e excluídos. Vítima de estupro aos 6 anos e sobrevivente de pensamentos 

suicidas aos 10, diz sofrer com o desprezo e escárnio por sua história25, denunciando sofrer 

violência pela imprensa por ser mulher e um suposto “preconceito aos evangélicos” (ALVES, 

2020). À Gazeta do Povo, em dezembro de 2020, a ministra relata nçao ter, após o término de 

sua gestão, interesse na carreira política e que sonha em terminar a vida como missionária. Sua 

biografia, publicada no site do MMFDH, destaca sua formação em Direito e Pedagogia, 

apresentando Damares como “mãe, advogada, educadora, pastora evangélica” (MMFDH, 

2019).  

Apoiadora e defensora de Jair Bolsonaro, a ministra julga que o governo sai fortalecido 

de 2020 em entrevista à Gazeta do Povo, em dezembro de 2020. Essa declaração é reforçada 

pela notícia de que o presidente possuía o melhor nível de avaliação desde o início de seu 

mandato, mesmo com o agravamento da pandemia de Covid-19, com 37% dos brasileiros 

classificando-o como ótimo. Porém, o fortalecimento de seu governo não supera o fato de que 

Bolsonaro carregava o título de “presidente com pior avaliação, considerando aqueles eleitos 

 

25 “É comum as crianças falarem que têm amigos imaginários, mas quando uma menina cristã fala que esse amigo 

é Jesus, ela vira piada. De ontem para hoje, virei alvo de piadas porque tive coragem de contar que uma menina 

de 10 anos, machucada, tinha como amigo imaginário o ser superior da vida dela, que é Jesus. Eu o vi, e foi ele 

que me impediu de me matar” (ALVES, 2018) 
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pelas urnas para um primeiro mandato depois da redemocratização de 1985, com a exceção de 

Fernando Collor” (GIELOW, 2020).  

A ministra segue afirmando durante a mesma entrevista que conseguiram alimentar 68 

milhões de brasileiros por mês com o auxílio emergencial e que, mesmo assim, “fizeram todas 

as entregas”, ou seja, mesmo diante da pandemia, Bolsonaro cumpriu suas metas. Em suas 

palavras:  

Era pra nenhum ministério estar entregando nada, só alimentando o povo, a 

gente conseguiu alimentar, nós conseguimos dar conta, nós somos recordistas 

no mundo de auxílio emergencial, a gente fez o dever de casa muito bem feito, 

a gente cuidou do nosso povo, eu acho que o presidente Bolsonaro sai 

fortalecido da pandemia. (ALVES, 2020) 

                                                                                                                                                       

A Declaração Universal dos Direitos Humanos determina em seu artigo 25 que: 

 

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à 

sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 

cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança 

em caso de desemprego, doença invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de 

perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948) 

 

Como consequência, o PNDH determina em sua apresentação que a alimentação é “o 

mais elementar entre todos os Direitos Humanos” (BRASIL, 2010).  

A crise sanitária no Brasil afetou especialmente o trabalho e a renda, como destacam 

Araújo e Brandão (2021, p. 98), que informam o fato de que a parcela populacional mais 

vulnerável foi a principal vítima de suas consequências, assim, para as autoras, “a crise tanto 

agudizou a precarização do trabalho já existente na sociedade brasileira, como a potencializou, 

elevando o índice de desemprego no país”. Essa precarização se intensifica, pois as medidas de 

isolamento social repercutem no mercado de trabalho26. O trabalho informal, destacado pelas 

autoras como resultante do desemprego, também é fortemente afetado pelas medidas de 

distanciamento e isolamento (necessárias para conter a pandemia), com o agravante localizado 

no fato de que esses cidadãos não possuem direitos trabalhistas.  

O auxílio emergencial, como expõem Araújo e Brandão (2021, p 108), objetivava 

“minimizar o impacto econômico sobre a situação do trabalho e a renda de muitos brasileiros” 

e previa pagamento de R$ 600,00 e R$ 1.200,00 durante três meses, para “trabalhadores 

 

26 No Brasil, o impacto da crise da Covid-19 é bastante agravante, dada a imensa desigualdade social do país, são 

66 milhões de pessoas pobres e extremamente pobres, e apenas 40% da população possui ocupação formal. 

(ARAÚJO e BRANDÃO, 2021, p. 101) 
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informais e de baixa renda, bem como para microempreendedores e contribuintes individuais 

do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)”. A extensão determinou o pagamento de 

parcelas de R$ 300,00 até dezembro de 2020. Em 2021, as parcelas passaram a pagar entre R$ 

175,00 e R$ 375,00, adicionando mais condicionalidades para o recebimento.  

É importante salientar que, no início de 2021, o governo federal julgou que a pandemia 

havia acabado, enviando ao congresso uma proposta orçamentária que desconsiderava a crise e 

apresentava planos de austeridade fiscal, como aponta o INESC (2021), sendo a retomada do 

auxílio determinada pelo Congresso Nacional, por pressão da sociedade civil, assim como 

aconteceu em todas as demandas. Mesmo assim, a diminuição do auxílio emergencial, em 

números, significa uma redução de R$ 275 bilhões para R$ 44 bilhões, reduzindo drasticamente 

o número de famílias que receberão o auxílio, significando que “o Estado por razões 

econômicas manterá em risco grande parte das parcelas mais vulneráveis da população pobre 

brasileira” (ARAÚJO; BRANDÃO, 2021, p. 108), o que se reforça pelo fato de que o programa 

“teve sobras elevadas de recursos: R$ 28,9 bilhões autorizados não foram gastos pelo governo” 

(INESC, 2021). 

É importante considerar que, durante o período de recebimento do auxílio, a pobreza foi 

reduzida temporariamente o que amenizou desigualdades. Mesmo que o valor recebido não 

supra todas as necessidades de um grupo familiar, sua retirada causa muitos impactos na 

realidade de famílias que sobrevivem com o mínimo ou com nada e que não possuem 

perspectiva de trabalho, nem mesmo informal.  

Dessa forma, ao refletirmos criticamente sobre a realidade brasileira, concluímos que o 

Governo Federal não tem atuado para a redução dos impactos, causada pela crise sanitária, na 

qualidade de vida da população e que isso ganha maiores proporções como consequência de 

falhas nas medidas de isolamento e distanciamento. Ou seja, enquanto o número de mortos e 

infectados cresce, o número de atendidos pelo auxílio emergencial é reduzido.  

Um estudo realizado pelo grupo “Food for Justice”, da Universidade Livre de Berlim, 

em parceria com a UFMG e UnB, destaca  

 

a significativa ocorrência de insegurança alimentar entre 59,4% dos 

domicílios pesquisados no período da pandemia de agosto a dezembro de 2020 

[...] sendo ainda mais acentuada nos casos em que a responsável é mulher 

(73,8%) ou pessoa de raça ou cor parda (67,8%) e preta (66,8%). Também é 

maior nas residências habitadas por crianças de até 4 anos (70,6%) ou crianças 

e adolescentes de 5 a 17 anos (66,4%)  
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Portanto, ao afirmar que o governo está “alimentando” o povo, Damares transmite uma 

mensagem que não se conecta à realidade brasileira. 

À TV Brasil, em fevereiro de 2021, a ministra elogia o governo Bolsonaro ao dizer que, 

ao perceber a gravidade das situações de violência na família, o presidente acertou ao entregar-

lhe o ministério. Declara, também, que a transversalidade já era “ordem de Bolsonaro” e que a 

pandemia ajudou a fazer o exercício. Em suas palavras, “o governo Bolsonaro tem uma graça 

que se chama a transversalidade dos temas, isso é uma marca que o presidente Bolsonaro vai 

deixar” (ALVES, 2021).  

 

A terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3 

representa mais um passo largo nesse processo histórico de consolidação das 

orientações para concretizar a promoção dos Direitos Humanos no Brasil. 

Entre seus avanços mais robustos, destaca-se a transversalidade e 

interministerialidade de suas diretrizes, de seus objetivos estratégicos e de 

suas ações programáticas, na perspectiva da universalidade, indivisibilidade e 

interdependência dos direitos. (BRASIL, 2010) 

 

A transversalidade de temas relacionados aos direitos humanos é um marco do PNDH 

3 e também das conferências das quais se originou, não sendo, mesmo que se confirmasse sua 

presença na atual gestão, uma inovação por parte do governo. A problemática da questão está 

no fato de que nem os Direitos Humanos, nem os demais temas que pertencem à pasta de 

Damares atravessam as decisões dos demais ministério, na realidade sequer atravessam os 

discursos do presidente em exercício. Segundo o jornal El Pais, de março de 2020,  

 

O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas se transformou em uma 

plataforma de ataques contra o governo de Jair Bolsonaro, denunciado por 

diversas violações ao meio ambiente, a mulheres e a indígenas, e pelo 

desmonte dos mecanismos de proteção aos direitos humanos. (CHADE, 2020) 

  

Segundo a notícia, há 50 anos o Brasil deixava de ser foco de denúncias internacionais 

por desrespeito aos Direitos Humanos, fato que voltou a ocorrer na gestão de Bolsonaro.  

                                             

5.1 Direitos Humanos  

 

À BBC News, em dezembro de 2019, quando questionada se Direitos Humanos são para 

“humanos direitos”, a Damares Alves respondeu:  

Direitos Humanos são para todos, o que está acontecendo hoje no Brasil é que 

nós estamos falando dos Direitos Humanos que são indissociáveis, são 

interligados, Direitos Humanos interdependentes [...] quando a gente começou 
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a falar sobre isso e falar sobre Direitos Humanos de uma forma universal, nós 

universalizamos os Direitos Humanos e o discurso. (ALVES, 2019) 

 

Completa que estão trazendo uma leitura da Carta Universal, indo para a fonte e 

conversando com o Brasil.  

O PNDH-1 já apresentava a orientação descrita por Damares: “os direitos inscritos nesta 

Declaração constituem um conjunto indissociável e interdependente de direitos individuais e 

coletivos, civis, políticos, econômicos, sociais e culturais” (BRASIL, 1996). A sétima diretriz 

do PNDH-3, “garantia dos Direitos Humanos de forma universal, indivisível e interdependente, 

assegurando a cidadania plena” (BRASIL, 2010), também segue orientada por esses preceitos. 

Tais aspectos foram estabelecidos na Conferência de Viena, da ONU, em 1993, evento que deu 

origem ao Programa.  

 

Universalidade estabelece que a condição de existir como ser humano é 

requisito único para a titularidade desses direitos. Indivisibilidade indica que 

os direitos econômicos, sociais e culturais são condição para a observância 

dos direitos civis e políticos, e vice-versa. O conjunto dos Direitos Humanos 

perfaz uma unidade indivisível, interdependente e inter-relacionada. Sempre 

que um direito é violado, rompe-se a unidade e todos os demais direitos são 

comprometidos. (VANUCCHI, 2010 apud BRASIL, 2010) 

 

Dessa forma, esses princípios já estavam dispostos antes da chegada de Bolsonaro e 

Damares Alves ao poder.                                                                                                                  

A ministra segue sua entrevista à BBC News (2019), afirmando que proteger mulher é 

Direitos Humanos, proteger crianças é Direitos Humanos, proteger idosos é Direitos Humanos, 

alimentação é Direitos Humanos, acesso à educação é Direitos Humanos 

 

Começamos a falar para o Brasil o que que é, de verdade, Direitos Humanos. 

Por um período ficou muito segmentado as lutas, então as pessoas tinham a 

ideia de que Direitos Humanos eram só as minorias ou então a população 

carcerária, e hoje nós estamos falando com todo mundo. (ALVES, 2019) 

 

Desde a década de 1970, a luta pela democracia se fortalece e, de acordo com o texto 

do PNDH-3 (BRASIL, 2010), “paralelamente, surgiram iniciativas populares nos bairros 

reivindicando direitos básicos como saúde, transporte, moradia e controle do custo de vida” 

que, ao longo da história, se organizaram como movimentos sociais. A história dos Direitos 

Humanos no Brasil é uma história de lutas.  

Os direitos existentes não foram cedidos ou doados, mas frutos de reivindicação, como 

expusemos ao longo deste trabalho. Segundo Barroco (2008, p. 4), a história dos Direitos 
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Humanos “é o resultado da luta de classes, da pressão popular, da organização dos movimentos 

e dos militantes de Direitos Humanos, dos sujeitos políticos em face da opressão, da exploração 

e da desigualdade”. Dessa forma, tentar apagar da história os atores27 principais desta luta, 

dando os créditos ao Estado, é mais uma forma de violação. 

A ministra segue declarando à BBC News (2019) que as falas do presidente e apoiadores 

são justamente sobre a segmentação da luta, a ponto de se perguntarem se havia necessidade de 

um ministério relacionado ao tema. Como segmentação, diz que se refere aos grupos que se 

apresentavam como defensores de Direitos Humanos. Quando questionada sobre de quais 

grupos estava falando, responde que “mais os grupos de esquerda, apresentavam aí a bandeira 

LGBT, minorias e população carcerária” (ALVES, 2019). Damares defende que o presidente 

quis dizer que Direitos Humanos são para todos (sobre Direitos Humanos para "humanos 

direitos"), “devem ter exagerado no discurso, mas é exatamente isso, Direitos Humanos de uma 

forma universal” (ALVES, 2019) 

Entre as falas do presidente, destacamos: "O erro da ditadura foi torturar e não matar" 

(BOLSONARO, 2016); "[O policial] entra, resolve o problema e, se matar 10, 15 ou 20, com 

10 ou 30 tiros cada um, ele tem que ser condecorado, e não processado" (BOLSONARO, 2018); 

"O filho começa a ficar assim meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. 

Tá certo?" (BOLSONARO, 2010); "Não existe homofobia no Brasil. A maioria dos que 

morrem, 90% dos homossexuais que morrem, morre em locais de consumo de drogas, em local 

de prostituição, ou executado pelo próprio parceiro" (BOLSONARO, 2013); "A escória do 

mundo está chegando ao Brasil. Como se nós não tivéssemos problema demais para resolver" 

(BOLSONARO, 2015).28 

A ministra declara que a esquerda não é pai e mãe dos Direitos Humanos e que “tem um 

discurso bom, eu tenho o mesmo discurso, mas eu tenho o discurso e tenho prática, tá lá, 

estamos colocando tudo isso em prática” (ALVES, 2019). De acordo com relatório do INESC, 

de 2019, ano em que a entrevista foi realizada, “o orçamento esteve longe de ser uma peça 

central para assegurar a realização dos direitos humanos no Brasil” (INESC, 2019, p. 46). 

Sofreu cortes para áreas mais vulneráveis, não garantiu a participação social e “instituições e 

recursos destinados à população negra, quilombola, mulheres e comunidade LGBTQIA+, entre 

outros públicos historicamente excluídos, foram desmantelados” (INESC, 2019, p. 46). 

 

27 Mulheres, negros e negras, indígenas, trabalhadores, estudantes, população LGBTQIA+, pessoas com 

deficiência, entre outros.  

28 O compilado de frases de Bolsonaro que atentam contra os Direitos Humanos foi realizado pela DW Brasil, em 

2018. 
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Damares questiona, por último, “tem mulher mais empoderada no Brasil que eu?” 

(ALVES, 2019), pois saiu da pobreza e se tornou ministra. Segundo ela, usa esse 

empoderamento para dar voz e oportunidades à mulher. O capítulo seguinte aprofundará o 

assunto, porém, já em 2019, segundo o Inesc, a redução da execução de políticas voltadas para 

a autonomia e enfrentamento à violência contra a mulher foi de 75%.  

À Gazeta do Povo, em dezembro de 2020, diz que para 2021 segue a pauta de proteção 

aos Direitos Humanos, pois entende que, no momento, há um grupo de vulneráveis que 

precisam ser alcançados. Elenca suas prioridades como crianças, idoso e pessoas com 

deficiência, além de mulheres, por conta da violência.  

Para a Rede Vida, em fevereiro de 2021, denuncia violações de direitos no lockdown, 

concluindo que, em nome do “fique em casa”, aconteceram muitas violações de direitos. Outro 

direito violado que cita é o da negação de acesso à religião, pois “nem em época de guerra o 

soldado é privado, os capelães vão com o exército pra guerra, porque há necessidade, é inerente 

ao ser humano a fé, a religiosidade” (ALVES, 2021).  

De acordo com o jornal O Globo, de 2021, Damares adotou a mesma perspectiva anti-

isolamento social do presidente Bolsonaro, cobrando atitudes contra “abusos no uso da força 

para manter o isolamento social em razão da pandemia de Covid-19” (CARNEIRO, 2021), 

comparando a obrigação do uso de máscaras e isolamento a violações de Direitos Humanos.  

Entretanto, a respeito da fome, uma grave violação de Direitos Humanos, a ministra 

afirmou à Rede Vida (2021): “nós vamos ter muita fome ainda e o governo está estudando uma 

possibilidade de dar uma resposta” (ALVES, 2021). Conta que o MMFDH está trabalhando 

com alternativas como o “nanoempreendedorismo” para a mulher, pois teremos muitas 

mulheres e jovens desempregados. Diz que pensa em trabalhar com nanocréditos e pequenos 

créditos pra desenvolver o empreendedorismo juvenil e com mulheres. “No momento agora,  

não é ninguém pensar em ficar rico. Sobrevivência” (ALVES, 2021).  

A respeito dessa declaração, encontramos o Programa Horizontes, que fornecerá, 

através de organizações da sociedade civil, “mentoria, cursos, oficinas e laboratórios, de forma 

a gerar a emancipação financeira dos beneficiados” (MMFDH, 2020). O público alvo, segundo 

o site do ministério, são jovens de 18 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social. Seus 

resultados, entretanto, não serão visíveis a curto prazo, considerando a urgência de medidas que 

garantam, pelo menos, a alimentação. 

Abordamos, na introdução deste capítulo, a insegurança alimentar gerada pela crise 

sanitária de Covid-19. A solução, pensando em uma perspectiva alinhada ao respeito aos 

Direitos Humanos, estaria relacionada à proteção social, garantia alimentar, medidas de 
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isolamento social, acompanhamento do número de infectados, compras de vacinas e 

investimento em saúde e ciência, para a superação mais rápida, com menos óbitos e 

superlotação de hospitais.  

A realidade, entretanto, nos mostra o quanto o Estado violou o direito à “saúde, bem-

estar [...] alimentação [...] habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e 

direito à segurança em caso de desemprego, doença invalidez, viuvez, velhice ou outros casos 

de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle” (ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948) em nome da proteção à economia, sem projetos eficazes de 

auxílio à população neste momento. 

 

5.2 Mulheres 

 

Iniciamos a observação do discurso de Damares Alves sobre este tema com a entrevista 

para a Record News, de outubro de 2019. Quando questionada sobre o veto do presidente 

Bolsonaro ao Projeto de Lei nº 2.538, de 2019 (obrigava profissionais de saúde da rede pública 

e privada a notificar indícios de violência contra a mulher), a ministra esclareceu que, antes de 

sancionar ou vetar projetos, o presidente conversa com os ministérios e que, primeiramente, foi 

favorável. Porém, diz que o que ficou “provado” a eles foi que:  

 

tem mulher que não quer notificar a violência, é aquela mulher que, por 

exemplo, está sofrendo a violência, mas está em um processo de separação, tá 

tudo pronto pra ela sair de casa, o advogado tá entrando com uma petição, tá 

tudo combinado com o promotor, nos próximos dias ela está arranjando um 

lugar pra sair de casa com o filho, se o médico notifica a secretaria de 

segurança, e a secretaria entende que tem que mandar uma polícia lá, esse 

processo que ela está saindo de casa, que está se organizando, pode ser 

interrompido e podemos provocar uma tragédia. (ALVES, 2019) 

 

Também justificou que “tem mulher que não quer notificar e é direito dela ficar em 

silêncio” (ALVES, 2019), defendendo que o hospital deve orientá-la, porém, não a obrigar a 

realizar a denúncia. A ministra critica o projeto por considerar que o fato de “qualquer indício” 

ter que ser notificado, pode levar transtornos a um casal que vive em harmonia e, de repente, o 

homem se vê acusado como agressor, além de quebrar a confidencialidade entre paciente e 

médico.  

