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Prefácio

José Geraldo de Sousa Junior[1]

O Estatuto da Universidade de Brasília prevê, seguindo a tradição universitária
ocidental, os títulos de Mérito Universitário, Professor Emérito, Professor Honoris
Causa e Doutor Honoris Causa. Este último, atribuível pelo Conselho Universitário, em
concessão aprovada por maioria absoluta baseada em proposta fundamentada, a
personalidade que se tenha distinguido pelo saber ou pela atuação em prol das artes, das
ciências, da filosofia, das letras ou do melhor entendimento entre os povos.

As personalidades galardoadas pela UnB formam uma lista parcimoniosa de
notáveis, todos mundialmente celebrados, entre educadores, cientistas, professores,
escritores, poetas, estadistas, líderes espirituais, artistas, alguns dos quais em
reconhecimento post mortem: Aryon Dall’Igna Rodrigues, Giovanni Casertano, Rúmen
Borilavov Soyanov, Paulo Freire (in memoriam), Nilza Eigenheer Bertoni, Immanuel
Wallerstein, Serge Moscovici, Claudio Santoro (in memoriam), Abdias do Nascimento,
Michelle Bachelet, Roberto Aureliano Salmeron, James Alexander Ratter, Peter Haberle,
Roberto Cardoso de Oliveira, William Saad Hossne, Cassiano Nunes, José Mindlin,
Anísio Spindola Teixeira (in memoriam), Lygia Fagundes Telles, Carolina Martuscelli
Bori, Dom Paulo Evaristo Arns, Milton Almeida dos Santos, Tensin Gyatso XIX Dalai
Lama, Athos Bulcão, Calyampudi Radhakrishna Rao, Jorge Amado de Faria, Giovanni
Berlinguer, José Saramago, Darcy Ribeiro, Celso Monteiro Furtado, Nelson Mandela,
Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Liberato João Affonso Didio, Viktor Emil Frankl, Raul
Alfonsín, Júlio Maria Sanguinetti, Juan Carlos I de Borbón Y Borbón, Roberto
Marinho, Pe. Theodore Martin Hesburgh, José López Portillo, Albert Sabin, Adriano
Moreira e General Charles de Gaulle.

A outorga da honraria a Boaventura de Sousa Santos, em cerimônia realizada em
outubro de 2012, ocorreu ao final do ano jubileu, como expressão forte das celebrações
do cinquentenário da Universidade de Brasília. A eloquência de seu ritual, apto a
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perenizar o sentido hoje universal do lema bolonhense da primeira universidade
europeia, confere à alma mater da instituição brasiliense vigor e seiva nutriente, para um
conhecimento que civilize enquanto emancipa.

Com efeito, o Memorial de candidatura lembra isso, vale dizer, a indicação do
homenageado para integrar o raro panteão de notáveis que a Universidade de Brasília
toma como a expressão de sua alma mater traduz bem como ela aspira se ver
representada:

Pode-se dizer que a marcante influência de Boaventura de Sousa Santos contribuiu, nos últimos quatro anos, para
a recuperação do belo e generoso projeto originário da UnB, pensado por Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. E
muito dessa contribuição é ter inspirado o resgate da ideia de universidade necessária, projetada por Darcy, para
levar à tarefa atual, de fazê-la, além de competente, democrática e socialmente inclusiva, por isso, também
emancipatória.

O Memorial, aliás, é em si mesmo um exercício coletivo e dialogado que combina
biografia com trajetória e foi cuidadosamente coordenado pela professora Nair Heloisa
Bicalho de Sousa e seus colegas acadêmicos do Núcleo de Estudos para a Paz e os
Direitos Humanos, da UnB [Carolina Pereira Tokarski (direitos humanos), Cleuton
César Ripol de Freitas (democracia e epistemologia), Diego A. Diehl (economia
solidária), Eneida Vinhaes Bello Dultra (democracia e epistemologia), Erika Macedo
Moreira (epistemologia), Fábio Costa Morais de Sá e Silva (sociologia do direito),
Flávia Carlet (as relações entre Boaventura e o Brasil), José Humberto de Góes Junior
(universidade), Layla Jorge T. Cesar (teoria pós-colonial), Lívia Gimenez Dias da
Fonseca (direitos humanos), Priscila Paz Godoy (Organizações da Sociedade Civil e o
Fórum Social Mundial) e também a professora Nair Bicalho (contribuições e parcerias
com a UnB, além da sistematização do texto).

O texto elaborado se preocupou, pedagogicamente, em trazer para toda a
universidade, para convencimento necessário do Conselho Universitário, o
conhecimento de um percurso de que ela tem notícia, fragmentadamente, mas que só
nos seus termos se revela na continuidade crítica e propositiva que é a marca de modo
radical de contribuição da personalidade distinguida. Os autores que formam esse
coletivo lograram atualizar o percurso do homenageado, enriquecendo a narrativa com
o comprometimento do arranjo interessado, porque são todos admiradores e
interlocutores da obra exposta e se deixam impregnar pela força epistemológica do
pensamento que orgulhosamente exibem.[2]

Por outro lado, o discurso de elogio, que a universidade atribuiu à professora
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Marilena Chaui, da USP, trouxe para a cerimônia acadêmica a sua melhor expressão:
rigorosa hermenêutica da obra in fieri e um amoroso tributo à amizade, conforme
poderão constatar os leitores e leitoras deste livro, imediatamente idealizado pelo
senhor Cortez, da Cortez Editora, presente ao evento, como dedicado divulgador
editorial brasileiro da obra de Boaventura. A presença de Marilena Chaui certamente
honrou o doutorando honoris causa, mas para mim representou a dimensão de
completude simbólica de meu mandato e, ali, na cerimônia do doutoramento a
Boaventura, uma verdadeira epifania.

Não faltou ao evento e sei que agradou o homenageado que tem sabido construir
mediações entre saberes e entre ciência, política e direito, o ângulo da interpretação
popular, com a celebração dos rappers GOG e MC Renan, em leitura artística de seus
trabalhos. Para além da performance dos artistas populares que galvanizou o auditório
excedente às acomodações do belíssimo Memorial Darcy Ribeiro (Beijódromo, como
Darcy queria que fosse chamado, e assim o foi pelo Presidente Lula, quando de sua
inauguração em 2010), o conteúdo da exibição confirmou o alcance que seu
conterrâneo Eduardo Lourenço atribui à literatura e à arte tout court, que longe de se
constituírem um delírio, são apropriações do real por meio de outra linguagem e, assim
também, modos de conhecer.

Posso afiançar ter colhido a mesma impressão dos componentes da mesa de honra,
composta por mim que a presidiu, pelo vice-reitor João Batista de Sousa, pela
professora Marilena Chaui, pela comissão de recepção formada pelas professoras Nair
Heloísa Bicalho de Sousa, coordenadora do Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos
Humanos da UnB, e Maria Lúcia Pinto Leal, do Departamento de Serviço Social da
UnB; da professora Nilma Lino Gomes, do Departamento de Administração Escolar da
Universidade Federal de Minas Gerais; do secretário-executivo do Conselho Nacional
de Saúde Márcio Florentino Pereira; do professor, ex-reitor da UnB e senador
Cristovam Buarque; e do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da
República Gilberto Carvalho.

Reporto-me às peças explicativas que fundamentam e realçam a proposta de
outorga e a concessão do título e me imponho a contingência de não recuperar esses
fundamentos para orientar minha própria manifestação, salvo num aspecto singular que
penso ser necessário pôr em relevo, para a circunstância.

Refiro-me à insistência atual que Boaventura de Sousa Santos tem proporcionado
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ao tema universidade, desde sua manifestação no espaço do Fórum Social Mundial de
Porto Alegre, quando apresentou uma bem elaborada proposta para a constituição de
uma Universidade Popular dos Movimentos Sociais.

Diante dos limites de concretização de saberes emancipatórios, ele alude a um
certo esgotamento dos espaços convencionais de produção de conhecimento — as
Universidades e os centros de pesquisa —, em geral vinculados ao que ele designa de
monocultura do saber científico que suprime, marginaliza e desacredita outros saberes
socialmente constituídos.

Daí a sua proposta de um projeto popular de Universidade, que pressupõe,
segundo ele, a promoção de diálogos significantes entre diferentes tipos de saberes,
entre os quais a própria ciência, para poder identificar fontes alternativas de
conhecimento e também criadores alternativos de saberes e fazer experiências com
critérios alternativos de rigor e relevância à luz de objetivos partilhados de
transformação social emancipatória. Trata-se, nessa linha, ele continua, de apelar a
saberes contextualizados, situados e úteis, ancorados em práticas transformadoras e,
que, por isso, “só podem exercer-se em ambientes tão próximos quanto possível dessas práticas e de
um modo tal que os protagonistas da ação social sejam também protagonistas da criação de saber”.

Na sua comunicação ao terceiro Fórum Social Mundial, Boaventura aproxima a
sua proposta, cujo objetivo, segundo ele, seria o de “proporcionar a autoeducação dos ativistas
e dirigentes dos movimentos sociais, dos investigadores e artistas empenhados na transformação social
progressista”, da concepção de “Universidade Popular”, entendida já não no sentido, diz ele,
de universidade operária, como as que proliferaram na Europa e na América Latina no
início do século XX, identificadas com iniciativas de partidos comunistas e outras
organizações de esquerda, mas antes “para transmitir a ideia de que, depois de um século de
educação superior elitista, uma universidade popular é necessariamente uma contrauniversidade”.

O primeiro modelo, originado de uma concepção anarquista e de uma pedagogia
libertária, se inseria no bojo da proposta de autogestão operária como meio de criar
novas formas de organização dos trabalhadores para a gestão da produção e da vida
social, priorizando a “Universidade Popular”, uma bem definida iniciativa do movimento
anarquista, para o ensino superior, considerando a relevância que esse movimento
atribuía ao processo educacional como estratégia fundamental para a perspectiva
libertária que preconizava.

Com efeito, os anarquistas privilegiavam duas formas principais de luta: as greves e
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a imprensa como expressão de uma plataforma cultural para o desenvolvimento de uma
prática educativa baseada na liberdade.

Em março de 1904 saiu no Rio de Janeiro a primeira edição da revista Kultur
trazendo uma matéria sobre a Universidade Popular d’Ensino Livre, com o objetivo
principal de criar uma consciência popular. O artigo publicado destacava que a
Universidade Popular deveria organizar um curso de nível superior, criar uma
biblioteca e um museu social, promover conferências públicas e constituir-se num
centro popular, para empreender a instrução superior e a educação social do
proletariado em face de seu protagonismo no processo revolucionário.

Em entrevista concedida ao Le Monde de L’Éducation, o filósofo francês Michel
Onfray, fundador da Universidade Popular de Caen, resgata a ideia do poder emancipador
da pedagogia libertária, reivindicando para essa concepção atualizada de universidade
popular, a atribuição de ensinar a todos um saber alternativo e crítico. Cuida-se da possibilidade
de poder pensar de outra forma, de atender ao “interesse em ensinar quer um saber
alternativo, quer um saber clássico, mas de maneira alternativa, isto é, crítica”.

Para Onfray, neste sentido, a Universidade popular se constitui como um
organismo vivo que pôde suceder à Universidade popular histórica, em razão dessa
energia alternativa em condições de gerar um intelectual coletivo, eficaz, que logo perturba e
incomoda. Sua função, ele completa, é

“dar o melhor ao maior número, porque o melhor existe, sem dúvida, mas normalmente só é dado aos
melhores, pelo menos, aqueles que assim são qualificados pela máquina social. Quando é destinado a todos, ao
maior número — é essa a minha definição de popular — o elitismo brilha com outra clareza”.

Em Boaventura de Sousa Santos uma Universidade Popular nos moldes por ele
propostos tem como objetivo ultrapassar a distinção entre teoria e prática, entendidas
em seu programa, como prática de transformação social e sua compreensão reflexiva.

Movida pela dialética entre saberes que buscam reconhecimento e uma produção
compartilhada, a sua função — concretizada por meio de três atividades principais:
atividades pedagógicas, atividades de pesquisa-ação para a transformação social e
atividades para disseminar competências e instrumentos destinados à tradução
intertemática, transnacional e intercultural — é aumentar significativamente a eficácia e
consistência das ações transformacionais no contexto complexo de tensões emancipatórias contra a
globalização neoliberal.

Entretanto, fala-se hoje, também, de Universidade Popular no sentido de designar

******ebook converter DEMO Watermarks*******



demandas e pretensões de acesso e de inclusão ao sistema formal de educação superior
configurado pela estrutura de Universidades e Centros de pesquisa convencionais,
sobretudo pela mobilização de movimentos e de segmentos sociais excluídos desse
acesso e dessa inclusão por obstáculos de classe, étnicos, de região e de gênero,
principalmente.

Encontra-se nesta condição a reivindicação de cotas contra a desigualdade racial. A
partir de Indicadores Sociais divulgados pelo IBGE revelando um novo dado, nos
vários cruzamentos de informações que retratam o grau de exclusão social existente no
país, têm-se que, no Brasil, pretos e pardos recebem, em média, apenas metade do
rendimento de brancos. Disparidade que se mantém mesmo com o aumento do nível
educacional, uma vez que, conforme indicam os dados do IBGE, no grupo com 12
anos ou mais de estudo, a proporção de brancos ocupados é três vezes maior do que a
de pretos e pardos com a mesma instrução. A desigualdade racial é também forte
quando se contrapõe, por exemplo, ao fator gênero. A pesquisa destacou que homens
pretos e pardos têm um rendimento médio 30% inferior ao das mulheres brancas.

Os dados parecem demonstrar que a raça já é, em si, um obstáculo mesmo quando
se estabelecem condições equilibradas para o acesso às oportunidades e que, por isso,
mais se fazem necessárias ações afirmativas para a superação desse obstáculo.

Por esta razão, acirraram-se nos últimos anos as mobilizações, sobretudo
provocadas pelos movimentos antirracistas e por organizações que propugnam por
ampliação dos acessos sociais notadamente à educação, como a Educafro, salientando a
necessidade de coordenar princípios e procedimentos, para atribuir razoabilidade aos
métodos de realização das ações afirmativas.

É nessa linha de coordenação que se insere a medida adotada pela Universidade de
Brasília (UnB), por decisão de seu Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, no uso de
sua autonomia, depois de longo período de maturação, de reservar 20% das vagas do
vestibular para os negros e um número ainda não definido de vagas para índios,
cumprindo um Plano de Metas com duração prevista de 10 anos, com a combinação de
várias ações afirmativas para o acesso e a permanência de alunos desses grupos étnico-
raciais.

Vê-se aí a combinação razoável daqueles elementos que sustentam as ações
afirmativas e que se inserem perfeitamente na Diretriz n. 19, estabelecida pelo Plano
Nacional de Educação — PNE (Lei n. 10.172/2001), dirigida ao ensino superior, vale

******ebook converter DEMO Watermarks*******



dizer:

criar políticas que facilitem às minorias, vítimas de discriminação, o acesso à educação superior, através de
programas de compensação de deficiências de sua formação escolar anterior, permitindo-lhes, desta forma,
competir em igualdade de condições nos processos de seleção e admissão a esse nível de ensino.

Outra demanda que vem se mostrando perturbadora, para usar a expressão de
Fernanda de Paula Ferreira Moi, é a de acesso ao ensino superior para assentados e
beneficiários da reforma agrária. A nota de relevo vem do fato de que, embora já
existentes turmas especiais para estes pleiteantes em vários cursos, uma forte celeuma
estabeleceu-se quando essa pretensão alcançou a área de Direito.

Com efeito, com a criação em maio de 2006, pela Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Goiás, no campus de Goiás Velho, de uma Turma Especial no
Curso de Direito para beneficiários da Reforma Agrária e pequenos produtores rurais, teve início,
antes mesmo da aprovação da proposta e do começo das aulas, acalorados debates, envolvendo,
inclusive, a participação do Ministério Público Federal, sobre a constitucionalidade de tal turma.

Como registra Fernanda Moi, o interessante a notar, na discussão, foi o
questionamento de fundo: “por que uma turma especial para o MST?”. Finalmente
implantada, a proposta trazida pelos movimentos sociais e tolerantemente acatada pela
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, abrigou em seu bojo, para além
do aspecto afirmativo da ação promovida, a atenção da abertura da Universidade para
novas demandas de inclusão.

De fato, nos fundamentos da proposta o que se pretendeu objetivar, segundo os
seus termos, foi a formação e informação de profissionais com um perfil diferenciado,
inexistente até o presente momento, de assessores jurídicos populares com qualificação
técnica que lhes permitam reverberar, permanentemente, em ações de natureza
preventiva junto às associações e cooperativas que congregam beneficiários da Reforma
Agrária, e ao mesmo tempo, contribuir para a pluralização do debate no meio
acadêmico, proporcionando a inclusão de trabalhadores no meio jurídico, para facilitar
a expressão desta categoria social.

Numa outra vertente de demanda de expansão da Universidade convencional e,
sobretudo, da oferta de vagas no sistema público, têm sido notáveis as pressões de
trabalhadores e jovens pobres no sentido de reivindicar políticas de criação de novos
campi e novas unidades universitárias.

Entre os projetos que respondem a essa demanda está o da criação do novo campus
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e da nova unidade da USP na Zona Leste de São Paulo, que, em tese, pretenderia
atender a tais expectativas. O fato de que jovens do próprio bairro da zona leste no
qual a unidade se instalou e que, organizados num movimento comunitário por vagas para os
mais pobres nas universidades públicas (?Juventude Manifesto?, originado em Ermelino
Matarazzo), critiquem o projeto por o considerarem um arremedo de universidade e não
uma verdadeira universidade, não infirma a reivindicação que está na origem de seu
movimento.

Ou seja, mesmo quando criticam as políticas em execução, os trabalhadores e
jovens pobres, assim como aqueles que frequentam cursinhos populares nos bairros
operários, permanecem firmes na reivindicação de uma universidade expandida, para
pobres, mas com carreiras nobres (medicina, direito, engenharia), e não carreiras que
formem peões, mas não gerentes; que formem técnicos, mas não cientistas, rejeitando,
por isso, a educação e o ensino de segunda linha.

Radica aí também a mudança levada a efeito na UnB, a partir de 2006 e acelerada
entre os anos de 2008 e 2012, para fazer-se uma instituição multicampi, com a instalação
majoritariamente aprovada por seus conselhos superiores, mas não sem uma objeção
difusa, espelhada no espaço universitário em nichos de conservadorismo elitista, das
novas unidades descentralizadas em Planaltina, Gama e Ceilândia, cidades-satélites do
Distrito Federal. Uma UnB policêntrica, territorialmente expandida, traduz a dimensão
de completude sugerida por Darcy Ribeiro para caracterizar o alcance de seu original
projeto.

Na proposta de Boaventura de Sousa Santos para uma Universidade Popular há,
portanto, um duplo objetivo, o primeiro de ultrapassar a distinção entre teoria e prática,
o segundo de superar a distinção entre ensinar e aprender, sempre com a finalidade de
aumentar significativamente a eficácia e a consistência das ações transformadoras,
impulsionadas por estratégias de movimentos coletivos orientados por direções
emancipatórias de mudança social.

Mas o fato de se referir a um outro modelo de articulação de conhecimentos, não
quer significar que Boaventura de Sousa Santos perca de vista a possibilidade de que a
Universidade convencional, em sua continuidade histórica, que denota uma certa ideia
de Universidade, não possa ela mesma reorientar-se para se reconstituir como
Universidade de Ideias, num movimento interno para se configurar como uma
alternativa a si própria.

******ebook converter DEMO Watermarks*******



Disso nos lembrou ele quando, no dia seguinte à cerimônia de concessão do título,
proferiu a aula de inquietação que caracterizou, durante meu mandato, o acolhimento à
comunidade, da universidade e da cidade, na abertura de cada novo semestre letivo. No
Teatro de Arena, auditório histórico da UnB a céu aberto, ele falou para cerca de 2.500
pessoas sobre a rebeldia competente, antecipando a condição de protagonismo que o
conhecimento pode proporcionar para a ação trans-subjetiva transformadora. De certo
modo, antecipou o junho de 2013 no Brasil, quando esse protagonismo social achou a
cidadania na rua e contribuiu para resgatar a ideia de que a instituição universitária tem
ainda utopia instigadora para se projetar em direção ao futuro, na medida, ele insistiu,
em que nela se forme a consciência de já não ser o lugar exclusivo no qual o
conhecimento se produz, mas o de preservar a condição que lhe pode ser exclusiva, de
ser o lugar em que todas as formas de conhecer dialogam.

Do que se trata é considerar o quanto pode ainda se pôr em curso modos de
transformação no conhecimento e no ensino, que ativem as condições sociais e
epistemológicas para essa transformação. A concessão do título de Doutor Honoris
Causa pela UnB a Boaventura de Sousa Santos afirma a expectativa de que o programa
que ele propõe pode, efetivamente, vir a ser realizado numa universidade que ainda
preserva formidáveis reservas utópicas.
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1. Professor da Faculdade de Direito foi Reitor da UnB (2008-2012) e presidiu a cerimônia de outorga do título
de Doutor Honoris Causa a Boaventura de Sousa Santos.

2. O texto integral do Memorial de candidatura de Boaventura de Sousa Santos ao título de Doutor Honoris Causa pela
Universidade de Brasília, coordenado pela Professora Nair Heloisa Bicalho de Sousa, pode ser consultado na página
pessoal de Boaventura de Sousa Santos, disponível em:
<http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Memorial_Nair%20Heloisa%20Bicalho%20de%20Sousa_29%20Outubro%202012.pdf
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Saudação a Boaventura de Sousa Santos[1]

Marilena Chaui

Numa das mais belas passagens da Ética a Nicômaco, Aristóteles escreve sobre a
amizade como a maneira humana de imitar o divino. Finitos e carentes, cada um de nós
é habitado pela falta, pela dependência, pela presença da morte, mas também — e por
isso mesmo — somos movidos pelo desejo de plenitude e de autarcia próprios do deus.
É a amizade que nos aproxima do divino: o bem-querer entre os amigos, o partilhar e
compartilhar com eles nossa vida, a ajuda recíproca e desinteressada em que cada um
completa o outro, conferem a cada um e à unidade por eles formada a mais perfeita
figura humana da autarcia, da liberdade e da felicidade que pareceriam reservadas
apenas ao divino. Por isso, ecoando Aristóteles, La Boétie escreve que “a amizade é
nome sagrado, coisa santa; ela nunca se entrega senão entre pessoas de bem e só se
deixa apanhar por mútua estima; ela se mantém menos por benefícios e mais por uma
vida boa. O que torna um amigo seguro do outro é o conhecimento de sua integridade,
bondade natural, fidelidade e constância” (La Boétie, 1982).

Em nome dos amigos, eu te saúdo, Boaventura.

