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DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                 
A EXPERIÊNCIA DO BRASIL PÓS-1988 

 

RESUMO 

 

A presente dissertação de mestrado tem como objetivo central localizar o 
desenvolvimento do direito à assistência social no Brasil pós-1988 dentro de 
um contexto mais amplo de construção do significado contemporâneo dos 
direitos humanos e da afirmação destes últimos no Brasil contemporâneo. Para 
tanto, no primeiro capítulo deste trabalho procuramos apreender o significado 
contemporâneo dos direitos humanos por meio da discussão dos principais 
elementos contidos naqueles documentos em que se fizeram presentes as 
primeiras idealizações e positivações dos direitos civis, políticos, sociais, 
econômicos e culturais, e que acabaram por dar forma à atual concepção dos 
direitos humanos. Feito isso, no segundo capítulo, buscamos mostrar como o 
significado dos direitos humanos no Brasil se amplia a partir da Constituição 
Federal de 1988, dando início a uma verdadeira Era dos Direitos no país – isso 
por meio de um processo de sucessivas conquistas que darão lugar, entre 
outras coisas, à criação de programas nacionais de direitos humanos e de 
políticas públicas para a implementação dos direitos conquistados nos planos 
civil, político e social. Por fim, no terceiro e último capítulo, a fim de demonstrar 
como no período pós-1988 a legislação brasileira continua a se manter em 
sintonia com as principais Convenções e Declarações Internacionais de 
direitos, a exemplo da Declaração de Viena de 1993, tentaremos indicar como 
os preceitos defendidos em tais documentos de direitos aparecem na Lei 
Orgânica da Assistência Social/LOAS e na Política Nacional de Assistência 
Social/PNAS, destacando o Benefício de Prestação Continuada/BPC. A 
hipótese do trabalho é de que a atual política de assistência social no Brasil 
segue uma tendência internacional de especificação dos direitos humanos, ao 
contrário da interpretação hegemônica no Serviço Social brasileiro, que 
compreende a presente política como tendo um caráter focalista de orientação 
neoliberal. 

 

 

Palavras Chaves: Direitos Humanos, Direitos Humanos no Brasil 
Contemporâneo, Assistência Social no Brasil pós-1988. 
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HUMAN RIGHTS AND SOCIAL ASSISTENCE 

THE BRAZILIAN EXPERIENCE POST-1988 

 

ABSTRACT 

 

The basic purpose of this masters-thesis is to outline the development of social 
assistance in Brazil in the period after 1988, within a broader context of building 
the contemporaneous meaning of human rights and their affirmation in 
contemporaneous Brazil. Therefore, in the first chapter of this thesis we seek to 
learn about the contemporaneous meaning of human rights, by means of a 
discussion on the basic elements in those documents in which were presented 
the first idealizations e positivations of civil, political, social, economic and 
cultural rights, and which ended up shaping the actual concept of human rights. 
Having done this, in the second chapter we want to show how the meaning of 
human rights in Brazil widened based on the Federal Constitution of 1988, 
marking the beginning of a real era of rights in the country – through a process 
of successive conquests which will give place, amongst other things, to the 
creation of national human rights programs and public policy programs for the 
implementation of conquered rights in civil, politic and social plans. Finally, in 
the third chapter, in order to show how in the period after 1988 the Brazilian 
legislation maintains itself in line with the principle international rights 
conventions and declarations (ex. The Vienna Declaration - 1993), we try to 
indicate how the precepts defended in this 'rights documents' appear in the 
Organic Law of Social Assistance (LOAS) and in the National Policy of Social 
Assistance (PNAS), highlighting the Benefit of the Continuous Installment 
(BPC). The hypothesis of this thesis is that actual social assistance policy in 
Brazil is following an international tendency of specification of human rights, 
contrary to the hegemonic interpretation in the national Social Service, which 
understands the actual policy as having a focusing character of neo-liberal 
orientation. 

  

Keywords: Human Rights, Human Rights in Contemporaneous Brazil, Social 
Assistance in Brazil post-1988 
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INTRODUÇÃO 

 A relação entre a afirmação dos direitos humanos e a prática das/os 

assistentes sociais tem tido sua importância cada vez mais reconhecida por 

tais profissionais. Tal fato não se deve a outra razão, que não a insuperável 

finalidade que as une, qual seja, o horizonte comum de assegurar que todas as 

pessoas – independentemente da classe social em que se encontram situadas, 

mas, sobretudo, aquelas que estão em condições mais vulneráveis – devam 

ser respeitadas e ter todos os seus direitos reconhecidos, resguardados e 

efetivados numa perspectiva de totalidade – isso, por se apresentarem na 

sociedade em condições desfavoráveis tanto no campo econômico, como no 

campo político. 

 Entretanto, muito embora a defesa dos direitos humanos pareça estar 

tão intimamente ligada à prática do Serviço Social e conste como um dos 

princípios fundamentais do Código de Ética Profissional em vigor desde 1993, 

ainda é incipiente a discussão que se faz em torno da temática na literatura 

produzida por essa área do conhecimento. Em razão disso, são poucos os 

trabalhos publicados por assistentes sociais, nos quais se reconheça na defesa 

dos direitos humanos um importante agente para a almejada transformação 

societária proposta pelo projeto ético-político da categoria. 

 Uma das possibilidades de explicação de tal fato pode ser dada pela 

existência de uma corrente hegemônica dentro do Serviço Social brasileiro 

formada por marxistas que, para refletir sobre os direitos humanos, se 

fundamentam numa obra juvenil de Karl Marx, A Questão Judaica, na qual o 
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filósofo alemão faz uma dura crítica aos direitos humanos, reconhecendo-os, 

no fim das contas, como direitos da classe dominante burguesa. 

Publicado em fevereiro de 1844 no primeiro e único número dos Anais 

Franco-Alemães, junto à Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, A 

Questão Judaica representa o ato de fundação da crítica marxista aos direitos 

humanos. Escrito por Karl Marx no ano de 1843 quando tinha apenas 25 anos 

de idade, o ensaio é um texto de polêmica contra o jovem hegeliano Bruno 

Bauer em sua análise da religião judaica.1 

 

Então, o jovem Marx realiza duas distinções que acabariam se tornando 

recorrentes dentro da tradição teórico-política por ele fundada no decorrer do 

século XIX: 1) emancipação política e emancipação humana; 2) direitos do 

homem e direitos do cidadão. 

 

Por meio da primeira distinção, busca-se mostrar que a separação entre 

Estado e religião, isto é, a ultrapassagem da religião de Estado por meio da 

edificação de um Estado laico (a emancipação política da religião), não 

acarreta a libertação do ser humano em relação ao sentimento religioso (a 

emancipação humana da religião), da mesma forma que a diminuição do peso 

da propriedade privada na formação do corpo eleitoral, o amolecimento do 

sufrágio censitário, não torna o homem livre da propriedade privada. 

 

A cisão do homem entre a vida pública e a vida privada, levada a cabo 

através da emancipação política, encontra-se na base da segunda distinção 

                                                 
1  O núcleo central da crítica de Marx a Bauer gira em torno do fato deste último ter limitado a sua 
análise do judaísmo à questão religiosa, deixando de lado o seu fundamento secular, real, isto é, a vida 
burguesa e seu apogeu com o sistema monetário. 
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estabelecida pelo jovem Marx – aquela realizada entre os direitos do homem 

(droits de l’homme) e os direitos do cidadão (droits du citoyen), ou seja, por um 

lado, os direitos do homem burguês que não passa de uma mônada isolada 

dobrada sobre si mesma, os direitos do homem egoísta, os direitos do 

interesse pessoal, os direitos do homem separado do homem e da 

comunidade, enfim, os direitos do membro da sociedade civil burguesa, e, por 

outro lado, os direitos do membro da comunidade política, a aparência política 

da sociedade civil burguesa, que, como tal, se submete à essência social 

burguesa. 

 

 Desse modo, para Marx, os direitos do homem acabam submetendo os 

direitos do cidadão à medida que o citoyen é declarado servo do homme 

egoísta, do bourgeois. Com isso, a revolução política levada a cabo pelos 

direitos humanos realiza a dissolução da vida burguesa sem criticá-la 

radicalmente, isto é, sem questionar o fato de que o cidadão na democracia 

política é apenas uma abstração submissa ao burguês, um ser alienado, não 

um ser genérico real, que não consegue ter consciência do fato de que o 

cidadão abstrato é a forma que mantém velado o homem egoísta (MARX, 

2005). 

 

 O equívoco original de Marx tem raízes históricas à medida que, quando 

da redação de A Questão Judaica, o processo de generalização dos direitos 

humanos encontrava-se apenas nos seus inícios, estando a nascente classe 

operária desprovida de direitos políticos essenciais para a construção da luta 

posterior pelos direitos sociais, a exemplo do sufrágio universal e da liberdade 
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de associação, o que obviamente acarretava a sua marginalização dentro do 

sistema parlamentar representativo. 

 

 Por conseguinte: 

 
“(...) O núcleo do erro de Marx é a sua ligação com o modelo 
histórico dos direitos do homem, que considera como o único 
possível, a sua incapacidade de compreender o sentido capaz 
de transformar o conceito e o seu dinamismo, através do qual os 
direitos escaparam da dependência da classe burguesa que os 
criou” (PECES-BARBA, 1993: 76). 

 

Dessa forma, a análise marxiana dos direitos humanos é em grande 

medida anacrônica, visto que muito se mudou na concepção dos diretos 

humanos do século XIX, época em que Marx produzia as suas obras, até os 

dias atuais. Ademais, muitas dessas mudanças, particularmente as que dizem 

respeito aos direitos sociais, se devem à influência política exercida pelo 

pensamento do próprio filósofo alemão. 