Este veto de Bolsonaro foi derrubado pelo Congresso Nacional, e o PL foi transformado 

na Lei 13.931, determinando em seu artigo 1º que “constituem objeto de notificação 
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compulsória, em todo o território nacional, os casos em que houver indícios ou confirmação de 

violência contra a mulher atendida em serviços de saúde públicos e privados” (BRASIL, 2019). 

O Eixo Orientador IV (Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência)29 

apresenta ações que determinam “desenvolver e implantar sistema nacional integrado das redes 

de saúde, de assistência social e educação para a notificação de violência” (BRASIL, 2010) e 

“apoiar a implementação do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres 

de forma articulada com os planos estaduais de segurança pública e em conformidade com a 

Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006)” (BRASIL, 2010), lei esta que traz em seu primeiro 

artigo sua função: 

cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra 

a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a 

Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela 

República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de 

assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e 

familiar. (BRASIL, 2006) 

  

É importante sabermos que a lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003, já determinava 

essa notificação por parte dos serviços de saúde. A mudança e a polêmica estão na inclusão dos 

‘indícios’, adicionada pelo PL nº 2.538, de 2019, que resultaria no rompimento do sigilo por 

parte do profissional de saúde obrigado a realizar a denúncia. Assim, compreendemos que o 

PNDH-3 apresenta como objetivo um Sistema Nacional Integrado de Notificação e estabelece 

a proteção à mulher como objetivo, porém não sabemos qual seria a resposta dada à questão da 

notificação de indícios de violência contra a mulher. 

Dessa forma, algumas interpretações podem sugerir que tal prática signifique um 

atentado à dignidade, autonomia e à confiança da mulher em sua relação com os profissionais 

de saúde, considerando que a busca por atendimento em casos de violência é, por vezes, 

dolorosa e motivo de vergonha para as vítimas, podendo afastá-las de um pedido por ajuda, 

como destaca a nota pública emitida pela Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras em 

2019. Portanto, o posicionamento de Damares Alves, exposto na entrevista em relação ao tema, 

se une às diversas controvérsias geradas no bojo da sociedade, passando mais pela decisão ou 

não de denunciar e pela reputação do homem, do que por questões que passam pela confiança 

nos profissionais por parte de uma vítima já fragilizada e os motivos pelos quais não 

denunciaria.  

 

29 13ª diretriz, objetivo estratégico V, itens “c” e “h”. 
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A lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) determina em seu artigo 7 as formas de 

violência contra a mulher, sendo elas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Em 

entrevista à BBC News, de dezembro de 2019, a temática ‘mulheres’ foi abordada a partir da 

fala da ministra a respeito da necessidade de se falar sobre todos os tipos de violência contra a 

mulher, expressando que a violência física está mais em evidencia do que a psicológica e 

citando, além destas, a violência patrimonial e política.  

A violência política de gênero não é muito abordada no Brasil, como aponta Pinho 

(2020), porém tem se desenvolvido substancialmente em outros países da América Latina  tendo 

sido transformada em lei em dois deles: Bolívia e Peru. Esse tipo de violência tem “como 

objetivo impedir a participação de uma mulher como mulher, não como indivíduo, membro do 

partido ou defensora de determinada posição ideológica” (PINHO, 2020). 

A essencialidade do debate é indiscutível. Nesse sentido, Damares reforça a necessidade 

de que os partidos compreendam a importância da mulher no processo político e o respeito às 

suas candidaturas, não apenas para cumprirem uma cota. Relata que estão “lutando muito por 

isso” e que ousa fazer um grande desafio: no mínimo uma mulher em todas as câmaras de 

vereadores do Brasil, até mesmo incluindo a pauta durante a 43ª Sessão da Comissão de Direitos 

Humanos das Nações Unidas, no início de 2020.  

Em agosto de 2020, seguindo a meta estabelecida por Damares, 18 partidos30 políticos 

assinaram um protocolo de intenções. Acompanhada e articulada pela Secretaria Nacional de 

Políticas para as Mulheres, a iniciativa atribui aos partidos políticos a responsabilidade pela 

“conscientização” dos membros e incentivo às candidaturas, orientando sobre os papeis 

desempenhados por vereadoras e prefeitas. Em novembro do mesmo ano, o ministério lança o 

selo “Não à Violência Política”, parte do projeto + Mulheres na Política, o material publicitário 

apresenta as seguintes palavras: “Denuncie”, “Ligue 180”, “#NãoàViolênciaPolítica” e “+ 

Mulheres na Política” (BRASIL, 2020).  

Essas iniciativas estão ligadas ao projeto piloto “+ Mulheres no Poder”, estabelecido 

pela Portaria nº 2.027, de 26 de agosto de 2020. Em seu artigo primeiro, consta que: 

 

Art. 1º Fica instituído o Projeto Piloto Mais Mulheres no Poder, como 

estratégia de conscientização sobre a participação política das mulheres em 

cargos eletivos, de poder e de decisão, bem como o pleno exercício da 

democracia representativa e participativa. (BRASIL, 2020) 

 

30 “Avante, Democracia Cristã, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Partido da 

Mulher Brasileira, Patriotas, Partido Progressista, Podemos, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, 

Republicanos [...] Partido Social Cristão, Partido Social Liberal, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, 

Solidariedade, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Trabalhista Cristão e Partido Verde. (PARTIDOS..., 2020) 
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Essas ações estão em consonância com o PNDH-331: 

 

h) Acompanhar a implementação do Programa Nacional de Ações 

Afirmativas, instituído pelo Decreto nº 4.228/200232, no âmbito da 

administração pública federal, direta e indireta, com vistas à realização de 

metas percentuais da ocupação de cargos comissionados pelas mulheres, 

populações negras e pessoas com deficiência [...] 

 

f) Apoiar ações de formação política das mulheres em sua diversidade étnico-

racial, estimulando candidaturas e votos de mulheres em todos os níveis. 

(BRASIL, 2010).  

                                                         

Entretanto, os resultados nas eleições de 2020, de acordo com o site Gênero e Número 

(2020), demonstraram que apenas 13% das cidades brasileiras terão mulheres como prefeitas, 

nenhuma nas cinco capitais em que mulheres concorriam. A questão racial, que não está 

presente nas falas de Damares, se constitui como questão preocupante e em destaque no PNDH-

3, pois mulheres negras formam o “maior grupo demográfico do país” (MARTINS; SILVA, 

2020) e mesmo assim apenas 6% foram eleitas vereadoras. Em 2.952 cidades, nenhuma mulher 

negra foi eleita.  

Quando questionada sobre o governo Bolsonaro durante a mesma entrevista à BBC 

News, em 2019, a ministra declara que o governo tem muitas mulheres no primeiro escalão, 

mulheres diversas, “todas as mulheres estão no governo Bolsonaro, no alto escalão, tomando 

decisões e conduzindo esta nação” (ALVES, 2019). Porém, uma reportagem da Revista Veja, 

de 30 de março de 2021, informa que o presidente Jair Bolsonaro “demorou 818 dias (dois anos 

e quase três meses) para aumentar de dois para três33 o número de mulheres no primeiro escalão 

do seu governo” (MAIA, 2021). A reportagem também expõe que, até aquele momento, o 

presidente havia realizado 23 trocas no primeiro escalão, sempre trocando homens por homens. 

Essa questão contrasta com a fala de Damares que, ao ser indagada a respeito dessa contradição, 

defendeu: “na próxima reforma administrativa, com certeza, eu acredito que mais mulheres 

virão para os ministérios” (ALVES, 2019).  

A ministra também julga não estar faltando mulheres nos ministérios e justifica as 

escolhas do presidente como “técnicas”. Completa declarando que, pela urgência de se nomear 

 

31 Nesta área estão localizados na Diretriz 7, especificamente em seu Objetivo Estratégico VI, ação programática 

‘h’ e Objetivo Estratégico IX, ação programática ‘f’ 

32 “participação de afrodescendentes, mulheres e pessoas portadoras de deficiência no preenchimento de cargos 

em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS” (BRASIL, 2002) 

33 “Nova articuladora política do Palácio do Planalto, a deputada Flávia Arruda se junta às ministras Tereza 

Cristina (Agricultura) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos)” (MAIA, 2021) 
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para os ministérios, ele escolheu pessoas próximas, mas no segundo escalão teve mais tempo 

para pensar e nomeou “mulheres extraordinárias”. De acordo com o jornal El País (2019), ao 

tratar sobre o tema, Bolsonaro não se mostrou tão sensível quanto Damares relata. O presidente 

brincou com o assunto comentando: “pela primeira vez na vida o número de ministros e 

ministras está equilibrado em nosso Governo. Temos 22 ministérios, 20 homens e duas 

mulheres. Somente um pequeno detalhe, cada uma dessas mulheres que estão aqui equivalem 

por dez homens” (BOLSONARO, 2019 apud BENITES, 2019).  

Em setembro de 2020, no programa “Conversa com Bial”, da Rede Globo, Damares 

voltou a abordar o tema, dando destaque ao curso que prepara mulheres para a prática política, 

reforçando o objetivo de ter uma vereadora em cada município brasileiro (mesmo que seja de 

esquerda) e a necessidade de a pauta da mulher estar presente em todas as cidades. Todos esses 

tópicos se mostram em consonância com os princípios abordados no PNDH, já demonstrados 

anteriormente. Acrescenta o sonho de implantarem uma Procuradoria da Mulher em todas as 

câmaras de vereadores para atender cidades que não possuem órgãos de proteção às mulheres 

e possibilitando ao ministério um contato direto com a vereadora para tratar de políticas 

públicas de proteção à mulher.  

Porém, as ações têm caminhado em passos lentos, limitados a cartilhas, selo e 

compromisso com partidos (que coordenarão as ações). Nesse sentido, se faz necessária a 

exposição de Myrian Ravanelli, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB-

SP, para o portal de notícias Terra, sobre a pauta das mulheres ocupando cargos públicos e a 

necessidade de uma representação real: “enquanto ficarmos na superfície, atendendo apenas a 

protocolos, políticas públicas continuarão sem ser instituídas e não teremos avanço e eficácia 

em nossa luta” (RAVANELLI, 2021 apud TEODORO, 2021). 

Segundo o site Gênero e Número (2020), 11 medidas destinadas às mulheres por parte 

do ministério foram estabelecidas, entre elas “três cartilhas, a chegada de um portal e aplicativo 

do Disque 180, portaria com recomendações para o atendimento de mulheres em situação de 

violência no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e orientação de proteção de gestantes 

e lactantes” (BRUNO, 2020). Esta última citada na entrevista de Damares à Gazeta do Povo 

(2020), quando menciona o Programa Mães Unidas que, segundo o portal do ministério, 

consiste em “proporcionar apoio relacional às gestantes e às mães de crianças com até 2 (dois) 

anos de idade, por meio da formação de uma rede de voluntárias” (MMFDH, 2020), reforçando 

a transferência de responsabilidades à sociedade civil, por meio de voluntariado.  

Sobre o crescimento de denúncias de violência contra a mulher, à TV Brasil, em 2021, 

a ministra explica que se anteciparam, quando os casos surgiram no exterior já pensaram em 
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como fariam para as brasileiras denunciarem, destacando o WhatsApp disponível para realizar 

a denúncia. Salienta que elaboraram mecanismos de “antecipação de provas” (envio de fotos e 

vídeos), na ouvidoria do ministério, reitera as diversas formas de violência contra a mulher, 

admitindo que a violência física e o feminicídio cresceram muito durante a pandemia.  

Aponta que a “Casa da Mulher Brasileira34” é um instrumento poderoso de proteção à 

mulher, sendo uma das inúmeras ações que estão sendo apresentadas para o Brasil neste âmbito. 

Relata que, ao assumirem, havia apenas 7 unidades no Brasil e, em 2021, apresenta mais 27. 

Ressalta que não se constitui como abrigamento, pois é instrumento público em que se reúne 

toda a rede de proteção no mesmo espaço. Continua explicando que a mulher é conduzida da 

denúncia até onde vai ser protegida, conta com alojamento, por até 48 horas, local pra crianças 

e pets. Segue dizendo que, nesse espaço, as mulheres são capacitadas, pois muitas são vítimas 

do provedor, que é o agressor, por isso precisam trabalhar a autonomia financeira, inclusive, há 

espaço para acessar vagas de emprego dentro da Casa da Mulher Brasileira.  

Damares pede que as mulheres procurem o espaço, pois é obrigação do Estado protegê-

las. Também declara que Bolsonaro gastou 5 vezes mais na proteção da violência contra a 

mulher do que nos anos anteriores, cerca de 124 milhões de reais, dessa forma o governo 

investiu no cuidado e na proteção da mulher. Diz que estão vindo com uma nova leitura da 

política de proteção à mulher e um dos caminhos pensados é a autonomia financeira, o 

empreendedorismo.  

Segue relatando que instituiu o “Maria da Penha vai à escola”, programa destinado a 

falar de violência contra a mulher para crianças a partir dos 4 anos, que será seguido de “Maria 

da Penha vai à floresta”, para as regiões ribeirinhas, onde há mulheres que estão sofrendo 

violência e não sabem que é violência, e “Maria da Penha vai à aldeia”, afirmando, “nós não 

vamos mais admitir no Brasil violência contra a mulher em nome de cultura, cultura que dói 

não é cultura” (ALVES, 2021). Reforça que esses programas fazem parte da nova leitura que 

entregam para o Brasil no âmbito da proteção às mulheres. À Rede Vida, em 2021, reforça o 

aumento da violência doméstica contra as mulheres na pandemia. 

Ao tratar da violência contra a mulher, o PNDH-3, em sua 9ª diretriz35, estabelece o 

objetivo estratégico III, “garantia dos direitos das mulheres para o estabelecimento das 

 

34 Integra no mesmo espaço diferentes serviços especializados que atendem aos mais diversos tipos de violência 

contra as mulheres: Acolhimento e Triagem; Apoio Psicossocial; Delegacia; Juizado Especializado em Violência 

Doméstica e Familiar contra as Mulheres; Ministério Público, Defensoria Pública; Serviço de Promoção de 

Autonomia Econômica; Espaço de cuidado das crianças – Brinquedoteca; Alojamento de Passagem e Central de 

Transportes (MMFDH, 2019) 

35 Combate às desigualdades estruturais 
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condições necessárias para sua plena cidadania” (BRASIL, 2010). Uma ação programática que 

pode ser relacionada às declarações de Damares nas entrevistas citadas é:  

 

a) Desenvolver ações afirmativas que permitam incluir plenamente as 

mulheres no processo de desenvolvimento do País, por meio da promoção da 

sua autonomia econômica e de iniciativas produtivas que garantam sua 

independência. 

 

Além disso, considerando o caráter transversal e interministerial do programa, outros 

eixos, diretrizes, objetivos e ações incluem algumas das questões abordadas, sendo eles: 

  

desenvolver protocolos unificados de atendimento psicossocial e jurídico a 

vítimas de violência sexual [...]                                                                                          

 

elaborar diretrizes para as políticas de prevenção à violência com o objetivo 

de assegurar o reconhecimento das diferenças geracionais, de gênero, étnico-

racial e de orientação sexual [...] 
 

garantir aos grupos em situação de vulnerabilidade o conhecimento sobre 

serviços de atendimento, atividades desenvolvidas pelos órgãos e instituições 

de segurança e mecanismos de denúncia, bem como a forma de acioná-los [...] 
 

fortalecer mecanismos para combater a violência contra a população indígena, 

em especial para as mulheres indígenas vítimas de casos de violência 

psicológica, sexual e de assédio moral [...] 
 

fomentar a criação de centros de atendimento a vítimas de crimes e a seus 

familiares, com estrutura adequada e capaz de garantir o acompanhamento 

psicossocial e jurídico dos usuários, com especial atenção a grupos sociais 

mais vulneráveis, assegurando o exercício de seus direitos (BRASIL, 2010)  
 

É certo que as falas da ministra não contradizem o PNDH-3, com exceção da ideia de 

“nova leitura” da política, já que o Programa apresenta os recortes em que asseguram direitos 

de mulheres advindas de comunidades tradicionais e a autonomia por meio de iniciativas que 

garantam sua independência. Por isso, não há nada exatamente novo no discurso de Damares 

Alves. Dessa forma, nos basearemos no relatório do Inesc (2021) a respeito da execução do 

orçamento das políticas para as mulheres em 2019 e 2020.  

Segundo o Inesc (2021), nos últimos anos aconteceram diversas mudanças nas políticas 

para mulheres. Conferências nacionais foram realizadas nos anos de 2004, 2007, 2011 e 2016; 

também foram elaborados dois Planos Nacionais, entretanto, o PPA36 2020-2013 não 

 

36 Plano Plurianual 
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reproduziu o que foi construído por estas ações. Com uma orientação mais conservadora, o foco 

passa a ser na família e não na mulher como sujeito. O Programa 503437 do PPA determina 

“ampliar o acesso e o alcance das políticas de direitos, com foco no fortalecimento da família, 

por meio da melhoria da qualidade dos serviços de promoção e proteção da vida, desde a 

concepção, da mulher, da família e dos direitos humanos para todos” (BRASIL, 2020 apud 

INESC, 2021). Nesse sentido, o relatório destaca que o plano passa a enfatizar o papel social 

da mulher como responsável pelo cuidado, limitada ao âmbito doméstico, além disso, 

responsabiliza a família pelo que deveria ser obrigação das políticas sociais, cada vez mais 

encolhidas.                                                                                                   

A noção de “proteção da vida desde a concepção” também se choca com o especificado 

pelo PNDH-3, quando determina “considerar o aborto como tema de saúde pública, com a 

garantia do acesso aos serviços de saúde. (Redação dada pelo Decreto nº 7.177, de 12.05.2010)” 

(BRASIL, 2010) e “criar campanhas e material técnico, instrucional e educativo sobre 

planejamento reprodutivo que respeite os direitos sexuais e direitos reprodutivos, contemplando 

a elaboração de materiais específicos para a população jovem e adolescente e para pessoas com 

deficiência” (BRASIL, 2010), relembrando polêmicas e objeções acerca do tema aborto, que 

levaram à reelaboração de algumas ações por parte do governo, no período de construção do 

PNDH-3.  

Essas alterações nas políticas destinadas às mulheres também se refletiram no 

orçamento. Além disso, de acordo com o Inesc (2021, p. 86), ocasionou a “supressão das 

mulheres nas políticas socioambientais de desenvolvimento rural, cultura [...] tornando o 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) o único órgão com a 

atribuição de implementar políticas específicas para as mulheres”. Há, também, o 

aprofundamento do assistencialismo, como exemplificado no "Mães Unidas", na contramão do 

SUAS38.  

O Inesc (2021) também aborda a baixa execução de políticas voltadas para mulheres, 

especialmente em 2020, ano de pandemia, expondo que “R$ 120,4 milhões autorizados em 

2020 para serem gastos com políticas para as mulheres, foram executados efetivamente apenas 

R$ 35,4 milhões, embora tenham sido empenhados39 R$ 117,4 milhões” (INESC, 2021, p. 87). 

 

37 Proteção à vida, fortalecimento da família, promoção e defesa dos direitos humanos para todos 

38 Sistema Único de Assistência Social 

39 “Ainda que o empenho sinalize para o compromisso assumido pelo governo com contratos e convênios, 

consideramos como recurso executado a soma dos recursos pagos e de restos a pagar pagos: isso porque o que foi 

empenhado, mas não foi pago, se converte em restos a pagar, podendo ser pago em anos posteriores” (INEC, 

2021). 
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Dos recursos pagos, a maior parte foi para custear o Disque 180. Ainda segundo o Instituto, 

essa baixa execução é alarmante, pois, em decorrência da pandemia, agressor e vítima estão 

isolados juntos, e este fator aumenta o índice de violência contra mulheres.  