* * *

Diante de uma obra múltipla, decididamente interdisciplinar, que articula questões
teóricas e práticas, reflete sobre as ciências, a sociedade, a economia, a política, o direito,
a história, a universidade, o que eleger como fio condutor para minha fala? Poderia
tomar a biografia acadêmica, os laços históricos de Boaventura de Sousa Santos com as
universidades brasileiras, seu trabalho formador de novas gerações de professores e
pesquisadores no Brasil, em Portugal e noutras partes do mundo, o significado da
criação, na Universidade de Coimbra, do Centro de Estudos Sociais e da Revista Crítica
de Ciências Sociais. No entanto, nada me impediria de tomar como fio sua biografia
política, sua atuação nas lutas democráticas de Portugal, da África, do Brasil e outros

******ebook converter DEMO Watermarks*******



países da América Latina, assim como sua presença decidida no Fórum Social Mundial.
Todavia, porque estou convencida de que um dos traços mais marcantes que definem a
obra e a pessoa de Boaventura de Sousa Santos é a articulação entre a reflexão teórica e
a intervenção prática, decidi tomar como fio de Ariadne alguns de seus temas teóricos
mais inovadores e mais instigantes, nos quais o trabalho do pensamento é o primeiro
momento de uma ação cujos efeitos se desdobram na invenção de novas práticas sociais,
políticas, jurídicas, científicas, universitárias. Numa palavra, tomar como fio condutor
sua ideia de conhecimento-emancipação. Dentre os inúmeros e ricos temas que constituem o
conhecimento emancipatório, destacarei apenas dois: a crítica da razão indolente ou a
análise da crise da modernidade a partir do fracasso para harmonizar a oposição entre
regulação/ emancipação, constitutiva do projeto moderno; e a proposta de um novo
paradigma como processo de enfrentamento e superação da crise da modernidade, a
ecologia dos saberes, capaz de destruir os pressupostos com que a modernidade opôs
ignorância e saber como paradigma legitimador de exclusões culturais sobrepostas a
formas de exploração, dominação e exclusão social e política. Esses dois aspectos estão
intrinsecamente articulados, na medida em que exprimem o núcleo epistemológico das
ciências e da filosofia como trabalho que interroga a experiência para torná-la
experiência compreendida, passando do fato ao conceito, do dado ao sentido.

Examinando o projeto moderno, Boaventura de Sousa Santos demonstra que este
se assentou sobre dois pilares: o da regulação e o da emancipação. O pilar da regulação,
por sua vez, assentou-se sobre três princípios: o Estado (ou a soberania indivisa, que
impõe a obrigação política vertical entre os cidadãos), o mercado (que impõe a
obrigação política horizontal individualista e antagônica) e a comunidade (ou a
obrigação política horizontal solidária entre seus membros). O pilar da emancipação,
por seu turno, foi constituído por três lógicas de autonomia racional: a racionalidade
expressiva das artes, a racionalidade cognitiva e instrumental da ciência e técnica, e a
racionalidade prática da ética e do direito. O projeto da modernidade julgava possível o
desenvolvimento harmonioso da regulação e da emancipação e a racionalização
completa da vida individual e coletiva. Todavia, o caráter abstrato dos princípios de
cada um dos dois pilares levou cada um deles à tendência a maximizar-se com a
exclusão do outro, e a articulação entre o projeto moderno e o surgimento do
capitalismo assegurou a vitória do pilar da regulação contra o da emancipação.

O caso do Direito é exemplar para compreendermos a hegemonia da regulação
sobre a emancipação. O Direito — mostra Boaventura de Sousa Santos — é,
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simultaneamente, um mosaico de retórica, violência e burocracia, em que a prevalência
de um ou de outro elemento varia conforme a presença ou ausência de democracia na
sociedade em que o Direito opera, e é o “corpo de procedimentos regularizados e
padrões normativos, considerados justificáveis num dado grupo social, que contribui
para a criação e prevenção de litígios, e para a sua resolução através de um discurso
argumentativo, articulado com a ameaça de força” (Santos, 2000, p. 290). Por isso
mesmo, a constituição, o desenvolvimento e a crise do paradigma da modernidade têm
no jurídico um dado fundamental, pois teria sido um componente estratégico no
processo perverso e fracassado de solução das contradições do projeto moderno, no
qual a regulação sobrepôs-se à emancipação. Esse processo se inicia com a redução do
Direito a um Direito estatal científico ou positivo. Concebida como um sistema de
normas fundadas numa autoridade política objetivamente considerada, a Teoria
Moderna do Direito voltou-se exclusivamente para a figura do Estado e, como
consequência, tornou-se uma Teoria Moderna do Estado, ambas mobilizadas até nossos
dias para apaziguar as tensões sociais e lograr objetivos regulatórios. Ora, a forma atual
do capitalismo se apresenta como recusa da regulação estatal da economia e, por
extensão, da sociedade, pondo a crise do Direito, entendida como o declínio dos
referentes políticos e institucionais que sustentaram o seu processo de formação. Como
explica Boaventura de Sousa Santos, estamos perante a crise de uma utopia de
engenharia social pelo Direito nos estados capitalistas. Em outras palavras, desde pelo
menos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, o Direito foi
perpassado por uma contradição insuperável entre seu caráter emancipatório (vencer a
tirania) e sua função regulatória (a juridificação do social e do político pelo poder
estatal).

O segundo exemplo da hegemonia da regulação contra a emancipação é dado pelas
ciências. De fato, a predominância da racionalidade cognitivo-instrumental em relação
às demais formas de racionalidade fez com que o intelecto moderno se tornasse uma
razão “metonímica” (toma “a parte” da cultura científica e filosófica do ocidente pelo
“todo”, concebendo-a como forma última da organização dos saberes) e “proléptica”
(pretende possuir o conhecimento do futuro no presente, concebido como progresso
sem limites). Porque pressupõe, assim, um destino melhor e inexorável para a
humanidade, fundado no progresso infinito proporcionado pelo conhecimento
científico e porque não abre campos de pensamento e de ação para o advento de formas
diferentes de ser e de saber, a razão moderna tornou-se impotente para suportar o
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desafio de interrogar alternativas à ideologia do fim da história (no duplo sentido de
término e telos). Estamos, pois, diante da hegemonia de uma razão indolente, incapaz de
pensar o presente, desperdiçando a experiência e por isso mesmo insuficiente para
alçar-se a novas possibilidades de futuro.

Contra a razão indolente, trata-se de buscar uma razão operante, contra-
hegemônica, capaz de re-instituir a tensão entre regulação e emancipação, isto é, entre
relações pautadas pela distribuição desigual de poder e relações pautadas pelo exercício
da autoridade partilhada. É nesta perspectiva que Boaventura de Sousa Santos propõe
como antítese à crise da modernidade a ideia de transição paradigmática, entendida como
um processo que compreende a construção de formas alternativas de sociabilidade “no
sentido mais lato, incluindo as dimensões econômica, social, política e cultural” (Santos,
2000, p. 168). Trata-se da busca de novos padrões cognitivos, sociais, políticos e
jurídicos articulados de maneira a alcançar a refundação do modo de vida (não só
humano) em escala global.

A elaboração desse novo paradigma tem como base a distinção entre o que o
pensador denomina uma sociologia das ausências e uma outra, designada por ele sociologia
das emergências. A sociologia das ausências identifica as experiências desperdiçadas pela
razão indolente e indaga sob que condições elas podem constituir-se como alternativas
ao modelo hegemônico de sociabilidade — essa sociologia interroga o porvir
propondo uma “expansão do futuro”. Por seu turno, a sociologia das emergências
interroga o presente, investiga em que medida essas alternativas podem ser inseridas
num horizonte concreto e contemporâneo de possibilidades, operando uma “contração
do futuro”. Como passar de uma à outra sociologia? Boaventura de Sousa Santos
propõe um procedimento, a tradução, que parte da consciência de que a tarefa dos que
recusam a totalidade da razão moderna “não é tanto a de identificar novas totalidades,
ou de adotar outros sentidos para a transformação social, como de propor novas
formas de pensar essas totalidades e de conceber esses sentidos” (Santos, 2006, p. 123).
O trabalho da tradução permite que se defina, em cada momento e contexto histórico
concretos, “quais as constelações de práticas com maior potencial contra-hegemônico”
(Santos, 2006, p. 127), cujo núcleo é o pilar da emancipação e cuja estratégia consiste em
identificar alternativas plurais e solidárias para o futuro em todos os campos do social.
Ou como escreve Boaventura de Sousa Santos:

O conhecimento emancipatório pós-moderno a que tenho feito apelo visa descobrir, inventar e promover as
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alternativas progressistas que essa transformação pode exigir. É uma utopia intelectual que torna possível uma
utopia política. (Santos, 2000, p. 167)

Essa possibilidade utópica não é imaginária nem longínqua. Para tanto, basta
acompanharmos a maneira como Boaventura de Sousa Santos descreve a presença de
uma globalização alternativa ou contra-hegemônica em luta contra a globalização
neoliberal. Esta, como sabemos, corresponde à nova forma do modo de acumulação do
capital, que encolhe o espaço público e expande o espaço privado, afirma a
racionalidade em si do mercado, fragmenta o trabalho produtivo submetendo-o às
exigências impostas pelo capital financeiro, leva à desagregação das formas de
sociabilidade e ao esgarçamento do tecido social e político sob os efeitos uma
distribuição profundamente desigual de custos e de oportunidades em todo o sistema
mundial, com o aumento exponencial das desigualdades entre países ricos e pobres e
com a formação de bolsões de miséria e opulência no interior de um mesmo país. Ora,
explica Boaventura de Sousa Santos, esta forma de globalização hegemônica tem sido
crescentemente confrontada por outra, “uma globalização alternativa, contra-
hegemônica, constituída pelo conjunto de iniciativas, movimentos e organizações que,
por intermédio de vínculos, redes e alianças globais/locais, lutam contra a globalização
neoliberal mobilizados pelo desejo de um mundo melhor, mais justo e pacífico que
julgam possível e a que sentem ter direito” (Santos [org.], 2002, p. 15). A globalização
contra-hegemônica tem um caráter redistributivo, no sentido mais amplo da expressão,
baseado, simultaneamente, no princípio da igualdade e no princípio do reconhecimento
da diferença, princípios sintetizados de maneira lapidar por Santos no aforismo:

Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito a ser diferentes quando a
nossa igualdade nos descaracteriza. (Santos [org.], 2003, p. 56)

Duas práticas manifestam de forma exemplar a utopia política em ação na
globalização anti-hegemônica: o Fórum Social Mundial e a redefinição dos Direitos
Humanos.

No caso do Fórum Social Mundial, o essencial encontra-se em suas principais
afirmações, ou como enumera Boaventura de Sousa Santos: 1. uma concepção muito
ampla de poder e de opressão; 2. a equivalência entre os princípios da igualdade e do
reconhecimento da diferença; 3. o privilégio da revolta e do inconformismo em
detrimento da revolução; 4. um novo internacionalismo (…) que celebra a diversidade
social, cultural e política.
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No caso dos Direitos Humanos, é com o diálogo e com a ação transnacionalmente
organizada de grupos de oprimidos (que Boaventura de Sousa Santos define como
cosmopolitismo subalterno insurgente) que se distinguirá uma política emancipatória de uma
política meramente regulatória, buscando um “universalismo concreto” construído por
meio de diálogos interculturais sob diferentes concepções de dignidade humana. Sob a
perspectiva da emancipação, as contradições que perpassam os Direitos Humanos
tornam-se evidentes, tanto porque o conceito de sujeito de direito tem servido, no
plano da regulação, para o exercício legal da violência e da coação de indivíduos e
coletividades, quanto porque, no plano da emancipação, exigem redefinição para muito
além do quadro jurídico positivo estatal. A utopia dos Direitos Humanos, tendo como
inspiração a ideia de que a democracia é, antes e sobretudo, a forma sociopolítica de
criação de direitos, opera afirmando que, doravante, se trata da criação e garantia
(Santos, 2006, p. 43-841):

do direito ao conhecimento;

do direito de levar o capitalismo global a julgamento num tribunal mundial;

do direito à transformação do direito de propriedade segundo trajetória do
colonialismo para a solidariedade;

do direito à concessão de direitos e entidades incapazes de terem deveres,
nomeadamente a natureza e as gerações futuras;

do direito à autodeterminação democrática; — do direito à organização e
participação na criação de direitos.

No entanto, é preciso ainda mencionar a utopia em operação no campo teórico.
Temos enfatizado em nosso breve percurso pela obra de Boaventura de Sousa Santos a
dimensão científico-filosófica de seu pensamento. A análise do fracasso do projeto
moderno, a proposta do contraponto entre sociologia das ausências e sociologia das
emergências, o emprego do procedimento da tradução são elementos teóricos que
exprimem o que uma razão operosa e operante pode encontrar nessa globalização
alternativa e em seu embate com a globalização neoliberal, ou seja, como escreve
Boaventura de Sousa Santos, “a emergência de um importante campo teórico e prático
para a experimentação social, do qual podem brotar novos sentidos para a vida em
comunidade”. A emergência desse novo campo teórico e prático, posto pelas práticas da
globalização anti-hegemônica, vem exprimir-se na proposta de Boaventura de Sousa
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Santos de uma utopia teórica concreta, a ecologia dos saberes, contraposta à monocultura
do saber.

O impulso básico para a sua emergência decorre de duas constelações. A primeira é que as resistências ao
capitalismo global têm vindo a proliferar na periferia do sistema mundial, num conjunto de sociedades onde a
crença na ciência moderna é mais tênue, onde é mais visível a vinculação da ciência moderna aos desígnios da
dominação colonial e imperial, e onde outros conhecimentos não científicos e não ocidentais prevalecem nas
práticas quotidianas da resistência. A segunda é que nunca foi tão grande a discrepância entre a vitalidade das
resistências e a insipiência na execução e consolidação das alternativas. Em termos de práticas de saberes isto
significa que as práticas de saber crítico estão menos dominadas pelas práticas hegemônicas da ciência moderna
do que as práticas de saber prospectivo (Santos, 2006, p. 156).

A ecologia de saberes procura dar consistência epistemológica ao saber crítico. Trata-
se de uma ecologia porque se assenta no reconhecimento da pluralidade de saberes
heterogêneos, da autonomia de cada um deles e da articulação sistêmica, dinâmica e
horizontal entre eles. Numa palavra, a ecologia de saberes funda-se na independência
complexa entre os diferentes saberes que constituem o sistema aberto do conhecimento
em processo constante da criação e renovação. Anti-hegemônico, antimoderno, anti-
instrumental, o saber crítico emancipatório é interconhecimento, reconhecimento e
autoconhecimento.

Na ecologia de saberes cruzam-se conhecimentos e, portanto, também ignorâncias.
Como não há ignorância em geral, as ignorâncias são tão heterogêneas, autônomas e
interdependentes quanto os saberes. Dada esta interdependência, a aprendizagem de
certos conhecimentos pode envolver o esquecimento e a ocultação de outros e, em
última instância, a ignorância destes. Ou seja, na ecologia de saberes, a ignorância não é
necessariamente um estado original ou um ponto de partida. Pode resultar de
esquecimentos ou de desaprendizagem implícitos nas aprendizagens recíprocas por
meio das quais se realiza a interdependência. Daí que na ecologia de saberes seja crucial
perguntar a cada momento se o que se aprende vale o que se esquece ou desaprende. A
ignorância só é uma forma desqualificada de ser e de fazer quando o que se aprende
vale mais que o que se esquece. A utopia do interconhecimento é aprender outros
conhecimentos sem esquecer os próprios. É esta a tecnologia de prudência que subjaz à
ecologia de saberes.

A ecologia de saberes parte do pressuposto de que em todas as práticas de relação
entre seres humanos e entre eles e a natureza participa mais de uma forma de saber e,
portanto, de ignorância. Epistemologicamente, a sociedade capitalista moderna

******ebook converter DEMO Watermarks*******



caracteriza-se pela monocultura, isto é, pelo privilégio que concede às práticas em que
domina o conhecimento científico instrumental. Isto significa que, do ponto de vista
monocultural, só a ignorância dele é verdadeiramente desqualificadora. A ecologia de
saberes é uma luta não ignorante contra a ignorância. Isto significa que é preciso
determinar o que se entende por ignorância. Indaga Boaventura: somos ignorantes
porque não sabemos ou porque o que sabemos não conta como conhecimento? Entre
conhecer e ignorar há uma terceira categoria: conhecer erradamente. Conhecer
erradamente é a ignorância não assumida. Por isso, todo ato de conhecimento contém
em si a possibilidade ser ignorante sem saber. Ou seja, a ignorância nunca é superada
totalmente pelo saber. Consequentemente, conclui Boaventura de Sousa Santos, “a
característica distintiva do conhecimento hegemônico é poder impor a sua ignorância
aos restantes conhecimentos” (2006, p. 163).

Mas não só isso. O privilégio concedido às práticas científicas significa o privilégio
das intervenções no real humano e natural tornadas possíveis por elas; ou seja, a
técnica, sob a ciência moderna, se torna tecnologia, intervenção que se auto-afirma
como legítima e necessária porque dotada de positividade científica. As crises e as
catástrofes que decorrem periodicamente de tais práticas são socialmente aceitas como
custos sociais inevitáveis e a sua superação reside em novas práticas científicas de
mesmo teor. Como o conhecimento científico não está distribuído socialmente de
forma equitativa, as intervenções no real privilegiadas por ele tendem a ser aquelas
determinadas por classes e grupos sociais que monopolizam o acesso à ciência. A
exclusão da maior parte da humanidade tanto do acesso a esse tipo de saber como do
usufruto dos resultados econômicos e simbólicos produzidos por ele indica que a
injustiça social assenta-se na injustiça cognitiva. Donde a definição da ecologia dos saberes:
“A ecologia de saberes é a epistemologia da luta contra a injustiça cognitiva” (Santos,
2006, p. 157).

Entre os vários tópicos de determinação da ecologia dos saberes, penso que vale a
pena mencionar quatro: o primeiro recusa a suposição de que uma ecologia dos saberes
teria como tarefa distribuir equitativamente os saberes científicos ocidentais modernos
ou a democratização do acesso à produção e ao consumo desses saberes. Pelo contrário,
trata-se de reconhecer os limites desse saber por um uso contra-hegemônico desse
conhecimento e no recurso a outras formas de conhecimento. O segundo tópico a
destacar é a exigência de compatibilidade entre valores cognitivos e valores ético-
políticos, uma vez que o conhecimento não é uma simples representação do real, mas
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uma forma de intervenção no mundo. O terceiro aspecto destaca que a ecologia de
saberes centra-se nas relações entre saberes, nas hierarquias e poderes que se geram
entre eles. O objetivo de criar relações horizontais entre saberes não é incompatível
com a existência de hierarquias concretas e fixas no contexto de práticas de saber
concretas. Aliás, nenhuma prática concreta seria possível sem tais hierarquias. O que a
ecologia de saberes combate são as hierarquias e poderes universais e abstratos,
naturalizados pela história e por epistemologias reducionistas. Ao contrário das
epistemologias modernas, a ecologia de saberes não só admite a exigência de muitas
formas de conhecimento, como parte da dignidade e validade epistemológica de todos
eles e propõe que as desigualdades e hierarquias entre eles resultem dos resultados que
se pretendem atingir com uma dada prática de saber. É a partir da valoração de uma
dada intervenção no real em confronto com outras intervenções alternativas que devem
emergir hierarquias concretas e situadas entre os saberes. Entre os diferentes tipos de
intervenção pode haver complementaridade ou contradição e, em qualquer caso, a
discussão entre eles pauta-se menos por juízos cognitivos do que por juízos éticos e
políticos. Donde um quarto aspecto a mencionar: a ecologia dos saberes pauta-se pelo
princípio da precaução. Sempre que há intervenções no real que podem, em teoria, ser
levadas a cabo por diferentes sistemas de conhecimento, as escolhas concretas das
formas de conhecimento a privilegiar devem ser informadas pelo princípio de
precaução, qual seja, em igualdade de circunstâncias deve preferir-se a forma de
conhecimento que garanta a maior participação dos grupos sociais envolvidos na
concepção, execução, controle e fruição da intervenção. No caso de substituição de
intervenções por outras paralelas, mas informadas por outros conhecimentos, o
princípio da precaução exige que a substituição não resulte de juízos assentes em
hierarquias abstratas entre saberes, mas de deliberações democráticas sobre ganhos e
perdas.

Conhecimento-emancipação, epistemologia da emancipação, a ecologia de saberes

Visa facilitar a constituição de sujeitos individuais e coletivos que combinam a maior sobriedade na análise dos
fatos com a intensificação da vontade da luta contra a opressão. A sobriedade advém da multiplicidade de
perspectivas cognitivas sobre a realidade da opressão. Não basta uma perspectiva, não basta uma forma de
saber por mais convincente ou esclarecedora que seja. A opressão é sempre o produto de uma constelação de
saberes e de poderes. (…) Por sua vez, a intensificação da vontade resulta de um conhecimento mais profundo
das possibilidades humanas com base nos saberes que, ao contrário do científico, privilegiam a força interior em
vez da força exterior, a natura naturans em vez da natura naturata. Nesses saberes é possível alimentar um valor
espiritual, uma imaginação da vontade que é incompreensível para o mecanicismo clássico da ciência moderna
(Santos, 2006, p. 164).
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Justamente porque visa ao saber sob a perspectiva do conhecimento emancipatório
e de uma epistemologia da emancipação, tomando como determinação decisiva do
saber sua dimensão ético-política, a ecologia dos saberes leva Boaventura de Sousa
Santos à recusa da ideologia do multiculturalismo. Este pressupõe a existência de uma
cultura dominante que aceita, tolera ou reconhece a existência de outras culturas no
espaço cultural onde se impõe. Contra o multiculturalismo, Boaventura de Sousa
Santos propõe a interculturalidade, que pressupõe a pluralidade cultural equitativa, o
reconhecimento recíproco e o enriquecimento mútuo entre as várias culturas que
partilham um campo determinado de interação.

Como se observa, há uma clara articulação entre as três expressões da utopia que
aqui mencionamos: o Fórum Social Mundial, a redefinição dos Direitos Humanos e a
ecologia dos saberes estão numa relação de interdependência e configuram um campo
de luta unitário.

Poder-se-ia indagar por que, entre muitas possibilidades para nos acercarmos da
obra de Boaventura de Sousa Santos, escolhemos os aspectos mais explicitamente
teóricos. Nós o fizemos por dois motivos: em primeiro lugar, porque perante a
universidade que lhe concede o título de Doutor Honoris Causa cumpre enfatizar o
porte do pensador, sua obra inovadora que abre perspectivas e horizontes inéditos para
a compreensão de nosso presente. Num mundo atualmente pobre em pensamento,
acomodado na razão indolente, é preciso fazer valer o trabalho criador do pensamento.
Todavia, um segundo motivo está presente na escolha do caminho feito: o trabalho
crítico de Boaventura de Sousa Santos jamais se realiza sem a elaboração de
contrapropostas teóricas e práticas — reinventar a racionalidade, reinventar a
sociedade, reinventar a política, reinventar a democracia, reinventar a cultura, reinventar
a universidade; sua obra busca recriar uma teoria crítica cujo sentido se encontra na
prática da emancipação, ou seja, sua obra se deixa ler na expressão “conhecimento
prudente para uma vida decente”, de maneira que nela não é possível separar teoria e
prática. Seu pensamento é uma ação, e suas ações são pensamentos concretizados nas
práticas dos sujeitos sociais, políticos e históricos.