 Sendo assim, para que se evite qualquer tipo de equívoco teórico e, 

mais ainda, para que uma correta leitura crítica desse trabalho possa ser 

realizada, deixamos claro, desde já, que nossa compreensão acerca dos 

direitos humanos condiz com aquela trazida pela Declaração Universal de 1948 

e corroborada pela Declaração de Viena de 1993. Ou seja, adotamos aqui o 

significado contemporâneo dos direitos humanos, no qual se entende que tais 

direitos se configuram como uma unidade indivisível, interdependente e inter-

relacionada, que possui alcance universal e abrangem o conjunto dos direitos 

civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. 
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 É importante ressaltar que o atual significado atribuído aos direitos 

humanos é fruto de um processo de construção histórica, o qual foi alcançado 

por meio de diversas lutas e reivindicações populares protagonizadas, ao longo 

da história, pelos mais diferentes atores sociais. Por isso, não obstante a 

Declaração Universal tratar os direitos humanos como direitos naturais, 

partilhamos da idéia de historicidade dos direitos, que foi indubitavelmente 

corroborada pelo pensador italiano Norberto Bobbio, em sua (já) clássica obra 

A Era dos Direitos (BOBBIO,1992). 

 Outra questão relevante a ser destacada é o fato de os direitos humanos 

terem sido concebidos no Ocidente, mais precisamente na Europa e nas treze 

colônias inglesas na América do Norte, onde se conseguiu perceber, com 

maior nitidez histórica, a intensidade dos movimentos que impulsionaram o 

desenvolvimento da tradição dos direitos humanos, sobretudo, a partir dos 

séculos XVII e XVIII. Tal fato explica, em parte, as dificuldades encontradas na 

afirmação desses direitos nas demais partes do mundo, inclusive no Brasil, 

onde a tradição dos direitos humanos só se fez perceber, com o significado 

assumido por tal tradição no pós-Segunda Guerra Mundial, junto à luta pela 

redemocratização do país no decorrer das décadas de 1970 e 1980. 

 Nesse sentido, em relação à trajetória histórica do processo de 

conquistas dos direitos humanos, é possível identificar três importantes ciclos 

de afirmação que irão se apresentar como momentos de conquista, em maior 

ou menor medida, dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. 

 Assim, entre os séculos XVII e XVIII, a luta pelos direitos humanos foi 

direcionada para a conquista dos direitos civis e políticos e influenciada, direta 
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ou indiretamente, pelo pensamento liberal e democrático, cujos principais 

expoentes teóricos foram, respectivamente, o filósofo inglês John Locke (1632-

1704) e o filósofo genebrino Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Nessa 

época, vivenciou-se um momento de grande efervescência científica, política e 

filosófica na Europa, que foi decisivo para o desenvolvimento da consciência 

histórica acerca dos fatos sociais, o que trazia consigo a idéia de 

transformação.  

 Em meio a essa conjuntura, a classe social emergente, a burguesia, que 

já havia imprimido sua imponência na esfera econômica, apoiar-se-á nesses 

novos pilares teóricos, liberal e democrático, para modificar as relações 

existentes nas esferas civil e política, onde o poder ainda estava concentrado 

nas mãos das monarquias absolutistas e, em termos de classe social, na figura 

da aristocracia feudal. 

 Dentro desse contexto, influenciada, em maior ou menor proporção, pelo 

ideário do pensamento liberal e democrático, a burguesia conduziu três 

grandes revoluções políticas: a Revolução Inglesa (1688), a Revolução 

Americana (1776) e a Revolução Francesa (1789), sendo esta última o marco 

inicial da Idade Contemporânea e um dos inícios (junto à Revolução Industrial) 

do período que o historiador Eric Hobsbawm batizou de a Era das Revoluções 

(1789-1848). 

 Desse modo, no decorrer do século XVIII, até meados do século XIX, a 

burguesia conseguiu empreender com êxito substantivas mudanças no Estado, 

na economia e na sociedade. O antigo Sistema Feudal ruiu, aparecendo em 

seu lugar um novo modelo de Estado (o Estado Liberal); um novo modo de 
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produção (o MDP capitalista); e uma nova forma de sociedade, não mais 

composta por estamentos, mas sim dividida em classes sociais. 

 Nessa época, entre as classes sociais que começavam a surgir, 

aparecia uma nova, o proletariado. A característica marcante da classe 

proletária residia no fato dela estar despojada da propriedade privada dos 

meios de produção e, por conta disso, ter que vender sua força de trabalho nas 

recém criadas fábricas, como único meio para assegurar sua sobrevivência.  

 Portanto, sem alternativa para adquirir as condições materiais básicas a 

sua existência, o proletariado teve que se submeter a uma intensa exploração 

por parte da burguesia, sendo compelido a exaustivas jornadas de trabalho em 

instalações insalubres, ou mesmo perigosas, recebendo em troca uma 

baixíssima remuneração. 

 Diante dessa conjuntura, os direitos civis e políticos conquistados pelas 

revoluções burguesas dos séculos XVII e, sobretudo, do século XVIII, 

passaram a não ser suficientes para garantir a liberdade e o bem-estar de 

todos. Então, o sentido de igualdade restrito ao âmbito jurídico-formal passou a 

ser questionado e, cada vez mais, se tornou claro o fato de que era necessária 

a luta pela equidade econômica para que a idéia de igualdade pudesse ganhar 

substância.  

 Em meio a esse quadro, a partir de meados do século XIX, o 

pensamento liberal se confrontará com o pensamento socialista. Ao contrário 

do primeiro, este último exercerá uma crítica ferrenha ao princípio da 
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propriedade privada, defendendo que só por meio da extinção desta os 

homens poderiam se tornar livres e iguais uns aos outros.  

 Nesse momento, o grande expoente intelectual do pensamento 

socialista foi o filósofo alemão Karl Marx, cujas obras influenciaram 

sobremaneira as lutas empreendidas pelo movimento operário e se mantiveram 

com grande vigor, mesmo depois de sua morte, em 1883, repercutindo até os 

dias atuais.  

 Sob a influência do ideário socialista, a pretensão de Revolução retornou 

às mentes do povo oprimido, e o proletariado exerceu um papel capital naquela 

que representou uma nova fase de conquistas na tradição dos direitos 

humanos, a qual se inicia de modo substantivo no ano de 1848: a reivindicação 

pelos direitos econômicos, sociais e culturais.  

 Então, dá-se início ao segundo momento de conquista dos direitos 

humanos, com uma conseqüente ampliação do seu significado, o qual passou 

a incorporar na sua concepção a primazia da defesa dos direitos econômicos e 

sociais, como sendo peça fundamental para o efetivo exercício dos direitos 

civis e políticos. 

 Já  o terceiro ciclo de afirmação dos direitos humanos terá sua origem 

nos anos pós-Segunda Guerra Mundial com os chamados novos direitos, os 

quais começam a ser reclamados pelos segmentos minoritários (politicamente 

e/ou socialmente) da população: mulheres, crianças, afro-descendentes, 

pessoas com deficiência, pessoas com relações homoafetivas etc, os quais 

continuavam às margens da proteção jurídico-formal. Por isso, serão tais 
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segmentos os responsáveis por encabeçar a luta pela ampliação do significado 

dos direitos humanos, a partir de meados do século XX, apoiados na idéia do 

direito à diversidade.2 

 É evidente que as batalhas travadas pela conquista dos direitos 

humanos, ao longo dos tempos, não transcorreu de maneira linear, sem que as 

contradições se encontrassem presentes, pois que, no processo de construção 

e ampliação desse conjunto de direitos, seus defensores se depararam com 

inúmeros oponentes. 

 De fato, alguns acontecimentos têm o poder de expressar por si só, de 

maneira contundente e, ao mesmo tempo, amarga, o quanto a humanidade é 

capaz de promover atos absolutamente abomináveis. A Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918) e a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) são exemplos 

paradigmáticos disso. 

 Tais guerras trouxeram aos olhos de todos terríveis espetáculos de 

mortandade e crueldade, corroborados pelas estatísticas contabilizadas na 

escala dos milhões: 1.500.000 armênios mortos pelo governo turco no primeiro 

conflito mundial e 6.000.000 de judeus mortos pelo Nazismo no segundo 

conflito. 

 Com o fim da Segunda Guerra Mundial, diante das cifras de seres 

humanos dizimados, a comunidade internacional percebeu que a criação de 

mecanismos multinacionais que coibissem os crimes contra a humanidade era 

algo inadiável. 

                                                 
2  Sobre os ciclos de afirmação dos direitos humanos, ver: MONDAINI, Marco. Direitos 
Humanos. São Paulo: Contexto/UNESCO, 2008. 
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 Nesse sentido, a história deu um grande avanço. O primeiro passo foi a 

criação da Organização das Nações Unidas – ONU, em 1945, logo após o fim 

do segundo conflito mundial. Tal Organização é formada pela união de diversos 

países com intuito de prezar pela segurança internacional, evitando novas 

guerras como a que a humanidade acabara de assistir e, também, com a 

primazia de lutar pela promoção dos direitos humanos.  

 Passados três anos da sua fundação, a ONU dá o passo que seria 

aquele a assumir a posição de marco fundamental na história dos direitos 

humanos: a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no ano 

de 19483, a qual traz no corpo do seu texto um conjunto de direitos 

reconhecidos como fundamentais e inerentes a todos os homens e, além disso, 

advoga a idéia de que os princípios de universalidade, internacionalidade, 

indivisibilidade, indissociabilidade e interdependência devem nortear a 

aplicação dos mesmos.  

 Outrossim, a partir da Declaração de 1948, ficou entendido que os 

direitos humanos não devem ter fronteiras nem nacionalidade, pois são direitos 

universais, devendo alcançar a todos. Sobre o inovador caráter de 

universalidade conferido à Declaração, dirá Bobbio (1992:28):  

“[...] Somente depois da Declaração Universal é que podemos 
ter a certeza histórica de que a humanidade – toda a 
humanidade – partilha alguns valores comuns; e podemos, 
finalmente, crer na universalidade dos valores, no único sentido 
em que tal crença é historicamente legítima, ou seja, no sentido 
em que universal significa não algo dado objetivamente, mas 
algo subjetivamente acolhido pelo universo dos homens [...]”.   
  