A respeito da Casa da Mulher Brasileira, os atendimentos se limitaram ao virtual, 

mesmo com o aumento das denúncias de violência contra a mulher, que chegaram a 105.821, 

de acordo com o G1. Os recursos destinados à essas unidades em 2020, segundo o Inesc (2021, 

p. 89), são:  

a Ação 14XS, para construção de casas, e a Ação 218B, que, por meio de 

planos orçamentários, alocou recursos para a manutenção desses 

equipamentos. Para a construção, foram autorizados R$ 65 milhões, dos quais 

foram executados apenas R$ 280 mil. Para a manutenção, foram executados 

apenas R$ 124 mil de restos a pagar de anos anteriores. 

 

Em 2019, nenhum recurso foi destinado para a Casa da Mulher Brasileira.  

Quando perguntada a respeito do feminismo, pela BBC News, em 2019, Damares diz 

questionar ativismo radical e algumas formas de protesto, pois está conquistando muito apenas 

com diálogo. Faz crítica ao “feminismo exagerado”, cuja a pauta era a “marcha pelo aborto”. 

Como já apontamos neste tópico, a questão do aborto foi alvo de ataques, a ponto de ser 

utilizado contra a campanha de Dilma Rousseff. De qualquer forma, o texto do PNDH-3 ainda 

aborda os direitos sexuais e reprodutivos, além do aborto em casos legais40.  

Seguindo as declarações da ministra à BBC News, de 2019, diz que há muito a fazer pra 

proteger mulher, então por que “ir pra rua pedir só aborto”? Pois a legislação já permite em 

caso de estupro, risco de vida e encefalia. “O plano de governo de Bolsonaro é proteção da vida 

desde o nascimento, a pauta ‘aborto’ é do congresso nacional”, declara à Gazeta do Povo, em 

dezembro de 2020. Segue afirmando que estão trabalhando inúmeras ações no ministério da 

saúde para proteger grávidas e a saúde da gestante, no MMFDH lutam pelo direito à vida desde 

a concepção, trabalhando com a garantia da vida desde o nascimento, e o governo tem feito 

isso. Algumas de suas falas nesta entrevista são:  

 

mesmo que todas as nações do mundo legalizem o aborto, nós podemos ser a 

única do mundo a não legalizar, eu sou muito otimista [...] 

 

que as outras nações queiram matar seus bebês na barriga da mãe, aqui não 

[...] 

 

não podemos permitir que aborto seja método anticonceptivo [...] 

 

 

40 Quando há risco para a vida da gestante; resultante de violência sexual; anencefalia fetal – conforme o Supremo 

Tribunal Federal decidiu em 2012. 
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não podemos admitir o aborto como um plano de planejamento familiar [...] 

 

Até onde a gente puder influenciar para que o aborto nunca seja legalizado lá 

ou no judiciário, nós vamos influenciar, porque nós, este governo, acredita que 

aborto é violência contra a criança e contra mulher, se eu sou ministra da 

mulher, eu tenho que proteger mulher e aborto é violência contra a mulher 

também. (ALVES, 2020) 

 

Completa dizendo acreditar que a sociedade brasileira se levante e peça um grande 

projeto de planejamento familiar, e já estariam trabalhando nisso, pois Bolsonaro tem pedido 

ao MMFDH e ao MDS que entreguem o maior programa de planejamento familiar, mas nunca 

considerando o aborto como instrumento.  

A partir das breves considerações acima, compreendemos que, na contramão do que 

Damares declara, não há muito sendo feito pela vida das mulheres. O aborto é uma questão de 

saúde pública, portanto afeta a vida das mulheres. Segundo matéria publicada pela revista Veja, 

em agosto de 2020, estima-se que cerca de 1 milhão de abortos são feitos no Brasil por ano, 

desse número, somente cerca de 1.700 são legais. Isso significa que milhares de mulheres 

colocam em risco suas vidas e integridade física para interromper a gravidez. Por hora, são 

providenciadas aproximadamente 30 internações provocadas por abortos ilegais que não 

seguem padrões de segurança e higiene. Negar não muda o fato de que há abortos sendo 

realizados e há mulheres morrendo em decorrência deles, em sua maioria negras, pré-

adolescentes e pobres (GONÇALVES; ROSÁRIO; GHIROTTO, 2020). 

A negação do aborto passa por uma pauta conservadora, moral e religiosa, que insiste 

em tratar a sexualidade como um tabu. A abstinência sexual poderia prevenir aborto ou o fato 

de o procedimento ser utilizado como “contraceptivo” são algumas das justificativas. A 

realidade é que métodos anticoncepcionais não são 100% eficazes e a educação sexual no Brasil 

é constantemente impedida e censurada, sendo, inclusive, fruto de protestos de alas 

conservadoras.  

Bertho (2019) expõe que a legalização diminui e até mesmo evita o número de abortos. 

Os números se opõem à ideia de que mulheres utilizarão o método como medida contraceptiva, 

pois essas mulheres, ao procurarem uma unidade hospitalar, serão atendidas por equipes 

capazes de avaliar os casos e trabalhar esta questão com a mulher, de uma perspectiva 

psicossocial, por exemplo. Em Portugal, a autora cita que “nos anos seguintes à legalização, 

houve uma queda. Em 2015, foram 10% menos abortos do que em 2008” (BERTHO, 2019). 

Além disso, ao ser oferecido pelo SUS, o procedimento seguiria orientações da OMS, que prevê 

o acompanhamento e orientação para evitar uma futura gravidez indesejada. 
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Dito isso, o poder público também não pode desconsiderar o fato de que há abismos 

sociais no Brasil. De acordo com um estudo feito em 2008, (i) a região que em ocorreram mais 

mortes de mulheres decorrentes de aborto foi o Norte; (ii) mulheres pretas corriam mais que o 

dobro de riscos que mulheres brancas; (iii) não-alfabetizadas tinham 5,5 vezes mais chances de 

morrer em consequência de aborto do que mulheres com grau superior; (iv) entre as 

semialfabetizadas, o número era 4,6 vezes maior (MONTEIRO; ADESSE; LEVIN, 2008). Se 

levarmos em consideração o ano em que o estudo foi realizado e o contexto atual de crise 

econômica e sanitária, podemos inferir que esses números tenham aumentado.  

Também a respeito do aborto, Damares é questionada sobre o caso de uma menina de 

10 anos, engravidada pelo tio após ser estuprada por quatro anos, em entrevista à Rede Globo, 

em setembro de 2020. A ministra foi acusada de agir nos bastidores para que o aborto não fosse 

realizado. Sobre o caso, relata que coloca a mão no fogo por assessores que foram acusados de 

vazar a identidade da menina, pois foram convidados à cidade e em nenhum momento souberam 

o nome da criança. Declara que temos que lutar para salvar as duas vidas sempre que possível. 

Discorda do procedimento do médico que realizou o aborto, pois médicos do Espírito 

Santo não quiseram fazer pelo fato de “a criança” pesar mais de 500g e estar quase no 6º mês 

de gestação. Queriam antecipar o parto, ou seja, esperar “só” mais duas semanas e não “ir até o 

nono mês”. 

Diz que, em mais duas semanas, poderia ser feita uma cesárea, tirar a criança, colocar 

em incubadora e “se sobreviver, sobreviveu, se não, teve uma morte digna”. Lamenta o fato de 

que uma injeção de cloreto de sódio ter sido aplicada no coração da “criança” e que a fetologia 

determina que o feto sente dor. Depois disso, a menina teve que passar por parto natural e 

curetagem, por isso “duas crianças sofreram, a de 10 e a que morreu” (ALVES, 2020). A 

ministra segue afirmando: “eu acredito que o que estava no ventre daquela menina era uma 

criança com quase 6 meses de idade e que poderia ter sobrevivido” (ALVES, 2020). 

Em matéria da revista Piauí, de outubro de 2020, a partir do momento em que se 

constatou a gravidez da criança,  

 

a garota seria alvo de uma sórdida campanha antiaborto orquestrada por 

bolsonaristas nas redes sociais, fomentada por vazamentos tanto do seu 

cadastro na Prefeitura de São Mateus quanto do seu prontuário médico. A 

menina, que só conseguiria realizar a interrupção da gravidez no Recife, teve 

o nome divulgado na internet e chegou a ser chamada de assassina. (ABREU, 

2020) 
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Alguns dias após uma matéria sobre o caso, Damares enviou dois assessores à cidade, 

juntamente com um deputado estadual, que visitaram o Conselho Tutelar e a Secretaria de 

Assistência Social, além de terem entrado em contato com familiares da criança. Após essa 

visita, religiosos e militantes antiaborto foram à casa da avó da menina diversas vezes para 

tentar fazer com que a mulher convencesse a criança a não realizar o aborto. Em partes de um 

áudio gravado, um homem diz “a gente não tá brincando. A ministra Damares… [nesse 

momento, alguém ao fundo afirma: ‘A gente tem acesso a isso também’] Então, a gente quer 

que a senhora use a voz, que só a senhora pode ter, para defender esse neto da senhora” 

(ABREU, 2020).  

A condição psicológica da criança também é citada na matéria, profundamente abalada 

e rejeitando a ideia de ter um filho. Mesmo após a permissão da interrupção da gravidez pelo 

juiz, os médicos de Vitória se recusaram a realizar o aborto, que ocorreu no Recife. Nesse 

momento, a ex-assessora de Damares divulga o nome da criança e a localização do hospital, 

gerando aglomeração e ofensas à equipe e à menina.  

As constantes violações ao direito constitucional ao aborto neste caso, partindo de 

grupos apoiadores do governo e da ministra, além de suas declarações defendendo que a 

gravidez fosse mantida, demonstram o posicionamento conservador e religioso adotado. Em 

discurso disfarçado de “defesa da vida”, não mediram esforços para torturar psicologicamente 

uma criança já fragilizada.  

Assim, percebemos a necessidade de trabalhar com a sociedade e no âmbito educacional 

temas considerados tabu, de defesa das mulheres como indivíduos portadores de direitos, não 

apenas no âmbito da família, como mãe ou esposa. O PNDH-3, assim como a Constituição de 

1988, estão em consonância com esses direitos, pela autonomia, igualdade e independência 

feminina, postura que, apesar de presente em alguns discursos de Damares Alves, não se 

comprovam na realidade.  

 

5.3 Família  

 

À Record News, em outubro de 2019, Damares Alves declara que “Brasil voltou a ser 

o país da família” (ALVES, 2019), pois “nos últimos anos políticas públicas no Brasil eram 

construídas sem o foco na família”. Diz que percebeu que o caminho era esse fortalecimento e 

que, dessa forma, o Estado não pode apresentar políticas públicas que a fragilizam. Conta que, 

pela primeira vez, temos o Ministério da Família no Brasil, que funciona para cobrar dos demais 

ministros as pautas por ela representadas, sendo a família o centro das atenções e das Políticas 
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Públicas. Em relação à educação sexual nas escolas, declara que “a criança pertence à família 

e a família precisa introduzir o assunto da educação sexual”, diz, entretanto, que a escola 

também não pode se omitir. “Defendemos educação sexual com qualidade, obedecendo a 

especificidade das idades” (ALVES, 2019). 

À TV Brasil, em fevereiro de 2021, Damares cita as violências dentro de casa e lamenta 

que “em algumas situações, o lar virou um lugar perigoso no Brasil” (ALVES, 2021). Para a 

ministra, é necessário ter a coragem de admitir que precisamos fazer o fortalecimento de 

vínculos familiares e reconhecer que, em muitos casos, a família é um fator de risco para 

algumas pessoas.  

Nos anos 1990 e 2000, a família, ao contrário do que expõe Damares, se revelou central 

na elaboração de políticas públicas no Brasil. Isso porque, de acordo com Teixeira (2020), 

naquele momento de recente democratização, duas forças opostas estavam voltadas à família: 

os movimentos reformistas, que reivindicava direito à convivência familiar e comunitária com 

o apoio do Estado e, por outro lado, o neoliberalismo, que demandava uma redução do Estado 

e responsabilização das famílias e sociedade civil.   

A autora também aponta que a atual onda conservadora, 

 

analisa o Estado de Bem-Estar Social como o grande responsável pelo 

incentivo à falta de esforço e de amor ao trabalho, à desresponsabilidade 

familiar, à vagabundagem, ao corroer as molas morais da individualidade, 

sendo também oneroso e gerador de crises fiscais, apontando as políticas 

sociais de nova geração como aquelas que devem reforçar a responsabilização 

individual. (TEIXEIRA, 2020, p. 150) 

 

Assim, marcada por antagonismos, a família sempre foi central para as políticas sociais 

que apenas contribuem para que ela execute “seu papel”. Além disso, há a perspectiva de 

perversões como aborto, sexualidade, feminismo, entre outros, alvo dos conservadores, que 

reagem produzindo um “pânico moral que agrega legiões de pessoas em defesa da família, da 

heterossexualidade e contra um pretenso desvirtuamento das crianças e dos adolescentes 

(LEITE, 2019, p. 128). Lembramos que o conservadorismo se une ao neoliberalismo e demanda 

um Estado mínimo, portanto nada mais conveniente que uma entidade que proteja sua moral e 

seus preceitos econômicos, assumindo toda a responsabilidade de proteção a seus membros.  

Dessa forma, avanços no campo dos Direitos Humanos tendem a abalar as estruturas 

conservadoras, pois, quanto mais democráticas são as mudanças, maior é a responsabilidade do 

Estado em garanti-las.  
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Após essa breve contextualização do lugar do qual Damares emite seus posicionamentos 

a respeito da família, algumas ações programáticas do PNDH-3 podem ser relacionadas às falas, 

já que tratam do fortalecimento da família no sentido de se tornar um local de acolhimento e 

cuidado, como: (i)“desenvolver programas nas redes de assistência social, de educação e de 

saúde para o fortalecimento do papel das famílias em relação ao desenvolvimento infantil e à 

disciplina não violenta” (BRASIL, 2010); (ii) “fortalecer as políticas de apoio às famílias para 

a redução dos índices de abandono e institucionalização, com prioridade aos grupos familiares 

de crianças com deficiências” (BRASIL, 2010).  

Em várias outras ações o PNDH-3 se direciona à família, tem o foco em fortalecer 

famílias de comunidades tradicionais, de pessoas transsexuais, estabelece ações para o não 

abandono, para as famílias de crianças violentadas, para as famílias de adolescentes cumprindo 

medida socioeducativa, famílias pobres, entre tantos outros. Por isso é correto dizer que a 

família é um tema transversal em seu texto, todavia percebemos que ela assume um papel de 

suporte e não de única executora e responsável pelo cuidado de seus membros. Há uma 

multiplicidade de atores envolvidos em cada questão, com foco no indivíduo. Está presente, em 

seu conteúdo, o reconhecimento das desigualdades históricas que sobrevivem neste país, 

mesmo que a intenção não seja superar o sistema que cria e multiplica tais desigualdades.  

A respeito da “posse” da família sobre a criança, Leite (2019, p. 135) expõe que o ECA41 

trata crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e não apenas “objeto de proteção 

assistencial”. Fundado sob a perspectiva dos Direitos Humanos, expõe a necessidade de outra 

concepção da relação entre adultos e crianças e adolescentes, em uma relação entre iguais, 

levando em consideração o fato de estes últimos serem pessoas em desenvolvimento.   

 

a articulação entre infância e adolescência e diversidade sexual e de gênero 

seja um lugar estratégico para abordar um processo de transformação social 

no qual os jovens ocupariam lugar privilegiado, e onde se explicita mais 

claramente o confronto entre uma moralidade baseada na família, na 

reprodução e na heterossexualidade e uma nova moralidade baseada no 

consentimento e no ideário dos direitos sexuais. (LEITE, 2019, p. 136) 

 

Portanto, barrar uma educação baseada na diversidade e compreensão de seus corpos e 

direitos, como ocorre com o “Escola sem Partido42”, com polêmicas relacionadas a “kit-gay43” 

 

41 Estatuto da Criança e do Adolescente 

42 “enfrentamento de uma “doutrinação comunista” nas escolas, ganha espaço na sociedade quando se liga a 

setores religiosos e encampa a cruzada contra a “ideologia de gênero” (LEITE, 2019, p. 131). 

43 Termo utilizado para se referir ao projeto Escola sem Homofobia, de 2011 
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ou “ideologia de gênero44”, em nome da defesa da família e das crianças, faz parte de um projeto 

maior, que avança por meio da “criminalização dos movimentos sociais, o fortalecimento do 

militarismo e a ocupação crescente do campo político institucional por setores religiosos” 

(LEITE, 2019, p. 128) e objetiva a imposição de um Estado mínimo, com a proteção social 

restrita à família e livre de subversores que se coloquem como empecilhos para seu 

desenvolvimento. 

A respeito da violência contra crianças dentro da própria família, a escola realmente 

assume um papel fundamental, de observação do comportamento e denúncia. Dessa forma, em 

período de isolamento social, é possível que muitos casos não estejam sendo notificados. 

Segundo relatório da CEPAL45 (2020), “en estimaciones recientes se calcula una prevalencia 

de un 55,2% de la agresión física y un 48% de la agresión psicológica en la crianza en América 

Latina y el Caribe46” (CUARTAS, 2019 apud CEPAL, 2020). 

O estudo ainda aponta que é muito cedo para precisar os efeitos da violência contra 

crianças e adolescentes no período da pandemia, já que, mesmo antes, o obstáculo estava na 

descoberta dos casos, por conta da naturalização da violência, como os castigos, e também pela 

falta de dados disponíveis para mensurar o problema. Assim, esperam que, somente após o fim 

das medidas de isolamento e com o retorno às atividades é que será possível determinar a 

situação real da violência praticada durante a crise de Covid-19. Porém, dados preliminares e 

previsões já apontam para um importante crescimento dos casos.  

O trabalho com as famílias é de extrema importância no âmbito das Políticas Públicas, 

porém a transferência total da responsabilidade para essa instituição representa um avanço do 

pensamento neoliberal. Além disso, escolas têm sido perseguidas para que se esvazie o que 

consideram “discurso ideológico”, como questões referentes a gênero e sexualidade. Esse fator 

se agrava quando a maioria47 dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes são 

cometidos dentro de casa. Portanto, se a escola não pode orientar a criança sobre abuso, 

consentimento e locais permitidos ou não para o toque ou carinho, como ela poderá identificar 

 

44 “A perspectiva de gênero, que vem dando base para toda a construção de um campo de estudos e produção de 

conhecimento, é vulgarizada e tratada como ideologia. Tendo como base uma perspectiva biológica reducionista 

do binarismo de gênero e articulado a uma hierarquização das orientações sexuais, o ideário da “ideologia de 

gênero” tem sido utilizado para defender a manutenção de uma ordem hierárquica e desigual entre as pessoas em 

nome da defesa das crianças e dos jovens” (LEITE, 2019, p. 130). 

45 Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

46 Estimativas recentes calculam uma prevalência de 55,2% de agressão física e 48% de agressão psicológica de 

pais contra filhos na América Latina e no Caribe 

47 O levantamento da ONDH permitiu identificar que a violência sexual acontece, em 73% dos casos, na casa da 

própria vítima ou do suspeito, mas é cometida por pai ou padrasto em 40% das denúncias (MMFDH, 2020). 
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e denunciar abusos, já que a família que, segundo Damares, tem a “posse” da criança, é a 

executora da violação?  

 

5.4 Criança e adolescente  

 

Por conta da grande presença do tema nas declarações de Damares Alves, realizamos 

alguns recortes nas falas da ministra que trataram sobre diversas questões relacionadas ao tema 

em suas entrevistas. Permaneceram a proteção à criança, a violência sexual contra crianças e 

adolescentes e adolescentes em conflito com a lei, por entendermos que os demais assuntos 

como educação e saúde mental não eram específicos de sua atuação.  

A respeito da proteção à infância, à Record News, de outubro de 2019, Damares coloca 

o tema como prioridade, fortalece a noção de transversalidade e fortalecimento da rede de 

proteção, reforçadas na entrevista à Gazeta do Povo, de dezembro de 2020. À TV Brasil, em 

fevereiro de 2021, declara que os maiores números de denúncias são de violência contra 

crianças. 