Merleau-Ponty escreveu certa vez que todo mundo gosta que o intelectual seja um
revoltado. A revolta agrada porque é sempre bom ouvir que as coisas como estão vão
muito mal. Dito e ouvido isso, a má-consciência se acalma, o silêncio se faz, e toda
gente, satisfeita, volta para casa e para seus afazeres. Boaventura de Sousa Santos é
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exatamente o oposto do revoltado e da má-consciência resignada. Com ele e com sua
obra estamos perante “uma utopia intelectual que torna possível uma utopia política”.
Por isso, a ele, aplicamos as palavras de Merleau-Ponty:

O mal não é criado por nós nem pelos outros, nasce do tecido que fiamos entre nós e que nos sufoca. Que
nova gente com paciência suficiente será capaz de refazê-lo verdadeiramente? A conclusão não é a revolta, é a
virtù sem qualquer resignação (1991, p. 37).
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Direitos Humanos, Democracia e
Desenvolvimento[1]

Boaventura de Sousa Santos

1. Direitos humanos: ilusões e desafios[2]

A hegemonia dos direitos humanos como linguagem de dignidade humana é hoje
incontestável. No entanto, esta hegemonia convive com uma realidade perturbadora. A
grande maioria da população mundial não é sujeito de direitos humanos. É objeto de
discursos de direitos humanos. Deve pois começar por perguntar-se se os direitos
humanos servem eficazmente a luta dos excluídos, dos explorados e dos discriminados
ou se, pelo contrário, a tornam mais difícil. Por outras palavras, será a hegemonia de
que goza hoje o discurso dos direitos humanos o resultado de uma vitória histórica ou,
pelo contrário, de uma derrota histórica? No entanto, qualquer que seja a resposta dada
a estas perguntas, a verdade é que, sendo os direitos humanos a linguagem hegemônica
da dignidade humana, eles são incontornáveis, e os grupos sociais oprimidos não
podem deixar de perguntar se os direitos humanos, mesmo sendo parte da mesma
hegemonia que consolida e legitima a sua opressão, não poderão ser usados para a
subverter. Ou seja, poderão os direitos humanos ser usados de modo contra-
hegemônico? Em caso afirmativo, de que modo? Estas duas perguntas conduzem a
duas outras. Por que há tanto sofrimento humano injusto que não é considerado uma
violação dos direitos humanos? Que outras linguagens de dignidade humana existem no
mundo? E se existem, são ou não compatíveis com a linguagem dos direitos humanos?

A busca de uma concepção contra-hegemônica dos direitos humanos deve começar
por uma hermenêutica de suspeita em relação aos direitos humanos tal como são
convencionalmente entendidos e defendidos, isto é, em relação às concepções dos
direitos humanos mais diretamente vinculadas à sua matriz liberal e ocidental.[3] A
hermenêutica de suspeita que proponho deve muito a Ernest Bloch, quando este se
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interroga (1995 [1947]) sobre as razões pelas quais, a partir do século XVIII, o conceito
de utopia como medida de uma política emancipadora foi sendo superado e substituído
pelo conceito de direitos. Por que é que o conceito de utopia teve menos êxito que o
conceito de direito e de direitos, como linguagem de emancipação social?[4] Comecemos
por reconhecer que os direitos e o direito têm uma genealogia dupla na modernidade
ocidental. Por um lado, uma genealogia abissal. Concebo as versões dominantes da
modernidade ocidental como construídas a partir de um pensamento abissal, um
pensamento que dividiu abissalmente o mundo entre sociedades metropolitanas e
coloniais (Santos, 2009a, p. 31-83). Dividiu-o de tal modo que as realidades e práticas
existentes do lado de lá da linha, nas colônias, não podiam pôr em causa a
universalidade das teorias e das práticas que vigoravam na metrópole, do lado de cá da
linha. E, nesse sentido, eram invisíveis. Ora enquanto discurso de emancipação, os
direitos humanos foram historicamente concebidos para vigorar apenas do lado de cá
da linha abissal, nas sociedades metropolitanas. Tenho vindo a defender que esta linha
abissal, que produz exclusões radicais, longe de ter sido eliminada com o fim do
colonialismo histórico, continua sob outras formas (neocolonialismo, racismo,
xenofobia, permanente estado de exceção na relação com terroristas, trabalhadores
imigrantes indocumentados, candidatos a asilo ou mesmo cidadãos comuns vítimas de
políticas de austeridade ditadas pelo capital financeiro). O direito internacional e as
doutrinas convencionais dos direitos humanos têm sido usados como garantes dessa
continuidade.

Mas, por outro lado, o direito e os direitos têm uma genealogia revolucionária do
lado de cá da linha. A revolução americana e a revolução francesa foram ambas feitas
em nome da lei e do direito. Ernest Bloch entende que a superioridade do conceito de
direito tem muito a ver com o individualismo burguês, com a sociedade burguesa que
estava a surgir nesse momento, e que, tendo ganho já hegemonia econômica, lutava pela
hegemonia política que se consolidou com as revoluções francesa e americana. O
conceito de lei e direito adequava-se bem a este individualismo burguês emergente, que
tanto a teoria liberal como o capitalismo tinham por referência. É, pois, fácil ser-se
levado a pensar que a hegemonia de que hoje gozam os direitos humanos tem raízes
muito profundas e que o caminho entre então e hoje foi um caminho linear de
consagração dos direitos humanos como princípios reguladores de uma sociedade justa.
Esta ideia de um consenso há muito anunciado manifesta-se de várias formas, e cada
uma delas assenta numa ilusão. Porque largamente partilhadas, estas ilusões constituem
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o senso comum dos direitos humanos convencionais. Distingo cinco ilusões: a
teleologia, o triunfalismo, a descontextualização, o monolitismo e o antiestatismo.

A ilusão teleológica consiste em ler a história da frente para trás. Partir do consenso
que existe hoje sobre os direitos humanos e sobre o bem incondicional que isso
significa e ler a história passada como um caminhar linearmente orientado para
conduzir a este resultado. A escolha dos percursores é crucial a este respeito. Nas
palavras de Moyn: “estes são passados utilizáveis: a construção pós-facto dos
percursores” (2010, p. 12). Esta ilusão impede-nos de ver que o presente, tal como o
passado, é contingente, que, em cada momento histórico, diferentes ideias estiveram em
competição e que a vitória de uma delas, no caso os direitos humanos, é um resultado
contingente que pode ser explicado a posteriori, mas que não poderia ser
deterministicamente previsto. A vitória histórica dos direitos humanos traduziu-se
muitas vezes num ato de violenta reconfiguração histórica: as mesmas ações que, vistas
da perspectiva de outras concepções de dignidade humana, eram ações de opressão ou
dominação, foram reconfiguradas como ações emancipatórias e libertadoras, se levadas
a cabo em nome dos direitos humanos.

A segunda ilusão é o triunfalismo, a ideia de que a vitória dos direitos humanos é um
bem humano incondicional. A ilusão teleológica sustenta a narrativa triunfalista.
Assume que todas as outras gramáticas de dignidade humana que competiram com a
dos direitos humanos eram inerentemente inferiores em termos éticos ou políticos. Esta
noção darwiniana não toma em conta um aspeto decisivo da modernidade ocidental
hegemônica, de fato, o seu verdadeiro gênio histórico: o ter sempre sabido
complementar a força das ideias que servem os seus interesses com a força bruta das
armas que, estando supostamente ao serviço das ideias, é, na prática, servida por elas. É,
pois, necessário avaliar criticamente as razões da superioridade ética e política dos
direitos humanos. Os ideais de libertação nacional — socialismo, comunismo,
revolução e nacionalismo — constituíram gramáticas alternativas de dignidade humana
e, em determinados tempos e espaços, foram mesmo dominantes. Basta pensar que os
movimentos de libertação nacional contra o colonialismo do século XX, tal como os
movimentos socialista e comunista, não invocaram a gramática dos direitos humanos
para justificar as suas causas e as suas lutas.[5] O fato de as outras gramáticas e
linguagens de emancipação social terem sido derrotadas pelos direitos humanos só
poderá ser considerado inerentemente positivo se se mostrar que os direitos humanos
têm um mérito, enquanto linguagem de emancipação humana, que não se deduz apenas
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do fato de terem saído vencedores. Até que tal seja mostrado, o triunfo dos direitos
humanos pode ser considerado, para uns, um progresso, uma vitória histórica, e, para
outros, um retrocesso, uma derrota histórica.

Esta precaução ajuda-nos a enfrentar a terceira ilusão, a descontextualização. É
geralmente reconhecido que os direitos humanos, como linguagem emancipatória,
provêm do Iluminismo do século XVIII, da revolução francesa[6] e da revolução
americana.[7] O que normalmente não é referido é que, desde então até aos nossos dias,
os direitos humanos foram usados, como discurso e como arma política, em contextos
muito distintos e com objetivos contraditórios. No século XVIII, por exemplo, os
direitos humanos eram parte integrante dos processos revolucionários em curso e
foram uma das suas linguagens. Mas também foram usados para legitimar práticas que
consideramos opressivas se não mesmo contrarrevolucionárias. Quando Napoleão
chegou ao Egito, em 1798, explicou assim as suas ações aos egípcios: “Povo do Egito.
Os nossos inimigos vão dizer-vos que eu vim para destruir a vossa religião. Não
acrediteis neles. Dizei-lhes que eu vim restaurar os vossos direitos, punir os
usurpadores, e erguer a verdadeira devoção de Maomé.”[8] E foi assim que a invasão do
Egito foi legitimada pelos invasores. O mesmo se poderia dizer de Robespierre, que
fomentou o terror em nome do fervor beato e dos direitos humanos durante a
revolução francesa.[9] Depois das revoluções de 1848, os direitos humanos deixaram de
ser parte do imaginário revolucionário para passarem a ser hostis a qualquer ideia de
transformação revolucionária da sociedade. Mas a mesma hipocrisia (dir-se-ia,
constitutiva) de invocar os direitos humanos para legitimar práticas que podem
considerar-se violação dos direitos humanos continuou ao longo do último século e
meio e é hoje talvez mais evidente do que nunca. Quando, a partir de meados do século
XIX, o discurso dos direitos humanos se separou da tradição revolucionária, passou a
ser concebido como uma gramática despolitizada de transformação social, uma espécie
de antipolítica. Os direitos humanos foram subsumidos no direito do Estado, e o
Estado assumiu o monopólio da produção do direito e de administração da justiça.
Assim se explica que a revolução russa, ao contrário das revoluções francesa e
americana, tenha sido levada a cabo, não em nome do direito, mas contra o direito
(Santos, 1995, p. 104-7). Gradualmente, o discurso dominante dos direitos humanos
passou a ser o da dignidade humana consonante com as políticas liberais, com o
desenvolvimento capitalista e suas diferentes metamorfoses (liberal, social-democrático,
dependente, fordista, pós-fordista, fordista periférico, corporativo, estatal, neoliberal
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etc.) e com o colonialismo igualmente metamorfoseado (neocolonialismo, colonialismo
interno, racismo, trabalho análogo ao trabalho escravo, xenofobia, islamofobia, políticas
migratórias repressivas etc.). Temos pois de ter em mente que o mesmo discurso de
direitos humanos significou coisas muito diferentes em diferentes contextos históricos e
tanto legitimou práticas revolucionárias como práticas contrarrevolucionárias. Hoje,
nem podemos saber com certeza se os direitos humanos do presente são uma herança
das revoluções modernas ou das ruínas dessas revoluções. Se têm por detrás de si uma
energia revolucionária de emancipação ou uma energia contrarrevolucionária.

A quarta ilusão é o monolitismo. Debruço-me nesta ilusão com maior detalhe, tendo
em vista o tema principal deste trabalho. Consiste em negar ou minimizar as tensões e
até mesmo as contradições internas das teorias dos direitos humanos. Basta recordar
que a declaração da revolução francesa dos direitos do homem é ambivalente ao falar de
direitos do homem e do cidadão. Estas duas palavras não estão lá por acaso. Desde o
início, os direitos humanos cultivam a ambiguidade de criar pertença em duas grandes
coletividades. Uma é a coletividade supostamente mais inclusiva à humanidade, daí os
direitos humanos. A outra é uma coletividade muito mais restrita, a coletividade dos
cidadãos de um determinado Estado. Esta tensão tem desde então assombrado os
direitos humanos. O objetivo de adotar declarações internacionais e de regimes e
instituições internacionais de direitos humanos visava garantir mínimos de dignidade
aos indivíduos sempre e quando os direitos de pertença a uma coletividade política não
existissem ou fossem violados. Ao longo dos últimos duzentos anos, os direitos
humanos foram sendo incorporados nas constituições e nas práticas jurídico-políticas
de muitos países e foram reconceptualizados como direitos de cidadania, diretamente
garantidos pelo Estado e aplicados coercitivamente pelos tribunais: direitos cívicos,
políticos, sociais, econômicos e culturais. Mas a verdade é que a efetividade da proteção
ampla dos direitos de cidadania foi sempre precária na grande maioria dos países. E a
evocação dos direitos humanos ocorreu sobretudo em situações de erosão ou violação
particularmente grave dos direitos de cidadania.[10] Os direitos humanos surgem como
o patamar mais baixo de inclusão, um movimento descendente da comunidade mais
densa de cidadãos para a comunidade mais diluída da humanidade.

A quinta ilusão é o antiestatismo. Historicamente, os direitos humanos emergem na
modernidade ocidental como resultado de um duplo processo de secularização e de
individualização que se vai traduzindo social e politicamente numa exigência contra o
Estado absolutista por parte do “terceiro estado”, ou seja, dos estratos sociais que não
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pertenciam nem à nobreza nem ao clero. Este processo teve um avanço qualitativo com
as revoluções americana e francesa e desde então se consolidou a ideia de que os
direitos humanos, para serem respeitados, apenas exigiam do Estado uma atitude
negativa (abster-se de agir de modo que violassem os direitos). Com a emergência
gradual dos direitos humanos sociais e econômicos, a exigência ante o Estado deixou de
ter um caráter negativo para passar a ter um caráter positivo (o Estado deve agir de
modo a realizar as prestações em que se traduzem os direitos). Por uma ou outra via, o
Estado tem permanecido no centro dos debates sobre os direitos humanos e assim deve
continuar. No entanto, esta centralidade não tem permitido analisar adequadamente as
transformações operadas no poder político pelo neoliberalismo nas três últimas décadas
e, numa fase de “capitalismo desorganizado”, colapsaram muitas das formas de
organização de momentos anteriores, sendo que o princípio do mercado atingiu uma
pujança sem precedentes, extravasando o econômico e procurando colonizar os
princípios do Estado e da comunidade, com claras transformações no campo da
regulação de direitos humanos (Santos, 2013a, p. 79). A promiscuidade crescente entre o
poder político e o poder econômico, a hipertrofia das funções de acumulação do
Estado em detrimento das funções de confiança e de hegemonia,[11] as
condicionalidades impostas por agências financeiras internacionais, o papel
preponderante das empresas multinacionais na economia mundial, a concentração da
riqueza, tudo isto tem contribuído para reorganizar o Estado, diluindo a sua soberania,
submetendo-o à crescente influência de poderosos atores econômicos nacionais e
internacionais, fazendo com que os mandatos democráticos sejam subvertidos por
mandatos de interesses minoritários mas muito poderosos. Trata-se de uma
transformação global que ocorre de modo desigual (graus e ritmos diferentes, fricção
constante de contratendências) em diferentes regiões do mundo. Num contexto em que
a distinção entre o poder político e o poder econômico se dilui, a centralidade do
Estado na discussão dos direitos humanos não permite estabelecer o nexo de
causalidade entre poderosos atores não estatais e algumas das mais massivas violações
de direitos humanos, como sejam as que hoje atingem milhões de trabalhadores,
imigrantes, pensionistas e estudantes no sul da Europa em resultado da crise causada
em boa parte pela desregulação do capital financeiro, a especulação financeira, a evasão
fiscal, os paraísos financeiros, a corrupção generalizada e os parlamentos transformados
em balcões de negócios. A reconfiguração do poder do Estado que daqui decorre
obriga a que na identificação e na punição das violações de direitos humanos sejam
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incluídas as ações daqueles cujo poder econômico é suficientemente forte para
transformar o Estado num dócil instrumento dos seus interesses.

Ter presente estas ilusões é fundamental para construir uma concepção e uma
prática contra-hegemônica de direitos humanos. Este trabalho intelectual e político
assenta em dois pilares. Não há ordem de precedência entre eles. Um deles é o trabalho
político dos movimentos e organizações sociais que lutam por uma sociedade mais
justa e mais digna; só à luz desse trabalho é possível definir os termos em que a
gramática dos direitos humanos potencia ou limita os objetivos de luta.[12] O outro é o
trabalho teórico de construção alternativa dos direitos humanos de modo a despojá-los
da ambiguidade que lhes tem garantido o consenso de que gozam. O trabalho teórico
visa precisamente desestabilizar esse consenso. No fundo, trata-se de questionar os
direitos humanos e todos os que recorrem a eles para interpretar e transformar o
mundo, fazendo-lhes a seguinte pergunta: De que lado estão eles? Do lado dos
oprimidos ou do lado dos opressores?

Para tornar mais claro o que tenho em mente, passo a definir o que considero ser a
versão hegemônica ou convencional dos direitos humanos. Considero um
entendimento convencional dos direitos humanos como tendo as seguintes
características: os direitos são universalmente válidos independentemente do contexto
social, político e cultural em que operam e dos diferentes regimes de direitos humanos
existentes em diferentes regiões do mundo; partem de uma concepção de natureza
humana como sendo individual, autossustentada e qualitativamente diferente da
natureza não humana; o que conta como violação dos direitos humanos é definido
pelas declarações universais, instituições multilaterais (tribunais e comissões) e
organizações não governamentais (predominantemente baseadas no Norte); o
fenômeno recorrente dos duplos critérios na avaliação da observância dos direitos
humanos de modo algum compromete a validade universal dos direitos humanos; o
respeito pelos direitos humanos é muito mais problemático no Sul global do que no
Norte global.

Os limites desta concepção de direitos humanos resultam evidentes das respostas
que apresentam a uma das questões mais importantes do nosso tempo. A perplexidade
que ela suscita está na base do impulso para a construção de uma concepção contra-
hegemônica e intercultural de direitos humanos proposta neste texto. A questão pode
formular-se deste modo: se a humanidade é só uma, por que é que há tantos princípios
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diferentes sobre a dignidade humana e justiça social, todos pretensamente únicos, e, por
vezes, contraditórios entre si? Na raiz desta interrogação está a constatação, hoje cada
vez mais inequívoca, de que a compreensão do mundo excede em muito a compreensão
ocidental do mundo.[13]

A resposta convencional a esta questão é a de que tal diversidade só deve ser
reconhecida na medida em que não contradiga os direitos humanos universais.
Postulando a universalidade abstrata da concepção de dignidade humana subjacente aos
direitos humanos, esta resposta banaliza a perplexidade inerente à questão. O fato de
esta concepção ser baseada em pressupostos ocidentais é considerado irrelevante, já que
o postulado da universalidade faz com que a historicidade dos direitos humanos não
interfira com o seu estatuto ontológico. Embora plenamente aceite pelo pensamento
político hegemônico, especialmente no Norte global, esta resposta reduz o mundo ao
entendimento que o ocidente tem dele, ignorando ou trivializando deste modo
experiências culturais e políticas decisivas em países do Sul global. Este é o caso dos
movimentos de resistência contra a opressão, marginalização e exclusão que têm vindo
a emergir nas últimas décadas e cujas bases ideológicas pouco ou nada têm a ver com as
referências culturais e políticas ocidentais dominantes ao longo do século XX. Estes
movimentos não formulam as suas demandas em termos de direitos humanos, e, pelo
contrário, frequentemente formulam-nas de acordo com princípios que contradizem os
princípios dominantes dos direitos humanos. Estes movimentos encontram-se
frequentemente enraizados em identidades históricas e culturais multisseculares,
incluindo muitas vezes a militância religiosa. Sem pretender ser exaustivo, menciono
apenas três destes movimentos, com significados políticos muito distintos: os
movimentos indígenas, particularmente na América Latina; os movimentos de
camponeses na África e na Ásia; e a insurgência islâmica. Apesar das enormes
diferenças entre eles, estes movimentos comungam do fato de provirem de referências
políticas não ocidentais e de se constituírem como resistência ao domínio ocidental.

Ao pensamento convencional dos direitos humanos faltam instrumentos teóricos e
analíticos que lhe permitam posicionar-se com alguma credibilidade em relação a estes
movimentos e, pior ainda, não considera prioritário fazê-lo. Tende a aplicar
genericamente a mesma receita abstrata dos direitos humanos, esperando, dessa forma,
que a natureza das ideologias alternativas e universos simbólicos sejam reduzidos a
especificidades locais sem qualquer impacto no cânone universal dos direitos humanos.
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Neste texto, concentro-me no trabalho de reconstrução teórica e política dos
direitos humanos. Faço referência a lutas no Brasil e em outras partes do mundo que
podem contribuir para a reflexão. Organizo o meu argumento, analisando brevemente
algumas das principais tensões que atravessam hoje as lutas políticas construídas por
referência aos direitos humanos.

2. As tensões nos direitos humanos

Distingo nove tensões mas só vou deter-me com detalhe apenas em algumas delas.
São elas: a tensão entre o universal e o fundacional; entre o individual e o coletivo;
entre o Estado e o anti-Estado e o seu desdobramento na questão das gerações de
direitos humanos; entre o secular e o pós-secular; entre direitos humanos e deveres
humanos; entre a razão de Estado e a razão dos direitos ou, se se preferir, entre a
continuidade dos direitos humanos e as descontinuidades dos regimes políticos; entre
os direitos dos humanos e os direitos dos não humanos; entre igualdade e
reconhecimento da diferença; e entre desenvolvimento e autodeterminação. Deter-me-ei
particularmente nas duas últimas.

A tensão entre o universal e o fundacional

Diz-se universal aquilo que é válido independentemente dos contextos; idealmente,
é válido em todos os tempos e lugares. É representativo pela sua extensividade. O
fundacional, pelo contrário, é algo que tem uma importância transcendente por ser
único. É aquilo que é representativo pela intensidade. Representa uma identidade
específica que tem memória, história e raízes. O seu caráter único e específico pode ser
uma força tão poderosa quanto a universalidade e generalidade do universal. Qualquer
um destes dois valores — universal ou fundacional — se apresenta hoje com uma
legitimidade última e por vezes contraditória. Qualquer deles produz exclusões. São
eles que hoje estão na origem da tensão entre o princípio da igualdade e o princípio do
reconhecimento da diferença (Santos, 2006, p. 259-93) e mesmo da tensão entre
desenvolvimento e autodeterminação (ver adiante). O percurso histórico dos dois
conceitos merece alguma reflexão porque a oposição entre eles num dado momento
histórico pode esconder cumplicidades insuspeitadas ao longo da história. Por exemplo,
o que consideramos hoje como universal é o fundacional do ocidente transformado em
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universal. É, por outras palavras, um localismo globalizado.[14] A hegemonia
econômica, política, militar e cultural do ocidente nos últimos cinco séculos conseguiu
transformar o que era (ou se supunha ser) único e específico desta região do mundo em
algo universal e geral. A Escola de Frankfurt de Adorno e Horkheimer fala do
universalismo europeu sem se dar conta da contradictio in adjecto: se o universalismo é
europeu não é universal e se é universal pode surgir na Europa ou em qualquer outra
região do mundo. Tal como o entendemos hoje, o universal é o produto da
transformação histórica do fundacional eurocêntrico, ocidental. Não admira que os
princípios fundacionais de outras culturas se apresentem hoje como não universais, já
que historicamente foram particularizados no mesmo processo histórico que permitiu
ao particularismo do ocidente universalizar-se. O nosso tempo talvez represente um
momento de transição para outro regime do universal/fundacional que não está ainda
definido. Por agora, são visíveis dois movimentos epocais. Por um lado, a contestação
crescente do universalismo eurocêntrico e sua reconversão num particularismo
fundacional. Não é um regresso ao passado; é acima de tudo uma revisão do passado
em função da ideia, cada vez mais credível, que o mundo do futuro será menos
eurocêntrico que o mundo dos últimos quinhentos anos. Por outro lado, é a emergência
de concepções alternativas de valores últimos, válidos em outros contextos culturais.
Não se trata de universalismos rivais mas antes de particularismos rivais, diferenças
profundas na definição de objetivos de emancipação, de libertação e de dignidade e de
tipos de lutas para os alcançar. Convidam a um pluralismo que, para não ser paralisante
e segregador, deve transformar-se num vasto campo de tradução intercultural. O
caminho da contra-hegemonia nesta tensão aponta para a superação da dicotomia
universal/fundacional e para a busca de um cosmopolitismo subalterno, construído a
partir de baixo nos processos de troca de experiências e de articulação de lutas entre os
movimentos e organizações de excluídos e seus aliados de várias partes do mundo.