                                                 
3  Bobbio (1992:27) sublinha sobre este documento que: “[...] A Declaração Universal dos 
Direitos do Homem pode ser acolhida como a maior prova histórica até hoje dada do consensus omnium 
gentium sobre um determinado sistema de valores [...]”.  
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 Todavia, é factível que esses importantes avanços no campo dos 

direitos humanos tenham sido seguidos de inúmeros retrocessos em torno dos 

mesmos, pois logo no fim da Segunda Guerra, dois grandes blocos de poder, 

com orientações políticas diversas, se formavam: o primeiro, o bloco socialista, 

liderado pela então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS); o 

segundo, o bloco capitalista, sob a liderança dos Estados Unidos da América 

(EUA).  

 Esses dois blocos logo passaram a protagonizar uma disputa de 

dominação ideológica que, a todo o momento, ameaçava ir além da persuasão 

política e chegar ao conflito armado. Tal conflito, caso viesse a acontecer, 

promoveria uma verdadeira devastação da humanidade, uma vez que o 

armamento bélico das duas potências tinha configuração nuclear, sendo capaz 

de destruir por inteiro todas as formas de vida do Planeta (Hobsbawn, 1995). 

 Embora a Guerra não tenha se dado diretamente entre a União Soviética 

e os Estados Unidos, dezenas de conflitos armados aconteceram nos países 

da África e da Ásia, onde as tropas locais eram equipadas por um dos grandes 

blocos de poder, promovendo cenas de terror em seus países, sem que a 

Europa Ocidental e a América do Norte fossem atingidas diretamente. 

 Frente a esse quadro, apenas em 1966, quase vinte anos após a 

proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos é que se iniciou o 

“processo de ‘juridicização’ dos direitos humanos, com a elaboração de dois 

tratados internacionais – o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o 

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais” (PIOVESAN, 

2003:98; COMPARATO, 2007). 
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 No entanto, enquanto tais tratados eram assinados pelos mais diversos 

países, aqueles do mundo periférico (leia-se: África, Ásia e América Latina) 

continuavam a conviver com o desrespeito cotidiano aos direitos humanos. 

 Como já foi aludido, nos países do continente africano e asiático, 

diversos ataques de grupos armados promoveram verdadeiros genocídios em 

seus territórios, ao passo que, nos países da América Latina, entre os quais o 

Brasil, dava-se início a uma série de golpes de Estado de caráter civil-militar 

responsáveis por escreverem mais páginas trágicas na história da humanidade 

–  ditaduras estas que tolheram gravemente os direitos civis e políticos de seus 

cidadãos. 

 Esse paradoxo, no qual, de um lado, pôde-se ver no âmbito formal a 

elaboração de tratados em defesa dos direitos humanos e, de outra parte, 

verificou-se uma prática real que conduziu ao desrespeito dos mesmos, 

evidencia o caráter não linear e contraditório da história, pelo qual o processo 

de expansão e retração de direitos está a acontecer permanentemente. 

 Uma vez feita, ainda que minimamente, as considerações necessárias 

ao entendimento do processo de construção histórica dos direitos humanos e 

da sua concepção atual, de forma a ressaltar o movimento contraditório de 

afirmação e negação que perpassa o caminho de tais direitos, de agora em 

diante, trataremos, ainda que de maneira sumária, da discussão acerca do 

tema no Brasil contemporâneo. 

 Antes de tudo, é necessário ter em mente que o Brasil possui uma 

formação histórico-social bastante complexa, a qual influenciou e continua a 
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influenciar, diretamente ou indiretamente, o processo de luta e conquista de 

direitos. 

 A complexidade da formação histórico-social brasileira remonta aos 

primórdios da colonização portuguesa, especialmente, a partir da segunda 

metade do século XVI, ocasião em que, já vivenciando o processo, chamado 

por Marx, de acumulação primitiva do capital, Portugal decide fazer do Brasil 

uma empresa de grande lucratividade4.  

 Com esse objetivo, a metrópole lusitana implantou aqui um regime 

econômico baseado em grandes extensões de terra, um sistema de 

monocultura voltado para a exportação e assentado na exploração da mão-de-

obra escrava. Reuniu, para isso, três povos de origens diferentes: o branco 

português (na condição de homem livre e/ou senhor); o indígena nativo (o qual 

foi inicialmente escravizado, mas logo teve sua população dizimada); o negro 

africano (trazido de seu continente de origem na condição de escravo). 

 Para José Murilo de Carvalho (2005:21), “escravidão e grande 

propriedade não constituíram ambiente favorável à formação de futuros 

cidadãos”. Aos escravos não estavam sequer assegurados os direitos civis, já 

que eram vistos como propriedade do senhor de engenho e não como 

cidadãos. Da mesma forma, “não se pode dizer que os senhores fossem 

cidadãos. Eram, sem dúvida, livres, votavam e eram votados nas eleições 

municipais [...] Faltava-lhes, no entanto, o próprio sentido de cidadania, a 

noção de igualdade de todos perante a lei [...]” (ibid.) 

                                                 
4  Para maior aprofundamento sobre essa discussão, ver PRADO JR, Caio. Formação do Brasil 
Contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, 1942. 
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 Por essas e outras razões, o desenvolvimento da idéia de cidadania no 

Brasil foi sendo construído a passos lentos. Além disso, o próprio processo de 

conquista dos direitos no Brasil contemporâneo, deu-se de maneira particular: 

aqui, ao contrário do que aconteceu na maior parte dos países do velho 

mundo, a conquista dos direitos sociais precedeu a conquista dos direitos civis 

e políticos. Conforme resumiu Carvalho:  

 “[...] Aqui, primeiro vieram os direitos sociais, implantados em 
período de supressão dos direitos políticos e de redução dos 
direitos civis por um ditador que se tornou popular. Depois 
vieram os direitos políticos, de maneira também bizarra. A maior 
expansão do direito do voto deu-se em outro período ditatorial, 
em que os órgãos de representação política foram 
transformados em peça decorativa do regime. Finalmente, ainda 
hoje muitos dos direitos civis, [...], continuam inacessíveis 
[...]”.(2005:219,220).       
  

 Esse contraditório processo de modernização conservadora que, de uma 

parte, promoveu a industrialização e a modernização da economia do país e, 

de outra, manteve intocável a antiga estrutura das relações de poder político, 

foi a fórmula encontrada pela burguesia nacional a fim de empreender sua 

Revolução. Ou seja, a nova classe dominante não irrompeu radicalmente com 

os antigos detentores do poder, mas sim, para usar um termo recuperado por 

Gramsci, optou por realizar uma Revolução Passiva.  

 Ou seja, ao contrário do que aconteceu na Europa e nas treze colônias 

inglesas na América do Norte, aqui não houve um rompimento entre a 

burguesia industrial e os grandes latifundiários rurais, pois que, ao invés de 

uma rescisão, criou-se, na verdade, um grande acordo cujo resultado foi a 

convivência das velhas práticas oligárquico-rurais com as modernas relações 

burguesas-industriais. 



 

 22

 Assim, influenciado por um contexto de processos carregados de 

continuidades e rupturas, o país passou a viver na atmosfera do seu universo 

político com o nevoeiro das práticas patrimonialistas, herdadas dos primeiros 

colonizadores, e, mais recentemente, com o vendaval das idéias neoliberais, 

difundidas nos fins do século passado pelos países do capitalismo central 

(Faoro, 2001).  

 Entretanto, de maneira paradoxal, foi em meio ao período de ditadura 

civil-militar, iniciado no ano de 1964, que a discussão em torno dos direitos 

humanos ganhou fôlego no Brasil.  

 Como reação a essa discussão e às lutas levadas a cabo no período em 

questão, a expressão direitos humanos foi traduzida vulgarmente pelos setores 

mais retrógrados das classes dominantes brasileiras como “direitos de 

bandidos”. 

 Porém, não obstante tal reação conservadora, por meio da promulgação 

da Constituição Federal de 1988, o país conseguiu dar um grande salto rumo 

ao reconhecimento dos direitos dos seus cidadãos e do dever do Estado em 

garantir os mesmos. 

 Destarte, a Constituição Federal de 1988 representou na história do 

Brasil o ponto basilar para o rompimento categórico com os sucessivos regimes 

ditatoriais que governaram o país durante uma boa parte de sua história e, 

mais ainda, revelou-se como instrumento decisivo para o início de uma 

verdadeira era dos direitos no Brasil. 
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 Dito de outra maneira, as inovações trazidas pela atual Carta Magna 

representaram a concretização, no âmbito formal, dos anseios carregados 

pelos mais diversos atores sociais que buscavam construir nesse país uma 

sociedade democrática e mais igualitária, na qual os direitos civis e políticos 

fossem respeitados, e onde se garantisse a todos os cidadãos, entre outras 

coisas, o direito à Seguridade Social, compreendida como Assistência, Saúde e 

Previdência. Seguridade Social essa que passou não mais a ser entendida 

como benemerência de um governante, mas sim como um direito conquistado 

pela sociedade e que, portanto, deve ser garantido a todos. 

 Assim, subsequentemente à promulgação da Carta Magna de 1988, 

uma série de leis passou a ser elaborada e publicada no intuito de 

regulamentar as políticas públicas de Estado a serem implantadas no Brasil, a 

fim de que, por intermédio de tais políticas, fosse possível se materializar na 

prática aquilo que estava vislumbrado no plano formal. 

 Além disso, a partir da redemocratização, tem início uma onda de 

sucessivos debates em torno da temática dos direitos humanos. O resultado 

desses debates se materializará no ano de 1996, por ocasião da publicação do 

primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH I. Posteriormente, 

tais debates avançarão, incorporando novas demandas numa segunda versão, 

a qual será publicada seis anos mais tarde, em 2002, ficando conhecida como 

PNDH II.5 

 Enquanto o PNDH I, publicado durante o primeiro governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso (1994-1998), tratava os direitos humanos de 
                                                 
5  No momento em que redigimos a presente dissertação, o Governo Lula acaba de aprovar o III 
Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH III. 
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forma a sobressaltar os direitos civis e políticos, o PNDH II, elaborado durante 

o segundo governo do mesmo presidente (1998-2002), ampliará a noção de 

direitos humanos, enfatizando a relevância e o reconhecimento dos direitos 

sociais. 