Em entrevista à Rede Vida, de fevereiro de 2021, a ministra afirma que no país não há 

sequer a garantia de que todas as crianças tenham certidão de nascimento, isso significaria que 

se não sabemos de sua existência, não poderíamos quantificar quantas estão morrendo ou 

desaparecendo. “A gente precisa, no Brasil, fazer um pacto pela infância de verdade. A infância 

tem que ser como diz a lei: prioridade absoluta” (ALVES, 2021), diz a ministra da criança, 

afirmando ainda que este tema deve ser transversal, ou seja, preocupação de todos os 

ministérios. Relata que, enquanto as demais violências crescem em número de notificação 

durante a pandemia, contra crianças as denúncias diminuíram e a causa está no fato de que não 

estão indo a escolas, creches, igrejas, que são os que mais denunciam. Também cita que o 

programa Criança Feliz é premiado internacionalmente e visita em torno de 900.000 crianças 

por mês.  

A oitava diretriz do PNDH-3 trata da “promoção dos direitos de crianças e adolescentes 

para o seu desenvolvimento integral, de forma não discriminatória, assegurando seu direito de 

opinião e participação”, algumas ações podem ser relacionadas às declarações de Damares 

nessas entrevistas, como “exigir em todos os projetos financiados pelo Governo Federal a 

adoção de estratégias de não discriminação de crianças e adolescentes em razão de classe, raça, 

etnia, crença, gênero, orientação sexual, identidade de gênero, deficiência, prática de ato 

infracional e origem” (BRASIL, 2010) e “ampliar e reestruturar a rede de atendimento para a 

emissão do registro civil de nascimento visando a sua universalização” (BRASIL, 2010). 
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Apesar de abordar a temática da violência contra crianças (sem citar adolescentes), 

Damares não expõe exatamente quais medidas serão adotadas, destacando apenas o programa 

Criança Feliz, vinculado ao Ministério da Cidadania, específico para crianças entre zero e seis 

anos e suas famílias, “que traz as diretrizes para a formulação e a implementação de políticas 

públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos 

de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano” (MC, 2016). 

Segundo relatório do Inesc (2021), crianças e adolescentes não integram um grupo 

prioritário para políticas públicas, ao contrário do que declara Damares, inúmeras são as 

violações48 de direitos desta parcela da população. O instituto conclui que, com a pandemia de 

Covid-19, essas violações têm aumentado e a culpa é da negligência do Estado brasileiro. À 

Assistência à Criança e ao Adolescente, foram  

 

R$ 298,1 milhões a menos de recursos destinados para essa subfunção em 

2020 na relação com 2019 e R$ 45,7 milhões a menos executados. Além de 

haver menos orçamento em 2020, considerando-se somente as despesas do 

ano em questão, ainda faltou ser executado 19,5% do valor disponível. 

(INESC, 2021, p. 61) 

  

Somente duas ações integram esse orçamento, entre elas, o Programa Criança Feliz. O 

relatório aponta que, em 2012, eram 30 ações, já em 2016, foram 12, está claro o desmonte das 

ações voltadas às crianças e adolescentes.  

Retomando o Programa Criança Feliz, 98,4% dos recursos de assistência à criança e ao 

adolescente foram destinadas a ele e sua principal atuação é por meio de visitas domiciliares a 

famílias pobres. O questionamento, ainda segundo o Inesc (2021), é o porquê se tem dado 

tamanha importância ao Programa, já que sua ação carrega um viés assistencialista, de 

responsabilização da família, sem um acompanhamento eficaz e que assegure direitos 

fundamentais. Além disso, apenas o ensino médio é requisito para ser um “visitador”, cuja 

função consiste em “ensinar como as famílias devem educar e estimular seus filhos nos aspectos 

sociais e psicomotores” (INESC, 2021, p. 63).  

Mesmo se mostrando ineficaz na garantia de direitos a longo prazo, esse é o único 

programa voltado para a infância contido no Plano Plurianual do Governo Federal e, mesmo 

assim, deixou de executar 18,2% de seu orçamento. Em 2020, 95.252 denúncias de maus-tratos 

 

48 “milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, extrema pobreza, fome, milhares em 

situação de violências (considerando-se apenas as notificações), em situação de aprisionamento, vítimas da 

mortalidade infantil, dos homicídios, dos suicídios, da evasão escolar, do tráfico de drogas, entre outras tantas 

situações”. (INESC, 2021, p. 60) 
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contra crianças e adolescentes foram registradas pelo Disque 100, ao mesmo tempo em que os 

orçamentos para a área caminham para a extinção. 

O segundo tema abordado nas entrevistas analisadas é a violência sexual contra crianças. 

À Record News, em outubro de 2019, a ministra destaca as terminologias: pedofilia, abuso 

sexual e a exploração sexual, declarando que, por muitos anos, o Brasil focou apenas na 

exploração sexual, que é a “comercialização” da criança. “Às vezes é a mãe quem permite a 

criança ser abusada, é o dono de um armazém, o dono de uma padaria...” (ALVES, 2019). 

Declara que Brasil não trabalhou o enfrentamento ao abuso, “hoje o que mais nos assusta 

é o abuso, não é a exploração” (ALVES, 2019). Explica que, no Disque 100, mais de 90% das 

denúncias não é com relação à exploração, julga que avançaram nessa área e há a 

conscientização por parte da sociedade, a respeito do tema. 

Explica que, em relação ao abuso sexual, mais de 80% dos casos acontecem dentro de 

casa, isso causa sofrimento a ela por ser a ministra da família, por julgar a família como resposta 

pra muitas demandas e ter que admitir que essas crianças estão sendo abusadas em casa. 

Continua declarando que, dentro do abuso, há inúmeras modalidades, sendo o estupro de bebês 

a que mais a preocupa. “Nem sempre quem está abusando do bebê é um abusador/pedófilo/tem 

prazer, está abusando pra produzir imagem pra ganhar dinheiro” (ALVES, 2019), determinando 

que teremos que aprender a enfrentar isso, “todo mundo junto” 

À BBC News, em dezembro de 2019, reforça os casos de abuso sexual de bebês, não 

sabendo quais são as estatísticas relacionadas a esse tipo de abuso. Avalia que tem feito o 

enfrentamento à violência e declara que a pedofilia é de verdade no Brasil, destacando que “não 

se fala de abuso de meninos no Brasil” (ALVES, 2019), pelo baixo número de denúncias.  

A respeito de uma polêmica envolvendo a notícia de que justificou estupros na Ilha do 

Marajó pela ausência de calcinhas das meninas, se defende relatando que quis rebater as 

justificativas a respeito do alto número de estupros na região, pois dizem que acontece por fome, 

“então se é fome, vamos levar comida” (ALVES, 2019), dizem que é porque são pobres e não 

tem calcinha, “então vamos levar calcinha” (ALVES, 2019).  

Na entrevista à Rede Globo, em setembro de 2020, as declarações são sobre a censura 

do filme “Lindinhas”, por julgar se tratar de erotização de crianças e que pode ter beneficiado 

alguns homens e mulheres, porque mulheres também abusam. À TV Brasil, de fevereiro de 

2021, repete as falas sobre estupros de bebês, a violência sexual praticada por pessoas próximas 

e familiares e a ideia que se tem de que mulheres não abusam.  

O PNDH-3 apresenta objetivos e ações no sentido do combate à violência sexual contra 

crianças e adolescentes. A respeito da exploração sexual, determina 
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erradicar o trabalho infantil, bem como todas as formas de violência e 

exploração sexual de crianças e adolescentes nas cadeias produtivas, com base 

em códigos de conduta e no Estatuto da Criança e do Adolescente; 
 

desenvolver ações específicas para combate à violência e à exploração sexual 

de crianças e adolescentes em situação de rua; 
 

estimular a responsabilidade social das empresas para ações de enfrentamento 

da exploração sexual e de combate ao trabalho infantil em suas organizações 

e cadeias produtivas; 
 

realizar estudos e pesquisas sobre o tráfico de pessoas, inclusive sobre 

exploração sexual de crianças e adolescentes. (BRASIL, 2010).  
 

São inúmeras as ações programáticas nesse sentido, o motivo é o alto índice de 

exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil, que não foi superado e nem 

compreendido em toda sua perversidade pela sociedade brasileira. Segundo o jornal O Globo 

(2019), a estimativa é que cerca de 500 mil crianças e adolescentes sejam explorados 

sexualmente no Brasil, destas pelo menos 75% são meninas, em sua maioria negras. Dessa 

forma, ao minimizar o problema da exploração sexual contra crianças e adolescentes, a ministra 

atenta contra os Direitos Humanos, garantidos por lei, dessa parcela vulnerável da população. 

A posição da ministra em relação aos abusos cometidos contra bebês se mostra contraditória 

nesse sentido, porque destaca o fato de estes abusos ocorrerem muitas vezes para serem 

comercializados.  

Dar destaque aos abusos sexuais é importante na realidade brasileira, porque, segundo 

dados divulgados pelo jornal O Globo, de 2019, mais de 3 casos são registrados por hora no 

país e dois terços ocorrem dentro de casa. A notícia reforça o exposto neste capítulo, esses casos 

acontecem num contexto de desmonte de programas voltados para a criança e o adolescente e 

a ampliação de canais de denúncia não é efetiva sem investimento na prevenção e cuidado com 

as vítimas.  

Algumas ações presentes no PNDH-3 tratam sobre o tema, demonstrando que há na 

legislação direcionamentos para o enfrentamento a este tipo de violência, como,  

 

reforçar e centralizar os mecanismos de coleta e análise sistemática de dados 

desagregados da infância e adolescência, especialmente sobre os grupos em 

situação de vulnerabilidade, historicamente vulnerabilizados, vítimas de 

discriminação, de abuso e de negligência [...] 

 

ampliar o acesso e qualificar os programas especializados em saúde, educação 

e assistência social, no atendimento a crianças e adolescentes vítimas de 

violência sexual e de suas famílias [...]  
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desenvolver protocolos unificados de atendimento psicossocial e jurídico a 

vítimas de violência sexual (BRASIL, 2010).  

 

 

A declaração de que pouco se falava sobre abuso sexual infantil no Brasil não é 

verdadeira. O dia 18 de maio foi instituído como Dia Nacional de Combate ao Abuso e 

Exploração Sexual Infanto-Juvenil em 1998 e em 2000 foi sancionada a lei 9.970, que 

oficializava a data. Desde então, todos os anos “entidades governamentais e não-

governamentais, e representantes da sociedade civil utilizam essa data para reflexões, debates 

e, especialmente, para avaliar e medir o nível de proteção das nossas crianças” (CDHPF, 2017). 

A data está relacionada ao estupro e assassinato de Araceli Crespo, de 8 anos, em Vitória, no 

Espírito Santo, abafada pelo governo militar por conta do envolvimento de pessoas ricas e 

influentes na cidade.                                                                                 

 “Especialistas chegaram a falar para nós que as meninas lá são exploradas porque elas 

não têm calcinhas, elas não usam calcinha porque são pobres” (ALVES, 2019 apud 

DAMARES... 2019). A respeito da polêmica declaração na Ilha de Marajó, Damares sugeriu a 

construção de fábricas de calcinhas para a resolução do problema, se mostrando distante da 

realidade vivenciada por meninas exploradas sexualmente, inseridas em um contexto de 

pobreza extrema. 

A terceira temática abordada por Damares são os adolescentes em conflito com a lei. É 

importante a informação de que a ministra só aborda os adolescentes neste tópico, já que no 

sentido de proteção, o foco está na infância. Na entrevista para a Record News, de outubro de 

2019, Damares afirma que unidades socioeducativas são responsabilidade do MMFDH, 

segundo ela, naquele período mais de 5.000 meninos e meninas em conflito com a lei já teriam 

“recebido pena” e não tinham unidade socioeducativa. Informa que terá que construir 62 

unidades socioeducativas. “Preciso ressocializar este menino”, declara, “tem noites que eu não 

durmo preocupada com esta clientela” (ALVES, 2019). Diz que a solução está no dinheiro, que 

não tem pra construir tantas unidades.  

A respeito desta temática, o PNDH-3 determina “desenvolver estratégias conjuntas com 

o sistema de justiça, com vistas ao estabelecimento de regras específicas para a aplicação da 

medida de privação de liberdade em caráter excepcional e de pouca duração” (BRASIL, 2010). 

Que se contrasta com o foco de Damares na construção de unidades socioeducativas e aponta 

para um alargamento da perspectiva do encarceramento em oposição a investimentos nas áreas 

sociais.  
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Porém, em entrevista à Rede Vida, em fevereiro de 2021, declara que as “unidades 

abertas” funcionam mais e que dessa maneira não teria que investir tanto em unidades 

socioeducativas, pois um adolescente nessas unidades custa em média para o Estado R$ 12.000.  

Assim, questiona: “se eu tivesse investido 12.000 reais na família desse menino lá atrás, eu não 

teria evitado a prisão dele?” (ALVES, 2021). Considerando o salário mínimo nacional de R$ 

1.100,00, o desmonte de políticas destinadas à proteção e garantia de direitos de crianças e 

adolescentes e a desigualdade social característica deste país, 12.000 reais realmente fariam a 

diferença.  

No entanto, o Inesc (2021) indica que calculado o custo médio de cada adolescente 

cumprindo medida socioeducativa, baseando-se em dados de 2019, o resultado gira em torno 

de R$ 8.600,00 e R$ 9.500,00. Concluem então que 1 bilhão de reais seriam necessários para 

manter a política, montante que sequer chega perto da real participação do governo federal, 

correspondente a 0,45%. De acordo com o Instituto, o Sinase49 deve ser financiado pelos três 

poderes, porém são os recursos federais que fazem a diferença, porque estados e municípios 

possuem muito menos, mas o governo federal não destina recursos suficientes para manter a 

política, muito menos para garantir estratégias de ressocialização. Em 2020, o valor não atinge 

R$ 5,5 milhões, segundo ainda o Inesc (2021).  

Considerando o encolhimento de políticas para crianças e adolescentes, a crise 

econômica e sanitária e o direcionamento do Estado brasileiro no sentido do encarceramento, 

não é possível determinar qual seria a contribuição federal ideal para o ano. Porém, segundo os 

dados disponibilizados pelo MMFDH (correspondentes a 2017), o número de adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa naquele período era de 143.316, o que leva a conclusão 

de que “se esse número se mantém sem aumento [...] o recurso executado em 2020 significaria 

para o ano todo apenas R$ 39,00 para cada adolescente do sistema” (INESC, 2021, p. 70).  

À Gazeta do Povo, em dezembro de 2020, a ministra comenta uma decisão do 

CONANDA50 a respeito de visitas íntimas em unidades socioeducativas, declarando que não 

era hora de tomar aquele tipo de decisão, pois não foi conversado com a sociedade, com os pais, 

com o ministério e que foi uma decisão ideológica, “nós temos outras prioridades no Brasil com 

relação à infância e adolescência” (ALVES, 2020). Damares não concorda com a prioridade 

 

49 Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

50 Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - órgão colegiado do governo federal, criado em 

1991, que tem representantes do poder executivo e da sociedade civil contribuindo para a definição de políticas 

para a infância e a adolescência. O órgão também fiscaliza as ações do poder público e administra o Fundo 

Nacional para a Criança e o Adolescente (FNCA). Tem 28 conselheiros não remunerados, com gestão de dois 

anos, e verba da Secretaria Nacional da Criança e dos Adolescentes. (MORI, 2020) 
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dada pelo Conselho ao assunto, visto como necessidade, pois não é importante parar tudo para 

discutir visita intima para meninos em medida socioeducativa. Diz que a decisão também 

propõe o pernoite dos adolescentes no mesmo lugar, em caso de namoro e se justifica dizendo 

que é muito perigoso, pois em unidade socioeducativa tem meninos a partir de 12 anos, mas 

também tem jovens de 19 anos. “Imagina um menino de 19, que está ligado ao crime 

organizado, que já está ligado a uma facção, ele dizer pro de 13 fingirem que eles são 

namorados, e que estão apaixonados, eu vou colocar esse de 13 no mesmo lugar que um de 19, 

de 20?” (ALVES, 2020). Para ela, acontecerão muitos abusos sexuais. 

Diz que seu papel é proteger crianças e adolescentes e não entende que a medida os 

proteja. Cita que é uma proposta do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, do 

qual hoje é presidente, porém, a proposta é de 2018. Segundo ela, a proposta diz que “a falta de 

sexo, o impedimento, é uma tortura a esses meninos” (ALVES, 2020).  Completa declarando: 

“quero gastar o tempo desses meninos nessas unidades estudando, aprendendo um ofício, 

fazendo esporte, trabalhando, mas não gastar o tempo deles com sexo” (ALVES, 2020).  

Pede para que os pais pensem nas filhas de 14 anos que irão fazer visitas intimas, “você 

acha que aquele lugar é limpo para uma menina ir lá se deitar com um menino?” (ALVES, 

2020), ainda questiona sobre a saúde e constrangimento da menina que irá visitar. Para ela, há 

muitas outras coisas com as quais o CONANDA poderia se preocupar, como crianças na rua e 

precisando de proteção.  

Também questiona se um agente ficará na porta, pois tem que garantir a segurança da 

menina ou do menino, defendendo que “isso não é papel do Estado, não um Estado que tem 

tantas prioridades” (ALVES, 2020) e convida a sociedade a ver quem compõe o CONANDA e 

se estão se sentindo representados.  

O tema também é abordado em entrevista à Rede Vida, em fevereiro de 2021, em que 

Damares declara que se trata de “vida conjugal. Motel com dinheiro público [...] eu respeito os 

conselhos de direito, eu respeito a representação da sociedade civil na condução de políticas 

públicas, eu respeito o controle social, mas o CONANDA errou nessa decisão” (ALVES, 2021). 

Repete que a decisão determina que, se na unidade dois meninos se apaixonarem e disserem 

que são namorados, terão que ficar na mesma cela. “Eu vou proporcionar o que? Violência 

sexual.” (ALVES, 2021); “eu vou ter que dar o preservativo, eu vou ter que dar o lubrificante 

e um agente de Estado na porta do quarto aonde eles tiverem tendo relações pra garantir a 

segurança daquele que entrou na unidade ou daquela que entrou” (ALVES, 2021). 
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Declara que tem que dar é estudo, profissionalização, “e já mandei o recado, enquanto 

eu for ministra é feijão, arroz, bola e livro” (ALVES, 2021). Entretanto, quando questionada se 

está conseguindo, afirma:  

 

se eu não consegui ainda nem dar estudo, por que que eu vou dar camisinha? 

Por que que eu vou dar lubrificante? [...] no dia que todas as unidades tiverem 

estudo, curso profissionalizante, psicólogos, atendimento socioeducativo, aí 

que não tiver mais nada que fazer, aí a gente pode pensar. (ALVES, 2021).  

 

 

O CONANDA em parceria com o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura 

(CNPCT) realmente determinou diretrizes para o atendimento socioeducativo às adolescentes 

privadas de liberdade no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). Essa 

proposta, direcionada a meninas privadas de liberdade, aborda questões como violência, 

racismo institucional, educação em Direitos Humanos, a brevidade da sentença, de 

fornecimento de materiais de higiene, entre outras. Entre elas, o artigo 37, “deverá ser garantido 

o direito à visita íntima para as adolescentes, independentemente de sua orientação afetivo-

sexual ou identidade e expressão de gênero, nos termos do artigo 68, da Lei nº 12.594, de 18 de 

janeiro de 2012” (CONANDA; CNPCT, 2019).  

Essa garantia se relaciona com a lei nº 12.592, que cria e regula o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (Sinase). Em seu artigo 68, citado na recomendação do 

CONANDA (2019), há a seguinte informação:  

 

Art. 68. É assegurado ao adolescente casado ou que viva, comprovadamente, 

em união estável o direito à visita íntima. 