A tensão entre direitos individuais e direitos coletivos

Esta tensão é a mais conhecida e dispensa um tratamento circunstanciado aqui. A
Declaração Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas, que é a primeira
grande declaração universal do século passado, à qual se seguiriam várias outras, só
conhece dois sujeitos de direito: o indivíduo e o Estado. Os povos só são reconhecidos
na medida em que são transformados em Estados. É importante recordar que em 1948,
à data da adoção da declaração, existiam muitos povos, nações e comunidades que não
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tinham Estado. Vista das epistemologias do Sul, a declaração não pode deixar de ser
considerada colonialista (Burke, 2010; Terretta, 2012). Quando se fala em igualdade
perante o direito, temos de ter em conta que, no momento em que a declaração é
escrita, indivíduos de vastas regiões do mundo não eram iguais perante o direito por
estarem sujeitos a uma dominação coletiva, e sob sujeição coletiva, os direitos
individuais não oferecem nenhuma proteção. Isto não foi contemplado pela declaração
num momento alto do individualismo burguês, num tempo em que o sexismo era parte
do senso comum, em que a orientação sexual era tabu, em que a dominação classista era
um assunto interno de cada país e em que o colonialismo ainda tinha força como agente
histórico, apesar do profundo abalo sofrido com a independência da Índia. Com o
passar do tempo, também o sexismo,[15] o colonialismo[16] e outras formas mais cruas
de dominação de classe foram sendo reconhecidos como dando azo a violações dos
direitos humanos. A partir dos anos 1960, as lutas anticoloniais tornaram-se parte da
agenda das Nações Unidas.[17] Contudo, tal como era entendida nesse tempo, a
autodeterminação dizia apenas respeito aos povos sujeitos ao colonialismo europeu.[18]

O exercício da autodeterminação assim entendida deixou muitos povos na condição de
internamente colonizados. Os povos indígenas de vários continentes são uma boa
demonstração disso. Foram precisos mais de trinta anos para que finalmente fosse
reconhecido o direito à autodeterminação dos povos indígenas, com a Declaração das
Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas aprovada na Assembleia Geral
das Nações Unidas de 2007.[19] E, antes dela, foram necessárias prolongadas
negociações para que a Organização Internacional do Trabalho aprovasse, em 1989, o
Convênio 169, sobre povos indígenas e tribais. Estes documentos foram sendo
incorporados nas legislações de diferentes países. O Brasil foi um dos primeiros países a
ratificar o Convênio 169, em dezembro de 1991. Mas, como se verá adiante, entre as
ratificações e as práticas concretas dos Estados vai uma enorme distância.

Porque os direitos coletivos não entram no cânone originário dos direitos
humanos, a tensão entre direitos individuais e direitos coletivos decorre da luta
histórica dos grupos sociais que, por serem excluídos ou discriminados enquanto
grupos, não podiam ser adequadamente protegidos por direitos humanos individuais.
As lutas das mulheres, dos povos indígenas, dos povos afrodescendentes, dos grupos
vitimizados pelo racismo, dos gays e das lésbicas marcaram os últimos cinquenta anos
do processo de reconhecimento dos direitos coletivos, um reconhecimento sempre
muito contestado e sempre em vias de ser revertido. Não existe necessariamente uma
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contradição entre direitos individuais e direitos coletivos, mais que não seja pelo fato de
existirem muitos tipos de direitos coletivos. Por exemplo, podemos distinguir dois tipos
de direitos coletivos, direitos primários e derivados. Falamos de direitos coletivos
derivados quando, por exemplo, os trabalhadores se auto-organizam em sindicatos e
conferem a estes o direito de os representar nas negociações com os empregadores.
Quando uma comunidade de indivíduos é titular de direitos independentemente da sua
organização ou da decisão dos seus integrantes de renunciarem aos seus direitos
individuais para fazer valer o direito da comunidade, estamos perante direitos coletivos
primários. Por sua vez, estes direitos podem ser exercidos de duas formas. A grande
maioria é exercida individualmente quando, por exemplo, o policial shik usa o turbante,
a médica islâmica usa o hijab, o membro da casta inferior da Índia ou o afrodescendente
ou indígena brasileiro se beneficia das ações afirmativas concedidas à comunidade a que
pertence. Existem porém direitos que só podem ser exercidos coletivamente, como, por
exemplo, o direito à autodeterminação.

Os direitos coletivos existem para minorar ou eliminar a insegurança e a injustiça
de coletivos de indivíduos que são discriminados e vítimas sistemáticas de opressão por
serem o que são e não por fazerem o que fazem. Muito lentamente, os direitos coletivos
têm sido incluídos na agenda política, quer nacional, quer internacional. De qualquer
maneira, a contradição ou tensão vis-à-vis às concepções mais individualistas de direitos
humanos estão sempre presentes.[20] No continente latino-americano, o reconhecimento
dos direitos coletivos dos povos indígenas e afrodescendentes tem tido especial
visibilidade política e torna-se particularmente polêmico sempre que se traduz em ações
afirmativas, em revisões profundas da história nacional, dos sistemas de educação e de
saúde, em autonomias administrativas, em direitos coletivos à terra e ao território.
Voltarei a este assunto mais adiante.

A tensão entre o Estado e o anti-Estado

Referi anteriormente que, no atual contexto, a ilusão da centralidade do Estado
(quer pelo estatismo, quer pelo antiestatismo) pode desviar a atenção das graves
violações dos direitos humanos que são hoje em dia cometidas por poderosos agentes
não estatais. Mencionei os agentes econômicos mas também poderia mencionar milícias
privadas e mercenários. De todo o modo, a tensão entre Estado e antiestado permanece
e tem uma vigência específica na tensão entre as chamadas gerações de direitos
humanos. Este é o domínio em que os direitos humanos mais se confundem com os
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direitos de cidadania. Digo chamadas gerações de direitos humanos porque a expressão
remete para uma história linear e sequencial dos direitos humanos que está muito longe
dos fatos na esmagadora maioria dos países. De fato, o reconhecimento sequencial dos
direitos humanos segundo uma lógica de gerações, tal como foi teorizada por T. H.
Marshall (1950, p. 1-85) (primeiro, direitos cívicos, depois, direitos políticos e, por fim,
direitos econômicos e sociais), só tem alguma correspondência na história moderna da
Inglaterra. Na maioria dos países, a história dos diferentes tipos de direitos humanos é
uma história muito contingente, acidentada, cheia de descontinuidades, com avanços e
recuos. Mas é evidente que a consagração dos diferentes tipos de direitos humanos põe
em movimento processos políticos diferentes. No centro da teoria liberal estiveram
sempre os direitos cívicos e políticos, direitos conquistados contra o Estado com o
objetivo de limitar o autoritarismo estatal. Ou seja, na origem dos direitos humanos
está uma pulsão anti-Estado, e essa pulsão teve ao longo dos últimos duzentos anos
significados políticos contraditórios. Ao contrário dos direitos cívicos e políticos, os
direitos econômicos e sociais consistem em prestações do Estado, pressupõem a
cooperação ativa deste e assentam numa luta política pela apropriação social dos
excedentes captados pelo Estado através dos impostos e de outras fontes de receita. A
efetivação destes direitos humanos depende totalmente do Estado e por isso implica
uma transformação na natureza política da ação do Estado. Esta transformação
ocorreu na passagem do Estado liberal ou de direito para o Estado social de direito,
para o Estado de bem-estar, no Norte global, ou para o Estado desenvolvimentista ou
neodesenvolvimentista do Sul global. Trata-se de processos políticos muito distintos,
mas podemos dizer em geral que, enquanto o campo conservador democrático
continuou a defender uma postura anti-Estado e a privilegiar uma concepção liberal
dos direitos humanos, dando especial atenção aos direitos cívicos e políticos, o campo
progressista dos nacionalismos antineocoloniais ou das várias esquerdas democráticas
defendeu, com vários matizes, uma atitude de defesa da centralidade do Estado na
construção da coesão social e tendeu a privilegiar a concepção social-democrática ou
marxista dos direitos humanos, dando mais atenção aos direitos econômicos e sociais.
Ao longo dos anos, foi conquistando aceitação a ideia da indivisibilidade dos direitos
humanos e, portanto, a ideia de que só o reconhecimento dos diferentes tipos de
direitos humanos garante o respeito de qualquer um deles individualmente. A relação
íntima entre os diferentes tipos de direitos humanos, enquanto direitos de cidadania,
pode ser ilustrada com dois casos recentes particularmente dramáticos. Por um lado,
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durante a primeira década do terceiro milênio da era cristã, os governos progressistas
da América Latina promoveram o respeito dos direitos cívicos e políticos (e o reforço
da democracia que isso significou) ao ampliarem significativamente os direitos sociais e
econômicos de vastas camadas das classes populares. Por outro, e em sentido contrário,
a União Europeia, ao limitar dramaticamente os direitos econômicos e sociais dos
cidadãos, aceita o sequestro da democracia pelo capital financeiro internacional,
enquanto os cidadãos, atônitos ante a irrelevância dos seus direitos políticos sobre as
instituições democráticas, descobrem na rua o único espaço público ainda não
colonizado pelos mercados. Aí exercem esses direitos à beira do desespero e
desprovidos de formulação política alternativa.

Os últimos trinta anos mostram bem que a aceitação da ideia da indivisibilidade
dos diferentes tipos de direitos humanos tem ocorrido mais no nível dos princípios do
que no nível das práticas, já que a versão neoliberal dos direitos humanos em vigor nos
últimos trinta anos veio a repor a doutrina liberal com maior extremismo e com maior
hostilidade em relação à promoção dos direitos sociais e econômicos por parte do
Estado. E aqui é importante salientar que, enquanto na sua formulação original, liberal
e oitocentista, a posição anti-Estado tinha alguma razão de ser democrática em face do
autoritarismo que as sequelas do ancien régime geravam, a posição neoliberal antiestado,
da década de 1980 em diante, é reacionária e antidemocrática porque o seu objetivo é
desmantelar o Estado social, o conjunto de políticas sociais que deram efetividade aos
direitos sociais e econômicos e consolidaram no imaginário popular a ideia de
soberania (que fora crucial no pensamento liberal), hoje convertida em anátema, vista
como um obstáculo ao livre comércio e à globalização. Talvez para surpresa de muitos,
deve referir-se que esta atitude conservadora e antidemocrática foi sustentada pela
advocacia internacional dos direitos humanos que surgiu neste período, orientada para
desinvestir nas prestações sociais do Estado, considerado ineficiente, corrupto e
predador, e transferi-las para a sociedade civil através de organizações não
governamentais locais ligadas a ONGs internacionais, que a partir de então
proliferaram como cogumelos. 90% das ONGs internacionais que existem foram
criadas depois de 1970.[21] Daqui à emergência dos Estados falhados foi um passo, uma
das produções mais perversas do neoliberalismo. Reside aqui um amplo campo para o
exercício de uma hermenêutica da suspeita em relação aos direitos humanos.

A tensão entre secularismo e pós-secularismo
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Num livro recente — Se Deus fosse um ativista dos direitos humanos (Cortez, 2013) —
analiso em detalhe esta tensão pelo que me dispenso aqui de grandes desenvolvimentos.
Como é sabido, a solução ocidental para a questão religiosa consistiu em transferir a
religião para o domínio privado, de modo a que o domínio público fosse um domínio
secularizado onde os conflitos religiosos não teriam lugar. A liberdade de religião
passou a ser possível na condição de o mundo da vida pública estar livre de religião.
Sabemos que esta condição nunca foi plenamente realizada. A distinção entre o público
e o privado não impediu as religiões institucionalizadas, nomeadamente as igrejas
católica e protestante, de continuarem a exercer uma influência importante nos
negócios públicos. Hoje, esta tensão volta a estar presente. Entre muitos autores,
Charles Tilly (1975) tem vindo a defender que vivemos um tempo de pós-secularismo.
Não se trata apenas da emergência daquilo que se designa genericamente por
fundamentalismos. Trata-se de algo mais amplo que consiste numa mais visível
intervenção da religião, institucionalizada ou não, no espaço público, uma intervenção,
aliás, com sinais políticos contraditórios. Por vezes, surge como intervenção a favor dos
excluídos e oprimidos, como no caso das teologias da libertação; outras vezes, como
uma intervenção a favor dos incluídos (mesmo que sejam opressores), como no caso
das teologias da prosperidade. Em diferentes partes do mundo, as lutas pelos direitos
humanos vivem hoje intensamente a tensão entre o secular e o pós-secular. Remeto o
leitor interessado em aprofundar este tema para Santos (2013b).

A tensão entre direitos humanos e deveres humanos

As condições históricas em que a modernidade eurocêntrica desenvolveu a
gramática dos direitos humanos fizeram com que toda a atenção fosse dada aos direitos
e quase nenhuma aos deveres. A cultura dos direitos humanos não comporta uma
cultura de deveres, mesmo que a arquitetura dos direitos humanos esteja fundada numa
imaginária simetria entre direitos e deveres. Outras culturas e tradições de dignidade
humana, pelo contrário, privilegiam deveres em detrimento dos direitos. Essa faceta
tornou-se dramaticamente evidente em tempos recentes com os sacrifícios ou imolações
assumidos como expressão da fidelidade total ao dever.[22] A tradução intercultural
entre gramáticas de dignidade humana e de libertação não pode deixar de abordar esta
assimetria. Para a compreender é necessário considerar as diferentes arqueologias de
cada uma das gramáticas em presença. Por exemplo, será relevante saber como o
Cristianismo, que ao longo dos séculos forneceu os fundamentos dos direitos humanos,
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nos seus primeiros tempos concedeu a mesma prioridade aos deveres, bem patente no
caso dos mártires e do martírio como testemunho máximo da fé.[23]

A tensão entre a razão de Estado e a razão dos direitos

Esta tensão pode igualmente ser definida como a tensão entre a continuidade dos
direitos humanos e as descontinuidades dos regimes políticos. É um vasto campo de
tensões em que se confrontam filosofias e interesses políticos, direito internacional e
direito nacional, pactos políticos e lutas sociais, normalidade democrática e Estado de
emergência. Trata-se do reconhecimento ou não (e, portanto, da punição ou não, e da
reparação ou não) de violações massivas de direitos humanos — massacres,
extermínios, torturas, desaparecimentos, confiscos, assassinatos, em geral, crimes contra
a humanidade — cometidos por Estados de exceção, potências coloniais ou regimes
ditatoriais. Este é o domínio da justiça transicional, das reparações históricas, morais ou
econômicas, do direito à verdade e à memória, do reconhecimento de injustiças odiosas
e respectivos pedidos de desculpa a coletivos de injustiçados, das anistias, da revogação
de anistias, das comissões de verdade e de reconciliação. É um campo de enfrentamento
político em várias partes do mundo e tem no continente latino-americano o caso
específico dos crimes cometidos pelas ditaduras militares dos anos 1970.[24]

No Brasil, as tensões advindas do período marcado pelas reivindicações sociais de
luta pela anistia política e pela abertura democrática perduram até hoje, e o sentido
original da Lei de Anistia de 1979 permanece sendo deturpado por aqueles que
defendem uma interpretação da lei fundamentada no caráter “conciliador” e na ideia de
anistia como “esquecimento”. Dito de outro modo, uma tensão instalada entre aqueles
que não podem esquecer e aqueles que não querem lembrar.

A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça implementou um programa de
Justiça de Transição, à primeira vista, limitado por essa natureza “conciliadora” da
transição democrática. Foi no campo de luta pela disputa do verdadeiro sentido jurídico
e político da anistia que um giro hermenêutico foi empreendido,[25] impulsionado
particularmente quando Tarso Genro foi Ministro da Justiça, no período de 2007 a
2010,[26] que possibilitou a ressignificação do processo transicional brasileiro como um
todo e dos propósitos da Comissão de Anistia.

Desde então, para além da política de reparação econômica, a Comissão tem
aprofundado o processo justransicional executando uma agenda forte e articulada de
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políticas públicas educativas e de memória dedicadas a reparar os ex-perseguidos
também no campo simbólico e moral. É exemplo disso a criação do Memorial da
Anistia Política do Brasil[27] e a implementação da notável experiência das Caravanas da
Anistia que, desde 2008, percorrem de modo itinerante todas as regiões do país,
apreciando publicamente os pedidos de anistia política daqueles que foram atingidos
pelos atos de exceção durante o período ditatorial.[28] Elas têm sido decisivas para a
concretização da reparação moral ao inverter o pacto anistial, reconhecendo
publicamente o direito de resistência da sociedade contra o autoritarismo e imputando
ao Estado a responsabilidade pelas graves violações cometidas contra os direitos
humanos. Agora é o Estado que pede perdão, em vez de o Estado perdoar. Essa
perspectiva democrática de renovação das instituições também alcança uma dimensão
“colaborativa” entre os órgãos do Estado em prol da reparação histórica. É justo e
simbólico salientar que, em mais de uma oportunidade, as Caravanas foram apoiadas
materialmente pelo Ministério da Defesa, a exemplo daquela ocorrida na cidade de São
Domingos do Araguaia/Pará, onde se realizou, em praça pública, o primeiro pedido de
perdão coletivo por parte do Estado brasileiro a camponeses perseguidos e torturados
na região por ocasião da repressão militar ao movimento de resistência conhecido como
“Guerrilha do Araguaia”.[29]

A sociedade civil tem tido um papel preponderante no atual período
justransicional. A mobilização social gerada poresta nova agenda impulsionada pela
Comissão de forma articulada com a sociedade civil também tem contribuído
decisivamente para a consolidação de importantes inovações institucionais, como a
nova Lei de Acesso à Informação e o mais recente projeto, as “Clínicas do
Testemunho”, uma experiência inédita no Brasil, reivindicada e proposta pelas
organizações sociais, com o objetivo de promover o apoio psicológico às vítimas de
violência de Estado.[30] Uma Justiça de Transição de alta intensidade exige, assim, uma
efetiva permeabilidade e abertura das instituições para a realização de desenhos
institucionais alinhados com as aspirações de uma sociedade reivindicadora de políticas
de reconhecimento e de distribuição de direitos.

Se é verdade que os limites impostos pelas transições conciliadas “amarram” os
governos democráticos atuais numa “moderação” pactuada, não é menos verdade que a
correlação de forças — dentro e fora dos governos — pode ser profundamente
alterada pela pressão organizada a partir da sociedade civil. Apesar do muito que tem
sido feito no Brasil e está referido acima, o Brasil e a Argentina oferecem dois exemplos
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contrastantes sobre o modo como o passado se faz presente para nunca mais voltar a
ser futuro.[31] Só o futuro dirá se a solução brasileira para o passado do futuro libertou
o país do futuro do passado.[32] O que está em jogo não são somente fatos pretéritos,
mas a conformação do futuro democrático do país, da natureza da democracia, da
vigência dos direitos humanos de forma integral, o que implica também um modelo de
desenvolvimento contraposto ao projeto neoliberal, como mostrarei a seguir.

A tensão entre o humano e o não humano

Esta tensão tem duas dimensões. Por um lado, a universalidade dos direitos
humanos conviveu sempre com a ideia de uma “deficiência” originária da humanidade,
a ideia de que nem todos os seres com um fenótipo humano são plenamente humanos e
não devem por isso se beneficiar do estatuto e da dignidade conferidos à humanidade.
De outro modo, não poderíamos entender a ambiguidade de Voltaire sobre a questão
da escravatura ou o fato de o grande teorizador dos direitos humanos da modernidade,
John Locke, ter feito fortuna à custa do comércio de escravos. É possível defender a
liberdade e a igualdade de todos os cidadãos, e ao mesmo tempo a escravatura, porque
subjacente aos direitos humanos está a linha abissal que referi acima por via da qual é
possível definir quem é verdadeiramente humano e, por isso, tem direito a ser humano
e quem o não é e, por isso, não tem esse direito. Esta é a inversão dos direitos humanos,
aliás, brilhantemente analisada por Franz Hinkelammert (2004). A exclusão de alguns
humanos que subjaz ao conceito moderno de humanidade precede a inclusão que os
direitos humanos garantem a todos os humanos. A concepção ocidental, capitalista e
colonialista da humanidade não é pensável sem o conceito de sub-humanidade. Ontem
como hoje, mesmo que sob formas distintas.

A segunda dimensão desta tensão reside em que os direitos humanos de raiz
ocidental, mesmo quando imaginaram incluir todos os humanos, sempre imaginaram
não acolher mais que os humanos. Os sujeitos modernos de direitos são exclusivamente
os humanos. Ao contrário, para outras gramáticas de dignidade, os humanos estão
integrados em entidades mais amplas — a ordem cósmica, a natureza — que, se não
forem protegidas, de pouco valerá a proteção concedida aos humanos. A partir da
concepção ocidental de direitos humanos, é impossível conceber a natureza, a res extensa
de Descartes, como um sujeito de direitos humanos. Daí a notoriedade excepcional da
Constituição do Equador de 2008 e a grande controvérsia por ela gerada ao consagrar
com grande relevo os direitos da natureza, fazendo-se eco das concepções indígenas de
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natureza enquanto organismo vivo e terra-mãe, concepções essas radicalmente distintas
das dominantes na modernidade ocidental.[33] A concepção da natureza como parte
integrante da sociedade, e não como algo separado desta, implicaria uma transformação
profunda das relações sociais e políticas. Implicaria uma refundação do Estado
moderno. Foi isto mesmo que foi tentado na Constituição do Equador de 2008 e na
Constituição da Bolívia de 2009. Remeto o leitor para o livro que dediquei a este tema
(Santos, 2010).

A tensão entre o reconhecimento da igualdade e o reconhecimento da diferença

O princípio da igualdade funda a pretensão de universalismo que subjaz aos
direitos humanos eurocêntricos. Não se trata de uma igualdade sócio-econômico-
cultural, mas tão só de uma igualdade jurídico-política, a igualdade de todos perante a
lei. A luta pela igualdade, enquanto luta pela redução das desigualdades
socioeconômicas, veio muito mais tarde com os direitos sociais e econômicos. Mas tudo
isto ocorre dentro do paradigma da igualdade. Este paradigma só foi questionado
quando grupos sociais discriminados e excluídos se organizaram, não só para lutar
contra a discriminação e a exclusão, mas também para pôr em causa os critérios
dominantes de igualdade e diferença e os diferentes tipos de inclusão e exclusão que
legitimam. As diferenças sexuais e étnico-culturais passaram a ser valorizadas como
formas próprias de pertença legítima a coletivos mais amplos e portadores de uma
dignidade apenas negada pelos preconceitos dominantes sexistas, racistas ou
colonialistas. A ideia do fundacional/identitário passou a disputar o monopólio da ideia
do universal/igualitário até então incontestado.[34] A partir de então a luta contra a
discriminação e a exclusão deixou de ser uma luta pela integração e pela assimilação na
cultura dominante e nas instituições suas subsidiárias, para passar a ser uma luta pelo
reconhecimento da diferença, pela consequente transformação da cultura e das
instituições de modo a separar as diferenças (a respeitar) das hierarquias (a eliminar)
que atavicamente lhe estavam referidas. Há já alguns anos, resumi esta grande
transformação na luta pelos direitos humanos com a seguinte formulação: temos o
direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza e temos o direito a ser diferentes
quando a igualdade nos trivializa (Santos, 2003, p. 56).

O reconhecimento do direito à diferença e a consequente condenação de ideias e
políticas que no passado o negaram tem-se traduzido em múltiplas intervenções do
Estado: ações afirmativas de vários tipos, quotas para mulheres, afrodescendentes e
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indígenas, revisão profunda da história dos países e dos programas e conteúdos
educativos, reconhecimento e proteção de línguas não coloniais, direitos especiais à
terra e ao território, por vezes, no âmbito do reconhecimento da autodeterminação
interna. Ao longo do texto, voltarei a este tema.