 Todavia, para além dos seus conteúdos, o grande salto de importância 

trazido por esses dois programas localiza-se na pretensão de os mesmos 

terem como objetivo servirem como norteadores das políticas públicas 

implementadas pelo Estado. Com isso, tais programas contribuíram para que 

os direitos humanos conseguissem galgar seu principal desafio na atualidade, 

isto é, ultrapassar o plano jurídico-formal e se materializar na vida prática. 

 Sendo assim, por meio das políticas públicas executadas pelo Estado é 

possível que os princípios e as garantias defendidas pelos direitos humanos 

alcancem seus principais anseios: oferecer à sociedade respeito, proteção, 

liberdade e condições de vida digna.  

 A fim de demonstrarmos a hipótese desse trabalho, qual seja, a de que 

a atual política de assistência social no Brasil, mesmo tendo um caráter 

contraditório, segue uma tendência internacional de 

especificação/concretização dos direitos humanos, ao contrário da 

interpretação hegemônica no Serviço Social brasileiro, que compreende a 

presente política como tendo um caráter focalista de orientação neoliberal, 

dividiremos o trabalho ora apresentado em três capítulos. 

 No primeiro desses capítulos, trataremos do significado contemporâneo 

dos direitos humanos. Isso, por meio da discussão dos principais elementos de 
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conteúdo de declarações de direitos humanos com grande relevância histórica, 

os quais contribuíram substancialmente, cada qual ao seu tempo, para que os 

direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais fossem reconhecidos, 

positivados, universalizados e especificados. 

 Já  no segundo capítulo, procuraremos mostrar como o significado dos 

direitos humanos no Brasil se amplia a partir da Constituição de 1988, dando 

início a uma verdadeira era dos direitos no país. Isso tudo, por meio de um 

processo de sucessivas conquistas que deram lugar a criação de Programas 

Nacionais de Direitos Humanos, cujo objetivo, entre outras coisas, consistia em 

nortear as políticas públicas para que estas pudessem contribuir com a 

promoção de tais direitos, além de desenvolver no país, uma cultura dos 

direitos humanos. 

 Durante o terceiro e último capítulo, temos a pretensão de localizar como 

alguns dos princípios dos direitos humanos reconhecidos nacional e 

internacionalmente pelo processo especificação/concretização dos direitos, 

foram incorporados pela Lei Orgânica da Assistência Social (publicada em 

2003) e, logo após, pela Política Nacional de Assistência Social (elaborada no 

ano de 2004), trazendo como destaque a experiência do Benefício de 

Prestação Continuada/BPC, um dos principiais benefícios da proteção 

assistencial básica do Brasil.  Nesse momento, por meio de dados estatísticos, 

realizaremos uma análise procurando apontar as contradições trazidas pela 

assistência social, as quais sinalizam para um movimento dialético marcado 

pela inclusão/exclusão de direitos. 
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 Por fim, é importante ressaltar que a tentativa de fundamentação da 

hipótese central do presente estudo esboçada acima (a identificação da 

assistência social – reconhecida no Brasil como dever do Estado e direito do 

cidadão pela Constituição Federal de 1988 – como uma conquista de caráter 

contraditório no âmbito dos direitos humanos, alcançada por meio de lutas 

sociais que acabaram por situar tal direito dentro do processo de 

especificação/concretização dos direitos humanos, conforme assinalado por 

Norberto Bobbio e Gregorio Peces-Barba), traz consigo a compreensão de que 

cada um dos três capítulos que compõem a presente dissertação teve um 

papel específico a cumprir, sendo inseparáveis entre si, ou seja, os dois 

primeiros capítulos são momentos necessários na argumentação que 

desembocará no terceiro capítulo. 
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CAPÍTULO 16 

O SIGNIFICADO CONTEMPORÂNEO DOS DIREITOS 

HUMANOS7 

1.1 OS DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS 

No decorrer dos séculos XVII e XVIII, o cenário político da Europa e das 

treze colônias inglesas da América do Norte passou por importantes 

transformações no tocante ao modo de pensar e refletir sobre as relações 

sociais e de poder, o que acabou por contribuir de forma decisiva para que 

novos valores fossem sendo construídos e, até mesmo, transmitidos para 

outras sociedades.  

 

Nesse período histórico, as prerrogativas do direito natural e da teoria do 

pacto social foram se difundindo, juntamente com o princípio da igualdade 

entre os homens e da soberania popular. Nesse aspecto, as reflexões trazidas 

pelo pensamento iluminista tiveram um papel fundamental. 

 

Então, as rígidas estruturas da igreja católica, os privilégios de nascença 

e as injustas relações de poder presentes no Antigo Regime foram alvo dos 

constantes questionamentos realizados pelos filósofos do iluminismo. E, a 

                                                 
6  Para a redação desse primeiro capítulo, nos nutrimos das seguintes obras, que tratam da história 
dos direitos humanos: HUNT, Lynn. A invenção dos direitos humanos. Uma história. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2009; FLORES, Marcello. Storia dei diritti umani. Bologna: Il Mulino, 2008; 
FACCHI, Alessandra. Breve storia dei diritti umani, 2007. 
7  Como foi dito na Introdução da presente dissertação, o objetivo do Capítulo 1 limita-se à 
apresentação do significado contemporâneo dos direitos humanos, não havendo da nossa parte a menor 
intenção, pois que seria irrealizável, de construir uma história dos direitos humanos. 
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partir dos reflexos práticos provocados por tais indagações, começaram a ser 

dados os primeiros passos na trajetória histórica dos direitos humanos. 

 

Assim, por meio das discussões provocadas pelas idéias iluministas, 

emergiram os pilares de sustentação da consolidação de um ambiente social e 

político favorável à proclamação de importantes declarações de direitos, já 

citadas na introdução deste trabalho, que serão analisadas mais adiante: 

Declaração de Direitos do Estado da Virgínia (Estados Unidos, 1776); 

Declaração de Independência dos Estados Unidos da América (Estados 

Unidos, 1776); Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (França, 

1789) e Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (França, 1793). 

 

 Cabe ressaltar que todas essas declarações foram elaboradas e 

promulgadas em meio a um contexto político marcado pelo rompimento 

categórico com o antigo regime dos Estados Absolutistas, por meio das duas 

revoluções8 burguesas mais importantes da história da humanidade, quais 

sejam, a Revolução Americana (1776) e a Revolução Francesa (1789). 

 
 

1.1.1 O PENSAMENTO POLÍTICO 
 
 

Dentro desse contexto, muitos foram os teóricos a dedicar seus estudos 

à política e às relações sociais, de maneira a contribuir para a construção de 

                                                 
8  Segundo Bobbio (2007), nesse momento, o próprio sentido da palavra revolução se modifica. O 
termo revolução já era usado pelos antigos, trazendo a idéia de movimentos circulares e harmônicos, no 
qual um corpo saía e retornava ao mesmo lugar de partida. Só no século XVIII, revolução ganhará 
conotação política. Num primeiro momento, dirá respeito ao retorno a uma ordem preestabelecida de 
coisas que foi perturbada. Já, num segundo momento, que tem seu marco na Revolução Francesa de 1789, 
o termo assumirá o sentido inverso, passando a significar a mudança estrutural das relações políticas, 
sócio-econômicas e jurídico-constitucionais existentes. 
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um contexto político propício à defesa das causas postuladas pela burguesia 

revolucionária.  

 

Entre esses teóricos encontra-se localizado o pai do pensamento liberal 

e autor de uma das suas obras fundadoras, Segundo tratado sobre o governo 

(1690), o filósofo inglês John Locke (1632-1704). Em sua obra, Locke defende 

que o direito à vida, à liberdade e aos bens materiais são direitos inalienáveis 

do homem, idéia que o levou a assumir o papel de precursor intelectual dos 

direitos civis na tradição dos direitos humanos. 

  

 Desse modo, uma primeira grande contribuição dada por Locke à 

tradição dos direitos civis, a qual se consubstanciará num importante elemento 

da tradição dos direitos humanos, aparece logo em sua Carta acerca da 

tolerância, publicada em 1689, onde teórico partirá da defesa da liberdade 

religiosa diante do Estado. Assim, dá-se início à luta por uma prerrogativa tão 

cara ao pensamento liberal: a idéia de laicização do Estado.  

 

Isso, a partir da defesa de que o papel do Estado deve se restringir a 

assegurar aos indivíduos seus direitos civis, definidos por Locke como o direito 

à vida, a liberdade, a saúde física, a libertação da dor e a posse das coisas 

externas, e do princípio de que não cabe ao Estado interferir na esfera da vida 

íntima do sujeito.  

 

 Já em sua obra Segundo tratado sobre o governo, considerada a obra 

fundadora do liberalismo político, o pensador inglês reforçará o papel 

fundamental do Estado na defesa dos direitos civis, porém, advogando uma 
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idéia imprescindível ao Estado moderno, qual seja, a divisão dos poderes em 

três esferas: Legislativo, Executivo e Federativo. 

 

 Nessa mesma obra, Locke defende que, a fim de que a paz e o bem 

público sejam garantidos, tais poderes devem sempre estar limitados ao poder 

das leis, as quais devem ser conhecidas e legitimadas pela sociedade: 

 

“[...] E assim sendo, quem tiver o poder legislativo ou o poder 
supremo de qualquer comunidade obriga-se a governá-la 
mediante leis estabelecidas, promulgadas e conhecidas do 
povo, e não por decretos extemporâneos; por juízes 
indiferentes e corretos, que terão de resolver as controvérsias 
conforme essas leis [...]” (LOCKE: 1978:84). 
 