Parágrafo único. O visitante será identificado e registrado pela direção do 

programa de atendimento, que emitirá documento de identificação, pessoal e 

intransferível, específico para a realização da visita íntima. (BRASIL, 2012) 

 

Portanto, não se trata da liberação indiscriminada de visitas íntimas, também não 

significa que adolescentes de 12 ou 14 anos poderão receber tais visitas, já que, segundo a lei 

nº 13.811, de 12 de março de 2019, “não será permitido, em qualquer caso, o casamento de 

quem não atingiu a idade núbil” (BRASIL, 2019). Ou seja, baseado no art. 1.517 do Código 

Civil, a recomendação se aplica apenas a maiores de 16 anos.  

De acordo com Iolete Ribeiro da Silva, presidente do Conanda, à BBC News, em 2020, 

a recomendação foi elaborada justamente para proteger adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa de abuso sexual e racismo, sendo o artigo 68 apenas uma de várias 

determinações no sentido de proteção às meninas. Para ela, “o pânico moral tem sido uma 
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estratégia de mobilização nos últimos tempos. São temas que parecem funcionar como pólvora. 

As pessoas ficam ensandecidas, tomam aquilo como verdade, fazem um julgamento sem se 

dispor a compreender” (SILVA, 2020 apud MORI, 2020).  

Em relação à preferência da ministra em fornecer comida, lazer e educação, os repasses 

mostrados anteriormente provam sua impossibilidade. Portanto, o avanço de uma pauta moral 

e conservadora parece dar visibilidade à ministra por parte dos apoiadores de Bolsonaro, esses 

escândalos e declarações descabidas desviam os olhares para o real problema na área da infância 

e adolescência: a destruição de políticas voltadas para esse público, especialmente em um 

período de crise econômica e sanitária, em que estão ainda mais vulneráveis. 

 

5.5 Pessoa Idosa 

 

À Gazeta do Povo, em dezembro de 2020, a ministra avalia que o cuidado com os idosos 

foi um sucesso, relatando que havia uma expectativa de que teríamos um genocídio de idosos 

no Brasil durante a pandemia e não foi o que aconteceu, destacando que a pauta foi a que teve 

mais investimentos.  

À TV Brasil, em fevereiro de 2021, diz que se antecipou, já pensando em como o idoso 

iria denunciar violências, explicando que o agressor é geralmente da própria família. Relata que 

denúncias que chegaram ao Disque 100 deram origem a uma grande operação policial no Brasil, 

no dia 04 de dezembro de 2020. Comunica que se tratou da maior operação policial do mundo 

de defesa e proteção dos idosos, coordenada por secretaria do Ministério da Justiça, mas 

realizada pela polícia civil e a polícia militar nos estados, citando que foram para 1.400 

municípios, com mais de 14.000 policiais nas ruas, investigar 13.000 denúncias de violência 

contra idosos.  

Menciona o grande número de idosas estupradas, explicando que esses crimes têm 

acontecido com frequência no Brasil. Completa relatando que também há muitos casos de 

idosos sendo abusados sexualmente e que em ambos os casos as vítimas não têm coragem para 

denunciar e discorre sobre a importância de falar sobre isso, orientando a ligar para o Disque 

100 em caso de suspeita. De acordo com Damares, a violência contra idosos é a segunda maior 

em número de denúncias nos canais do ministério. 

À Rede Vida, em fevereiro de 2021, repete algumas informações citadas à TV Brasil, 

como o grande número de denúncias, o estupro de pessoas idosas, a violência por pessoas da 

família e a operação de investigação de denúncias a respeito de violência contra idosos. Explica 

que existem muitas formas de violência contra idosos, física, psicológica, sexual e patrimonial, 
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dando destaque para esta última, com a necessidade de pedir para que o CNJ barrasse 

procurações de amplos poderes, liberadas as específicas. A fraude bancária, segundo Damares, 

também se intensificou, então o ministério se uniu com federação de bancos, a fim de criar 

mecanismos para impedir fraudes bancárias.  

A ministra acredita que o grande número de denúncias foi resultado de campanhas e 

acredita que legislação de proteção ao idoso precisa de releitura e revisão, pois a violência 

contra este grupo devia se configurar como crime hediondo. Também cita a criação do “alô 

vovô”, após perceberem alto número de idosos realizando ligações ao Disque 100 “querendo 

conversar”, tendo sido por essa razão que criaram um canal pra falar com os idosos de 

madrugada.  

No PNDH-3, as ações que se relacionam com declarações da ministra são:  

 

promover campanhas educativas e pesquisas voltadas à prevenção da 

violência contra [...] idosos [...] 

 

promover a articulação institucional, em conjunto com a sociedade civil, para 

implementar o Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência contra a 

Pessoa Idosa [...]  

 

fomentar a implantação do serviço de recebimento e encaminhamento de 

denúncias de violência contra a pessoa idosa em todas as unidades da 

Federação [...] 

 

expandir e consolidar programas de serviços básicos de saúde e de 

atendimento domiciliar para a população de baixa renda, com enfoque na 

prevenção e diagnóstico prévio de doenças e deficiências, com apoio 

diferenciado às pessoas idosas [...] (BRASIL, 2010) 

 

Dados do Inesc (2021, p. 87) confirmam a declaração de Damares sobre o maior 

investimento. No MMFDH,  

 

a melhor execução foi do recurso específico para o enfrentamento da Covid-

19 [...] foram autorizados R$ 137 milhões e efetivamente gastos recursos 

superiores, no valor de R$ 210 milhões, a maior parte para idosos, advindos 

do Fundo Nacional do Idoso, executados por meio de convênios com 

instituições de longa permanência (cerca de R$ 160 milhões). 

 

Segundo o jornal Metrópoles (2021), o número de denúncias de violência contra idosos 

é a maior da história do país, totalizando 87.907 registros em 2020. Desse montante, a notícia 

aponta que, no contexto pandêmico, em que as famílias precisam estar isoladas em casa, a 

porcentagem de violência praticada contra idosos por filhos é de 48%, seguida daquelas 

praticadas por netos, com 6% dos casos notificados. Destaca-se que a maior parte dessa 
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violência é proveniente da “busca de poder sobre os idosos, que em muitos lares brasileiros são 

a única fonte de renda de uma família” (CYPRESTE, 2021). Confirmando o exposto por 

Damares Alves a respeito do número de denúncias e o aprofundamento da violência 

patrimonial. Em postagem em uma de suas redes sociais51, a ministra também divulgou o canal 

“Alô Vovô”, inserido no Disque 100, para idosos que precisem de acolhimento e conversa. 

De acordo com o CNJ52, os cartórios devem divulgar os canais de denúncia: Disque 100 

e Ligue 180, a prevenção é, especialmente, para agir a respeito da violência patrimonial contra 

idosos. Essa estratégia é fruto da parceria com o MMFDH, como exposto por Damares Alves, 

e está “alinhada à Recomendação CNJ 46/2020, que elenca medidas preventivas para evitar a 

violência patrimonial ou financeira contra pessoa idosa no período de pandemia” (CANAIS..., 

2020). Não há, portanto, notícias a respeito da proibição de procurações gerais, apenas 

recomendações. O número de idosos vítimas de violência sexual não foi divulgado.  

A operação a que Damares se refere foi denominada Vectus, que atuou a partir de 

denúncias realizadas no Disque 100. Desde seu início, 567 pessoas foram detidas, segundo o 

G1 (2020), as violações contra idosos foram, em sua maioria, agressões físicas e violência 

patrimonial.  

5.6 Pessoa com deficiência  

                                             

Em entrevista à TV Brasil e depois à Rede Vida, em fevereiro de 2021, Damares declara 

que a violência contra pessoas com deficiência está em terceiro lugar em denúncias nos canais 

do ministério, por isso criaram uma das primeiras ouvidorias do mundo com videochamadas. 

Ao checarmos a informação, constatamos a existência do site Atende Libras, entretanto não 

tivemos acesso aos dados por meio do site do MMFDH. O “Disque 100” e “Ligue 180” 

apresentaram a mesma limitação. Nas duas entrevistas, Damares destaca que precisam ter um 

olhar ampliado para a violência que acontece dentro de casa contra as pessoas com deficiência.  

Em sua 10ª diretriz53, objetivo estratégico IV, o PNDH-3 apresenta a promoção e 

proteção dos direitos das pessoas com deficiência e garantia da acessibilidade igualitária. A 

ação programática que se alinha às falas de Damares é:  

 

b) Garantir salvaguardas apropriadas e efetivas para prevenir abusos a pessoas 

com deficiência e pessoas idosas 

 

 

51 Facebook 

52 Conselho Nacional de Justiça 

53 Garantia da igualdade na diversidade 
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Em reportagem do Portal R7 (2020), foram destacadas as subnotificações em contexto 

de pandemia e as barreiras para a denúncia decorrentes da baixa acessibilidade, como a falta de 

interpretes de libras. Segundo a notícia, “a proximidade com os agressores [...] e a falta de 

autonomia de algumas pessoas deste grupo são fatores que atrapalham as denúncias e geram 

subnotificação alarmante" (CROQUER, 2020). Portanto, as barreiras pela não disponibilidade 

de dados para verificar em números as denúncias de violência contra pessoas com deficiência 

não permitiram o avanço necessário para este tópico.  

De qualquer forma, Damares não aborda muito o assunto em suas falas, mas se alinha 

ao PNDH-3 ao mencionar a violência doméstica contra pessoas com deficiência e ao implantar 

um canal de denúncias inclusivo para pessoas surdas e com deficiência auditiva. Porém, 

segundo o relatório do Inesc (2021, p. 80), havia condições para avançar mais com políticas de 

proteção a esse grupo, expondo que: 

 

O MMFDH iniciou 2020 com R$ 394 milhões de recursos autorizados, R$ 45 

milhões a mais do que o autorizado no ano anterior. Com a pandemia, abriram-

se créditos extraordinários para o Ministério, que chegou a ter R$ 582,5 

milhões de orçamento disponível. Em um ano de aumento da violação de 

direitos de mulheres, indígenas, quilombolas, crianças e adolescentes, pessoas 

com deficiência e idosos, deixou-se de executar 38,7% do orçamento da pasta. 

Se retirarmos os R$ 65,2 milhões de restos a pagar de anos anteriores pagos 

em 2020, o Ministério deixou de gastar 50% do recurso autorizado para 2020. 

 

5.7 LGBTQIA+ 

 

À BBC News, de dezembro de 2019, Damares declara que fizeram discussão pra definir 

a prioridade do segmento e foi definido que é o enfrentamento à violência. Segundo a ministra: 

“fizemos o seguinte: como é que estão os membros da comunidade na região ribeirinha?” 

(ALVES, 2019). Descobriu que a política pública não chegou até eles. “O que nós descobrimos: 

cadê os gays indígenas? Aonde estão as meninas lésbicas indígenas? Por que que não se falou 

disso no Brasil?” (ALVES, 2019). Segundo Damares, descobriram que são hostilizados nessas 

comunidades e precisam de cuidados. “Direitos que na área urbana foram tão reivindicados, em 

algumas regiões do Brasil não foram garantidos. Então nós estamos indo lá” (ALVES, 2019). 

Avalia que tem sido inovação e uma revolução, pois nesses locais a comunidade LGBT está 

precisando ser amparada e estão fazendo isso.  

Declara que, nos centros urbanos, o segmento que mais sofre violência é o das travestis 

e, por isso, está conversando com elas: “É um público que eu amo, é um público que eu 

acompanho há muito tempo” (ALVES, 2019). Avalia que a grande reivindicação é a 
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empregabilidade, pois julga ser fácil uma lésbica, transsexual ou gay estar bem inserido no 

mercado de trabalho. Relata que tem conversado com setor empresarial para elaborar programas 

de capacitação e empregabilidade e declara que “o presidente Bolsonaro tem como bandeira o 

combate à violência a todos os segmentos” (ALVES, 2019). 

Ainda na BBC News, comentou sobre a chamada “cura gay”, expondo que defende o 

direito à expressão, pois as pessoas tem o direito de relatar o sucesso do tratamento, se for de 

sua vontade. De acordo com a ministra, esse grupo (defensores da “cura gay”) a procuraram 

para dizer que não conseguem expressar o fato de que deixaram de ser gays sem serem 

perseguidos e que, neste sentido, deve defender a liberdade de expressão. Avalia ser possível 

alguém não querer mais ser homossexual, bissexual ou heterossexual, “essa transição, ela é 

normal, ela acontece” (ALVES, 2020).  

Para a ministra, “a cura gay é outra coisa, e é inclusive um termo pejorativo, para 

algumas pessoas que querem deixar de vivenciar a homossexualidade”, defendendo o direito 

de denunciar a violência, pois tem a obrigação de reconhecer que estão sendo perseguidos. 

“Vamos protegê-los também, é essa política pública que vamos fazer, não vou fazer nenhuma 

campanha, com cartaz ‘deixe de ser gay’, ‘deixe de ser bi’, ‘deixe de ser hetero’” (ALVES, 

2019). 

À Gazeta do Povo, em dezembro de 2020, afirma que base conservadora questiona 

muito sua posição a respeito das travestis, mas se defende dizendo fazer parte de uma Política 

de Estado e que “além de ter obrigação, eu tenho amor a esse segmento e eu preciso cuidar 

desse segmento” (ALVES, 2020), declarando que assinaram inúmeros tratados internacionais 

a esse respeito.                                                                               

Algumas das ações que conversam com o exposto por Damares são:  

implementar ações de promoção da cidadania e Direitos Humanos das 

lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis (LGBT) com foco na 

prevenção à violência, garantindo redes integradas de atenção [...] 

                               

Promover campanhas educativas e pesquisas voltadas à prevenção da 

violência contra [...] lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis [...]  

 

Realizar relatório periódico de acompanhamento das políticas contra 

discriminação à população LGBT, que contenha, entre outras, informações 

sobre inclusão no mercado de trabalho, assistência à saúde integral, número 

de violações registradas e apuradas, recorrências de violações, dados 

populacionais, de renda e conjugais [...] 

 

Implementar ações de promoção da cidadania e Direitos Humanos das 

lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis (LGBT) com foco na 

prevenção à violência, garantindo redes integradas de atenção” (BRASIL, 

2010) 
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Apesar de algumas falas alinhadas aos preceitos do PNDH-3 na prevenção da violência 

e na promoção da empregabilidade, a existência da defesa de grupos pró “cura-gay” é um fator 

de preocupação. Em 2019, uma moção de repúdio foi desenvolvida durante o XIII Fórum 

Brasileiro da Abordagem Centrada na Pessoa, contendo a posição de que  

 

repudiam qualquer tentativa ou manifestação de discriminação, patologização, 

normatização, tratamento ou necessidade de intervenção profissional sobre 

questões que visem a cura, a correção, a reparação, o ajustamento das 

expressões, sentimentos e práticas homoafetivas e homoeróticas. 

(CARVALHO, 2019) 

 

Embora aborde temas relacionados à violência contra a população LGBTQIA+, 

Damares não adotou muitas políticas voltadas para a temática. De acordo com a revista Época 

(2019), até aquele momento, os direitos conquistados foram por meio do STF. A criminalização 

da homofobia, por exemplo, foi incluída na lei que criminaliza o racismo, pois não havia 

qualquer lei a respeito do tema no legislativo, mesmo o Brasil sendo um dos países em que mais 

ocorre violência contra pessoas LGBTQIA+ e o país que mais mata transsexuais no mundo.  

Ainda em 2019, um grupo de trabalho54 foi formado pelo MMFDH para discutir a 

empregabilidade. Segundo o site do ministério, o grupo “tem como objetivo propor projetos e 

diretrizes de políticas públicas para promover o acesso ao trabalho à população LGBT” 

(BRASIL, 2020). De acordo com a notícia, as metas são a elaboração de um projeto piloto e 

estabelecimento de parcerias para sua realização. Porém, ainda que declare sua preocupação 

com as travestis, no fim de 2020, a ministra, ao lançar o projeto de capacitação profissional, ao 

lado de Bolsonaro, justifica que a ação foi uma “emenda parlamentar impositiva” (ALVES, 

2020 apud SOU..., 2020), sendo por isso obrigada a executar.  

O projeto recebeu críticas de apoiadores de Bolsonaro, e o presidente declarou “que é 

prática ‘do pessoal de esquerda’ apresentar emendas impositivas para que o MMFDH 

(Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos) tenha de cumprir uma agenda LGBTQ+” 

(BOLSONARO, 2020 apud SOU..., 2020). É importante destacar a presença de Damares ao 

lado do presidente e as declarações dos dois acerca da escolha da ministra em investir na 

profissionalização, pois poderia escolher como e onde seriam executadas as ações relacionadas 

à população LGBTQIA+. 

 

54 GT Empregabilidade LGBT  
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Assim, mesmo que a ministra reconheça as violações contra os direitos dessa população 

e se posicione a favor dos direitos das travestis, existem os impedimentos, pela relação estreita 

com o presidente e sua postura conservadora.  

 

5.8 Comunidades Tradicionais   

 

Em sua apresentação, o PNDH-3 destaca as ações afirmativas no reconhecimento de 

direito de quilombolas e o direcionamento no sentido de reconhecer e garantir aos povos 

indígenas o direito às suas terras. Neste mesmo capítulo, o então presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva reconhece que, apesar de alguns avanços, ainda existem muitos obstáculos que 

continuam a se impor perante a sociedade e o poder público e colocam em risco os direitos 

humanos de parcelas da população. Em suas palavras, tem continuidade uma “cultura elitista 

revelada na resistência aos direitos dos quilombolas e indígenas, bem como nos ataques sofridos 

pelas ações afirmativas” (BRASIL, 2010).  

O eixo orientador III do PNDH, intitulado “Universalizar Direitos em um Contexto de 

Desigualdades” aborda, em sua apresentação, o fato de que nas últimas décadas houve avanço 

na pauta dos Direitos Humanos no Brasil, porém precisamos lidar com fatos passados que ainda 

contribuem para a permanência de injustiças, expondo que “o acesso aos direitos fundamentais 

continua enfrentando barreiras estruturais, resquícios de um processo histórico, até secular, 

marcado pelo genocídio indígena, pela escravidão e por períodos ditatoriais” (BRASIL, 2010). 

O programa também indica que há a necessidade de enfrentamento à discriminação e aplicação 

de medidas compensatórias, pontuando que ações afirmativas têm caráter temporário e 

pretendem reparar as discriminações passadas. Sendo assim, vários grupos reivindicam a 

inclusão social, entre eles, “povos indígenas, populações negras e quilombolas, ciganos, 

ribeirinhos, varzanteiros, pescadores, entre outros” (BRASIL, 2010).  

Partindo para o conteúdo das entrevistas, à BBC, em 2019, Damares diz que estão 

trazendo luz aos invisibilizados, afirmando que “nunca se falava de povos ciganos no Brasil” e 

que essa população sempre esteve à margem. Cita a violência contra a mulher cigana, a evasão 

escolar de crianças ciganas e o preconceito contra esse povo; declara que o ministério está 

fazendo enfrentamento ao preconceito e à discriminação contra essas pessoas.  

Especificamente a respeito dessa parcela da população, o PNDH-3 prevê: 

 

Garantir as condições para a realização de acampamentos ciganos em todo o 

território nacional, visando a preservação de suas tradições, práticas e 

patrimônio cultural [...] 
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Recomendação: Recomenda-se aos municípios e Distrito Federal que em seus 

planos diretores contemplem áreas para os acampamentos ciganos [...] 

 

Apoiar políticas de acesso a direitos para a população cigana, valorizando seus 

conhecimentos e cultura [...] 

 

Promover campanhas e pesquisas sobre a história dos movimentos de grupos 

historicamente vulnerabilizados, tais como o segmento LGBT, movimentos 

de mulheres, quebradeiras de coco, castanheiras, ciganos, entre outros. 