Neste domínio o Brasil conheceu, a partir de 2003, um significativo avanço
jurídico-político. Se dele decorrem transformações dramáticas reais na sociedade, é
ainda uma questão em aberto. Uma coisa é certa, qualquer que seja o seu âmbito, as
transformações ocorrem primeiro na lei e só muito lentamente vão influenciando as
instituições e conformando as mentalidades e as subjetividades. Mas é inequívoco que
está em movimento a construção de um espelho novo onde o Brasil do século XXI se
quer olhar, um Brasil mais justo e mais diverso, apostado em considerar a justiça
histórica e cultural como parte integrante da justiça social. É uma construção
acidentada, com muitos obstáculos e que certamente vai demorar muitos anos, mas
tudo leva a crer que é uma construção irreversível. Refiro, a título de exemplo, duas
dimensões dessa construção. No seu conjunto, constituem uma revolução democrática
do sistema educativo brasileiro.

A primeira dimensão é a introdução de políticas de ação afirmativa e de sistemas
de quotas nos governos do Presidente Lula a partir de 2004.[35] É um passo muito
significativo sobretudo se tivermos presente que ocorre vinte longos anos depois de o
então deputado federal (PDT/RJ) Abdias do Nascimento ter proposto, no projeto de
Lei n. 1.332, de 1983, uma ação compensatória que estabeleceria mecanismos de
compensação para o afro-brasileiro após séculos de discriminação. Entre as ações
propunha: reserva de 20% de vagas para mulheres negras e 20% para homens negros na
seleção de candidatos ao serviço público; bolsas de estudos; incentivos às empresas do
setor privado para a eliminação da prática da discriminação racial; incorporação da
imagem positiva da família afro-brasileira no sistema de ensino e na literatura didática e
paradidática, bem como introdução da história das civilizações africanas e do africano
no Brasil.[36] O projeto não foi aprovado pelo Congresso, mas as lutas continuaram e a
pouco e pouco foram dando origem a novas políticas públicas. A resistência contra as
políticas públicas de ação afirmativa tem sido enorme e expressa-se com virulência
tanto nos meios de comunicação social como nos tribunais. Penso no entanto que
estamos perante políticas que dificilmente poderão ser revertidas. Revejo-me, pois, nas
conclusões do estudo que Luis Fernando Martins da Silva dedicou ao tema:
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1. Trazido do continente africano para o Brasil ao longo dos séculos XVI e XIX e submetido à escravidão, o
negro encontrou poucas possibilidades de ascensão social após a abolição, como indicam claramente os dados
levantados por instituições de alta credibilidade como o IPEA e o IBGE. A atual disparidade das condições de
vida existentes entre brancos e negros justifica e torna necessária a instituição de políticas sociais particularizadas
para a população afro-brasileira.

2. A atual adoção de políticas de ação afirmativa por parte dos órgãos
governamentais brasileiros é um duplo produto: de um lado, é resultado da
pressão historicamente exercida pela comunidade negra e demais segmentos
sociais excluídos e, de outro, configura um resultado de um contexto caracterizado
por grandes mudanças externas e internas. Foi apenas nos dois governos
presididos por Fernando Henrique Cardoso e por Luis Inácio Lula da Silva que se
oportunizou a implantação de ação afirmativa e cotas.

3. Compete ao Estado o papel crucial de corretor das desigualdades
historicamente urdidas e sedimentadas, uma vez que o Estado é o detentor da
chamada violência legítima. No caso, as políticas de ação afirmativa têm uma
função ético-pedagógica nas relações inter-raciais.

4. A reflexão sobre o tema deixa patente que as medidas já implantadas, no que diz
respeito à ação afirmativa, ainda estão em número bastante reduzido para dar
conta do gigantismo do problema acumulado ao longo de séculos e séculos de
espoliação. Há também necessidade de, paralelamente à adoção e à implantação de
novas ações afirmativas, criarem-se leis constitucionais e ordinárias de natureza
redistributiva e de reorganização cultural.

5. Necessário faz-se também, ladeando a implantação de novas ações afirmativas,
incentivarem-se maior investimento voltado para a pesquisa científica, no caso,
mormente, na área jurídica.

6. Para finalizar, após a sistematização crítica da normatividade em vigor no Brasil,
à luz do direito internacional dos direitos humanos e da doutrina nacional,
conclui-se pela compatibilidade das referidas políticas públicas com as leis
brasileiras, notadamente a Constituição Federal de 1988. (Silva, 2010, p. 242-4).

A segunda dimensão desta revolução é o trabalho notável desenvolvido nos
últimos anos pelo Conselho Nacional de Educação e, muito especialmente, por Nilma
Gomes, membro do Conselho em representação do movimento negro de que é
destacada militante. O Parecer de que foi relatora em 2010 no sentido de o material
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utilizado na educação básica se coadunar com as políticas públicas para uma educação
antirracista[37] e o Parecer revisto de 2011,[38] que não alterou substancialmente a
mensagem do anterior, são documentos de transcendente importância para a história
contemporânea dos direitos humanos contra-hegemônicos no Brasil.[39]

Salvaguardando o valor da obra literária em causa — As caçadas de Pedrinho, de Monteiro
Lobato —, o CNE alerta para a necessidade de contextualizar histórica e
sociologicamente textos que reproduzam os estereótipos raciais, as representações
negativas sobre o negro e sobre o universo afro-brasileiro. E mais ainda, faz do alerta e
da denúncia de obras que exprimam estereótipos raciais um exercício de democracia, de
debate público e de controle social democrático da educação. O Brasil que emerge
destes pareceres é um Brasil mais luminoso, nem romanticamente rendido à ilusão da
democracia racial, nem devorado pelo racismo ácido que acorrenta cada um ao seu
gueto identitário.

Uma revolução democrática intercultural está em curso na área da educação,
mesmo reconhecendo todos os limites que as revoluções cartoriais têm antes de sair dos
cartórios para a rua. Nesta linha, devem ainda ser mencionados dois pareceres recentes
do CNE emitidos em obediência ao mandato constitucional que consagra os direitos
coletivos dos povos indígenas e dos povos afrodescendentes. Estes pareceres definem as
diretrizes curriculares para a educação escolar indígena e para a educação escolar
quilombola, o primeiro de que é relatora Rita Gomes Nascimento, indígena do povo
Potyguara do Ceará,[40] e o segundo de que é relatora Nilma Gomes.[41]

O reconhecimento das exigências especiais da educação quilombola e da educação
indígena são a afirmação plena do que acima defendi como equilíbrio entre o princípio
da igualdade e o princípio do reconhecimento da diferença. São ainda de salientar os
pareceres também recentes do CNE sobre as diretrizes curriculares da educação para os
direitos humanos e da educação ambiental.[42]

A tensão entre o direito ao desenvolvimento e outros direitos humanos individuais e coletivos,
nomeadamente o direito à autodeterminação, o direito a um ambiente saudável, o direito à terra e o
direito à saúde

Dedico uma atenção especial a esta tensão pela premência política que ela adquiriu
nas últimas décadas na África, na Ásia e na América Latina. Esta tensão tem muitos
matizes. Debruçar-me-ei sobre três deles: a tensão relativa ao direito à saúde e aos
direitos ambientais em geral; a tensão relativa ao direito à autodeterminação dos povos
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indígenas; a tensão relativa ao direito dos povos de se libertarem do neocolonialismo.

O direito coletivo ao desenvolvimento, particularmente reivindicado pelos países
africanos, só muito tardiamente foi reconhecido, e mesmo assim de forma muito
parcial.[43] A consagração do Direito ao Desenvolvimento deu os primeiros passos com
a Declaração sobre o Progresso Social e Desenvolvimento (1969) e a Carta Africana de
Direitos Humanos e dos Povos (1981), ganhando destaque com Declaração do Direito
ao Desenvolvimento das Nações Unidas em 1986[44] e com as Conferências Mundiais
das Nações Unidas realizadas na década de 1990.

O direito ao desenvolvimento teve na sua base ideias semelhantes às que viriam a
ser consagradas na teoria da dependência.[45] A filosofia do movimento dos não
alinhados veio a frutificar na reivindicação dos países do então Terceiro Mundo a
verem internacionalmente garantidas as condições indispensáveis ao seu
desenvolvimento.[46] Tratava-se basicamente de uma contestação dos termos de troca
desiguais no mercado internacional. Uma tal troca desigual condenava os países do
Terceiro Mundo a exportar matérias-primas cujos preços eram fixados pelos países que
delas precisavam, e não pelos países que as exportavam. Era também uma emergência
da guerra fria. O direito ao desenvolvimento em contexto de guerra fria significava a
possibilidade da opção entre o capitalismo em processo de globalização e a alternativa
socialista, sempre latente, de um desenvolvimento socialista. Essa reivindicação veio a
traduzir-se, em meados dos anos de 1970, no movimento para uma Nova Ordem
Econômica Internacional a que os países desenvolvidos, com os EUA na liderança,
fizeram uma oposição frontal e inequívoca.[47] Intensificada depois do colapso do bloco
soviético, a resposta do Norte global foi o neoliberalismo com o qual o direito ao
desenvolvimento se tornou no dever de desenvolvimento. Uma vez neutralizadas as
possibilidades de desenvolvimento que se não pautassem pelas normas do Consenso de
Washington, cuja obediência era garantida pelo Fundo Monetário Internacional, Banco
Mundial e mais tarde a Organização Mundial do Comércio, o desenvolvimento
capitalista passou a ser uma condicionalidade ferreamente imposta. As vozes
discordantes continuaram a propor concepções alternativas de desenvolvimento,[48] mas
a verdade é que o desenvolvimento passou a ser mais antissocial, mais vinculado do que
nunca ao crescimento, mais dominado pela especulação financeira, mais predador do
meio ambiente. Os custos sociais do desenvolvimento tornaram-se mais e mais
evidentes. Até que chegamos ao início do século XXI, em que este padrão de
desenvolvimento apresenta as seguintes características.
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Primeiro, a economia-mundo alterou-se profundamente com a queda do muro de
Berlim, com a viragem comuno-capitalista da China, com a liberalização dos fluxos de
capitais e com o surgimento dos países emergentes, os BRICS (Brasil, Rússia, China e
África do Sul). A reivindicação de um direito ao desenvolvimento torna-se assim muito
mais complexa. Quem o reivindica contra quem? Os BRICS têm hoje 42% da
população mundial; 20% do produto interno bruto mundial; 15% do comércio
internacional. Apesar disso, não têm um peso correspondente na governação mundial
dominada pelo sistema financeiro internacional controlado pelos bancos norte-
americanos e europeus.[49]

A segunda característica é que, no limiar do século XXI, o desenvolvimento
capitalista toca os limites de carga do planeta Terra. Em 2012, diversos recordes de
perigo climático foram ultrapassados nos EUA, na Índia, no Ártico, e os fenômenos
climáticos extremos repetem-se com cada vez maior frequência e gravidade. Aí estão as
secas, as inundações, a crise alimentar, a especulação com produtos agrícolas, a escassez
crescente de água potável, o desvio de terrenos agrícolas para os agrocombustíveis e o
desmatamento das florestas. Paulatinamente, vai-se constatando que os fatores de crise
estão cada vez mais articulados e são afinal manifestações da mesma crise, a qual, pelas
suas dimensões, se apresenta como crise civilizatória. Tudo está ligado: a crise alimentar,
a crise ambiental, a crise energética, a especulação financeira sobre as commodities e
recursos naturais, a grilagem e a concentração de terra, a expansão desordenada da
fronteira agrícola, a voracidade da exploração dos recursos naturais, a escassez de água
potável e a privatização da água, a violência no campo, a expulsão de populações das
suas terras ancestrais para abrir caminho a grandes infraestruturas e megaprojetos, as
doenças induzidas pelo meio ambiente degradado dramaticamente evidentes na
incidência de cancro mais elevada em certas zonas rurais do que em zonas urbanas, os
organismos geneticamente modificados, os consumos de agrotóxicos etc. A Cimeira da
Terra, Rio+20 (20-22 de junho de 2012), foi um fracasso rotundo devido à
cumplicidade mal disfarçada entre as elites do Norte global e as dos países emergentes
para dar prioridade aos lucros das suas empresas à custa do futuro da humanidade.[50]

A articulação entre os diferentes fatores de crise deverá levar urgentemente à
articulação entre os movimentos sociais que lutam contra eles. É um processo lento em
que o peso da história de cada movimento conta mais que o que devia, mas são já
visíveis articulações entre lutas pelos direitos humanos, soberania alimentar, contra os
agrotóxicos, contra os transgênicos, contra a impunidade da violência no campo, contra
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a especulação financeira com produtos alimentares, pela reforma agrária, direitos da
natureza, direitos ambientais, direitos indígenas e quilombolas, direito à cidade, direito
à saúde, economia solidária, agroecologia, taxação das transações financeiras
internacionais, educação popular, saúde coletiva, regulação dos mercados financeiros
etc.

A terceira característica do atual momento é especificamente latino-americana e
torna as duas características anteriores bem mais complexas. Em vários países da
América Latina chegaram ao poder no início da década de 2000 (e em 1998, no caso da
Venezuela) governos progressistas em resultado de fortes mobilizações sociais de
âmbito nacional e continental. Isto coincidiu com o momento em que os produtos
primários, agrícolas e matérias-primas atingiam valores sem precedentes devido em boa
parte ao crescimento da China e à especulação financeira sobre os bens alimentares e os
recursos naturais. Parecia ter chegado ao fim a fatalidade da troca desigual que
acorrentara os países da periferia do sistema mundial ao desenvolvimento dependente.
As forças progressistas, que antes eram vistas como “inimigas do desenvolvimento”,
viram no boom dos recursos naturais a grande oportunidade para se libertarem desse
fardo histórico, transformando o boom numa ocasião única para realizar políticas sociais
e redistribuição do rendimento. As oligarquias e, em alguns países, setores avançados da
burguesia industrial e financeira altamente internacionalizados perderam boa parte do
poder político governamental, mas em troca viram aumentado o seu poder econômico.
Muito diferentes entre si, os governos progressistas, por vezes assentes em complexas
alianças políticas, como é o caso do Brasil, partilham algumas características que
imprimem ao modelo de desenvolvimento neoliberal um perfil próprio. Eis algumas
delas.

A primeira diz respeito às significativas redistribuições de rendimento através de
políticas compensatórias de grande dimensão. Os países mudaram sociologicamente.
Em dez anos, a classe média brasileira — rendimento mensal de uma família de quatro
pessoas entre 600 e 2.500 dólares — subiu de 38% para 53%.[51] A um nível diferente e
com processos políticos distintos, o mesmo fenômeno ocorreu na Venezuela,[52] no
Equador[53] na Bolívia[54] e na Argentina.[55] A segunda característica é a recuperação da
centralidade do Estado na partilha do excedente econômico criado e na direção dos
parâmetros macroeconômicos e financeiros, ao mesmo tempo que dá ampla liberdade
às forças do mercado tanto nacionais como multinacionais. Foram profundamente
alteradas as regras da repartição do excedente, o que, no caso da Bolívia e da Venezuela,
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envolveu a nacionalização de empresas nacionais e estrangeiras, recuperando-se assim o
papel das empresas estatais. Estas mudanças foram tão significativas que alguns julgam
ver nelas a emergência de um novo regime de acumulação, mais nacionalista e estatista,
o neodesenvolvimentismo, tendo como base o neoextrativismo.

De fato, este modelo de desenvolvimento é menos flexível do que se imagina na
distribuição social e totalmente rígido na sua estrutura de acumulação. As locomotivas
da mineração, do petróleo, do gás natural, da fronteira agrícola são cada vez mais
potentes e tudo o que lhes surge no caminho e impede o trajeto tende a ser trucidado
enquanto obstáculo ao desenvolvimento. O seu poder político cresce mais do que o seu
poder econômico, a redistribuição social de renda confere-lhes uma legitimidade
política que o modelo de desenvolvimento anterior nunca teve, ou só teve em
condições de ditadura. De tão atrativas, estas locomotivas são exímias em transformar
os sinais cada vez mais perturbadores do imenso débito ambiental e social que criam
num custo inevitável do “progresso”. Por outro lado, privilegiam uma temporalidade
que é afim à dos governos. O boom dos recursos não dura sempre, e por isso, segundo
os seus promotores, há que aproveitá-lo ao máximo no mais curto espaço de tempo. O
brilho do curto prazo ofusca as sombras do longo prazo. Enquanto o boom configurar
um jogo de soma positiva, quem se lhe interpõe no caminho, ou é ecologista infantil, ou
camponês improdutivo ou indígena atrasado e, para mais, facilmente manipulável por
ONGs sabe-se lá ao serviço de quem.

A avaliação política deste modelo de desenvolvimento torna-se difícil porque a sua
relação com os direitos humanos é complexa e facilmente suscita a ideia de que, em vez
de indivisibilidade dos direitos humanos, estamos perante um contexto de
incompatibilidade entre eles. Ou seja, segundo o argumento que se ouve
frequentemente, não se pode querer o incremento dos direitos sociais e econômicos, o
direito à segurança alimentar da maioria da população ou o direito à educação, sem
fatalmente ter de aceitar a violação do direito à saúde, dos direitos ambientais e dos
direitos ancestrais dos povos indígenas e afrodescendentes aos seus territórios. Só seria
possível mostrar que a incompatibilidade esconde uma má gestão da indivisibilidade, se
fosse possível ter presente diferentes escalas de tempo, o que é virtualmente impossível,
dadas as premências de curto prazo. Nestas condições, torna-se difícil acionar princípios
de precaução ou lógicas de longo prazo. Que se passará quando o boom dos recursos
terminar? Quando for evidente que o investimento nos recursos naturais não foi
devidamente compensado com o investimento em recursos humanos, quando não
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houver dinheiro para políticas compensatórias generosas e o empobrecimento súbito
criar um ressentimento difícil de gerir em democracia, quando os níveis de doenças
ambientais forem inaceitáveis e sobrecarregarem os sistemas públicos de saúde a ponto
de os tornar insustentáveis, quando a contaminação das águas, empobrecimento das
terras e a destruição das florestas forem irreversíveis, quando as populações indígenas,
quilombolas e ribeirinhas expulsas das suas terras cometerem suicídios coletivos ou
deambularem pelas periferias de cidades reclamando um direito à cidade que lhes será
sempre negado? Tudo isto parece um cenário distópico fruto de pensamento crítico
treinado para maus augúrios e, acima de tudo, muito pouco convincente e de nenhuma
atração para a grande mídia. Neste contexto, só é possível perturbar o automatismo
político e econômico deste modelo mediante a ação de movimentos e organizações
sociais suficientemente corajosos para darem a conhecer o lado destrutivo deste modelo
sistematicamente ocultado, dramatizarem a sua negatividade e forçarem a entrada desta
denúncia na agenda política.

Passo a analisar brevemente três dimensões do problema que ilustram a
turbulência que está a ocorrer na constelação dos direitos humanos, uma turbulência
que ao mesmo tempo permite revelar novas possibilidades contra-hegemônicas. A
primeira diz respeito à tensão entre este modelo de desenvolvimento e os direitos
ambientais, em especial o direito à saúde. A segunda diz respeito à tensão com o direito
coletivo dos povos indígenas à autodeterminação, controle dos seus territórios
ancestrais e direito à consulta prévia. A terceira ocorre no plano internacional e
equaciona a emergência de potências subimperialistas.[56]

A tensão entre o direito ao desenvolvimento e os direitos ambientais e em especial o direito à saúde

O primeiro aspecto diz respeito à agricultura industrial, que no Brasil se designa
por agronegócio. Em vários continentes, estamos a assistir à enorme concentração de
terra e à transformação de vastos espaços em campos de monocultura alimentar ou
agrocombustível, ou mesmo em reserva alimentar de países estrangeiros, como está a
suceder na África.[57] No Brasil, este fenômeno ocorre no contexto da reprimarização
da economia,[58] da expansão da fronteira agrícola para a exportação de commodities,[59]

da afirmação do modelo da modernização agrícola conservadora e da monocultura
químico-dependente.[60] Soja, cana-de-açúcar, algodão, tabaco e eucalipto — são
exemplos de cultivos que vêm ocupando cada vez mais terras agricultáveis, para
alimentar, não as populações, mas ciclos produtivos vários, ao mesmo tempo que
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avançam sobre biomas, como o cerrado e a Amazônia, impondo limites ao modo de
vida e à produção camponesa de alimentos, e consumindo cerca de metade dos mais de
um bilhão de litros de agrotóxicos anualmente despejados em terras brasileiras.[61] Os
dados mostram inequivocamente que o processo produtivo agrícola brasileiro está cada
vez mais dependente dos agrotóxicos e fertilizantes químicos.[62] Nos últimos três anos,
o Brasil vem ocupando o lugar de maior consumidor de agrotóxicos no mundo, alguns
deles já proibidos noutros países. Em 2010, o Brasil representou 19% do mercado
mundial de agrotóxicos, à frente dos EUA, que representou 17%.[63] Confirma-se
plenamente a relação entre agrotóxicos e monocultura. As maiores concentrações de
utilização de agrotóxicos coincidem com as regiões de maior intensidade de
monoculturas de soja, milho, cana, cítricos, algodão e arroz.[64] E estas coincidem,
como mostrarei adiante, com a maior incidência da violência no campo.

Os impactos na saúde pública do uso intensivo de agrotóxicos são amplos porque
atingem vastos territórios e envolvem diferentes grupos populacionais, como
trabalhadores em diversos ramos de atividades, moradores nos arredores de fábricas e
fazendas, além de todos nós, consumidores, que consumimos alimentos contaminados.
Em todos os espaços ou setores da cadeia produtiva do agronegócio, estão
comprovadas intoxicações humanas, cancros, malformações, doenças de pele, doenças
respiratórias, tudo decorrente da contaminação com agrotóxicos e fertilizantes
químicos das águas, do ar, do solo. Um terço dos alimentos consumidos
quotidianamente pelos brasileiros está contaminado pelos agrotóxicos, segundo análise
de amostras recolhidas em todas as 26 Unidades Federadas do Brasil, realizada pelo
Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos.[65] A Campanha
contra os Agrotóxicos e pela Vida, atualmente em curso e promovida por diferentes
associações e movimentos, da ABRASCO à Via Campesina, deve ser saudada pela sua
importância nacional e internacional.[66]

Os conflitos associados às monoculturas estão presentes em muitos países latino-
americanos.[67] No Brasil, o impacto do agronegócio tem as seguintes dimensões
principais: a grilagem de terras dos povos tradicionais e das áreas da reforma agrária; a
degradação dos ecossistemas, que afeta principalmente as populações que dependem da
sua vitalidade, como indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e agricultores
dedicados à agroecologia; a contaminação por agrotóxicos das populações expostas,
sobretudo os trabalhadores e moradores de áreas pulverizadas; a violência utilizada
contra lideranças e populações que habitam nos territórios cobiçados e buscam
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defender seus direitos e modos de vida. Por exemplo, o Ceará, no Vale do Jaguaribe,
possui um caso emblemático de injustiça ambiental vinculado à fruticultura de
exportação. A política de irrigação em desenvolvimento desde a década de 1980
permitiu a instalação de empresas voltadas à exportação de melão e abacaxi, com uso
intensivo de agrotóxicos, inclusive por pulverizações aéreas, tendo surgido inúmeros
casos de contaminação ambiental, de trabalhadores e da população em geral. Trabalhos
realizados pela Universidade Federal do Ceará, coordenado pelo Núcleo TRAMAS,
apontam para a existência de mortes diretamente associadas aos agrotóxicos, cancros,
doenças de pele e doenças respiratórias.[68] Os conflitos na região e a luta contra o
agronegócio também produz violências, como o caso do assassinato, em 21 de abril de
2010, em Limoeiro do Norte, do agricultor, ambientalista e líder comunitário, José
Maria Filho. Vinte tiros de pistola em resposta às denúncias que ele fazia de que as
pulverizações aéreas envenenavam as comunidades, terras, águas e animais. Contudo, a
sua morte não foi em vão, foi criado o Movimento 21 no Estado para dar continuidade
às bandeiras que motivaram — e ceifaram — sua vida.[69]

As áreas de grande concentração da monocultura coincidem com as áreas de maior
consumo de agrotóxicos e tragicamente também com as áreas de maior incidência da
violência no campo. Conforme dados divulgados pelo CIMI (Conselho Indigenista
Missionário), “dos 43 indígenas assassinados neste ano de 2012 mais de 60% ocorreram
no Mato Grosso do Sul, confirmando a sua triste estatística de campeão de violência
contra os povos indígenas”.[70] As ações de reintegração de posse, além de serem um
ato de violência em si, propiciam o desencadear de mais violências e mortes.
Recentemente, três reintegrações de posse foram expedidas no Estado: Pueblito Kuê-
Mbarakay (Iguatemi), Kadiwéu (Bodoquena) e agora Passo Piraju (Dourados).[71]

O agronegócio tem força política — basta ver a Bancada Ruralista no Congresso
Nacional do Brasil — que repercute em força econômica, de que são exemplos os
generosos financiamentos que recebem.[72] E esta dupla força garante a impunidade da
violência que provoca no campo, sempre que alguém se põe no seu caminho.