  

 Outro pensador a dar uma substantiva contribuição à idéia de separação 

dos poderes do Estado foi o barão de Montesquieu (1689-1755). Em sua obra 

Do Espírito das Leis, Montesquieu advoga que a separação e o equilíbrio entre 

os poderes do Estado é a melhor forma de assegurar a estabilidade política e a 

paz dos cidadãos. Conforme podemos ver em seus escritos, para que a 

liberdade seja alcançada, um governo deve ser de tal forma que o poder freie o 

poder: 

 “Para que não se possa abusar do poder é preciso que, pela 
disposição das coisas, o poder freie o poder [...] Tudo estaria 
perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo de principais, 
ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de 
fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar 
os crimes ou as divergências dos indivíduos [...]” 
(MONTESQUIEU, 1979:145-149). 

  
  

Nessa conjuntura, também a prática da tortura, muito comum durante o 

Antigo Regime, começa a ser abominada e abolida dos processos judiciais. O 

tema ganhou destaque nas obras de alguns dos mais notáveis pensadores da 
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época, como o próprio Montesquieu, mas, alcançou seu ápice por meio das 

idéias defendidas pelo grande expoente do iluminismo italiano, Cesare 

Beccaria.  

 

 Por meio de sua obra, Beccaria foi capaz de iniciar uma verdadeira 

revolução no direito penal, ao tecer duras críticas contra a tradição jurídica do 

seu tempo que costumava fazer uso de julgamentos secretos e utilizar a tortura 

como forma de conseguir as provas necessárias para incriminar um réu. 

 

Logo na introdução de sua obra-prima, Dos Delitos e das Penas, cuja 

primeira publicação se deu em 1764, na Itália, o teórico denuncia de forma 

contundente que, apesar dos importantes avanços trazidos pelos séculos das 

luzes, muito pouco havia sido feito com relação ao tratamento dispensado 

àqueles que estavam sendo acusados por algum crime. 

 

”[...] Ninguém se ocupou com reformar a irregularidade dos 
processos criminais, essa parte da legislação tão importante 
[...] os dolorosos gemidos do fraco, sacrificado à ignorância 
cruel e aos opulentos covardes; os tormentos atrozes que a 
barbárie inflige por crimes sem provas, ou por delitos 
quiméricos; o aspecto abominável dos xadrezes e das 
masmorras, cujo horror é ainda aumentado pelo suplício mais 
insuportável para os infelizes, a incerteza [...]”  (BECCARIA, 
2003). 

 
  

Mais à frente, já no século XVIII, outro grande pensador assumirá 

posição de destaque na trajetória dos direitos humanos. Trata-se do autor de 

Do discurso sobre a origem e a desigualdade do homem (1755) e Do contrato 

social (1792), o genebrino Jean-Jacques Rousseau (1712- 1778), que vai se 

distanciar do pensamento liberal, fazendo uma crítica contundente à 

propriedade privada: 
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"[...] O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro 
que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer 'isto é 
meu' e encontrou pessoas suficientemente simples para 
acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e 
horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, 
arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado a 
seus semelhantes: 'Defendei-vos de ouvir esse impostor; 
estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e 
que a terra não pertence a ninguém![..]” (ROUSSEAU, 
1978:259). 

  
 

Para além de sua veemente crítica à sociedade civil fundada pelo 

princípio da propriedade privada, Rousseau também segue advogando em prol 

da “soberania do povo” e do “bem coletivo”, o que possibilitou uma nova e 

essencial contribuição para os direitos humanos - a idéia da relevância 

indubitável da democracia. 

 

Assim, enquanto tais reflexões se davam no velho continente europeu, 

no Novo Mundo, precisamente nas treze colônias inglesas da América do 

Norte, o povo clamava pela independência política e econômica em relação à 

Inglaterra. Tal fato foi em grande medida impulsionado pela súbita elevação 

das taxas e tributos cobrados pela Coroa Britânica aos colonos americanos 

com o intuito de cobrir os gastos contraídos pela Guerra dos Sete Anos com a 

França, o que levou a um descontentamento generalizado daqueles que 

habitavam as colônias, conduzindo-os, em 1776, à Guerra de Independência. 

 

 Nesse momento, destacamos a influência de dois importantes 

pensadores que tiveram participação direta no processo de independência 

americana: Thomas Paine e Thomas Jefferson. 
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 O primeiro deles, Thomas Paine9, é um inglês que emigrou para a 

América em 1774, desde então se caracterizando como um ferrenho defensor 

da idéia de liberdade, com máximas que logo ganharam muito espaço no 

domínio popular, como: “onde há liberdade, aí está o meu país”.  

 

Em meio à época da Guerra de Independência, em 1776, Paine publicou 

um panfleto intitulado Senso Comum, que impressionou por sua marca de 

venda, a qual chegou a 150 mil exemplares no decorrer de doze meses. Nesse 

escrito, Paine se mostra um importante visionário, defendendo idéias de caráter 

universalistas: 

“[...] A causa da América é, em grande parte, a causa de toda 
a humanidade. Muitas circunstâncias surgiram e vão surgir, 
não sendo locais, mas sim universais, e pelas mesmas os 
princípios de todos os amantes da Humanidade serão 
afetados [...]” ( PAINE, 1982: 7-8).   

 

De outra parte, Thomas Jefferson, oriundo de uma rica família de 

fazendeiros radicada na região da Virgínia, destacou-se por rejeitar a 

subordinação dos colonos ao Parlamento Inglês e teve um papel ímpar no 

processo revolucionário de independência estadunidense, tendo sido o redator 

da Declaração de Independência Americana de 1776.  

 

Tempos depois, entre 1785 e 1789, Jefferson chegou a exercer o papel 

de embaixador na França. Nessa época, ocupou-se de fazer duras críticas aos 

regimes monárquicos em prol dos governos republicanos.  

 

“[...] Eu era inimigo ferrenho de monarquias antes da minha 
vinda à Europa. Sou dez mil vezes mais desde que vi o que 
elas são. Não há, dificilmente, um mal que se conheça nestes 

                                                 
9  Para mais informações sobre a obra de Thomas Paine procurar:  FLORENZANO, Modesto.  
Thomas Paine Revisado In: http://www.iea.usp.br/iea/textos/florenzanothomaspaine.pdf.  
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países, cuja origem não possa ser atribuída a seus reis, nem 
um bem que não derive das pequenas fibras de republicanismo 
existente entre elas [...]’ (JEFFERSON, 1979:16). 

  

Regressando à América, Jefferson disputou as eleições para a 

presidência dos Estados Unidos e, entre 1801 e 1809, ocupou tal cargo. 

Entretanto, ao que parece, preferiu ser lembrado pela posteridade por outros 

feitos que não este. Em seu epitáfio, redigido com palavras antecipadamente 

escritas pelo próprio Jefferson, lê-se tão somente: "Aqui jaz Thomas Jefferson, 

autor da declaração da independência americana, da lei da liberdade religiosa 

da Virgínia, pai da Universidade da Virgínia”. 

 

Assim, as idéias defendidas por estes teóricos iluministas foram capazes 

de dar substância aos direitos individuais, a divisão dos poderes e a soberania 

popular, contribuindo para a construção de um contexto político que possibilitou 

a redação e a proclamação das primeiras declarações de direitos humanos, 

sobre as quais passaremos a discorrer a partir dos tópicos subseqüentes. 

 

 



 

 35

1.1.2 AS DECLARAÇÕES DE DIREITOS 

 

AS DECLARAÇÕES AMERICANAS 
 
 

No desenrolar do processo de enfretamento à subalternidade política e 

econômica perante a Coroa Britânica, as colônias inglesas da América do 

Norte conseguiram no bojo de sua luta imprimir um importante legado histórico 

para toda a humanidade, pois que, para além da independência, os colonos 

americanos conseguiram redigir as primeiras cartas de direito com valor político 

e jurídico, que trouxeram em seus textos expressões de valor universal, nos 

quais todos os homens são tratados como iguais sem que se façam 

especificações de um em relação a outro. 

 

Além disso, as cartas americanas podem ser entendidas como sendo a 

primeira manifestação histórica do constitucionalismo moderno, representando, 

dessa forma, um elemento fundamental para o todo e qualquer Estado de 

Direito. Isso porque tais declarações trazem no corpo do seu texto os princípios 

e as normas fundamentais para a ordem e a instituição do Estado, 

evidenciando em seus princípios, que a defesa e a garantia dos direitos 

fundamentais se constituem como a finalidade última de qualquer governo.    

 

Assim, a primeira Declaração de Direitos a ser publicada será a da 

Virgínia, em 16 de junho de 1776, num contexto histórico em que a guerra 

contra a Coroa Britânica estava sendo travada. Entretanto, tal declaração se 

propunha a um interesse superior ao do mero rompimento dos laços políticos 

com a Grã-Bretanha, indo mais além: buscava a transformação da condição do 
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indivíduo nascido no Novo Mundo - da qualidade de súdito ao patamar de 

cidadão, sujeito de direitos.   

 
Ainda que pareça sucinta aos padrões contemporâneos de constituição, 

pois que continha apenas dezesseis artigos, a Declaração de Direitos do 

Estado da Virgínia conseguiu contemplar de maneira geral as principais 

reivindicações populares da época. Em cada um dos seus dezesseis artigos 

podemos ver expressamente manifestada a influência trazida pelo ideário do 

pensamento iluminista. 

 
Já no seu primeiro artigo localizamos o caráter universal ao qual se 

pretendia vincular tal declaração. Isso por meio do reconhecimento da 

igualdade entre os homens, conforme está escrito:  

 

“Todos os homens são, pela sua natureza, igualmente livres e 
independentes, e possuem certos direitos inatos [..] adquirir e 
possuir a propriedade de bens, bem como de procurar e obter 
a felicidade e a segurança” 10.  

 
Ademais, é possível se perceber claramente a intenção em se colocar o 

poder de soberania nas mãos do povo, salientando-se que o poder pertence ao 

povo e dele deriva. Assim sendo, caso o povo esteja descontente com algum 

tipo de governo, lhe é legitimo que tal governo seja reformado, modificado, ou 

mesmo abolido, de maneira que o bem-estar geral seja assegurado.      