(BRASIL, 2010) 

 

A declaração da ministra de que nunca foi falado sobre esse povo tradicional no Brasil 

não procede. O “Guia de políticas públicas para povos ciganos” foi publicado em 2013 pela 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, “a fim de atender as políticas públicas 

específicas que garantam os direitos humanos, sociais e culturais dos povos ciganos” (BRASIL, 

2013). Porém, é verdade que esses povos se sentem invisibilizados e necessitam que sejam 

levados em consideração na formulação de políticas públicas, seguindo o determinado pelo 

PNDH-3.  

Um exemplo do exposto é a declaração do cigano Carlos Calon (2018 apud BRITO, 

2018) à Agencia Brasil: “o mais importante para nós é saúde, educação, território e respeito, o 

governo municipal não nos respeita, não nos atende, não nos vê”. A também cigana Maura 

Piemonte expõe que “praticamente 90% do povo Calon é analfabeto. ‘Gera desemprego, 

problemas de saúde, dependência, fica o povo ocioso, abandonado a sua própria sorte’” 

(PIEMONTE 2018 apud BRITO, 2018).  

Damares, em 2019, se reuniu em um evento chamado “Ciganos no Brasil: Diálogo e 

Construção”, para discutir a elaboração de um Plano Nacional de Políticas para a População 

Cigana, e orientou para que as denúncias fossem feitas pelo Disque 100, destacando a 

transversalidade, assim todas as secretarias trabalhariam com esses povos. O plano ainda não 

foi elaborado. 

Durante a mesma entrevista, a ministra destaca que a ordem de dar destaque aos 

“invisibilizados” vem do presidente Bolsonaro e que também se fala pouco de marisqueiras, 

seringueiros e povos ribeirinhos, que também são comunidades tradicionais, reafirmando essa 

informação em entrevista à Rede Vida e à TV Brasil em 2021. O PNDH-3 apresenta as seguintes 

ações direcionadas a estes povos: 

 

Garantir o acesso à terra às populações ribeirinhas, vazanteiras e pescadoras, 

assegurando acesso aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam para 

sua reprodução física, cultural e econômica […] 
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Incentivar e promover a realização de atividades de valorização da cultura das 

comunidades tradicionais, entre elas ribeirinhos, extrativistas, quebradeiras de 

coco, pescadores artesanais, seringueiros, geraizeiros, vazanteiros, 

pantaneiros, comunidades de fundo de pasto, caiçaras e faxinalenses […] 

 

Apoiar e valorizar a associação das mulheres quebradeiras de coco, 

protegendo e promovendo a continuidade de seu trabalho extrativista […] 

 

Elaborar relatórios periódicos de acompanhamento das políticas direcionadas 

às populações e comunidades tradicionais, que contenham, entre outras, 

informações sobre população estimada, assistência integrada à saúde, número 

de violações registradas e apuradas, recorrência de violações, lideranças 

ameaçadas, dados sobre acesso à moradia, terra e território e conflitos 

existentes […] 

 

Promover campanhas e pesquisas sobre a história dos movimentos de grupos 

historicamente vulnerabilizados, tais como o segmento LGBT, movimentos 

de mulheres, quebradeiras de coco, castanheiras, ciganos, entre outros. 

(BRASIL, 2010) 

 

No MMFDH, cabe à Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

as formulações de políticas transversais destinadas aos povos tradicionais, deve ainda coordenar 

o Programa Nacional de Ações Afirmativas55 e atuar na perspectiva da família, segundo o site 

do ministério, “uma vez que os indivíduos e as populações étnico-raciais abarcam mulheres, 

crianças, adolescentes e jovens, pessoas idosas, pessoas com deficiência, dentre outros, eles são 

cuidados por todo o Ministério, de forma transversal e integrada” (BRASIL, 2021). Ainda 

segundo a página na internet, a secretaria criou o Projeto “Oportunidade para todos” cuja 

finalidade é a qualificação em empreendedorismo e cooperativismo, além do aperfeiçoamento 

de habilidades de agricultura familiar a fim de gerar trabalho e renda. Não encontramos mais 

informações sobre ele. Também consta a notícia de criação do SIMOPE56, mas sem informar a 

previsão de seu lançamento.  

Em relação à COVID-19, os dados de vacinação sobre a população ribeirinha informam 

que de 286.833 pessoas, apenas 91.917 receberam a primeira dose (32% do total); a segunda 

dose representa 1,37% dessa comunidade, em números, 3.927 pessoas. Portanto, a partir dos 

dados, não podemos concluir que houve esforço para a preservação das vidas dos povos 

tradicionais, como informou na sua fala a ministra, além da pequena quantidade de informações 

sobre esses povos e de ações realizadas para a garantia de seus direitos, por parte do ministério.  

 

55 Decreto nº 4.228, de 13 de maio de 2002 

56 Sistema de Monitoramento de Políticas Étnico-Raciais 
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O orçamento de 2020 para o fornecimento de cestas básicas a “Grupos Populacionais 

Tradicionais Específicos”57, a cargo do Ministério da Cidadania, “teve recursos autorizados de 

apenas R$ 7,3 milhões. Em 2019, foram R$ 26,3 milhões de recursos autorizados, ou seja, 19 

milhões a mais do que no ano da pandemia”, como aponta o Inesc (2021, p. 79). O relatório do 

instituto segue divulgando que, até agosto de 2020, apenas R$ 364 mil tinham sido pagos, 

porém até o fim do ano utilizaram 100% do valor. O problema está no fato de que, em agosto, 

já se estava contando o quarto mês desde o início da pandemia.  

Também é importante citar que a ação mencionada acima “deve atender os quilombolas, 

[...] pescadores artesanais, indígenas, ciganos, povos tradicionais de matriz africana/povos de 

terreiro, extrativistas, caiçaras, pomeranos, quebradeiras de coco e babaçu, entre vários outros.” 

(INESC, 2021) 

Sobre a população quilombola, à Gazeta do Povo, em 2020, a ministra relata que a 

segurança alimentar dessas pessoas, juntamente com indígenas, foi a terceira questão que mais 

gerou transferência de valores. À TV Brasil (2021) também cita que levaram alimentos aos 

quilombos, sem especificar, porém, os números. Essa pauta foi destaque no site do ministério, 

que enfatiza  

 

a distribuição de mais de 250 mil cestas básicas, endereçadas sobretudo a 

indígenas, mas também a quilombolas e ciganos. A ação veio de uma medida 

provisória, no valor de R$ 40 milhões, endereçada à pasta, que articulou a 

distribuição com a Funai e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). 

(BRUNO, 2020) 

 

 

O PPA58 2020-2013 não destina políticas públicas para igualdade racial e para a 

população quilombola, mas ainda existem a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR) e o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR) e o Conselho 

Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT) como aponta o relatório do Inesc 

(2021). A falta de elaboração e efetivação de políticas públicas, assim como orçamentos 

específicos para essa população, gera a possibilidade de o gestor escolher ou não investir nessa 

área em programas orçamentários, a falta de metas e indicadores e dificuldades na fiscalização 

por parte dos gestores e da sociedade civil (INESC, 2020).  

O desmonte de políticas para a população quilombola se desenvolve desde 2014, 

segundo o Inesc (2021, p. 77), entretanto somente no PPA 2020-2013 aconteceu a retirada total 

 

57 Ação 2792 

58 Plano Plurianual; instrumento de planejamento governamental que define as diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública federal para o horizonte de quatro anos (BRASIL, 2020) 
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desse grupo, assim como da “Política de Enfrentamento ao Racismo e de qualquer menção à 

população negra, é um ato de racismo institucional efetuado pelo atual governo brasileiro”.  

 

O MMFDH teve mais de R$ 394 milhões de recursos autorizados na LOA 

2020 e, com o incremento dos créditos extraordinários da Covid-19, chegou a 

R$ 582,5 milhões, dos quais executou 61% (pago + restos a pagar pagos). 

Outros 35% foram empenhados, mas não foram pagos em 2020, ou seja, serão 

despesas que poderão ser pagas a partir de 2021. Por fim, 4% do recurso 

retornou aos cofres do Tesouro Nacional (cerca de R$ 25 milhões). (INESC, 

2021, p. 80) 

 

 

Porém, até junho de 2020, nenhum recurso foi atribuído à garantia de direitos desses 

povos, assim para “comunidades quilombolas foram autorizados somente R$ 119 mil na Ação 

6440: ‘Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos 

e Outras Comunidades Tradicionais’. Foram pagos R$ 884,5 mil de restos a pagar de anos 

anteriores” (INESC, 2021, p. 80).  

Quilombolas não possuem uma política pública de saúde, como os indígenas possuem, 

de acordo com o relatório. Sendo assim, estão incluídos no mesmo orçamento do SUS que todo 

o restante da população brasileira também está e que, por sinal, chegou a 2020 subfinanciado. 

Dessa forma, se toda a população brasileira se encontra vulnerável no quesito saúde, esses 

grupos, por dependerem apenas desse sistema e estarem à margem das políticas públicas, são 

mais impactados. É importante destacar que o grupo de trabalho com a função de desenvolver, 

executar e fiscalizar o enfrentamento à pandemia nos quilombos é fruto de luta da CONAQ59.  

O não acesso ao auxílio emergencial ocorreu por conta da falta de planejamento para a 

inclusão desses povos no sistema, por sua dificuldade em chegar aos serviços públicos devido 

à distância, à falta de acesso à internet, à falta de documentação, entre outros problemas. O 

desrespeito a esta população é marca do governo Bolsonaro que, antes mesmo de ser eleito, 

declarou: “fui num quilombo. O afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem 

nada! Eu acho que nem para procriador ele serve mais. Mais de R$ 1 bilhão por ano é gasto 

com eles" (BOLSONARO, 2017 apud RESENDE, 2020).  

Portanto, o que observamos a respeito da garantia de direitos aos povos quilombolas é 

que são insuficientes e, até mesmo, propositadamente suprimidos. No site Quilombolas Contra 

Racistas, constam algumas declarações a respeito do tratamento dessa comunidade por parte do 

governo e da sociedade em geral. Utilizaremos a declaração de Selma Dialdina, do quilombo 

Algelim III – ES:  

 

59 Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos 
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Os discursos racistas violam os direitos humanos nos quilombos e, em um 

Estado brasileiro e na sociedade que vive desse racismo estrutural tão forte e 

tão alimentado nesse pacto da branquitude pelo poder, incentiva que as 

pessoas se sintam no direito de também ameaçar, violar outras pessoas. [...] 

Todos os atos que violam, que tiram direitos, que constrangem e que oprimem 

essas pessoas que são ancestralmente massacradas por esse sistema tão racista, 

precisam ser denunciados. E nós vamos denunciar sempre. (DIALDINA, 2021 

apud CONAQ; TERRA DE DIREITOS, 2021) 

 

A população indígena é fortemente presente nas declarações de Damares. À TV Brasil, 

em fevereiro de 2021, expôs que, no contexto da pandemia, a CESAI e FUNAI se anteciparam 

determinando que os povos não saíssem das áreas e que ninguém entrasse.  Relata que o 

MMFDH distribuiu diretamente cerca de 450.000 cestas básicas, beneficiando inúmeras 

famílias indígenas e que, além do que compraram, houve a participação da sociedade civil, dos 

grupos de voluntariados. Explica que fazendo a garantia alimentar, os povos indígenas 

permaneceram em suas regiões e não foram pra cidade, dessa forma evitaram o contágio.  

Declara que a Covid-19 chegou a 25% das áreas indígenas, que todos achavam que 

chegaria a todas elas e teríamos um genocídio desses povos no Brasil, pois foi anunciado que 

exterminariam estes povos e isso não aconteceu. A ministra explica que o vírus chegou 

especialmente por “índios que já estavam fora”, em hospitais pra tratamento, por exemplo, 

avaliando que “conseguimos conter e conseguimos, neste momento, cuidar dos nossos povos 

tradicionais” (ALVES, 2021). 

À Rede Vida, também em fevereiro de 2021, declarou que indígenas terão números 

recorde de vacinação. “Nós vamos ser o campeão. E nós vamos vacinar em tempo record porque 

o Brasil tem expertise nisso” (ALVES, 2021). Afirma também que segue a regra da ciência, de 

priorizar idosos e povos tradicionais, justificando que “o organismo do índio é diferente do 

nosso, o metabolismo é diferente, uma gripe para o índio é uma pneumonia pra gente” (ALVES, 

2021). Diz haver cerca de 1.890.000 “índios” no Brasil, estando apenas metade deles em áreas 

indígenas e que “não deixa de ser índio”, mas está interagindo com a cidade.  

Explica que a diferença que governo estabelece é que “a Secretaria Especial da Saúde 

Indígena é pra cuidar do índio aldeado” (ALVES, 2021), dessa forma o “índio” que está em 

área urbana deve ser atendido pelo SUS. Afirma que a política de cuidado com o índio isolado 

é reconhecida internacionalmente. Defende que indígena tenha direito de ir e vir, à educação, à 

faculdade, sendo assim declara que “o índio tem direito, inclusive, de conhecer todas as 

religiões e escolher qual ele quer, é direito humano” (ALVES, 2020). Justifica dizendo que não 

se trata de levar religião para o “índio”, sobre igrejas evangélicas no Xingu, é sobre o “índio” 
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saber que existem outras manifestações religiosas e poder escolher, pois a religiosidade é muito 

inerente aos povos indígenas. 

Na diretriz 9 do PNDH-3, do eixo III, está presente o objetivo estratégico II, que trata 

da “garantia aos povos indígenas da manutenção e resgate das condições de reprodução, 

assegurando seus modos de vida” (BRASIL, 2010). Suas ações programáticas que podem 

integrar a avaliação sobre as declarações de Damares são: 

 

b) Proteger os povos indígenas isolados e de recente contato para garantir sua 

reprodução cultural e etnoambiental [...] 

 

f) Proteger e promover os conhecimentos tradicionais e medicinais dos povos 

indígenas [...] 

 

i) Promover ações culturais para o fortalecimento da educação escolar dos 

povos indígenas, estimulando a valorização de suas formas próprias de 

produção do conhecimento. 

 

j) Garantir o acesso à educação formal pelos povos indígenas, bilíngue e com 

adequação curricular formulada com a participação de representantes das 

etnias, indigenistas e especialistas em educação. 

 

k) Assegurar o acesso e permanência da população indígena no ensino 

superior, por meio de ações afirmativas e respeito à diversidade étnica e 

cultural. 

 

l) Adotar medidas de proteção dos direitos das crianças indígenas nas redes de 

ensino, saúde e assistência social, em consonância com a promoção de seus 

modos de vida. (BRASIL, 2020) 

 

 

Além dessas, “expandir e consolidar programas de serviços básicos de saúde e de 

atendimento domiciliar para a população de baixa renda, com enfoque na prevenção e 

diagnóstico prévio de doenças e deficiências”60. 

A respeito da distribuição de alimentos (cestas básicas), Leila Saraiva61 destaca que é 

uma ação essencial, contudo enfatiza que é “curioso” ser a atuação do ministério focada apenas 

nessas ações  

de caráter meio caridoso, assistencial. É um modo específico de pensar 

política para povos tradicionais. [...] Encaro como uma manobra de tentativa 

de conexão entre o ministério e a Funai. Este recurso poderia também ser 

usado não só para compra de cestas básicas, como para proteção de terras, 

fiscalização e ações protetivas dos índios em isolamento voluntário. 

(SARAIVA, 2020 apud BRUNO 2020) 

 

 
 

60 Eixo Orientador III, Diretriz 7, Objetivo estratégico IV, Ação Programática ‘a’ 

61 Assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) 
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Fora do fornecimento de cestas básicas, entretanto, Bolsonaro vetava do Projeto de Lei 

1142/202062 trechos que determinavam ao governo, entre outros,   

 

fornecer “acesso a água potável”, distribuição de cestas básicas e “distribuição 

gratuita de materiais de higiene, limpeza e de desinfecção para as aldeias”, 

além de garantir “a oferta emergencial de leitos hospitalares e de terapia 

intensiva”, e a obrigação de comprar “ventiladores e máquinas de oxigenação 

sanguínea” para essas comunidades. (OLIVEIRA, 2020) 

 

Os vetos foram derrubados pelo Congresso Nacional posteriormente, incorporando os 

direitos à Lei 14.021/20. Percebemos a atuação de Damares no sentido de “levar alimentos” 

como assistencialista, sem atuar nos reais problemas enfrentados pelas comunidades 

tradicionais em um contexto pandêmico. A ministra, em reunião ministerial de 22 de abril de 

2020, desconsidera a falta de atuação dos órgãos competentes, principalmente a do poder 

executivo, delegando a “culpa” pelas contaminações a opositores de Bolsonaro:  

 

nós recebemos a notícia que haveria contaminação criminosa em Roraima e 

Amazônia, de propósito, em índios, pra dizimar aldeias e povos inteiro pra 

colocar nas costas do presidente Bolsonaro [...] porque eles precisavam matar 

mais índio pra dizer que a nossa política não tava dando certo” (ALVES, 2020 

apud ABRÃO, 2020).  
  

Segundo dados do Inesc (2021), a execução orçamentária da Funai63 e da SESAI64 

mostra que os recursos não foram utilizados plenamente, em vez disso ocorreu um contínuo 

desmonte de investimentos na proteção dos direitos dos povos indígenas. Segundo o mesmo 

estudo, em fevereiro de 2021, a Covid-19 que “já contaminou 47.542 e matou 942 indígenas no 

País, exigiria uma atuação pungente da Funai e da Secretaria Especial de Saúde Indígena 

(SESAI) para ser efetivamente contida” (INESC, 2021). A maioria das ações realizadas nesse 

sentido destaca a luta dos povos indígenas pela garantia de seus direitos. Por meio, da “ADPF65 

709, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) associou-se à Clínica de Direitos 

Fundamentais da UERJ e a seis partidos para combater a omissão do governo federal no 

combate à pandemia e cobrar providências quanto ao risco de genocídio de diversas etnias” 

(INESC, 2021). 

 

62 “reconhece os povos indígenas, quilombolas e demais povos tradicionais como “grupos de extrema 

vulnerabilidade” durante a pandemia de covid-19 e determina ações emergenciais para protegê-los do novo 

coronavírus” (OLIVEIRA, 2020) 

63 Fundação Nacional do Índio 

64 Secretaria Especial de Saúde Indígena 

65 Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
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As cobranças apresentadas foram no sentido de implementação de barreiras sanitárias, 

atendimento de todos os indígenas pela SESAI (inclusive aqueles que vivem em área urbana), 

plano de combate à Covid-19. Além de tornar “efetivo o art. 232 da Constituição, que sublinha 

a legitimidade dos povos indígenas e de suas organizações para atuar em juízo na defesa de 

seus direitos e interesses” (JUNIOR, 2020).  

Movidos pela luta incessante por direitos, os povos indígenas não conseguiriam mais 

que algumas cestas básicas, doação de roupas e evangelização por parte do governo, como 

ocorreu em julho de 2020, quando uma “ação” realizada por militares e suas esposas no 

território indígena Yanomami envolveu distribuição de doces, maquiagens, doações de roupas 

para uma comunidade que, por tradição, vive nua ou seminua e aglomeração, desrespeitando 

sua cultura e colocando em risco suas vidas em um contexto de pandemia.  

A antropóloga Alcida Rita Ramos, ao analisar essa “ação” nos fornece informações 

importantes para compreendermos a relação com os indígenas. Ela explica que, entre os erros, 

estão “achar que as indígenas 'merecem' se apresentar com a estética das 'brancas'” e “disfarçar 

proselitismo religioso com desenhos infantis, expondo as crianças indígenas aos efeitos ilegais 

do missionismo” (RAMOS, 2020 apud VALENTE, 2020).  

Essas considerações, apesar de não estarem ligadas diretamente a Damares Alves, jogam 

uma luz sobre a relação das pessoas brancas com os indígenas, de paternalismo, 

assistencialismo e tentativa de redução de toda sua tradição e cultura em “pobreza”, a ser 

“combatida” por meio do voluntariado (muitas vezes cristão), que interfere em seus modos de 

vida. Clóvis Brighenti66 avalia que a posição de Damares frente a pasta é bem semelhante a esta 

relatada pela reportagem da UOL, ao adotar uma postura que infantiliza indígenas, “não 

entendeu ou faz questão de não entender que eles não são mais tutelados. [...] E se coloca como 

a mãe dos índios, a pessoa que precisa salvá-los” (BRIGHENTI, 2020 apud RAMOS, 2020).  