A tensão entre a autodeterminação indígena e o desenvolvimento neoliberal

A violência contra os povos indígenas remete para a segunda dimensão do impacto
que o desenvolvimento assente no agronegócio e na exploração dos recursos naturais
está a causar noutro direito humano coletivo, o direito à autodeterminação dos povos
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indígenas consagrado em vários instrumentos de direito internacional, nomeadamente a
Convenção 169 da OIT e a Declaração das Nações Unidas Sobre Povos Indígenas e
Tribais, de 2007.

Este modelo de desenvolvimento é voraz no que respeita à terra e ao território.
Mesmo num país com forte base industrial, como o Brasil, o dinamismo econômico
está na reprimarização da economia, com consequências que só a longo prazo poderão
ser avaliadas. Esta voracidade facilmente transforma os povos indígenas em obstáculos
ao desenvolvimento. Por todo o continente, os povos indígenas estão a ser expulsos das
terras[73] e estão a ser incriminados em alguns países ao abrigo de leis antiterroristas.[74]

O seu único crime é tentar defender os seus territórios da entrada das empresas
mineiras, madeireiras ou agrícolas, gestos que resultam muitas vezes em assassinatos de
líderes indígenas e camponeses cometidos por pistoleiros mercenários, com ou sem a
cumplicidade do Estado. Em vários países do continente, estamos a assistir a um
divórcio político entre os povos indígenas e os governos progressistas.[75] Nas
proporções que está a atingir, é algo sem precedentes. Nos países em que os povos
indígenas são grandes minorias ou até mesmo maiorias, como acontece na Bolívia, é
difícil saber quais serão as consequências políticas deste divórcio que parece ser cada
vez mais irreversível.[76] As questões que ele levanta põem em evidência um passado
nunca resgatado nem superado de confiscos, expulsões, violências, que começou no
continente com o colonialismo. Estamos perante um presente assombrado pelos
fantasmas do passado.

No Brasil, a Constituição de 1988 abriu caminho para o resgate do passado e a
realização de justiça histórica ao reconhecer os direitos dos povos indígenas aos seus
territórios ancestrais. Na última década foram reconhecidos vários desses territórios,
ainda que sempre envolvidos em alguma dramatização política, para a qual convergiram
uma série de fatores: a resistência, tanto legal como ilegal, dos interesses econômicos
envolvidos na cobiça das terras indígenas; o sistema judicial tendencialmente
conservador, pouco sensível a direitos coletivos e à justiça histórica; frações da classe
governante que não veem nos povos indígenas mais do que o seu peso eleitoral,
obviamente mínimo; e, por último, o racismo insidioso anti-indígena e antinegro. Nos
últimos anos, o modelo extrativista e agroindustrial intensificou a sua voracidade por
terras e territórios e os resultados são dramáticos.

Refletindo o contexto político atual, os instrumentos jurídicos de asfixia dos povos
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indígenas vão-se acumulando de modo preocupante. Eis alguns deles: o novo código
florestal;[77] a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 215, que quer transferir do
Executivo para o Congresso Nacional o poder de decidir sobre demarcação de terras
indígenas e quilombolas;[78] a Portaria n. 303, que restringe o usufruto das comunidades
sobre os seus territórios e que, apesar de suspensa temporariamente, deve entrar em
vigor, segundo dados do CIMI (Conselho Indigenista Missionário), logo após o
julgamento no STF acerca do alcance das condicionantes estabelecidas para o caso da
Terra Indígena Raposa Serra do Sol;[79] a omissão inconstitucional da regulação da
consulta dos povos indígenas nos termos da Convenção 169 da OIT (tal consulta
tornar-se-á, aliás, irrelevante, se a Portaria entrar em vigor, como bem salienta a
Articulação dos Povos Indígenas Brasileiros [Apib]).[80]

Nestas condições, é de prever a inviabilização de novas demarcações de terras, para
além da eventualidade de as demarcações e homologações dos territórios indígenas já
efetuadas serem revistas para se adequarem à Portaria 303. Também é de prever a
permissão, sem consulta aos povos indígenas, para a instalação em terras indígenas de
bases, unidades e postos militares, grandes obras hidroeléctricas etc. Fica o caminho
mais livre para a usurpação das terras tradicionais, seja para o agronegócio (soja,
eucalipto, gado, cana-de-açúcar), para a duplicação dos trilhos de caminho de ferro da
multinacional brasileira Vale do Rio Doce, para a mineração ou para exploração de
madeira. Em várias partes do país, os povos indígenas e quilombolas estão a ser
convertidos em obstáculos ao desenvolvimento mediante uma narrativa, bem apoiada
pela grande mídia, que transforma o crescimento no único desígnio nacional, o qual,
para travar sinais visíveis de desaceleração em nível mundial, deve ser concretizado
custe o que custar.

É sabido que a barragem de Belo Monte não é apenas um projeto hidroelétrico,
como resulta claro dos mapas de direitos minerários apresentados nos estudos dos
projetos Belo Monte.[81] Nos últimos anos, houve uma sequência de descobertas de
jazidas de bauxita, caulim, manganês, ouro, cassiterita, cobre, níquel, nióbio, urânio,
entre outros minerais mais nobres, em toda essa região do rio Xingu. Efetivamente, a
implantação do projeto da hidroelétrica Belo Monte é a forma de viabilizar
definitivamente a mineração em terras indígenas e nas áreas que as circundam, em
particular na Volta Grande, trecho de mais de 100 quilômetros que vai praticamente
secar com o desvio das águas do Xingu. É justamente nas proximidades do barramento
principal, no sítio Pimental, que está a ser montado o maior projeto de exploração de
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ouro do Brasil aproveitando o fato de a Volta Grande ficar seca por meses a fio com o
desvio das águas do rio Xingu.

Está disponível na Internet o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do projeto
Volta Grande da empresa canadense Belo Sun Mining Corp., de junho de 2012. O
estudo defende as vantagens de se fazer uma operação de lavra a céu aberto para
beneficiamento de minério de ouro.[82] Do relatório não poderia deixar de constar a
seguinte frase: “Os Planos de Desenvolvimento do Governo Federal e do Governo do
Pará, para a região do Projeto Volta Grande, apontam a necessidade de investimentos
em infraestrutura, educação básica, saúde e outros aspectos que permitam melhorar os
indicadores de desenvolvimento social e econômico da região, e promover a melhoria
da qualidade de vida de suas populações, de forma mais igualitária e sustentável” (Belo
Sun, 2012, p. 11). Esta frase surge, por vezes quase ipsis verbis, por todo o continente
americano, quando se trata de justificar empreendimentos deste tipo. Encontro-a
também agora em Moçambique, nos empreendimentos da Vale do Rio Doce na região
de Tete. O argumento é sempre o mesmo: as populações atrasadas e ignorantes devem,
se necessário, ser coagidas a aceitar os benefícios do desenvolvimento. Não é muito
diferente da doutrina de Rousseau no Contrato Social: se necessário, as pessoas devem
ser forçadas a ser livres.[83] Assim dita la volonté général que no nosso tempo é bem menos
geral do que a imaginada por Rousseau.

No momento em que a primeira versão deste texto foi escrita (outubro de 2012)
era difícil não ouvir o grito de desespero da comunidade Guarani-Kaiowá de Pyelito
Kue/Mbarakay-Iguatemi-MS contido na carta enviada ao Governo e Justiça do Brasil
no dia 8 de outubro em reação à reintegração de posse decretada pela justiça federal de
Naviraí-MS (conforme o processo n. 0000032-87.2012.4.03.6006, do dia 29 de setembro
de 2012).[84] Depois de recitarem um rosário cruel de ameaças, mortes, expulsões,
pistoleiros, “numa comunidade indígena cercada de soja, cana e ódio”, como refere
Egon Heck, coordenador do CIMI (Conselho Indigenista Missionário), gritam assim:
“queremos ser mortos e enterrados junto aos nossos antepassados aqui mesmo onde
estamos hoje, por isso, pedimos ao Governo e Justiça Federal para não decretar a ordem
de despejo/expulsão, mas solicitamos para decretar a nossa morte coletiva e para
enterrar nós todos aqui. Pedimos, de uma vez por todas, para decretar a nossa
dizimação e extinção total, além de enviar vários tratores para cavar um grande buraco
para jogar e enterrar os nossos corpos. Esse é nosso pedido aos juízes federais. Já
aguardamos esta decisão da Justiça Federal. Decretem a nossa morte coletiva Guarani e
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Kaiowá de Pyelito Kue/ Mbarakay e enterrem-nos aqui. Visto que decidimos
integralmente a não sairmos daqui com vida e nem mortos”.[85]

Ao ler esta carta recuei quinze anos, quando o povo Uwa da Colômbia ameaçou
com suicídio coletivo se a exploração de petróleo nos seus territórios sagrados
avançasse. Nessa altura, eu fazia um estudo na Colômbia e acompanhei de perto o caso.
[86] Embora defender as terras com a vida — e foi esta a mensagem dos Guarani-
Kaiowá — não seja o mesmo que considerar a hipótese de suicídio coletivo, é
impossível não estabelecer uma relação, já que os Uwa também lutavam para que seus
territórios não fossem contaminados pela ganância do Ocidente.[87] O povo Uwa
conseguiu o apoio nacional e internacional para travar a exploração nos termos em que
tinha sido proposta. A sorte destes e de outros povos indígenas e quilombolas em luta
pela defesa dos seus direitos coletivos depende deles e de nós.

A tensão com os direitos dos povos de se libertarem do colonialismo e do neocolonialismo

Passo agora a referir brevemente a terceira dimensão da tensão entre o direito ao
desenvolvimento e outros direitos, neste caso o direito à autodeterminação de
populações de outros países. No continente latino-americano, esta dimensão aplica-se
quase exclusivamente ao Brasil e tem a ver com o seu caráter de país semiperiférico de
grande dimensão, em processo de afirmação internacional como país emergente e desde
há algum tempo uma potência regional. Numa palavra esta dimensão pode ser
designada por subimperialismo, um conceito que devemos a Ruy Mauro Marini.

Ruy Mauro Marini, se não é um “ilustre desconhecido” no Brasil, de onde se exilou
durante o período de ditadura militar, é hoje pouco estudado, apesar de o seu trabalho
sobre os modos de afirmação do Brasil, enquanto potência regional, ter uma renovada
atualidade no Brasil de hoje. Marini, um dos formuladores da “teoria da dependência”,
cunhou o conceito de “subimperialismo brasileiro”. Na sua opinião, o Brasil era
“centro mediano de acumulação [de capital]” ou “potência capitalista mediana”[88] que,
no final dos anos 1970, dava sinais de reproduzir atos imperialistas nas suas relações
econômicas internacionais.

Segundo Mathias Luce, “Marini anteviu que o Brasil assumiria um posição mais
complexa e contraditória do que ser apenas uma correia de transmissão do
imperialismo norte-americano. Ao mesmo tempo que o Estado brasileiro se associava à
política de hegemonia mundial levada a cabo pelos EUA, produzia atritos em diversos
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assuntos, visando extrair concessões da potência dominante, na busca de autonomia
relativa no marco da sua dependência” (Luce, 2007, p. 13). Esta posição, fortemente
criticada na época por Fernando Henrique Cardoso e José Serra em As desventuras da
dialética da dependência (1978)[89], tinha uma fundamentação sólida. O caráter intermédio
do Brasil no contexto da divisão internacional do trabalho permitia-lhe criar uma
relação de cooperação antagônica com as potências dominantes, com o objetivo de
desenvolver uma política expansionista relativamente autônoma, ou seja, criando uma
esfera de influência regional própria, sem comprometer as relações de dependência
estruturais com a hegemonia internacional dos EUA. Um aspecto particularmente
sublinhado por Marini é o papel fundamental do Estado (então a ditadura militar) na
promoção da política expansionista, servindo de mobilizador e interlocutor dos
interesses econômicos em jogo. Marini definia assim o subimperialismo:

Definimos […] o subimperialismo como a forma que assume a economia dependente ao chegar à etapa dos
monopólios e do capital financeiro. O subimperialismo implica dois componentes básicos: por um lado, uma
composição orgânica [do capital] média na escala mundial dos aparatos produtivos nacionais e, por outro, o
exercício de uma política expansionista relativamente autônoma, que não só se acompanha de uma maior
integração ao sistema produtivo imperialista, mas que se mantém no marco da hegemonia exercida pelo
imperialismo em escala internacional. Colocado nesses termos, parece-nos que, independentemente dos esforços
da Argentina e outros países por ascender a um nível subimperialista, somente o Brasil expressa plenamente, na
América Latina, um fenômeno dessa natureza (Marini, 1977).

Não vou analisar esta questão, que deixo para os especialistas do comércio
internacional. Interessa-me apenas salientar que, qualquer que seja a validade intrínseca
do conceito, ele é o que melhor expressa o modo como o Brasil começa a ser visto em
diferentes contextos internacionais pelos movimentos sociais que defendem os
interesses das populações afetadas pelos projetos de expansão econômica do Brasil.
Refiro apenas dois deles, que se atravessaram no meu caminho de investigação sobre
temas bem diferentes em dois países situados em continentes diferentes: Bolívia e
Moçambique.[90]

O primeiro diz respeito à polêmica construção da autoestrada na Bolívia ligando
Villa Tunari a San Ignacio de Moxos no norte da Amazônia. Esta via atravessa, em
parte do seu trajeto, o Território Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS),
uma área de riquíssima biodiversidade onde vivem povos indígenas (moxeños, chimanes
e yuracarés) que não foram consultados nos termos da Constituição em vigor e do
direito internacional.[91] De fato, os povos indígenas não só não foram consultados
como se manifestaram contra o empreendimento, nomeadamente através de uma longa
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marcha desde a Amazônia até La Paz, o que dramatizou politicamente a resistência dos
indígenas e obrigou o Estado boliviano a uma política extremamente confusa, feita de
recuos e avanços, mas sempre determinada a manter o traçado da via através do parque.
[92] Acontece que esta via, já parcialmente construída no primeiro tramo fora do parque
nacional, estava a ser construída por uma empresa brasileira de construção — OAS
Construtora — e financiada a 80% pelo BNDES.[93] O espectro do subimperialismo
brasileiro emergiu facilmente da convergência de dois fatores: possível vinculação da
estrada pelo TIPNIS com a “geopolítica da IIRSA” (Iniciativa para a Integração da
Infraestrutura Regional Sul-Americana) impulsionada pelo Brasil na região;[94] visita do
ex-presidente Lula à Bolívia, em setembro de 2011, para defender a construção da
estrada.[95]

O segundo caso diz respeito a Moçambique, onde tenho vindo a realizar vários
projetos de investigação.[96] Angola é obviamente muito mais importante que
Moçambique enquanto país de expansão econômica do Brasil, e as análises que vão
surgindo configuram uma situação muito próxima da analisada por Mauro Marini.[97]

No caso de Moçambique, cito dos exemplos daquilo que pode ser considerado como
subimperialismo brasileiro. O primeiro é a exploração de carvão da Vale do Rio Doce
na região de Tete, em Moçambique.[98] Tudo parece indicar que a Vale realiza os seus
investimentos nas diferentes regiões do mundo onde opera com a mínima consideração
pelos impactos sociais e ambientais. Disso mesmo é sinal o fato de a Vale, que é a
segunda maior empresa de mineração do mundo, ter sido votada em 2012, pela
conceituada organização Public Eye, como a empresa mais nociva em nível mundial, ao
lado do Banco Barclays.[99] No caso de Tete, as populações camponesas e as
organizações não governamentais que as vem apoiando têm vindo a denunciar
violações graves dos direitos humanos perpetrados pela Vale: remoção arbitrária de
populações, reassentamentos em violação das condições publicamente anunciadas,
repressão brutal da resistência popular, proibição de entrada nos territórios sobre sua
jurisdição de organizações de direitos humanos.[100] Tudo isto com a conivência do
Estado moçambicano, cujas promessas sobre a salvaguarda dos direitos das populações
parecem cada vez mais vazias, à medida que se vão conhecendo os negócios entre a Vale
e empresas em que participa o empresário Armando Guebusa, que também é o
Presidente da República. Correndo grandes riscos, as ONGs que lutam pela defesa dos
direitos das populações têm conseguido chamar a atenção da opinião pública mundial
para a bomba relógio que a voracidade pelos recursos naturais está a causar na África, e
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de que a África do Sul e outros países são também exemplo.[101]

O segundo exemplo é o projeto de agronegócio Programa para o desenvolvimento da
agricultura nas savanas tropicais em Moçambique-ProSavana. Trata-se duma joint-venture do
Brasil (Governo e agronegócio) e do Japão com o objetivo de disponibilizar cerca de 10
milhões de hectares no Norte de Moçambique para as grandes empresas brasileiras do
agronegócio (milho, soja, girassol e outras culturas de rendimento)[102]. Nesta região,
denominada Corredor de Nacala, vivem 4 milhões de camponeses que correm o risco
de perderem as suas terras em resultado da execução do projeto. Desde 2007-2008 tem
havido uma corrida à compra de terras estrangeiras por empresas multinacionais.[103]

Em relatório de 2011, o Banco Mundial considera Brasil e Moçambique como dois dos
países que mais podem expandir a fronteira agrícola (Deininger et al., 2011). Segundo
Clements e Fernandes (2013, p. 1), a crescente aquisição de terras provocou o aumento
do preço no Brasil e na América Latina, o que tem feito com que empresas do
agronegócio brasileiro tendam a favorecer o investimento na África subsaariana, em
países como Moçambique, onde a terra fértil é muito barata e vastas extensões podem
ser arrendadas sob contratos de longo prazo. Beneficiam da cumplicidade do governo
de Moçambique que está entre os governos de países em desenvolvimento que
promovem práticas de estrangeirização e concentração de terras com benefícios
exclusivos para a elite no poder.[104] O ProSavana prossegue no maior secretismo, sem
nenhuma consulta ou participação pública, segundo planos elaborados por consultores
estrangeiros (Vigna Brasil e Fundação Getúlio Vargas) para quem as terras são férteis e
livres e onde, por isso, os 4 milhões de camponeses serão mais tarde ou mais cedo
tratados como obstáculos ao desenvolvimento e, nessa base, expulsos das suas terras
ancestrais. Ao assumir uma posição subimperialista ou neocolonialista, como prefere
designá-la a organização Diálogo dos Povos,[105] o Brasil transmite ao mundo uma
mensagem perturbadora, a mensagem de que as potências intermédias e agora
emergentes, muitas das quais foram vítimas do colonialismo europeu, apreenderam
melhor as lições dos colonizadores do que as dos seus antepassados que lutaram contra
o colonialismo em nome da autodeterminação dos povos e da justiça social.

Conclusão

A luta pelos direitos humanos nas primeiras décadas do século XXI enfrenta novas
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formas de autoritarismo que convivem confortavelmente com regimes democráticos.
São formas de fascismo social, como as tenho designado no meu trabalho.[106] Se a
voracidade de recursos naturais e de terra deste modelo de desenvolvimento continuar
a influenciar os Estados e governos democráticos para, por um lado, fazer tábua rasa
dos direitos de cidadania e humanos, incluindo os que estão consagrados pelo direito
internacional e, por outro, para reprimir brutal e impunemente todos aqueles que
ousam resistir-lhe, é possível que estejamos ante uma nova forma de fascismo social, o
fascismo desenvolvimentista.

Tal como tem vindo a desenhar-se, esta luta contra o fascismo desenvolvimentista
tem três características. A primeira é que é uma luta com uma forte dimensão
civilizatória. Isto implica, entre outras coisas, novas gerações de direitos fundamentais:
o direito à terra como condição de vida digna e, portanto, um direito muito mais amplo
que o direito à reforma agrária, o direito à água, os direitos da natureza, o direito à
soberania alimentar, o direito à diversidade cultural, o direito à saúde coletiva. No seu
conjunto, estes direitos configuram uma mudança civilizatória que está em curso e que
certamente não terminará proximamente. O que é verdadeiramente novo nesta luta é
que a mudança civilizatória, que normalmente invoca temporalidades de longa duração,
tem de ser assumida com um sentido de urgência que aponta para tempos curtos, para
os tempos de, por exemplo, impedir uma população de cometer suicídio coletivo, de
proteger um líder ambiental indígena ou quilombola das ameaças contra a sua vida, de
prevenir eficazmente e punir exemplarmente a violência ilegal contra as populações
indefesas, ou de pôr fim ao envenenamento por agrotóxicos, tanto de produtores como
de consumidores. O futuro nunca esteve tão colado ao presente. Nada pode ser
reclamado em nome do futuro que não tenha um nome e um sentido para os que vivem
hoje e podem não estar vivos amanhã.

Esta mistura de tempos e temporalidades não é fácil de construir politicamente
sobretudo por ir contra tradições de luta que têm dificuldade em conferir sentido à
política senão em termos da distinção entre tática e estratégia.

A segunda característica das lutas pelos direitos humanos contra-hegemônicos
reside em que ela convoca diferentes conceitos de representatividade política. Nas
sociedades democráticas domina, e bem, a representatividade extensiva, pela
quantidade, a representatividade das maiorias. Sabemos que em muitos países as
populações indígenas ou afrodescendentes são minoritárias. É fácil, pois, estigmatizar as
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suas lutas pela terra e pelo território como lutas de minorias que não podem ter um
direito de veto sobre os desígnios do desenvolvimento que favorecem as maiorias. A
este argumento é preciso dar duas respostas. A primeira tem a ver com a justiça
histórica. Estes povos não eram minorias nos seus territórios; foram feitos minorias
pelas políticas de extermínio dos colonizadores ou pelo comércio de escravos que os
jogou para longe das suas terras. Não é possível levar a sério a aspiração pela justiça
histórica sem aceitarmos que, em sociedades que estiveram sujeitas ao colonialismo
europeu, há sempre que equilibrar a representatividade pela quantidade com a
representatividade pela qualidade, a representatividade daqueles que são tanto mais
decisivos para realizar justiça histórica quantos menos são e, portanto, quanto mais
representam a violência do genocídio de outros tempos. A segunda resposta é que estas
minorias podem estar a lutar em nome de um futuro que não é apenas deles, mas de
todos. Ao defender as suas terras e modos de vida, estão a lutar para que o planeta não
se torne inabitável em futuro próximo. Apontam para os interesses das maiorias antes
de estes interesses terem maiorias para os defender.