 
Adiante, para pôr um ponto final nos modelos de governo adotados pelo 

Antigo Regime, o artigo quarto da referida Declaração rompe com os privilégios 

derivados do critério de nascença, estabelecendo que as funções públicas não 

                                                 
10  Acessado em http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/declaracaoamericana.html. 
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serão transmissíveis por sucessão, assim como os cargos de magistrado, 

legislador, ou juiz não devem ser hereditários.  

 
Também podemos observar a preocupação em se construir uma nação 

onde a separação entre poderes Executivo, Legislativo e Judiciário se fizesse 

presente, traduzindo bem as influências teóricas advindas do pensamento 

iluminista europeu de Locke e Montesquieu.  

 
 A presente declaração também trouxe importantes reformulações no que 

concerne ao direito ao voto, direito penal e a liberdade de imprensa: o direito ao 

voto passou a ser considerado livre; a tortura foi banida e o direito de não 

produzir provas contra si mesmo foi assegurado; toda a censura à livre 

impressa foi recriminada.  

 

Meses depois, em 4 de julho de 1776, na Filadélfia, foi promulgada a 

Declaração de Independência Americana, redigida por Thomas Jefferson com 

a colaboração de mais quatro notáveis: Benjamin Franklin, John Adams, Robert 

Livingston e Roger Sherman.  

 
Assim, a Declaração de Independência Americana trazia em si a 

indignação de um povo diante da dominação tirânica do seu colonizador: o rei 

da Inglaterra. Nesse momento, os colonos americanos passaram a não mais 

aceitar ter que se submeter às vontades e às determinações impostas pela 

Coroa Britânica. É bem verdade que tal situação foi agravada por conta da 

crise político-financeira que atingiu a Grã-Bretanha e cujos prejuízos 

pretendiam ser socializados entre os colonos americanos, os quais logo se 

manifestaram contrariamente, dando origem ao processo de independência. 
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Com isso, essas duas Declarações, juntas, foram capazes de exprimir 

as idéias de um importante processo revolucionário que estava se processando 

no campo político, mas também com rebatimentos no âmbito jurídico. Uma 

ação revolucionária que envolvia diretamente duas nações, mas que, muito 

rapidamente, influenciou dois continentes inteiros. Uma revolução que consistiu 

na libertação de uma colônia da sua metrópole, ou seja, da luta de um povo por 

sua soberania. 

 
Entretanto, tais Declarações tiveram o poder de ultrapassar seu 

propósito inicial, isto é, a libertação da condição de súdito dos colonos 

americanos diante da Coroa Inglesa, pois que, para além disso, trouxeram para 

o campo do direito a linguagem da universalidade.  

 
Por meio daquela Declaração promulgada na Virginia em 1776, pode-se 

escrever pela primeira vez na história ocidental uma nova linha, na qual se 

afirma que todos os homens são iguais. Talvez, o sentido universalista tenha 

sido o principal legado deixado para os direitos humanos por estas primeiras 

Declarações Americanas.  

 
Paradoxalmente, não obstante o caráter universalista e inovador trazido 

por tal declaração, a escravidão continuou a existir na região sul da nova nação 

americana, bem como a opressão às mulheres persistiu nas relações 

cotidianas e, além disso, o privilégio das práticas nacionalistas em detrimento 

dos interesses universais se configurou como um marco sempre presente na 

história estadunidense.  

 
Todavia, apesar de todas as contradições, aquela afirmativa de 

igualdade entre os homens se transformou numa herança que nunca mais 
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seria esquecida, sobretudo, por aqueles que, por alguma razão, eram tratados 

como menos iguais que os outros. 

 

AS DECLARAÇÕES FRANCESAS 

 

Influenciado em grande medida pelo pensamento iluminista, sobretudo 

pelas idéias defendidas por Rousseau, o povo francês deu fim ao Antigo 

Regime e publicou duas das mais importantes declarações de direitos 

humanos, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão (1789) e outra 

sob o mesmo nome em 1793. 

 

Assim como a primeira declaração Americana, a declaração francesa de 

1789 é bem sucinta, contando apenas com dezessete artigos. Evidentemente 

que as coincidências com a declaração americana não se limitam a isso, pois 

que a declaração francesa também trará nos seus enunciados uma forte 

presença dos ensinamentos iluministas.  

 

 Assim como os americanos, os franceses iniciam sua declaração 

afirmando que todos os homens nascem e permanecem livres e iguais em 

direitos ( artigo 1º). Logo em seguida, aparece o direito à vida, à propriedade, à 

segurança e à resistência a opressão, como direitos inalienáveis e 

imprescritíveis (artigo 2º).  

      Adiante, nos artigos subseqüentes, afirmava-se o direito à soberania do 

povo (artigo 3º), o direito dos presos (artigos 7º, 8º e 9º), o direito à liberdade 

religiosa (artigo 10), o direito à liberdade de expressão (artigo 11), a defesa da 

equidade no pagamento dos tributos sociais (artigo 13), a defesa da separação 
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dos poderes (artigo 16) e, finalizando a Declaração, mais uma vez, reafirma-se 

o direito à inviolabilidade da propriedade privada e à devida indenização 

quando esta for apropriada pelo poder público (artigo 17). 

 

 Com tais artigos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

conseguiu afirmar, de maneira contundente, os direitos civis do povo francês e, 

para além disso, reconhecer-lhes como direitos universais. 

 

 Por outro lado, a segunda Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1793, elaborada em meio à ascensão política dos jacobinos, 

buscou consagrar de maneira ainda mais veemente os direitos civis e defender 

vigorosamente a igualdade dos direitos políticos e sociais. Nesse âmbito, as 

inovações trazidas por esta declaração foram bastante significativas e 

representaram já um grande avanço nesse primeiro momento de conquista de 

direitos. 

 

No campo dos direitos sociais, o artigo 21 chama atenção ao preconizar 

que: “a assistência pública é dívida sagrada. A sociedade deve sustentar os 

cidadãos infelizes, dando-lhes trabalho, ou assegurando-lhes os meios de 

subsistência aos que não estejam em condições de trabalhar”.  

 

 Já, no artigo 22, é o direito à educação que se faz presente: “a instrução 

é uma necessidade de todos. A sociedade deve. pôr a instrução ao alcance de 

todos os cidadãos”.  

 

 Ademais, tal declaração segue afirmando que a soberania reside no 

povo (artigo 25) e nenhuma parcela do povo pode exercer o poder do povo 
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inteiro (artigo 26), mais ainda, que um povo sempre tem o direito de rever, 

reformar e mudar sua constituição (artigo 27). 

 

 Diferentemente da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 

1789, a conclamação final desta será em favor, não da propriedade privada, 

mas sim, da soberania popular: “Quando o governo viola os direitos do povo, a 

insurreição é, para o povo inteiro e cada uma de suas parcelas, o mais sagrado 

dos direitos e o mais indispensável dos deveres” (artigo 35).  

 

E assim cumpre-se um importante e fundamental ciclo de afirmação dos 

direitos humanos, que mais tarde deixaria a seguinte indagação: “Liberdade, 

igualdade e fraternidade para quem?” 
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1.2 OS DIREITOS SOCIAIS 

 

Se por um lado a Revolução Francesa foi decisiva para a afirmação dos 

direitos civis e dos direitos políticos, por outro, teve à frente dos seus setores 

mais radicais (os jacobinos) aqueles que procuravam afirmar que a igualdade 

entre os homens deveria ultrapassar os limites de uma mera igualdade jurídico 

formal, chegando à vida material dos indivíduos. Lançava-se ai, então, as 

sementes para o início das futuras reivindicações pelos direitos sociais.  

Por conseguinte, será somente no século XIX, quando já impulsionada 

pelo pensamento socialista, que a luta pelos direitos sociais se dará de maneira 

mais contundente, de forma a questionar as principais bases de sustentação do 

modo de produção capitalista e propor a construção de uma sociedade sem 

desigualdade social.  

 

1.2.1 O PENSAMENTO POLÍTICO 

A contribuir de forma decisiva com as questões que permeavam a 

situação da recém-nascida classe trabalhadora industrial estava o nome do 

filósofo alemão Karl Marx.  

Por meio seus estudos econômicos e políticos, Marx não só foi capaz de 

fazer uma crítica veemente ao modo de produção capitalista, como também de 

oferecer elementos convincentes à superação daquele modelo de sociedade 

fundado na propriedade privada dos meios de produção.  
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Nesse sentido, no ano de 1848, ao lado de Friedrich Engels, Marx 

lançará seu mais famoso escrito político, o Manifesto Comunista, conclamando 

a classe trabalhadora a se unir em torno de um único ideal: abolir a 

propriedade privada e construir o comunismo.  

Em um tom direto, Marx afirmava que o empenho imediato dos 

comunistas visava à derrubada da supremacia burguesa e a conquista do 

poder político pelo proletariado, de maneira a abolir a propriedade privada, 

visto que era esta a grande causa das desigualdades sociais enfrentadas pelos 

trabalhadores. Dessa forma, escreve: 

“Horrorizai-vos porque queremos abolir a propriedade privada. 
Mas em vossa sociedade a propriedade privada está abolida 
para nove décimos de seus membros [...] Acusai-nos, portanto, 
de querer abolir uma forma de propriedade que só pode existir 
com a condição de privar de toda a propriedade a imensa 
maioria da sociedade. Em resumo, acusai-nos de querer abolir 
vossa propriedade. De fato, é isso que queremos.(Marx e 
Engels,1961: 21-47). 

 

Entretanto, não só foram suas idéias, mas, sobretudo, a influência 

política de Marx decisiva para a organização dos trabalhadores em torno de um 

único projeto político, de maneira que, por mais que existissem diferentes 

correntes de pensamento, as idéias marxianas haviam conquistado 

hegemonicamente os trabalhadores – e isso os incentivava a reunir-se ao redor 

da construção de uma revolução armada e da instituição de uma ditadura do 

proletariado.  