Levando em consideração o exposto, o discurso alinhado a preceitos dos Direitos 

Humanos de Damares Alves camufla os baixos investimentos e a política de morte perpetrada 

pelo governo. Ressaltamos que, até este momento, o número de indígenas infectados é de 

48.541 e 673 mortos, segundo a Sesai (2021). É provável que haja subnotificações.  

 

5.9 Pessoas desaparecidas  

 

O PNDH-3, propõe “criar serviços e aprimorar metodologias para identificação e 

localização de crianças e adolescentes desaparecidos” e recomenda “aos estados, Distrito 

 

66 Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) 
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Federal, municípios e Conselhos dos Direitos implantarem serviços de identificação de crianças 

e adolescentes desaparecidos em Delegacias de Polícia” (BRASIL, 2010)67. O desaparecimento 

de adultos (com exceção do desaparecimento político, não é abordado).  

Na entrevista à Rede Vida, de fevereiro de 2021, a ministra declara que a Política 

Nacional de Pessoas Desaparecidas está dividida entre o MMFDH e o Ministério da Justiça. 

Explica esse envolvimento porque nem todo desaparecimento é questão de segurança pública, 

dando o exemplo de uma mulher que desaparece por sofrer violência. Diz que as pessoas têm 

o direito de desaparecer, especialmente quando suas vidas correm risco, porém não vai “fechar 

os olhos” para essas pessoas, pois as famílias precisam de respostas e também não significa que 

revelarão o paradeiro da pessoa. E é por essas questões que seu ministério está envolvido na 

política. 

Indica que a meta é juntar dois cadastros, de adultos e crianças, em um único Cadastro 

Nacional de Pessoas Desaparecidas. Ressalta que crianças nunca querem desaparecer e que 

nesse caso os desaparecimentos estão sempre ligados à segurança pública. Quer que, em casos 

de desaparecimento de crianças, a cidade toda receba um alerta, incluindo o bairro em que 

ocorreu o desaparecimento e, em menos de meia hora, toda polícia de fronteira, PRF e PF já 

receberiam a foto da criança. Relata que não vão esperar 24 horas para iniciar as buscas, irão 

“fechar o cerco” imediatamente.  

A lei nº 13.812, de 16 de março de 2019, que institui a Política Nacional de Busca de 

Pessoas Desaparecidas e cria o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, está em 

consonância com as declarações de Damares, pois determina a junção dos cadastros de crianças 

e adolescentes desaparecidos ao cadastro nacional, a notificação imediata do desaparecimento 

“no Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas e na Rede de Integração Nacional de 

Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização (Rede Sinesp Infoseg)” (BRASIL, 

2019), além da criação de um site de acesso livre contendo descrições físicas e outras 

informações que ajudem na identificação, a fim de expandir a divulgação dos casos, além do 

uso de tecnologias que facilitem o processo até localização. 

Em 9 de fevereiro de 2021, Bolsonaro assinou o decreto “que regulamenta a Política 

Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e define as atribuições dos órgãos federais no 

setor” (VILELA, 2021). Esse decreto tem o objetivo de agilizar as notificações e contribuir para 

o curso de informações para a atuação da polícia. Assim, as declarações de Damares estão em 

consonância com a legislação instituída pelo governo Bolsonaro e as orientações do PNDH-3. 

 

67 Ação programática ‘k’, presente no objetivo estratégico III, da diretriz 8. 
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Também está de acordo com a Lei da Busca Imediata, que existe desde 2005, ou seja, 

não foi idealizada pelo governo Bolsonaro, determinando que:  

 

A investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes será realizada 

imediatamente após notificação aos órgãos competentes, que deverão 

comunicar o fato aos portos, aeroportos, Polícia Rodoviária e companhias de 

transporte interestaduais e internacionais, fornecendo-lhes todos os dados 

necessários à identificação do desaparecido. (BRASIL, 2005) 

 

Porém, em uma reportagem da CNN, de janeiro de 2021, sobre o desaparecimento de 

três crianças68 em Belford Roxo (RJ), em dezembro de 2020, lemos que o Cadastro Nacional 

de Desaparecidos atende a reivindicações antigas, e que, apesar da legislação para pessoas 

desaparecidas parecer avançada, a prática revela que ainda há obstáculos, pois nem sempre os 

desaparecimentos são comunicados às autoridades. Ao pedido de acesso, por parte do jornal, 

ao Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, o Ministério da Justiça esclareceu que “o 

banco de dados está em fase de reformulação e que o órgão disponibiliza um aplicativo 

chamado Sinesp Cidadão, no qual constariam as informações de 50 mil pessoas desaparecidas 

[...] numa consulta rápida é possível constatar: dos 50 mil cadastros, apenas 50 estão 

disponíveis”. (SANDRI; ARAÚJO, 2021) 

 

5.10 Liberdade de religião ou crença 

 

À Rede Globo, em setembro de 2020, Damares explica que, no ministério, duas 

secretarias lidam com este tema, uma delas trabalha especificamente com religiões de matrizes 

africanas. Afirma que defende a liberdade de religião para todos, posição que possui desde seu 

período como pastora, e que, se precisar ir “pra porta de terreiro” defender a realidade de culto, 

o fará. Declara que, como ministra, tem realizado ações, desde que assumiu, trabalhando na 

proteção e garantia da liberdade de culto. 

Afirma “se eu quero templos cristãos protegidos, eu quero todos os templos” (ALVES, 

2020) e que todas as religiões podem conviver em paz. Nesse sentido, defende o segmento 

evangélico:  

tem muita gente que atribui ao segmento evangélico, especialmente no RJ, 

houve alguns centros que foram quebrados e se atribuíram à igreja evangélica, 

o que nós temos hoje são muita gente filhos de evangélicos, mas eles não estão 

 

68 Lucas Matheus, de 8 anos; Alexandre da Silva, de 10 anos; Fernando Henrique, de 11 anos. Desaparecidos 

desde 27 de dezembro de 2020. 
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na igreja e eles acabam aprontando, eles acabam violando lugares de culto e 

isso é atribuído ao segmento evangélico. (ALVES, 2020) 

  

Diz que tem conversado com líderes de religiões de matrizes africanas para explicar que 

nem todos os atos são cometidos pela pessoa evangélica e culpa filhos de evangélicos por 

ataques. Sobre a religião na política, declara que sempre trabalhou pela garantia da liberdade 

religiosa e da laicidade do Estado e que seria hipócrita de chegar ao ministério e não colocar 

em prática tudo que falou sobre laicidade do Estado. Afirma que se analisar todos os atos do 

ministério na época de sua atuação, não tem portaria, ato ou política pública que tenha cara de 

religião, pois só é religiosa em sua vida privada.  

O PNDH-3 trata da “garantia da igualdade na diversidade69”. O objetivo estratégico VI 

aborda a temática “respeito às diferentes crenças, liberdade de culto e garantia da laicidade do 

Estado” (BRASIL, 2010). Suas ações programáticas são: 

 

Instituir mecanismos que assegurem o livre exercício das diversas práticas 

religiosas, assegurando a proteção do seu espaço físico e coibindo 

manifestações de intolerância religiosa. [...]  

 

Recomendação: Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a criação de 

Conselhos para a diversidade religiosa e espaços de debate e convivência 

ecumênica para fomentar o diálogo entre estudiosos e praticantes de diferentes 

religiões. 

 

Promover campanhas de divulgação sobre a diversidade religiosa para 

disseminar cultura da paz e de respeito às diferentes crenças. 

 

Estabelecer o ensino da diversidade e história das religiões, inclusive as 

derivadas de matriz africana, na rede pública de ensino, com ênfase no 

reconhecimento das diferenças culturais, promoção da tolerância e na 

afirmação da laicidade do Estado 

 

Realizar relatório sobre pesquisas populacionais relativas a práticas religiosas, 

que contenha, entre outras, informações sobre número de religiões praticadas, 

proporção de pessoas distribuídas entre as religiões, proporção de pessoas que 

já trocaram de religião, número de pessoas religiosas não praticantes e número 

de pessoas sem religião (BRASIL, 2010) 

 

Apesar de possuir um discurso relativamente alinhado à perspectiva de laicidade e 

pluralidade religiosa no Brasil, prevista pelo PNDH, alguns pontos precisam ser destacados 

neste aspecto. Primeiramente esclarecendo o fato de que os ataques a terreiros também são 

praticados por indivíduos cristãos. Uma notícia publicada pelo UOL, em 2019, exemplifica a 

 

69 Eixo III, diretriz 10 
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questão ao expor os ataques cometidos contra religiões de matriz africana no Rio de Janeiro: 

“Polícia Civil investiga a denúncia de que os autores dos ataques são traficantes do TCP 

(Terceiro Comando Puro) convertidos por algumas igrejas evangélicas nas prisões do Rio” 

(MELLO, 2019). Nessa mesma matéria, o deputado estadual Carlos Minc, responsável pela 

Comissão de Combate às Discriminações da Alerj, declara:  

 

Não é crime a igreja estar dentro da prisão, nem alguém se converter. Mas 

precisamos saber quem são os traficantes que estão ordenando esses ataques 

e quem os converteu. Eles saem da prisão com um duplo boné: de assassino 

traficante e de fundamentalista religioso. Quem converte essas pessoas 

obviamente sabe o que estão fazendo e é corresponsável por isso (MINC, 2019 

apud MELLO, 2019) 

 

Em ofício à ONU, de agosto de 2020, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da 

Câmara dos Deputados, realizou uma denúncia a respeito da violência contra religiões de matriz 

africana. Os dados desse relatório indicam que essas religiões são as que mais sofrem com a 

violência70, mesmo que representem apenas 0,3% da população do país. Apontam ainda que a 

discriminação aumentou “entre 2017 e 2018; foram 152 casos em 2018, contra 144 em 2017, 

enquanto o número de denúncias de discriminação contra outras religiões caiu 9,9%”, expondo 

que, a respeito de 2019, os dados não haviam sido divulgados: 

 

Todas informações, como dito, resultam de dados obtidos pela compilação de 

denúncias recebidas pelo Disque 100, gerido pelo Ministério da Mulher, da 

Família e dos Direitos Humanos. Mas, relativamente ao ano completo de 

2019, o relatório do Disque 100 sequer traz informações de discriminação 

religiosa. Solicitamos esclarecimentos a respeito à pasta, mas ainda não foram 

respondidas. (CDHM, 2020). 

 

O ofício da CDHM destaca que as informações sobre violência religiosas são escassas 

pela não publicização dos dados por parte do MMFDH. Apontam também que o último relatório 

elaborado sobre intolerância religiosa foi o de 2015.  

De acordo com o jornal Brasil de Fato, representantes evangélicos militantes foram 

escolhidos para a maioria das secretarias do ministério. Alguns dos nomes citados são: “Sandra 

Terena, conhecida pela “evangelização indígena”, na Igualdade Racial, e o do pastor Sérgio 

Augusto de Queiroz, na “Proteção Global”, que incorporou a temática LGBTQI+” (RAMOS, 

2020). À aprovação da ministra, o jornal destaca o fato dela se comunicar muito bem com as 

 

70 Repetidos casos de violência psicológica, apedrejamentos, depredações, incêndios criminosos, atentados contra 

a vida e o sagrado (CDHM, 2020). 
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alas evangélicas, católicas e ultraconservadoras em geral, “não é à toa que a pastora é apontada 

como linha de frente da chamada ala ideológica do Palácio do Planalto” (RAMOS, 2020).  

Em entrevista à DW, Damares reafirma o que disse durante uma pregação, em um 

discurso que reforça a transferência de responsabilidades do Estado para a sociedade civil: 

 

É o momento de a igreja ocupar a nação, sim. A igreja [igrejas evangélicas 

pentecostais] tem um excelente trabalho social e pode ajudar muito mais o 

Brasil. É a igreja colaborar com a transformação da nação. Eu tenho um déficit 

no meu ministério, que é a falta de casas de abrigo para mulheres vítimas de 

violência. Os Estados não têm, os municípios não têm. Mas muitas igrejas têm 

um monte de salas fechadas que só abrem no domingo para meia hora de aula. 

Por que essa igreja não faz uma parceria conosco, cedendo o seu espaço físico 

para abrigar mulheres vítimas de violência? A igreja também pode nos ajudar 

com a interiorização dos venezuelanos. As igrejas evangélicas podem vir 

conosco. Nós temos uma grande denominação no Brasil, que é a igreja 

Assembleia de Deus, que tem mais de 40 mil templos. Se cada igreja trouxesse 

um venezuelano e cuidasse, nós resolveríamos o problema da fronteira. 

(ALVES, 2020, DW Brasil) 

 

A partir do exposto percebemos que, apesar de um discurso relativamente alinhado ao 

PNDH-3 na entrevista à Rede Globo, Damares Alves por muitas vezes assume o fato de que 

sua religiosidade se mistura com sua posição política, sendo este um fator de impedimento para 

o avanço de pautas sociais importantes e garantias de direitos, como a legalização de drogas e 

o aborto. A presença predominantemente cristã no governo Bolsonaro também colabora para a 

discriminação de outras religiões, como as de matriz africana, e a falta de ações nesse sentido 

reforça a ideia de impunidade e até mesmo valida ataques, afinal a perspectiva deste governo é 

de que “as minorias têm que se curvar às maiorias. As minorias se adequam ou simplesmente 

desaparecem” (BOLSONARO, 2017 apud KOKAY, 2018). 

 

5.11 Drogas  

 

Damares, à Gazeta do Povo, em dezembro de 2020, diz que sua bandeira é ‘não às 

drogas’ em qualquer situação, pois “se a gente pensar em legalizar as drogas, é reconhecer que 

o Estado faliu no combate ao crime organizado” (ALVES, 2020). Assim, a ministra declara que 

vão se opor o tempo todo à legalização, afirmando que não há temor por parte do governo para 

que uma nova política de drogas seja implementada, já que não é o que a sociedade quer. 

“Estamos governando pra uma nação, não é pra grupos, grupos econômicos, ou grupos 

de ideólogos, de ideológicos não” (ALVES, 2020), reiterando que esta nação não quer as 

drogas, portanto o trabalho acontecerá no combate ao crime organizado. Segue sua declaração 
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dizendo que é preciso trabalhar a prevenção ao uso e afirmando que “isso é uma guerra por 

muito tempo ainda e que a gente vai fazer o enfrentamento com muita coragem” (ALVES, 

2020). 

O PNDH-3 apresenta, em seu texto, uma ação que determina “realizar debate sobre o 

atual modelo de repressão e estimular a discussão sobre modelos alternativos de tratamento do 

uso e tráfico de drogas, considerando o paradigma da redução de danos” (BRASIL, 2010)71 e 

recomenda “aos estados, Distrito Federal e municípios a criação e o fortalecimento dos 

conselhos que tratam da temática de drogas lícitas e ilícitas, com a participação paritária da 

sociedade civil, conforme previsto nos pressupostos da Política Nacional sobre Drogas” 

(BRASIL, 2010).  

A Folha de S. Paulo (2020) em matéria especial sobre a guerra às drogas destaca o fato 

de que o Brasil não lida de forma eficaz com a questão das drogas, pois favorece o combate às 

drogas, promovendo o encarceramento em massa. Jair Bolsonaro lançou, em 2019, uma nova 

Política Nacional sobre Drogas, por meio de Decreto nº 9.761, de 11 de abril de 2019, que 

envolve o MMFDH e manifesta que “os serviços de segurança pública, educação, saúde, 

sistema de justiça, assistência social, dentre outros, e os espaços familiares e sociais são 

repetidamente afetados, direta ou indiretamente, pelos reflexos e pelas consequências do uso 

das drogas” (BRASIL, 2019). 

A nova PNAD expõe os malefícios provocados pelas substâncias e, de seus 

pressupostos, destacamos alguns dos temas relacionados no PNDH-3, porém sob outras 

perspectivas: meta de proteção da sociedade às drogas lícitas e ilícitas; o posicionamento 

contrário às drogas por parte da maioria dos cidadãos; proibição do cultivo, importação e 

exportação de “plantas de drogas ilícitas” (cita a cannabis); a não discriminação de usuários e 

dependentes; conscientização da sociedade de que as drogas financiam o narcotráfico; garantia 

de assistência aos dependentes; a abstinência como foco em todos os serviços e programas que 

tratem da questão das drogas; “reconhecer a corrupção, a lavagem de dinheiro e o crime 

organizado vinculado ao narcotráfico como as principais vulnerabilidades a serem alvo das 

ações de redução da oferta de drogas” (BRASIL, 2019); conscientização aos fatores de risco.  

É evidente a contradição entre a abordagem da PNAD (2019), reforçada por Damares 

Alves, e o PNDH-3.  Um dos exemplos é o pressuposto de abstinência total, que entra em 

choque com a perspectiva da redução de danos. O debate sugerido pelo decreto acontece apenas 

na perspectiva de coibir o uso, colocando as drogas como responsáveis pelo crime e violência, 

 

71 Eixo orientador IV, objetivo estratégico IV, presente na diretriz 13, ação programática ‘g’ 
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sem a perspectiva de que é preciso estabelecer o diálogo na sociedade no sentido de romper 

com tabus, como a utilização de cannabis para fins medicinais e industriais, por exemplo.                                                                                 

A matéria da Folha de S. Paulo também indica um erro no PNAD em relação às 

consequências da flexibilidade no controle da cannabis em outros países, apontando que não 

houve aumento nos EUA após a liberação da maconha para uso medicinal e até mesmo em 

Estados nos quais se pode fazer o uso recreativo não houve grande aumento no consumo. Em 

relação à guerra às drogas, o delegado Orlando Zaccone explica que “a saúde pública está sendo 

ofendida muito mais com a proibição [...] não existe coisa que ofenda mais a saúde pública do 

que uma guerra” (ZACCONE, 2019 apud AMÂNCIO; ANIZELLI, 2020).  

Os números apresentados pela reportagem, com base no Atlas da Violência de 2020, 

apontam que “negros são 75% das vítimas de homicídios no país [...] enfrentam risco 2,7 vezes 

maior de serem mortos do que pessoas não negras” (AMÂNCIO; ANIZELLI, 2020). Outro 

número aqui destacado é a porcentagem de jovens e negros que compõem a terceira maior 

população carcerária do mundo, 45% e 67%, respectivamente. A maioria não é composta por 

grandes traficantes. Percebemos, portanto, que o alvo dessa guerra tem cor, idade e endereço, 

o que se justifica, segundo Zaconne, pois  

 

O espaço do pobre e o pobre são considerados o tempo inteiro como 

perigosos. O que legitima esse controle violento das favelas do Rio e 

das periferias do Brasil é a proibição à droga. Por esse aspecto, eu 

poderia dizer que a proibição tem resultados positivos para a 

manutenção dessa ordem desigual em nosso país. (ZACCONE, 2019 

apud AMÂNCIO; ANIZELLI, 2020) 

 

A proibição das drogas, como aponta Burgierman (2019), “mata muito mais crianças do 

que qualquer droga. Mata porque impedir o funcionamento do mercado de drogas não é difícil: 

é absolutamente impossível”. Segundo o jornalista, esse mercado ilegal gera um enorme lucro 

e a disputa de território decorrente desse comércio mata, traumatiza e limita direitos, como os 

de brincar e estudar. Assim, percebemos que não se pode tratar de Direitos Humanos partindo 

de um viés punitivista e proibicionista, incentivando a guerra às drogas, já que é essa política 

de combate incondicional às drogas que promove a violação de direitos entre pobres, negros, 

jovens e crianças. É preciso buscar políticas realistas, que regulem e inibam o uso pela educação 

e não pela violência para que se garanta o direito “à vida, à liberdade e à segurança pessoal” 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948).  
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5.12 Ditadura Militar 

 

A ministra aborda a questão referente à Vala de Perus, em entrevista à Rede Vida, em 

fevereiro de 2019, local onde foram desenterradas 1.049 ossadas. De acordo com o CAAF72 

(Centro de Antropologia e Arqueologia Forense) da Unifesp, em 1990 o local onde teriam sido 

despejadas, “desde os anos 1970, dezenas de ossadas de indigentes, pobres, desaparecidos 

políticos; de modo geral, as vidas descartáveis” (CAAF, 2019), foi escavado pela prefeitura de 

São Paulo. 