A terceira característica da luta por direitos humanos contra-hegemônicos no
início do século XXI vai igualmente contra as inércias do pensamento crítico e da
política de esquerda eurocêntricos. Consiste na necessidade de articular lutas até agora
separadas por um mar de diferenças e divisões entre tradições de luta, repertórios de
reivindicações, vocabulários e linguagens de emancipação e formas de organização
política e de luta. As novas regras do capitalismo-global-sem-regras obrigam a ver, na
luta ambiental, a luta dos povos indígenas e quilombolas; na luta pelos direitos
econômicos e sociais, a luta pelos direitos cívicos e políticos; na luta pelos direitos
individuais, a luta pelos direitos coletivos; na luta pela igualdade, a luta pelo
reconhecimento da diferença; na luta contra a violência doméstica, a luta pela liberdade
de orientação sexual, a luta dos camponeses pobres; na luta pelo direito à cidade, a luta
contra a violência no campo, a luta pelo direito à saúde coletiva. A desumanidade e a
indignidade humana não perdem tempo a escolher entre as lutas para destruir a
aspiração humana de humanidade e de dignidade. O mesmo deve acontecer com todos
os que lutam para que tal não aconteça.
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1 Dedico este texto aos meus colegas da Universidade de Brasília a quem devo o Memorial que fundamentou a
atribuição do grau de Doutor Honoris Causa por esta Universidade a 29 de outubro de 2012. Sob a coordenação da
Professora Nair Heloisa Bicalho de Sousa, um conjunto de dedicados pesquisadores e alunos de pós-graduação da
Universidade de Brasília — Carolina Pereira Tokarski; Cleuton César Ripol de Freitas; Diego A. Diehl; Eneida
Vinhaes Bello Dultra; Erika Macedo Moreira; Fábio Costa Morais de Sá e Silva; Flávia Carlet; José Humberto de
Góes Junior; Layla Jorge T. Cesar; Lívia Gimenez Dias da Fonseca e Priscila Paz Godoy — elaboraram um conjunto
notável de textos de análise circunstanciada e atenta do meu pensamento. A todos, o meu mais sentido agradecimento
e muito especialmente à Professora Nair Bicalho. Remeto para a leitura deste documento, disponível para consulta em
(http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Memorial_Nair%20Heloisa%20Bicalho%20de%20Sousa_29%20Outubro%202012.pdf

2 Esta seção repete com alguma variação o capítulo 1 do meu livro Se Deus Fosse um Ativista de Direitos Humanos
(São Paulo: Cortez, 2013).

3 A matriz liberal concebe os direitos humanos como direitos individuais e privilegia os direitos civis e políticos.
Sobre esta matriz desenvolveram-se outras concepções de direitos humanos, nomeadamente as de inspiração marxista
ou socialista, que reconhecem os direitos coletivos e privilegiam os direitos econômicos e sociais. Sobre as diferentes
concepções de direitos humanos, ver Santos, 1995, p. 250-378; 2006, p. 433-70; e 2014 (no prelo).

4 Moyn (2010) considera os direitos humanos como sendo a última utopia, a grande missão política que emerge
após o colapso de todas as outras. As suas análises históricas sobre os direitos humanos têm muitas afinidades com as
que tenho vindo a defender há mais de duas décadas (Santos, 1995, p. 327-65).

5 Este ponto é também mencionado por Moyn (2010, p. 89-90), que acrescenta que nem Gandhi, Sukarno ou
Nasser viram a doutrina dos direitos humanos como um instrumento de fortalecimento das lutas.

6 A declaração de 1789 serviu de parâmetro e foi a principal fonte inspiradora da Declaração Universal dos
Direitos do Homem proclamada pela ONU em 1948.

7 Isto sem contar com os antecedentes da Renascença ou mesmo do medievalismo tardio.

8 “Proclamação de Napoleão aos Egípcios, 2 Julho 1798”, apud Hurewitz (Org.), 1975, p. 116.

9 Para uma análise aprofundada sobre esta questão, veja-se Arendt, 1968 e 1971.

10 É isso o que se passa hoje em muitos países da Europa atingidos pela crise financeira e econômica da zona
euro. Ver, a propósito, Santos, 2011.

11 Sobre as diferentes funções do Estado, ver Santos, 1998 e 2006.

12 Desde 2001, tenho acompanhado de perto o processo do Fórum Social Mundial, que surgiu em
contraposição ao Fórum Econômico Mundial. Sob o lema de “Outro Mundo Possível”, vem reunindo
periodicamente dezenas de milhares de pessoas que se deslocam das mais distintas partes do mundo para discussão
de alternativas aos sistemas de hegemonia e dominação (políticos, econômicos, culturais etc.). A minha tese é que no
seio desta globalização contra-hegemônica alternativa que reúne movimentos sociais, ONGs, ativistas, sujeitos
individuais e coletivos das mais diversas proveniências e credos, está a ser gerada outra matriz de governação: uma
governação contra-hegemônica insurgente, que implica a articulação e a coordenação entre os seus componentes com
a finalidade de combinar estratégias e táticas, de definir agendas, e ainda de planejar e levar a efeito ações coletivas. Ver
Santos, 2005.

13 O projeto de investigação “ALICE, espelhos estranhos, lições imprevistas”, coordenado por mim
(alice.ces.uc.pt) e em curso no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra — Portugal, pretende
desenvolver um novo paradigma teórico para a Europa baseado em duas ideias principais: o conhecimento do
mundo excede em muito o modo como a Europa o vê; a transformação social, política e institucional da Europa
beneficiará bastante com a compreensão das inovações que estão a ocorrer em muitos países e regiões com quem a
Europa tem, cada vez mais, relações de interdependência. O projeto recebe fundos do Conselho Europeu de
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Investigação, 7.° Programa Quadro da União Europeia (FP/2007-2013) / ERC Grant Agreement n. 269807).

14 A globalização é o processo pelo qual determinada condição ou entidade local estende a sua influência a todo
o globo e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de designar como local outra condição social ou entidade rival. As
implicações mais importantes desta definição são as seguintes. Primeiro, nas condições do sistema-mundo do
capitalismo ocidental não existe globalização genuína. Aquilo a que chamamos globalização é sempre a globalização
bem-sucedida de um determinado localismo. Por outras palavras, não existe uma condição global para a qual não se
consiga encontrar uma raiz local, uma fonte específica de pertença cultural. A segunda implicação é a de que a
globalização requer localização. De fato, vivemos num mundo de localização, tanto como vivemos num mundo de
globalização. Deste modo, seria igualmente correto em termos analíticos se definíssemos a situação presente e os
nossos tópicos de investigação em termos de localização, em lugar de globalização. A razão pela qual preferimos esta
última é basicamente devida ao fato de o discurso científico tender a preferir a história do mundo contada pelos
vencedores (Santos, 2001, p. 25-102).

15 Em 1979, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção Sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) para implementar legalmente a Declaração sobre a Eliminação
da Discriminação contra a Mulher. Descrita como a Magna Carta dos Direitos das Mulheres, entra em vigor a 3 de
setembro de 1981. A Convenção define “discriminação contra as mulheres” (art.° 1°) como qualquer distinção,
exclusão ou restrição baseada no sexo que tenha como efeito ou como objetivo comprometer ou destruir o
reconhecimento, o gozo ou o exercício pelas mulheres, seja qual for o seu estado civil, com base na igualdade dos
homens e das mulheres, dos direitos do homem e das liberdades fundamentais nos domínios político, econômico,
social, cultural e civil ou em qualquer outro domínio. A resolução “Direitos Humanos, orientação sexual e identidade
de gênero” foi aprovada pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em 14 de junho de 2011. A
declaração proposta inclui uma condenação da violência, assédio, discriminação, exclusão, estigmatização e
preconceito baseado em orientação sexual e identidade de gênero.

16 Na Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1963)
lê-se: “Considerando que as Nações Unidas condenaram o colonialismo e todas as práticas de segregação e
discriminação a ele associadas, e que a Declaração sobre a Concessão de Independência aos Países e Povos Coloniais proclama
nomeadamente a necessidade de trazer o colonialismo a um fim rápido e incondicional…”

17 Na esperança de acelerar o processo de descolonização, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou em
1960 a resolução 1514, também conhecida como “Declaração sobre a Concessão da Independência aos Países e
Povos Coloniais” ou simplesmente “Declaração sobre a Descolonização”. Afirma que todos os povos têm direito à
autodeterminação proclamando solenemente a necessidade de pôr fim rápido e incondicional ao colonialismo em
todas as suas formas e manifestações. O Comitê Especial de Descolonização (também conhecido por Comitê dos 24
para a Descolonização, Comitê dos 24, ou simplesmente Comitê para a Descolonização) foi criado em 1961 pela
Assembleia Geral das Nações Unidas com o propósito de monitorizar a implementação da Declaração e fazer
recomendações quanto à sua aplicação.

18 A autodeterminação externa. Sobre a diferença entre ela e a diferença interna, ver mais abaixo.

19 Disponível em: <http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_pt.pdf>. Acesso em: 18 mar.
2013.

20 Estas tensões tornam-se particularmente evidentes quando se questionam os pressupostos culturais dos
direitos humanos. Veja-se, a título de exemplo, a concepção intercultural de direitos humanos que tenho vindo a
propor. Ver Santos, 2006 e 2014 (no prelo). Ver também Eberhard (2002).

21 Dois terços da ajuda humanitária da UE são canalizados através de ONGs. Ver Mazower, 2012.

22 Este tema é tratado em detalhe em Santos, 2013b.
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23 Tanto o Cristianismo como o Islã distinguem entre suicídio e martírio e condenam o primeiro e veneram o
segundo. Há, no entanto, diferenças no que respeita aos atos de imolação. No Cristianismo, mártir é aquele que não
recusa a morte como testemunho da sua fé; mas só é sacrifício e não suicídio se a morte não é procurada ativamente.
Ao passo que no Islã a procura da morte por amor de Alá pode ser considerada um sacrifício e não um suicídio.

24 Ver Fico, Carlos et al. (Orgs.), 2008.

25 Para uma análise mais aprofundada desse aspecto, ver Abrão e Torelly, 2010.

26 Foi na gestão do Ministro Tarso Genro, após uma ampla reforma administrativa em 2007, que em apenas
dois anos — 2008 e 2009 — cerca de 20 mil pedidos de anistia foram apreciados, um número similar à totalidade
dos processos julgados nos seis primeiros anos da Comissão (criada em 2001). O atual Ministro, José Eduardo
Cardoso, tem dado continuidade a esta gestão.

27 O Memorial, com inauguração prevista para 2014, será sediado na cidade de Belo Horizonte. Tem como
propósito constituir-se simultaneamente numa política de reparação e memória por meio da narrativa das vítimas
como forma de recontar a história e reparar as violações sofridas.

28 De 2008 até o presente, foram realizadas 68 Caravanas, em 20 estados brasileiros. As Caravanas permitiram
que mais de 2.000 (dois mil) testemunhos fossem relatados e apreciados nas localidades onde ocorreram as violações
de direitos humanos durante o período ditatorial. O êxito das Caravanas da Anistia tem despertado o interesse de
pesquisadores e observadores internacionais, a exemplo da recente reportagem publicada no jornal francês Libération,
sob o título “Brésil: La Caravane du Pardon”. In: Libération, Paris, 23 jul. 2012.

29 Ver Abrão, Paulo et al. (2010).

30 As Clínicas do Testemunho começam a funcionar em abril de 2013, em Porto Alegre, São Paulo, Rio de
Janeiro e Recife, e atenderão, neste primeiro ciclo, 700 vítimas e familiares. O projeto contempla três dimensões: a)
atenção às vítimas; b) capacitação de profissionais e; c) geração de conhecimento sobre atenção a vítimas de violência
de Estado. O público central do programa são os anistiados políticos e poderá ser ampliado a qualquer vítima de
violência de Estado.

31 A propósito da Lei de Anistia de 1979, diz Tarso Genro (2012): “A compreensão majoritária nos meios
judiciais, até agora, foi que: primeiro, houve ‘anistia recíproca’; segundo, que esta foi sustentada por um contrato
político inscrito na Constituição Federal de 1988, orientado pela Lei de Anistia de 1979; e terceiro, que o Estado
democrático de direito assimila, sem pudor, tal compreensão da anistia — ou seja, os que deram sustentação à
violação dos direitos humanos poderão ‘anistiar a si mesmos’ — mesmo que isso implique o ingresso, na ordem
jurídica democrática em montagem, de um traço essencial de um regime de exceção: a designação autoritária de
quem perdoa e de quem é perdoado”. Na Argentina, o Presidente Raul Alfonsin promulgou duas leis de anistia com
o objetivo de pôr fim à escalada de julgamentos dos militares que governaram o país durante a ditadura: a Ley de
Punto Final (1986) e a Ley de Obediencia Debida (1987). Em 2005, o Supremo Tribunal da Argentina revogou estas leis
com base na inconstitucionalidade.

32 Dentro dos limites da interpretação dominante da Lei da Anistia de 1979, a Presidenta Dilma criou em 2011
a Comissão Nacional da Verdade, que foi instalada oficialmente em 16 de maio de 2012. Esta Comissão visa apurar
as graves violações de direitos humanos cometidas entre 1946 e 1988 por agentes do Estado. É formada por sete
membros nomeados pela presidenta e catorze auxiliares, que atuarão durante dois anos. No final, apresentarão um
relatório dos principais resultados, o qual poderá ser público ou poderá ser apenas enviado para a presidenta da
República ou o ministro da defesa. A Comissão terá o direito de convocar vítimas ou acusados das violações para
fazerem depoimentos, ainda que a convocação não tenha caráter obrigatório e terá também acesso a todos os
arquivos do poder público sobre o período, mas não terá o poder de punir ou recomendar que acusados de violar
direitos humanos sejam punidos. A Comissão deverá colaborar com as instâncias do poder público para a apuração
de violação de direitos humanos, além de enviar aos órgãos públicos competentes dados que possam auxiliar na
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identificação de restos mortais de desaparecidos. Também identificará os locais, estruturas, instituições e circunstâncias
relacionadas à prática de violações de direitos humanos e também eventuais ramificações na sociedade e nas
estruturas estatais. A proposta original desta Comissão passou por diversas mudanças, principalmente para atender às
exigências dos militares. Por exemplo, o termo “repressão política” foi retirado da proposta inicial; a Comissão atual
prevê o “exame” de violações de direitos humanos, enquanto a proposta de 2010 previa a “apuração”; a investigação,
além de englobar fatos ocorridos durante o regime militar (1964 e 1985), como fora inicialmente proposto, englobará
fatos que ocorreram entre os anos de 1946 e 1988.

33 O processo do Constitucionalismo transformador na Bolívia também assumiu a centralidade dos direitos da
“Terra Mãe” (Pachamama). Embora estes direitos não estejam contemplados explicitamente na Constituição de 2009,
contam por outro lado com uma avançada Lei Marco da Terra Mãe e Desenvolvimento Integral para Viver Bem
(Suma Q’amaña), o desenvolvimento integral e os direitos da natureza estabelecendo orientações para a política
pública de um Estado declarado como plurinacional.

34 No início da década de 1990 o movimento de luta contra o apartheid na África do Sul obteve uma importante
vitória na consolidação da equação entre igualdade e diferença: os negros sul-africanos conquistaram a igualdade em
relação aos brancos sul-africanos sem terem de prescindir da diferença da sua história, cultura, experiência de vida e
subjetividade.

35 O então Ministro da Educação, Tarso Genro, teve um papel central na introdução destas políticas. Veja-se,
por exemplo, o programa ProUni na sua versão original (criado pela MP n. 213/2004 e institucionalizado pela Lei n.
11.096, de 13 de janeiro de 2005), destinado a conceder bolsas de estudo em instituições privadas de educação
superior a estudantes de baixa renda com reserva de bolsas para portadores de deficiência e “autodeclarados negros,
pardos ou índios”.

36 A ementa do projeto “Dispõe sobre ação compensatória, visando a implementação do princípio da isonomia
social do negro em relação aos demais segmentos étnicos da população brasileira, conforme direito assegurado pelo
artigo 153, parágrafo primeiro, da Constituição da República.”. Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=190742>. Acesso em: 9 mar. 2013.

37 Parecer CNE/CEB n. 15/2010, constando “a necessidade de formulação de orientações mais específicas às
escolas da Educação Básica e aos sistemas de ensino na implementação da obrigatoriedade do ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana nos currículos. Estas deverão ser formuladas pelo Conselho Nacional de Educação
(CNE). Portanto, uma das atribuições do CNE deverá ser a elaboração das Diretrizes Operacionais para a Educação
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”.

38 O Parecer CNE/CEB n. 15/2010 foi reexaminado e reescrito pela Conselheira Relatora Nilma Gomes, após
estudar detalhadamente todo o rico e controverso material que chegou ao conhecimento da Câmara de Educação
Básica (CEB) do Conselho Nacional de Educação (CNE), o qual subsidiou a redação do novo Parecer. O novo
Parecer (n. 6/2011) seria aprovado por unanimidade.

39 Ver a propósito: <http://www.seppir.gov.br/destaques/Cartilha%20Quilombola-screen.pdf>. Acesso em:
23 ago. 2013.

40 Parecer CNE/CEB n. 13/2012, aprovado em 10 de maio de 2012.

41 Parecer CNE/CEB n. 16/2012, aprovado em 5 de junho de 2012.

42 A Resolução CNE/CP n. 1, de 30 de maio de 2012, estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em
Direitos Humanos e a Resolução CNE/CP n. 2, de 15 de junho de 2012, estabelece as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Ambiental.

43 Sobre este tema, ver Santos, 2002 e 2009b.

44 Disponível em: <http://www.eselx.ipl.pt/ciencias-sociais/tratados/1986.htm>. Acesso em: 13 mar. 2013.
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45 Entre outros, ver Frank, 1969; Cardoso e Falleto, 1969; Ianni, 1971.

46 Sobre o movimento dos não alinhados, ver, entre outros, Prashad, 2007.

47 Sobre a NOEI, ver Bhagwati, 1977; Cox, 1979; e Murphy, 1984.

48 O relatório Brundtland (O Nosso Futuro Comum), elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento em 1987, consagrou a ideia de desenvolvimento sustentável concebido como o desenvolvimento
que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias
necessidades. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/12906958/Relatorio-Brundtland-Nosso-Futuro-Comum-
Em-Portugues>. Acesso em: 26 ago. 2013. No início da década de 1990 foi publicada uma das melhoras críticas do
pensamento dominante sobre o desenvolvimento: Sachs (1992).

49 Não admira, pois, o surgimento da proposta de criação de um banco de desenvolvimento dos BRICS. Para
não provocar reações adversas, diz-se que o banco complementará o Banco Mundial. Na verdade será seu rival.

50 A Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, reuniu 50 mil pessoas no Rio
de Janeiro entre 13 e 22 de junho e realizou-se 20 anos depois da Rio-92, a cimeira mundial que consagrou o conceito
de desenvolvimento sustentável. O fim do megaevento ficou marcado por protestos crescentes das ONGs e de
institutos de investigação em relação aos resultados pouco ambiciosos alcançados. Numa carta entregue ao secretário-
geral da ONU, Ban Ki-moon, as ONGs e várias personalidades de renome mundial afirmam que “o futuro que
queremos tem compromisso e ação, não é só promessas, e o documento final da conferência é fraco e muito aquém
do espírito e dos avanços conquistados nos últimos 20 anos”.

51 Pesquisa de Orçamentos Familiares 2009 (POF 2009) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?
id_pesquisa=25>. Acesso em: 23 ago. 2013. De acordo com um levantamento realizado pela FecomercioSP, com
base nos dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2009 (POF 2009) do IBGE, no Brasil existem pouco mais de
57 milhões de famílias. Deste total, mais da metade concentra-se na classe média (52%). As demais classes de renda
dividem-se da seguinte forma: classe E (22%), classe D (17%), classe B (5%) e classe A (4%). No estudo considerado,
a classe C é a denominada classe média. Comparando os dados da POF anterior (2003), observa-se ainda mais
claramente a ascensão da classe média ao longo dos anos. Em 2003, a classe média representava apenas 19 milhões de
famílias (39% do total). Em seis anos, o que se verifica é a inserção de 11 milhões de famílias na classe média,
totalizando 30 milhões.

52 Na Venezuela, a pobreza extrema foi reduzida de 40% em 1996 para 7,3%, a mortalidade infantil baixou de
25 por 1000 para 13 por mil no mesmo período. Em boa parte resultado das medidas governamentais, como, por
exemplo, restaurantes populares para os setores de baixos recursos e aumento do salário mínimo, hoje o salário
mínimo regional mais alto, segundo dados da OIT.

53 Segundo o relatório do Banco Mundial, “A mobilidade econômica e o crescimento da classe média na
América Latina”, em finais de 2012, 35% da população do Equador pertencia à classe média, enquanto em 2003 a
percentagem era de apenas 14%, representando um aumento de 21 pontos percentuais.

54 Segundo o relatório de 2010 do PNUD, a classe média na Bolívia sofreu um aumento substancial em termos
de percentagem da população.

55 Segundo o relatório do Banco Mundial “A mobilidade econômica e o crescimento da classe média na
América Latina”, a classe média na Argentina no período entre 2003 e 2009 aumentou de 9,3 milhões para 18,6
milhões. Este aumento de mais de 9,3 milhões representa 25 por cento da população total da Argentina, a maior
percentagem de crescimento da classe média em toda a região durante a última década.

56 Ver adiante neste texto o tratamento detalhado dado ao conceito que Ruy Mauro Marini (1977) denominou
de subimperialismo.
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57 Deixo apenas dois exemplos desta tendência global: as terras férteis em Gambella (Etiópia) estão a ser usadas
para produzir e exportar arroz (entre outros produtos) para a Arábia Saudita, desalojando a população Anuak
(disponível em: <http://www.grain.org/article/entries/4064-land-grabs-threaten-anuak>); a China tem comprado
terras no Benin para plantar vegetais, milho e cana destinados à sua população (disponível em:
<http://www.grain.org/article/entries/4575-land-grabbing-and-food-sovereignty-in-west-and-central-africa>).
Acesso em: 26 ago. 2013.

58 Ver ABRASCO, 2012a, p. 11.

59 Ver ABRASCO, 2012a, p. 11.

60 Ver ABRASCO, 2012a, p. V-VIII.

61 Ver ABRASCO, 2012a, p. V-VIII.

62 A lei dos agrotóxicos (Brasil, 1989) e o decreto que regulamenta esta lei (Brasil, 2002) definem que essas
substâncias são: “os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores
de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas,
nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade
seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados
nocivos”.

63 Na safra que envolve o segundo semestre de 2010 e o primeiro semestre de 2011, o mercado nacional de
venda de agrotóxicos movimentou 936 mil toneladas de produtos, sendo 833 mil toneladas produzidas no País e 246
mil toneladas importadas. Ver SINDAG — Sindicato Nacional das Indústrias de Defensivos Agrícolas. Vendas de
defensivos agrícolas são recordes e vão a US$ 8,5 bi em 2011. (Disponível em: <http://www.sindag.com.br/noticia.php?
News_ID=2256>. Acesso em: 22 abr. 2012) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Seminário de
mercado de agrotóxico e regulação. Brasília, 2012. A quantidade de fertilizantes químicos por hectare (kg/ha) chama a
atenção na soja (200 kg/ha), no milho (100 kg/ha) e no algodão (500 kg/ha) (ABRASCO, 2012a, p. 17).