Todavia, será no decorrer dos últimos trinta anos do século XIX, que 

importantes acontecimentos darão um novo rumo ao ideal socialista. Assim, da 
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derrota da Comuna de Paris, em 1871, passando pela morte Marx, em 1883, 

até o ano da fundação da Segunda Internacional, em 1889, o movimento 

socialista viu ser destruída a primeira experiência histórica de luta socialista 

armada até assistir ao início de um novo momento no qual se reconstrói a 

associação de organizações e partidos socialistas do mundo, a Segunda 

Internacional11.  

Nesse momento, duas novas correntes irão emergir como novos ramos 

daquele tronco inicial plantado por Marx: o socialismo real ou o comunismo 

histórico e o socialismo democrático ou a socialdemocracia.  

O que se pôde ver na experiência do socialismo real foi a criação de 

regimes marcadamente intolerantes e autoritários, nos quais imperou o 

desrespeito às diferenças e aos direitos humanos, tal qual nos casos do 

regimes autoritários capitalistas. Já na experiência da socialdemocracia, foi 

possível que se fizesse a promoção dos ideais socialistas em sociedades que, 

em maior ou menor proporção, observavam os princípios dos direitos humanos 

e da democracia.  

 

 A experiência do socialismo real se deu nos países onde a economia 

era essencialmente agrária, sendo a burguesia industrial inexistente ou muito 

insipiente, a exemplo de Rússia, China e Cuba, de maneira que, diante dessa 

situação, acreditava-se que caberia aos socialistas tomar o poder do Estado, 

estatizar os meios de produção, para que, assim, eles próprios arcassem com 

a missão de desenvolver industrialmente o país. Ter-se-ia então as condições 

                                                 
11  A Primeira Internacional nasceu em 28 de Setembro de 1864 e se caracterizou como sendo uma 
grande reunião pública internacional de operários no St. Martin's Hall de Londres, tendo como um de seus 
líderes o alemão Karl Marx.  
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materiais necessárias para a construção do socialismo enquanto fase posterior 

ao capitalismo. 

Por outro lado, nos países onde o capitalismo industrial já estava 

amadurecido, alguns setores do movimento socialista passaram a defender a 

idéia de que, ao invés de uma revolução armada, poderia se chegar ao poder 

por meio das vias democráticas, iniciando-se então a formação dos grandes 

partidos socialistas de massa. A partir daí, os partidos socialdemocratas 

passaram a disputar as eleições chegando a conquistar várias cadeiras nos 

parlamentos dos países europeus.  

Os socialdemocratas não objetivavam contribuir para o desenvolvimento 

de uma sociedade industrial, tarefa esta que estava delegada aos próprios 

capitalistas. Pelo contrário, a intenção dos socialdemocratas era servir como 

uma barreira de regulação para o capital.  

Para imprimir sua política, os socialdemocratas procuraram estabelecer 

metas a serem alcançadas em curto e médio prazo. Por isso, muito embora 

seu objetivo último permanecesse como sendo a superação da sociedade de 

classes e a implantação do socialismo, algumas medidas mais imediatas foram 

tomadas para melhorar a condição de vida dos trabalhadores. 

Entre essas medidas figuraram três principais: a democratização da 

sociedade capitalista por meio do sufrágio universal, a regulação do mercado 

de trabalho por meio de leis trabalhistas e, por fim, a socialização das 

despesas com a reprodução da força de trabalho, por meio de políticas de 
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seguridade social, como saúde, previdência e assistência social. O que se 

conseguiu por meio da criação do Estado de Bem-estar Social. 

Com o Estado de Bem-estar Social, os socialdemocratas foram capazes 

de construir aquela que talvez tenha sido a mais bem-sucedida experiência 

histórica de uma sociedade dos direitos humanos da qual se tem notícia. Isso 

porque sem precisar recorrer a um regime ditatorial e a uma conseqüente 

supressão de direitos, ou seja, respeitando as liberdades democráticas, 

conseguiu-se imprimir uma significativa barreira às investidas capitalistas 

contra os trabalhadores, ao passo que ampliou-se a gama dos direitos políticos 

e sociais devidos a estes.  

Dentro desse mesmo amplo contexto histórico, também a Igreja Católica 

irá buscar recuperar o prestígio que havia perdido entre as classes populares 

depois da queda do ancien régime. Com esse intuito, em 1891, a Igreja 

Católica despe-se de uma vez por todas dos trajes de senhora feudal e publica 

a Encíclica do Papa Leão XIII: Rerum Novarum. 

Diante dos grandes conflitos sociais que se avolumavam no século XIX – 

conflitos esses que tinham na rebeldia dos trabalhadores industriais frente a 

suas condições sociais a sua maior expressão – a Igreja lança uma proposta 

alternativa à saída apresentada pelos socialistas. Assim, centrada na idéia de 

harmonia social, é sugerido que no lugar do conflito deva existir um grande 

pacto entre as classes, de maneira tal que caberia aos trabalhadores cumprir 

suas tarefas sem se revoltar ou cobiçar a propriedade alheia, por um lado, e 

aos empregadores assumir suas obrigações com relação a seus empregados, 

pagando-lhes salários justos, por outro lado. 
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As idéias contidas na Rerum novarum conseguiram influenciar muitos 

trabalhadores em diversos países, demonstrando com isso que a Igreja 

Católica continuava a despontar como um das mais influentes instituições do 

mundo ocidental. Mais tarde, durante a primeira metade do século XX, 

começam a surgir os primeiros partidos políticos ligados à doutrina da Igreja 

iniciando o processo de formação da chamada democracia cristã.  

Diante de tudo isso, as classes trabalhadoras acabaram por conseguir 

que grande parte de suas reivindicações fossem incorporadas às cartas 

constitucionais de seus países. A exemplo disso, temos a Constituição Política 

dos Estados Unidos Mexicanos (1917), a Declaração dos Direitos do Povo 

Trabalhador e Explorado (1918) e a Constituição da República de Weimar 

(1919).  

Assim, passaremos agora a discorrer sucintamente sobre alguns dos 

principais aspectos presentes em tais documentos – isso, no que concerne aos 

avanços representados por estes em relação à afirmação dos primeiros direitos 

sociais.  

1.2.2 AS DECLARAÇÕES DE DIREITOS 

A Constituição Mexicana de 191712 

Parte da população mexicana insatisfeita com o governo do presidente 

Porfírio Diaz - que governara o México entre 1876 e 1911 por meio de uma 

verdadeira ditadura – promulgou, em 1917, uma nova Constituição. Esta ficará 

                                                 
12  Ver Comparato, Fabio K. A Constituição Mexicana de 1917 in 

http://www.dhnet.org.br/educar/redeedh/anthist/mex1917.htm 
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marcada na história por ser a primeira no mundo a conferir aos direitos 

trabalhistas o caráter de direitos fundamentais.  

Assim, a Constituição Mexicana de 1917 foi capaz de superar a 

dicotomia que se fazia presente à época entre os direitos humanos e os direitos 

sociais, algo que os Estados europeus só conseguirão realizar com o fim da 

Primeira Guerra Mundial. 

Nesse sentido, já com uma proposta vanguardista, a Constituição 

Mexicana de 1917 irá trazer uma série de artigos tratando dos direitos 

trabalhistas, assim como podemos ver no artigo 123, que trata do direito ao 

Trabalho e à Previdência Social.  

Nele se estabelece a jornada de trabalho de oito horas diárias (inciso I), 

a proibição do trabalho noturno e do trabalho insalubre para mulheres e 

menores de dezesseis anos (inciso II), fica dito que deve ser proporcionado um 

dia de descanso na semana ao trabalhador (inciso IV) e reconhece-se a 

proteção da maternidade (inciso V), definindo que as mulheres não poderão ser 

submetidas a trabalhos pesados por três meses antes do parto e que durante o 

período de lactação terão dois descansos por dia, de meia hora cada um, para 

amamentar os filhos. 

Por meio de tal declaração, se reconhece que tanto o trabalhador quanto 

o empresário mexicano estavam livres para se associar e defender seus 

respectivos interesses por meio de sindicatos (Inciso XVI).  

O direito à greve também estava posto. Nesse caso, seria considerada 

lícita quando buscassem o equilíbrio entre os direitos do trabalho e o direito do 
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capital, devendo, no caso de ocorrência no serviço público, ser avisada com 

dez dias de antecedência da paralisação. Ademais, seriam consideradas ilícitas 

somente no caso em que a maioria dos grevistas praticasse atos violentos 

contra pessoas ou contra propriedades ou em caso de guerra, desde que 

houvesse dependência do governo em relação a tal estabelecimento (Inciso 

XVIII). 

Nos casos de conflitos entre o capital e o trabalho, deveriam ser 

formadas Juntas de Conciliação e Arbitragem, formadas paritariamente por 

representantes dos patrões e dos operários (Inciso 122), sendo o patrão 

obrigado a se submeter à decisão arbitrada pela Junta, caso contrário o 

contrato de trabalho estaria revogado e o patrão obrigado a pagar indenização 

ao trabalhador (Inciso XXI). 

Ainda ficava estabelecido que o salário mínimo pago a cada trabalhador 

deveria oferecer condições suficientes para atender suas necessidades 

básicas, assim como a educação e o lazer. É previsto ainda que os 

trabalhadores teriam direito à participação nos lucros da empresa (Inciso VI) e 

que o salário não seria sujeito à penhora, compensação ou desconto (Inciso 

VII).  

Assim, ficam evidentes os grandes avanços sociais trazidos pela 

constituição mexicana já nos primórdios do século XX. Todavia, cabe 

lembrarmos que, não obstante sua grande relevância formal, as mudanças se 

restringiram a uma pequena parcela da população que trabalhava nas poucas 

indústrias que existiam no México à época, enquanto que a maioria da 
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população continuava às margens dos direitos, trabalhando em condições 

precárias. 