Segundo o site do Grupo de Trabalho Perus: 

 

foi criado em 2014 com o objetivo de fazer a análise das 1.049 caixas com 

remanescentes humanos que foram encontrados na Vala de Perus. O trabalho 

visa identificar 41 desaparecidos políticos cujas histórias indicam que foram 

colocados nesse local, nos anos 70, como modo de encobrir as graves 

violações de direitos humanos dos governos militares. Atualmente no CAAF 

acontecem os processos de limpeza dos remanescentes humanos, análise 

antropológica e coleta de amostras ósseas para exames genéticos. [...] Neste 

projeto buscamos por pessoas desaparecidas, buscamos histórias, memórias, 

dignidade. Buscamos reconstruir um pedaço da história de nosso passado 

recente. Para que não se esqueça. Para que nunca mais aconteça. (CAAF, 

2019).  

 

 

Ao ser questionada sobre as ossadas da Vala de Perus, diz que é um mistério, pois há 

ossadas de crianças e que algumas teorias dizem ser de um período de meningite, quando não 

se sabia como enterrar. Segundo Damares, das famílias que deram o DNA para verificação, 

apenas três foram identificadas, relatando que “foram pessoas desaparecidas durante o regime, 

isso não quer dizer que morreram por causa do regime, podem ter morrido de uma outra coisa” 

(ALVES, 2021). Diz que precisa dar respostas às famílias e o fará até meados de 2021, pois 

“essas ossadas tem que ser sepultadas, eu tenho que dar descanso aos mortos, eu acredito nisso, 

a gente tem que pôr um fim nisso, a gente tem que dar uma resposta às famílias” (ALVES, 

2021).  

A ministra segue sua declaração sobre essa questão dizendo que há mais de 1.700 

ossadas em posse do MMFDH, que ficam em um lugar em São Paulo: “inclusive, eu gasto 600 

mil reais por ano de aluguel”, destacando o alto valor do exame, que é feito fora do Brasil. 

Damares termina perguntando: “por que não se avançou nessa pauta e não se deu resposta ao 

 

72 Realiza “trabalho forense multidisciplinar que passou a se dedicar à identificação de desaparecidos políticos 

entre os remanescentes ósseos da Vala de Perus (datada dos anos 70 e aberta no começo dos anos 90)” (CAAF, 

2019) 
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Brasil? É como se houvesse a necessidade de manter a pauta viva o tempo todo”, alegando que 

é desumano e quer fornecer logo as respostas.  

A menção ao período de meningite também foi feita por Eugênia Gonzaga, procuradora 

do Ministério Público Federal, sob um ponto de vista diferente: “um terço das ossadas na vala 

era de crianças. Outro terço era de menores de 16 anos, possíveis vítimas da epidemia de 

meningite de década de 1970 que a ditadura não soube enfrentar [...] qualquer coincidência com 

a atualidade não é coincidência” (GONZAGA, 2020 apud PONTES, 2020). A procuradora faz 

a comparação com o período de pandemia de Covid-19, em que milhares de vidas foram 

perdidas pela ausência ou ineficácia de medidas de isolamento social por parte do governo.  

Camilo Vanucchi reforça o perigo de se relativizar o período da Ditadura Militar. Das 

1.049 ossadas encontradas, supõe que 42 sejam de militantes: "se a gente conhecesse bem a 

história, a gente não estaria hoje num momento em que tanta gente diz que a ditadura militar 

não existiu, que não foi grave [...] mil são assassinatos de 'pessoas comuns'. Então é mentira 

dizer que a ditadura não foi violenta" (VANUCCHI, 2020 apud PONTES, 2020). A fala de 

Damares sobre a morte dessas pessoas ter sido motivada por outros fatores não se constitui 

como argumento plausível, afinal por que motivo os militares esconderiam corpos e trocariam 

identidades?  

O questionamento de Damares acerca do “por que não se avançou nessa pauta e não se 

deu resposta ao Brasil” (ALVES, 2021) também não procede, já que o Grupo de Trabalho Perus 

foi  

criado em 2014 pelo governo federal para organizar e identificar os restos 

mortais encontrados no cemitério paulistano. Foi a primeira vez em quase duas 

décadas que uma equipe foi designada especialmente para a tarefa. O grupo é 

um dos frutos da Comissão Nacional da Verdade (CNV), instituída pela então 

presidente Dilma Rousseff (PT). (PAES, BBC, 2018) 

 

 

A respeito das falas sobre a falta de respostas ao Brasil e a crítica sobre a necessidade 

“desumana” de se manter a pauta viva por todo esse tempo, podem ser respondidas citando o 

próprio PNDH-3:  

A história que não é transmitida de geração a geração torna-se esquecida e 

silenciada. O silêncio e o esquecimento das barbáries geram graves lacunas na 

experiência coletiva de construção da identidade nacional. Resgatando a 

memória e a verdade, o País adquire consciência superior sobre sua própria 

identidade, a democracia se fortalece. As tentações totalitárias são 

neutralizadas e crescem as possibilidades de erradicação definitiva de alguns 

resquícios daquele período sombrio, como a tortura, por exemplo, ainda 

persistente no cotidiano brasileiro. O trabalho de reconstituir a memória exige 

revisitar o passado e compartilhar experiências de dor, violência e mortes. 

Somente depois de lembrá-las e fazer seu luto, será possível superar o trauma 
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histórico e seguir adiante. A vivência do sofrimento e das perdas não pode ser 

reduzida a conflito privado e subjetivo, uma vez que se inscreveu num 

contexto social, e não individual. (BRASIL, 2010) 

 

Dessa forma, o programa apresenta as Diretrizes73 23, 24 e 25, relacionadas à memória 

e à verdade do período sombrio que foi Ditadura Militar de 1964 e que permanecerá vivo por 

muitos anos se não nos comprometermos a conhecer todos os cantos escuros desse terrível 

passado, até que não restem mais dúvidas, até que não se permita seu questionamento. Somente 

assim poderemos caminhar para uma sociedade realmente democratizada.  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 Reconhecimento da memória e da verdade como Direito Humano da cidadania e dever do Estado (BRASIL, 

2010); Preservação da memória histórica e a construção pública da verdade (BRASIL, 2010); Modernização da 

legislação relacionada com a promoção do direito à memória e à verdade, fortalecendo a democracia (BRASIL, 

2010), respectivamente. 
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CONCLUSÃO  

 

Os Direitos Humanos são fruto de uma história de violações e lutas por sua efetivação. 

Da Revolução Francesa, em que a burguesia proclama a Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão, passando por 1948 onde, firmada após as atrocidades do nazismo, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos marca a positivação dos direitos fundamentais na 

modernidade, até a elaboração de legislações baseadas nestes direitos, há muitas contradições 

e paradoxos.  

Partimos da concepção de que os Direitos Humanos são direitos burgueses em sua 

gênese, elaborados para garantir a consolidação do capitalismo. Essa característica mantém-se 

até os dias atuais. Ou seja, mesmo que tenham incorporado reivindicações, fruto de lutas de 

grupos socialmente excluídos e violados, a perspectiva não é alterar a realidade por completo, 

o modo de produção, nem objetivar a emancipação humana. O conjunto de direitos foi 

idealizado inicialmente para a garantia de direitos civis e políticos, de liberdade e pretensa 

igualdade, para decidir os rumos da nação, não mais totalitária, mas livre para acumular capital. 

No entanto, historicamente, esses direitos se voltaram especificamente para uma classe social: 

a burguesia. 

Destacamos, a partir dessa questão, a reflexão acerca dos direitos sociais, considerados 

secundários em relação aos civis e políticos, pois a inferiorização desses direitos interfere 

diretamente no exercício de todos os outros. Sem alimentação, saúde, moradia, saneamento 

básico, trabalho, entre tantos outros, como exercer os demais direitos de forma plena? Não é 

possível que haja liberdade, autonomia e participação em uma conjuntura de abismos sociais, 

em que se marginaliza, discrimina e despreza parcela significativa da população, que vive 

constantes violações de sua condição de seres humanos, de sujeitos de direitos legalmente 

garantidos.  

Também é fundamental compreender a naturalização de violações aos Direitos 

Humanos em momentos de crise e/ou de ameaça, nos quais, em nome da soberania nacional, 

de ameaças externas (ou internas) e de instabilidade econômica, as assinaturas da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e de tratados a ela relacionados são deixadas de lado. É nas 

crises, tão inerentes ao sistema capitalista, que observamos a fragilidade dos Direitos Humanos. 

No Brasil, a herança do genocídio dos povos indígenas, do tráfico de pessoas negras 

escravizadas, dos massacres dos que lutavam por direitos, da tortura e censura na Ditadura 

Militar, entre tantas outras violações, ecoa até hoje, justificada de outras formas, ainda 

disfarçadas em meio à “normalidade” que se atribuiu a um sistema injusto.  
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Mesmo após a intensa luta pelo fim da Ditadura Militar, que culmina na Constituição 

Federal de 1988, há um longo e tortuoso caminho em direção aos Direitos Humanos, justamente 

por seu caráter frágil, de expansão em períodos economicamente promissores ou de 

desenvolvimento e de ataques em períodos de disputa política e crises econômicas. Assim, 

observamos a construção dos Programas Nacionais de Direitos Humanos e de importantes 

legislações alinhadas à Declaração Universal dos Direitos Humanos e seus inúmeros tratados 

firmados pelo país. Porém, da mesma forma, observamos seu esvaziamento em discursos que 

o tratam como um mecanismo de defesa de “bandidos”, de promoção de valores contrários à 

família e à moral cristã.  

A estratégia utilizada para a dominação é o medo. Em um país com altos índices de 

violência, majoritariamente cristão e adepto a pseudoverdades a respeito de seu passado – como 

o mito da democracia racial e a crença na ideia de que a Ditadura Militar foi branda e protegeu 

efetivamente os cidadãos contra ameaças externas e internas – é comum a utilização de 

discursos que pregam o "outro” como culpado pela instabilidade, em oposição à figura do 

“cidadão de bem”, o brasileiro amante de sua nação, temente a Deus e protetor de sua família.  

A extrema-direita, para avançar, utiliza desses conceitos: a mulher que “assassina” 

bebês e faz sexo indiscriminadamente, pois contará com o aborto posteriormente; a escola 

treinando crianças para práticas sexuais “abomináveis”; a preferência do Estado pelos direitos 

de criminosos; o atraso cultural das comunidades tradicionais, entre tantos outros temores 

compartilhados pela sociedade em geral e propagados por aqueles que aspiram ao poder.  

É o que nos propusemos a avaliar, de que forma representantes deste posicionamento 

político tratam os Direitos Humanos? Apesar de suas divergências, há intenções de 

cumprimento de seus princípios fundamentais? Qual o real papel do ministério encarregado dos 

Direitos Humanos no governo de Jair Bolsonaro, seu crítico convicto?  

Não pretendemos esgotar as reflexões sobre o assunto, pois são inúmeras e necessárias. 

Tampouco nos propomos a realizar uma análise minuciosa de cada tema sob a responsabilidade 

do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Nossa proposta é verificar, por meio de 

entrevistas selecionadas, qual o posicionamento do governo a respeito das questões abordadas 

por Damares Alves e contidas no Programa Nacional de Direitos Humanos, instrumento 

construído para atender a necessidade de direcionamentos nesta área, em observância ao 

previsto na Constituição Federal de 1988. 

A primeira observação é no sentido da disputa de significados dados a tais direitos. De 

um lado, há uma ampliação de cunho progressista, considerando reivindicações de minorias, 

mesmo que de forma limitada e sem a intenção de superar o contexto em que se insere, portanto 
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sempre restrita pelos interesses do capital; de outro, há uma retração de cunho conservador, 

privilegiando os direitos de uma parcela da população considerada realmente merecedora 

dessas garantias e também alinhado à realidade político-econômica em que está inserido. Isso 

nos leva a concluir que, no capitalismo, não há objeções quanto à forma como os Direitos 

Humanos se manifestam, desde que não atentem contra seus princípios basilares de propriedade 

privada e da liberdade para se atingir o lucro e a acumulação.  

Neste sentido, concluímos mais uma vez que estes conflitos ideológicos não atravessam 

o cerne da questão e a disputa por poder, no interior de um sistema inerente e necessariamente 

desigual, é que determina sua ampliação ou redução. Projetos de poder objetivam desenhos de 

sociedade divergentes, porém construídos sobre a mesma base. Não cabe, entretanto, a crítica 

cega, que desconsidere a realidade de milhões de pessoas que necessitam de proteção imediata, 

independentemente da superação ou não do capitalismo. São seres humanos que precisam de 

saúde, alimentação, moradia, dignidade, segurança, água potável, educação, entre tantas outras 

coisas. Agora. Por este motivo é que se faz necessária a defesa dos Direitos Humanos, tendo 

em vista sua fragilidade, e a luta contínua para que sejam respeitados e promovidos os direitos 

garantidos, além da positivação daqueles que ainda estão sendo reivindicados. 

Adentrando o campo da avaliação que nos propusemos a realizar a respeito das posições 

e declarações de Damares Alves, percebemos a reafirmação do exposto: precisamos 

compreender o contexto de suas falas dentro de uma realidade sócio-histórica. Dessa forma, é 

especialmente valioso para o atual contexto brasileiro – de negação dos direitos humanos de 

forma universal, dedicando-os apenas aos “humanos direitos” – a figura de uma mãe, cristã e 

defensora de valores tão caros à sociedade, mesmo que efetivamente funcione como uma 

cortina de fumaça para o desmonte de direitos já conquistados por todos os brasileiros.  

Por meio de sua posição de defesa ao governo de Jair Bolsonaro e justificativa de seus 

atos e discursos, Damares consente e reflete em seu ministério uma posição de risco aos Direitos 

Humanos. Em especial destacamos o contexto da pandemia de Covid-19, imensurável crise 

sanitária enfrentada com desdém pelo executivo federal, através de negações de sua gravidade, 

relutância em adotar medidas de isolamento em nome de perdas econômicas e a resistência a 

ações afirmativas para a garantia dos mínimos sociais aos brasileiros, resultando em 

insegurança alimentar em mais da metade dos domicílios no país, agravada em casos em que 

os grupos74 dos quais o MMFDH é responsável, como mulher, população preta e parda e com 

a presença de crianças e adolescentes. 

 

74 Estudo realizado pelo grupo “Food for Justice”, da Universidade Livre de Berlim, em parceria com a UFMG e 

UnB. 
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Em relação ao alinhamento de suas posições ao PNDH-3, ao tratar de Direitos Humanos, 

há o reconhecimento, por parte da ministra, de suas características indissociáveis, interligadas 

e interdependentes, além da afirmação de sua transversalidade, porém relacionando-os, no 

passado, a direitos de minorias, não de todos os cidadãos. Essa concepção abre margem para 

que se entenda que precisa haver uma adequação à maioria, além disso exclui os atores que, por 

meio de suas lutas, conquistaram arduamente seus direitos. Tendo o Brasil uma das maiores 

populações carcerárias e a polícia mais violenta do mundo75, afirmar a predileção dos "Direitos 

Humanos” por “bandidos” é negar a realidade que nos mostra operações policiais desastrosas76, 

resultantes em mortes de vários inocentes e constituindo a pena de morte e tortura para aqueles 

que cometem crimes, punições não previstas na Constituição ou Código Penal brasileiro.  

Dentro de todas as temáticas77 apresentadas no quinto capítulo podemos perceber uma 

involução dos Direitos Humanos no Brasil. Essa conclusão se baseia no fato de que é evidente 

o desmonte das políticas públicas voltadas para mulheres, crianças e adolescentes, pessoas com 

deficiência, população LGBTQIA+ e comunidades tradicionais.  

Também se confirma pela (i) transferência de responsabilidade à família na promoção 

do bem estar de seus membros, abstendo o Estado de sua atribuição; (ii) o enfoque do 

adolescente apenas pelo viés punitivista, lembrando o tratamento dado pelo Código de 

Menores78 à “situação irregular do menor”; (iii) a desconsideração da exploração sexual; a 

moralidade baseada em fake news a respeito do direito às visitas íntimas em unidades 

socioeducativas e educação sexual nas escolas; (iv) a não utilização da totalidade de seus 

recursos no ano de 2020, durante a pandemia de Covid-19; (v) a falta de ações direcionadas à 

promoção dos direitos da comunidade LGBTQIA+ e o desdém com que tratou o projeto de 

capacitação de profissionais voltado a esses cidadãos; (vi) o tratamento assistencialista dado às 

comunidades tradicionais, sem a atuação para a efetivação de direitos como vacinação; (vii) a 

fusão entre a religiosidade e sua postura política; (viii) o apoio à guerra às drogas que dizima 

milhares de vidas todos os anos e (ix) a minimização de um período tão nocivo aos Direitos 

Humanos como a Ditadura Militar. 

 

75 MEYERFELD, Le Monde, 2020. 

76 25.000 brasileiros foram mortos pela própria polícia entre 2015 e 2019 (MEYERFELD, 2020) 

77 Direitos Humanos; Mulheres; Família; Criança e Adolescente; Pessoa idosa; Pessoa com deficiência; 

LGBTQIA+; Comunidades Tradicionais; Pessoas Desaparecidas; Liberdade de Religião ou Crença; Drogas; e 

Ditadura Militar 

78 A Doutrina de Situação Irregular, adotada pelos Códigos de Menores de 1927 e 1979, era focada na infância 

pobre, delinquente e abandonada, enfatizando a pobreza como raiz do problema. Servia, basicamente, como um 

Código Penal de menores, objetivando a punição. (BELLI; ROCHA; SANTOS, 2017) 
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Portanto, é identificável o exposto a respeito da fragilidade dos Direitos Humanos, pois 

possuímos um Programa que orienta as políticas adotadas pelo Estado no sentido oposto ao que 

emana do ministério de Damares Alves. Entretanto, essa violação não confere 

responsabilização ou grandes protestos contra o poder executivo. Ao contrário, a ministra 

responsável por sua defesa propaga discursos e ações contrárias à sua plena realização, como a 

não execução orçamentária e o forte direcionamento baseado em valores conservadores de sua 

atuação.                                                                                                                                                                             

Parte disso reside no fato de que, no Brasil, não se superou a invalidação de tais direitos 

pelo passado de racismo, torturas e constantes negações de direitos, internalizados na sociedade 

como naturais ou simplesmente negados, pela força de uma narrativa que nos define como 

cordiais, miscigenados e, portanto, sem preconceitos. Em outras palavras, “pessoas de bem”. A 

relevância e conclusão acerca desta temática está no fato de que, compreendendo as razões de 

suas especificidades, limitações e fragilidades, entendemos também a relevância de sua defesa 

e pela propagação da história de um Brasil real, em que os direitos andam em corda bamba.  

Aqui, determinamos a fundamental aspiração à uma realidade em que tais direitos não 

necessitem mais de positivação, porque, em circunstâncias ideais, haveria a igualdade entre 

todos os seres humanos. Entretanto, ao considerar o contexto em que estamos inseridos, 

exploratório e desigual, a luta por Direitos Humanos se mostra imprescindível, dadas as 

urgências estabelecidas pela realidade e sua instabilidade frente às disputas de poder. 

Evidencia-se, portanto, a necessidade do fortalecimento de diferentes frentes que se colocam 

em favor da efetivação desses direitos, afinal de contas a meta de todos aqueles que almejam 

uma nova sociedade deve se assentar na bandeira: “para humanos: direitos!”. 
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