64 Mato Grosso é o maior consumidor de agrotóxicos, representando 18,9%, seguido de São Paulo (14,5%),
Paraná (14,3%), Rio Grande do Sul (10,8%), Goiás (8,8%), Minas Gerais (9,0%), Bahia (6,5%), Mato Grosso do Sul
(4,7%), Santa Catarina (2,1%) (ABRASCO, 2012a, p. 18).

65 Ver ABRASCO, 2012b, p. 390.

66 Ver Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida. Disponível em:
<www.contraosagrotoxicos.org>. Acesso em: 20 set. 2012.

67 Ver Rigotto (Org.) et al., 2011, e Siqueira (Org.) et al., 2011.

68 O documento síntese do “Estudo epidemiológico da população da região do Baixo Jaguaribe exposta à
contaminação ambiental em área de uso de agrotóxicos” apresenta dados quantitativos e está disponível em:
<http://www.memorialapodi.com.br/linha-do-
tempo/docs/2010/08/Pesquisa%20,%20Estudo%20Epidemiologico%20da%20Populacao%20do%20Baixo%20Jaguaribe%20,%20Doc%20Sintese%20dos%20Resultados%20Parciais%20da%20Pesquisa%20,%2008.2010.pdf
Acesso em: 18 mar. 2013.

69 A morte de José Maria Filho acirrou os debates acerca do tema e da gravidade da situação, mobilizando a
comunidade, Igreja e as suas pastorais sociais, sindicatos, ambientalistas e movimentos sociais, como o MST, que
recentemente lançou a Campanha Nacional contra o Uso de Agrotóxicos e Pela Vida. Criou-se, assim, o Movimento
21 (que inclui, entre outros, movimentos sociais, lideranças comunitárias, estudantes, pesquisadores, cientistas,
agricultores etc.) fazendo referência à data do assassinato de Zé Maria. O movimento reivindica a criação da Lei
Federal Zé Maria do Tomé, coibindo a pulverização aérea de agrotóxicos.

70 A afirmação é de Egon Heck, coordenador do Conselho Indigenista Missionário, que assina o artigo “Mato
Grosso do Sul — Piraju, a um passo da cova”. O artigo está disponível em: <http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?
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system=news&action=read&id=6549>. Acesso em: 21 ago. 2013.

71 A informação provém, também, do Conselho Indigenista Missionário. Ver:
<http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&action=read&id=6549>. Acesso em: 18 mar. 2013. Contudo,
o problema vivido pelos Guarani-Kaiowá não se restringe às reintegrações de posse: são frequentes, também, os
ataques às aldeias, os assassinatos de lideranças e os casos de violência contra indígenas. Diante da demora na
demarcação de terras e da possibilidade de ações de despejo mesmo em áreas já homologadas, conforma-se um
cenário de permanente insegurança e instabilidade para estas populações. Vários territórios têm sofrido ataques:
Arroio Korá (já homologado em 2009), Potrero Guasu (declarado como terra indígena desde 2000) e Tey’ikue, entre
eles. Neste último, um fazendeiro confessou o assassinato do jovem indígena Denilson Barbosa, de apenas 15 anos. A
este respeito, leia-se a nota do Conselho da Aty Guasu Guarani Kaiowá, disponível em:
<http://solidariedadeguaranikaiowa.wordpress.com/page/2/>. Acesso em: 18 mar. 2013.

72 Ver, a propósito, o artigo de denúncia do MST, disponível em: <http://www.mst.org.br/node/11558>.
Acesso em: 28 ago. 2013.

73 Entre muitos outros, a situação dos povos Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul — vítimas constantes de
políticas ambíguas por parte do Estado Brasileiro, que ora demarca terras, ora solicita a reintegração de posse em
favor dos fazendeiros — é um exemplo de como os grandes interesses econômicos têm impactado, ao longo do
tempo, as formas de organização territorial dos povos indígenas. A prática de aldeamento, que se processou a partir
da criação do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) em 1910, nasce já com a intenção de também disponibilizar
terrenos para a colonização e exploração dos recursos da região (Mura, 2005; Lima, 1995). É preciso ter em conta
que, historicamente, o Estado criou as condições para que as fazendas se estabelecessem progressivamente nos
territórios dos Kaiowá e Ñandeva. Após a guerra entre Brasil e Paraguai, que redefiniu as linhas de fronteira, inicia-se
a exploração econômica da região, com a concessão da exploração dos ervais, pelo Governo do Mato Grosso, à
Companhia Matte Larangeira (Barbosa da Silva, 2009). Com a perda da concessão exclusiva por parte da Matte
Larangeira em 1916 (Ferreira e Brand, 2009), a chegada de novos colonos à região e o aldeamento por parte do
Governo Federal, o cenário sofre algumas mudanças. A partir da década de 1970, entretanto, a violência contra os
Guarani-Kaiowá toma maiores proporções: as matas são derrubadas para a implantação das fazendas, as populações
são deslocadas compulsoriamente para as reservas do SPI, e unidades políticas diferentes entre os Kaiowá são
obrigadas a conviver nos espaços designados pelo Estado (Mura, 2005). Desde então, os direitos destes povos têm
sido sistematicamente ameaçados.

74 A lei antiterrorista, em vigor no Chile desde 1984, tem sido evocada, quase que exclusivamente, nos últimos
tempos, como forma de desarticular a luta dos povos mapuches relativamente à sua reivindicação por autonomia e
território — território que foi subtraído pelo Estado chileno durante a chamada “Pacificação da Auracania”, já na
segunda metade do século XIX. A aplicação de leis antiterroristas constitui uma absoluta violação dos direitos destes
povos: as investigações são mantidas em sigilo por longo tempo, a prisão preventiva pode ultrapassar um ano e
podem ser convocadas testemunhas anônimas. O Chile, entretanto, não é o único país a utilizar este expediente com
vistas a criminalizar os movimentos sociais: Paraguai, Honduras e outros países também aprovaram leis antiterroristas.
Para saber mais sobre a luta mapuche e as tentativas de silenciamento do Estado chileno, veja-se:
<http://www.brasildefato.com.br/node/250>. Acesso em: 18 mar. 2013.

75 No caso do Equador e Bolívia, este divórcio político baseia-se na contradição entre a política econômica
extrativista e o regime do Sumak Kawsay ou Suma qamaña (Buen Vivir) reconhecido na Constituição, concebido
como uma alternativa ao desenvolvimento. Este divórcio manifesta-se de formas diversas: promulgação de leis
frontalmente contrárias ao espírito e à letra da Constituição; ataques verbais e públicos da parte do governo aos
dirigentes dos movimentos indígenas e sociais; protagonizando contramarchas quando os movimentos indígenas
convocam mobilizações no exercício do direito à resistência, como sucedeu no caso das últimas mobilizações no
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Equador, em março de 2012; criminalizando o direito à resistência, (por exemplo, segundo os relatórios das ONGs
de direitos humanos Comissão Ecumênica de Direitos Humanos — CEDHU e Ação Ecológica, existem 200
pessoas processadas por participar nas mobilizações sociais). A 25 de fevereiro de 2013 o Tribunal Penal do Equador
condenou dez pessoas pelo delito de tentativa de terrorismo organizado; e, através da deslegitimação e criminalização
da justiça indígena acusando-a de supostos linchamentos e violação de direitos humanos (Caicedo, 2012; Llasag 2010).
Na Bolívia, a decisão de construir, sem consulta prévia, uma autoestrada que atravessa o TIPNIS (Território Indígena
e Parque Nacional Isiboro-Sécure) gerou um confronto persistente entre o Governo e parte das organizações
indígenas. O distanciamento é evidente em especial com a CIDOB (Confederação de Povos Indígenas da Bolívia),
das terras baixas; e com uma parte do CONAMAQ (Conselho Nacional de Ayllus e Markas do Qullasuyu), das
terras altas.

76 Aqueles que procuram estabelecer pontes entre os movimentos indígenas e os governos progressistas, como é
o meu caso, vêm-se frequentemente numa posição insustentável. Ver Santos, 2010, e Santos (Org.) 2012a e 2012b. Em
alguns países, como por exemplo no Equador, uma esquerda pro-indígena está a emergir ou a reemergir depois dos
fracassos da última década. No caso do Equador esta esquerda juntou-se à volta do candidato presidencial Alberto
Acosta nas eleições de 2013. Os resultados decepcionantes (resultados eleitorais acessíveis em:
<http://www.eleccionesenecuador.com/informacion-resultados-elecciones-ecuador-84.html>) revelam uma
profunda divisão entre os dirigentes indígenas e as comunidades que decorre do fato de as resoluções adotadas pelos
dirigentes não resultarem de consultas amplas com as comunidades. Na Bolívia, é paradoxal que um Estado que se
define como plurinacional, com um Presidente indígena, tenha sido denunciado pelos indígenas do TIPNIS perante a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) por violar os direitos dos povos indígenas protegidos pela
Constituição e pelo direito internacional.

77 O novo código florestal, aprovado em maio de 2012, permite um aumento do desmatamento e da extração
ilegal de madeira, além de inviabilizar que os povos indígenas se beneficiem das políticas e programas de manejo dos
recursos florestais hoje presentes em suas terras. Muitas são as lacunas que este documento potencializa, dentre as quais
destaca-se o “desmonte do sistema de controle da exploração de florestas nativas e transporte de madeira no país”
(Lima, Valle e Azevedo, 2012). Em termos concretos, o novo código legitima o manejo da reserva legal sem
aprovação de plano de manejo e desarticula o sistema de controle de origem dos produtos florestais. Era a partir
deste sistema de controle que o governo federal tinha, até então, condições de atuar sobre o tráfico de madeira
extraído ilegalmente. Lima, Valle e Azevedo (2012) explicam, em artigo técnico, os flancos oriundos do Projeto de
Lei n. 1.876/99, que deu origem ao Novo Código Florestal (hoje, Lei n. 12.651/2012). Para consultar o texto integral
do Código, veja-se: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm>. Para aceder
ao artigo técnico, veja-se: <http://www.institutocarbonobrasil.org.br/ecossistemas1/noticia=730404>. Acesso em:
18 mar. 2013.

78 A Proposta de Emenda Constitucional n. 215 (PEC 215/2000) foi aprovada em março de 2012 na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Na sua formulação original, a PEC 215 propunha que fosse
atribuído ao Congresso Nacional a responsabilidade pela demarcação das terras indígenas e quilombolas, podendo,
também, ratificar (ou não) demarcações previamente feitas. A parte relativa à ratificação das terras já demarcadas não
foi adiante, mas o restante da PEC 215 tramita na Câmara dos Deputados. Em março de 2013, o deputado
Mandetta (DEM-MS) apresentou um requerimento propondo criação de uma comissão especial para proferir um
parecer relativamente à PEC 215. Para acessar o texto integral da PEC 215, ver:
<http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD19ABR2000.pdf#page=69>. Acesso em: 18 mar. 2013.
Outra Proposta de Emenda Constitucional, a PEC 38/1999, propõe que seja da competência do Senado Federal a
demarcação das terras indígenas. É importante observar, na movimentação política em torno da PEC 215, a sinergia
com os resultados propostos por outros documentos, como o Código Florestal, a Portaria n. 303 e o Projeto de Lei
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n. 1.610/96. Todos estes documentos trazem por trás a articulação da Bancada Ruralista e significam passe livre para
os projetos de hidroelétricas, mineradoras e madeireiras.

79 A Portaria n. 303, publicada em julho de 2012 pela Advocacia Geral da União (AGU), promete efeitos
deletérios caso entre em vigor. De acordo com esta Portaria, o usufruto dos recursos existentes nos territórios
indígenas, por parte de suas populações, passa a ser restrito. Do mesmo modo, inviabilizam-se novas demarcações,
sendo possível submeter à revisão as áreas já demarcadas. Note-se que estas condições não só acirram a situação de
insegurança e de violência contra os povos indígenas, reforçando uma situação de fascismo social, como também
permitem a expansão desenfreada do neoextrativismo no Brasil. O Conselho Indigenista Missionário (CIMI)
apresenta os retrocessos em um de seus informes: “entre os entendimentos da portaria, está a revisão de demarcações
e homologações, além da não necessidade de consulta às comunidades afetadas pela construção de hidrelétricas e
demais grandes obras, expansão de fronteiras agropecuárias e exploração de minérios”. Em fevereiro de 2013, em
reunião com o Presidente Nacional da OAB, no Estado de Roraima, indígenas de diversas etnias solicitaram revisão
de toda a legislação relativa à demarcação de suas terras, apelando para a sua inconstitucionalidade. O texto integral da
Portaria n. 303 está disponível em:
<http://www.agu.gov.br/sistemas/site/PaginasInternas/NormasInternas/AtoDetalhado.aspx?idAto=596939>.
Acesso em: 19 mar. 2013. Para acessar o informe do CIMI, veja-se: <http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?
system=news&action=read&id=6547>.

80 Segundo o Secretariado Nacional do CIMI, a Funai quer retomar a regulamentação da Convenção 169 da
OIT. Contudo, segundo a mesma instituição (CIMI), a Articulação dos Povos Indígenas Brasileiros (APIB) não vê
razão para retomar a regulamentação da consulta sem a revogação da dita Portaria. A este respeito, veja-se o informe
n. 1.034/2012 da CIMI. O documento está disponível em: <http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?
system=news&action=read&id=6547>. Acesso em: 18 mar. 2013.

81 Um artigo da ativista socioambiental Telma Monteiro desvenda a questão extrativista por trás da proposta da
hidroelétrica de Belo Monte. Com mapas detalhados, Monteiro apresenta a concentração de recursos minerais na
região: “Nas terras indígenas da região do Xingu próximas aos canteiros de obras da UHE Belo Monte, estão
concentrados pedidos de autorizações de pesquisa e lavra de minerais nobres, como ouro, diamante, nióbio, cobre,
fósforo, fosfato”. Belo Monte, entretanto, é apenas um sintoma de um projeto de exploração muito mais amplo,
conforme explica Monteiro: “todo o plano [Plano Nacional de Mineração 2030 — PNM] nos leva a antever um
grande e único processo de exploração mineral na Amazônia, já precedidos da destruição imposta pelos projetos
hidroelétricos e hidrovias. A exploração do grande potencial mineral identificado na Amazônia, especialmente em
terras indígenas, está, pelo menos no papel e no Congresso Nacional, em curso, bem pontuada nos planos do
governo federal com projetos significativos para facilitar o conhecimento geológico do Brasil”. O artigo de Monteiro
está disponível em: <http://ponto.outraspalavras.net/2012/09/18/como-belo-monte-viabiliza-mineracao-em-terras-
indigenas/>. Acesso em: 13 mar. 2013.

82 Sobre o impacto ambiental deve atentar-se que na mineração de ouro a céu aberto o ouro extraído é em
geral entre 1 e 2 gramas de ouro por tonelada de terra removida. Há depois que contar com o tratamento químico
da terra removida, a contaminação de águas e as imensas crateras abertas depois de a mina ser abandonada.

83 “A fim de que não constitua, pois, um formulário inútil, o pacto social contém tacitamente esta obrigação, a
única a poder dar forças às outras: quem se recusar a obedecer à vontade geral a isto será constrangido pelo corpo
em conjunto, o que apenas significa que será forçado a ser livre”. Disponível em formato ebook:
<http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/contratosocial.html#11>. Acesso em: 22 ago. 2013.

84 Despacho expedido pela Justiça Federal de Naviraí (Mato Grosso do Sul). O documento está disponível para
consulta no site do Ministério Público Federal: <http://6ccr.pgr.mpf.gov.br/destaques-do-site/decisao-que-defere-a-
liminar-em-acao-possessoria-incidente-sobre-a-t-i-puelito-processo-no-0000032-87-2012-4-03-6006/view>.
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Também é digno de nota que, em outubro de 2012, o Ministério da Justiça suspendeu a liminar que autorizava o
despejo da população indígena de Pyelito-Kuê/Mbarakay. Entretanto, foi decidido que, até a finalização do processo
de demarcação deste território, a população Guarani-Kaiowá deste tekoha deverá restringir-se a uma área de um
hectare (10.000 m2). Para saber mais, veja-se informação da Articulação dos Povos Indígenas (APIB):
<http://blogapib.blogspot.pt/2012/10/suspenso-o-despejo-da-comunidade.html>. Acesso em: 28 ago. 2013.

85 Trecho da carta da Comunidade Guarani-Kaiowá do tekoha Pyelito Kuê/Mbarakay (no município de
Iguatemi, no Mato Grosso do Sul) para o Governo e Justiça do Brasil. Documento disponível na íntegra em:
<http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&action=read&id=6553>. Acesso em: 18 mar. 2013.

86 Ver a propósito Sanchez, 2001, p. 5-142.

87 A informação, que se disseminou na internet, sobre um possível suicídio coletivo causou mais distorções do
que entendimento da causa guarani-kaiowá. O CIMI publicou uma nota específica sobre o assunto
(http://cimi.org.br/site/pt-br/?systemnews&conteudo_id=6578&action=read), dizendo que morte coletiva não é o
mesmo que suicídio coletivo.

88 Originalmente publicado em Marini (1977). Disponível em: <http://www.marini-
escritos.unam.mx/006_acumulacion_es.htm>. Acesso em: 23 ago. 2013.

89 Os argumentos avençados por estes autores para contestar a teoria de Marini baseiam-se em quatro grandes
ideias-chave: a) desenvolvimento econômico nacional e crítica da perspectiva imputada a Marini de estagnação
econômica; b) a troca não é inteiramente desigual; c) o subimperialismo e as trevas; d) a sobre-exploração do
trabalho. Para uma análise aprofundada desta controvérsia, ver Luce (2011), capítulo 5.1.7 “Cardoso e Serra: um não
debate”, disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/36974/000817628.pdf ?sequence=1>.
Acesso em: 28 ago. 2013.

90 Ver, a propósito, sobre o modelo de desenvolvimento em curso no Brasil e sua relação com outros países do
Sul global, neste caso, Angola e Moçambique, “A História Contada pela Caça ou pelo Caçador? Perspectivas sobre o
Brasil em Angola e Moçambique”. Disponível em: <http://www.pacs.org.br/files/2013/03/Relatorio-Africa.pdf>.
Acesso em: 26 ago. 2013.

91 A decisão para a construção da via que no seu tramo II atravessa o TIPNIS foi alcançada sem que fosse
realizada uma consulta prévia. Em resposta, no ano de 2011 os indígenas das terras baixas realizam a VIII Marcha
Indígena em defesa do TIPNIS, pela Vida e pelo Território. O Governo tentou travar esta marcha chegando
inclusivamente à repressão violenta em Chaparina, mas a vontade dos marchistas e o apoio nas cidades fez com que
chegasse à sede do governo, alcançando a aprovação de uma lei que declarava a intangibilidade do TIPNIS (Lei n.
180 de Proteção do TIPNIS) e, portanto, suspendia a construção da polêmica via. Pouco depois, o governo
impulsionou uma contramarcha de indígenas, colonizadores e produtores de coca que demandavam a construção da
autoestrada; sendo aprovada uma nova norma (Lei n. 222 de Consulta aos Povos Indígenas do TIPNIS), que
habilitava uma consulta em relação à intangibilidade. Com essa norma e uma resolução do Tribunal Constitucional
Plurinacional que condicionava a consulta a uma concertação prévia com os indígenas, o Governo desenvolveu no
segundo semestre de 2012 um processo de consulta — muito posterior ao previsto — a que resistiram os dirigentes e
várias comunidades do TIPNIS, que entretanto haviam realizado sem resultados a IX Marcha Indígena, desta vez em
sinal de repúdio da consulta que segundo o seu critério não tem qualquer legitimidade ou validade por não ser prévia,
nem concertada, nem livre, nem informada. Desse modo, a própria consulta estabelecida na Constituição foi objeto
de disputa e o seu resultado tem diferentes interpretações. Para uma cobertura detalhada e completa da VIII Marcha
Indígena, assim como documentos e leis sobre este conflito, ver Fundación Tierra (http://marcha.ftierra.org/).

92 A posição e justificação oficial do governo em relação à autoestrada através do TIPNIS pode encontrar-se no
livro do vice-presidente do Estado, Álvaro García Linera (2012). Para uma crítica radical da ação oficial, ver Raúl
Prada (2012).
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93 Pressionado pela VIII Marcha Indígena e alegando “incumprimentos” por parte da empresa, o presidente
Evo Morales rescindiu em abril de 2012 o contrato com a brasileira OAS para a construção da autoestrada através
do TIPNIS. Esta decisão afetou também o financiamento do BNDES.

94 Embora a autoestrada através do TIPNIS não figure explicitamente entre as iniciativas da IIRSA, assume-se
que tem um alcance geopolítico no âmbito dos projetos de infraestrutura previstos pela IIRSA em matéria de
transporte, energia e comunicações.

95 Esta defesa foi particularmente eficaz por ser feita por um líder político muito querido na Bolívia pelo papel
ativo que teve em defender o governo legítimo de Evo Morales quando da tentativa de golpe de Estado que em
agosto de 2008 pôs o país à beira da secessão.

96 Ver, a propósito, Santos e Trindade, 2003a e 2003b, e os volumes resultantes do projeto internacional
“Reinventar a Emancipação Social”, que realizei entre 1999 e 2002, envolvendo 69 investigadores de 6 países: África
do Sul, Brasil, Colômbia, Índia, Moçambique e Portugal. O projeto pode ser consultado em:
<www.ces.fe.uc.pt/emancipa>. Os resultados principais da investigação estão publicados no Brasil em seis volumes:
Santos (Org.), 2002a, 2002b, 2003, 2005a, 2005b e 2009.

97 Basta referir que em 2012, o BNDES estabeleceu uma meta de 2 bilhões de dólares de empréstimos para as
empresas brasileiras a operar em Angola, o que representa uma das maiores parcelas de financiamento no exterior.
Em 2003, ano de início da presidência de Lula, a cifra de investimento do BNDES situava-se nos 200 milhões de
dólares apenas.

98 Ver a propósito: <http://www.mst.org.br/node/8437>. Acesso em: 28 ago. 2013.

99 A sublinhar a sua visibilidade, este prêmio negativo foi entregue numa cerimônia simbólica em que a palestra
central foi proferida pelo prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz. Ver:
<http://www.publiceye.ch/en/news/press-release-27th-january-2012/>. Acesso em: 22 ago. 2013.

100 Ver a propósito: <http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/os-protestos-contra-o-projeto-da-vale-em-
mocambique>. Acesso em: 22 ago. 2013.

101 Não é uma tarefa fácil, como revela o caso do ativista moçambicano de justiça ambiental, Jeremias Vunjave,
impedido de entrar no Brasil para participar da conferência da ONU Rio+20 (junho de 2012), onde vinha denunciar
os atropelos da multinacional Vale em território moçambicano. Perante o clamor mundial que a deportação causou,
as autoridades brasileiras autorizaram-no a entrar numa segunda tentativa.

102 Este programa tem um figurino semelhante ao do programa Prodecer, programa de cooperação brasileira e
japonesa para o desenvolvimento agrícola do Cerrado brasileiro. Subjacente a ambos está a mesma intenção de
estrangeirização e concentração de terra.

103 Só entre outubro de 2008 e setembro de 2009 mais de 56 milhões de hectares de terra foram comprados
ou arrendados no mundo, sendo que dois terços estão na África subsaariana (Deininger et al., 2011).

104 Disponível em: <http://www2.fct.unesp.br/nera/projetos/clements_fernandes-2013.pdf>. Acesso em: 31
ago. 2013.

105 Disponível em: <http://www.dialogosdospovos.org/es/articulos/169-o-neocolonialismo-brasileiro-em-
mocambique.htm>. Acesso em: 31 ago. 2013.

106 Sobre o conceito de fascismo social, ver Santos, 1998, 2002, p. 447-58, e 2006, p. 295-315.
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