A Declaração do Povo Trabalhador e Explorado de 191813 

No ano de 1917, a Rússia conseguiu empreender a façanha de realizar 

a primeira experiência de Revolução Socialista bem sucedida da história. Sob a 

liderança de Lênin e do partido bolchevique, operários e camponeses tomaram 

o poder e instituíram a ditadura do proletariado. Um ano mais tarde, em 1918, 

foi promulgada a Declaração dos direitos do povo trabalhador e explorado. 

Iniciando com a afirmação de que todo o poder pertencia aos Sovietes, a 

Declaração dos direitos do povo trabalhador e explorado estabeleceu o fim da 

propriedade privada da terra, afirmando que todo o patrimônio pertencia ao 

povo (artigo 1, capítulo II), ao passo que as fábricas, minas, estradas de ferro e 

os demais meios de produção pertenciam ao Estado operário camponês (artigo 

II, ibid).  

Também está prevista nessa Declaração o armamento das massas 

trabalhadoras e a formação de um exército vermelho socialista de operários e 

camponeses, de forma a eliminar a possibilidade de restauração do poder 

pelos antigos governantes (artigo 5, ibid). Ao mesmo tempo, é prevista a luta 

para promover a paz democrática entre os povos (artigo 1, capitulo III).  

Nesse sentido, a Declaração condenou a colonização da Ásia por países 

europeus, defendendo o fim da escravização dos trabalhadores naquele 

continente (artigo 2, ibid), advogando, além disso, que o Poder Soviético 

                                                 
13  Ver Mondaini, Marco. Direitos Humanos. São Paulo: Contexto/UNESCO, 2008. 
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deveria lutar firmemente para a libertação de todos os países do jugo do capital 

(artigo 3, ibid). 

Entretanto, o desdobramento da política dos Sovietes nos é conhecida. 

Já no governo de Lênin, mas, sobretudo, durante o comando do seu sucessor, 

Stalin, a Rússia passou a viver sob o total cerceamento das liberdades civis e 

políticas imposto pelo regime ditatorial bolchevique. Como resultado disso, o 

que se viu foi, em grande parte, a história de sucessivas prisões arbitrárias e 

mortes daqueles que se expressaram contra o governo ali implantado. 

O que ficou de ensinamento da experiência trazida não só pela União 

Soviética, mas por todos os outros países que vivenciaram governos 

totalitários, nos quais os direitos individuais foram suprimidos, foi a 

compreensão de que a efetivação dos direitos sociais sem a devida 

observância aos direitos civis e políticos não representava nenhum avanço no 

grau civilizatório da sociedade – havia-se, então, que garantir todos os direitos 

em igual proporção.  

 

A Constituição da República de Weimar de 191914 

Em 6 de fevereiro de 1919, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial 

e a derrota do Império Germânico, o povo alemão promulgou sua primeira 

Constituição republicana intitulada com o mesmo nome da cidade saxônica na 

qual fora elaborada e votada – Weimar. 

                                                 
14 Ver Comparato, Fabio K. A Constituição da República e Weimar in 

http://www.dhnet.org.br/educar/redeedh/anthist/alema1919.htm  
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Referenciada como mãe de todas as Constituições do entre guerras, a 

Constituição de Weimar demonstrou sua grande contribuição para os direitos 

humanos ao conceber os direitos sociais como direitos fundamentais, algo que 

não havia sido feito por nenhuma outra Constituição européia da época.  

Entre outras coisas, nela estava prevista a criação de um sistema 

embrionário de Previdência Social (artigo 161), que consistiria num seguro de 

contribuição obrigatória, com o objetivo de preservar a saúde e a capacidade 

laborativa do trabalhador, além de ampará-lo nos casos da maternidade, da 

velhice e da invalidez.  

Para além disso, estavam previstos o direito ao trabalho e à assistência 

social, afirmando-se que todos os alemães tinham o direito de trabalhar. 

Entretanto, caso não tivessem tal direito atendido, deveriam receber 

assistência para a obtenção de suas necessidades básicas (artigo 163). 

Demonstrando a influência dos ideais socialistas de internacionalização 

da luta pelos direitos do proletariado, a Constituição de Weimar também ousou 

ao propor a criação de uma regulação internacional das relações de trabalho 

na perspectiva de se estabelecer um padrão mínimo de direitos sociais (artigo 

162).  

Outrossim, nessa constituição viam-se figurar os tradicionais direitos 

civis e políticos, como o direito à vida, à liberdade de expressão, de ir e vir, de 

associação. Destaca-se, nesse ponto, o fato inovador no que diz respeito à 

propriedade, pois muito embora se tenha reconhecido o direito à propriedade, 

faz-se a ressalva de que a propriedade deveria cumprir uma função social. 
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Apesar do pouco tempo que passou em vigor, isto é, do fim da Primeira 

Guerra até a ascensão do Nazismo, a Constituição de Weimar deixou um 

importante legado: a capacidade de unir os direitos civis e políticos, ora 

negados pelos regimes comunistas, aos direitos sociais, deixados de lado 

pelos governos liberais.  

Tal fato representou o equilíbrio necessário para o início da construção 

de uma sociedade dos direitos humanos. Entretanto, esse projeto só viria a 

ganhar fôlego com o fim da trágica experiência trazida pela Segunda Grande 

Guerra. Nesse sentido, após a Segunda Guerra Mundial, foram elaborados 

vários documentos de caráter universal que objetivavam a promoção e a 

defesa dos direitos humanos. O mais significativo deles, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, foi promulgada em 1948.  

Já outros documentos, como o Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos, lançados em 1966 e, mais tarde, a Declaração e o Programa de 

Viena, promulgada em 1993, vieram trazer importantes avanços no campo da 

positivação e concretização dos direitos humanos.    

A respeito do conteúdo desses documentos, discorremos no próximo 

item deste capítulo, de maneira a localizarmos como se procedeu o 

reconhecimento ético e o processo de positivação dos direitos humanos, e 

também, como as concepções de universalidade, interdependência e 

indivisibilidade passaram a figurar como princípio fundamental da promoção e 

defesa desses direitos. 
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1.3 DOCUMENTOS DO PÓS-SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
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Declaração Universal dos Direitos Humanos(1948), Pacto Internacional 
dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais(1966), Pacto Internacional 

dos Direitos Civis e Políticos(1966)  

 

Depois dos crimes cometidos pelo governo turco contra os armênios, no 

primeiro conflito mundial, e dos crimes cometidos pelos nazistas a diversas 

etnias, sobretudo, a judaica, no segundo conflito mundial, totalizando milhões 

de mortos, o mundo percebeu a necessidade de se criar consensos éticos que 

representassem barreiras à selvageria experimentada na primeira metade do 

século XX. Nesse sentido, em 10 de dezembro de 1948, foi promulgada a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

Por meio dela, a comunidade internacional lançou o primeiro documento 

de caráter verdadeiramente universal, que buscou estabelecer medidas de 

contenção tanto para barbáries cometidas pelo não respeito aos direitos civis e 

políticos, quanto para as barbáries provocadas pela não observância aos 

direitos sociais e econômicos. Ao lado disso, percebeu-se também a 

necessidade de proteger as minorias políticas e sociais. 

A Declaração de 1948 trazia como ideal comum alcançar todos os povos 

e nações, buscando a promoção da difusão de tais direitos e liberdades no 

intuito de promover a construção de uma ordem social pacífica. Durante o 

processo de aprovação da Declaração, quarenta e oito países votaram a favor 

e oito países se abstiveram, com nenhum voto contrário (Pedrosa, 2005). 

No campo dos direitos civis, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos irá defender regras básicas de respeito à dignidade física e moral. 

Dessa forma, condenará a prática de qualquer tipo de escravidão e servidão 
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(artigo IV) e abominará a tortura e o tratamento ou castigo cruel e desumano 

(artigo V). 

Adiante, defenderá a idéia de que ninguém poderá ser arbitrariamente 

preso, detido ou exilado (artigo IX) e que todos têm direito a igual proteção 

contra qualquer discriminação que viole os preceitos por ela assegurados, 

acrescentando que toda pessoa tem direito a receber dos tributos nacionais 

competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais 

(artigo VIII).  

Ainda no campo dos direitos civis, reafirma a primazia do direito penal 

moderno de que toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser 

presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo 

com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas 

as garantias necessárias à sua defesa (artigo XI).  

Para além disso, assegura que toda vítima de perseguição tem o direito 

de procurar e de gozar asilo em outros países, fazendo porém a ressalva de 

que tal direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente 

motivada por crime comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios 

das Nações Unidas (artigo XIV). 

No âmbito dos direitos políticos, defende-se que toda pessoa tem o 

direito à liberdade de reunião e associação pacífica (artigo XX). Também afirma 

que a vontade do povo será a base da autoridade do governo, a qual será 

demonstrada por eleições periódicas, por meio do sufrágio universal e do voto 

secreto, ou processo similar (artigo XXI).  
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 Já no que tange aos direitos sociais e culturais, afirmar-se-á a 

necessidade da educação gratuita nos níveis básicos de instrução (artigo 

XXVI), a garantia de participar livremente das manifestações artísticas e da 

vida cultural da comunidade (artigo XXVII) e o direito a uma ordem na qual os 

direitos e liberdades presentes na referida Declaração possam ser realizados 

(artigo XXVIII). 

Cerca de duas décadas após a promulgação da Declaração Universal, 

partindo da necessidade de se estabelecer caráter vinculante aos preceitos 

defendidos na Declaração de 1948, são aprovados, em 1966, dois pactos: o 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos 

Direitos Sociais, Econômicos e Culturais.  

Se, por um lado, esses Pactos representam um grande avanço para a 

positivação dos direitos humanos, por outro, eles traduzem a polarização vivida 

à época em razão da Guerra Fria, protagonizada, de uma parte, pela União 

Soviética, maior potência socialista da época e, de outra parte, pelos Estados 

Unidos da América, maior potência capitalista do momento.  

Por essa razão, tais Pactos só passaram a vigorar quase vinte anos 

mais tarde, tendo sido ratificados por trinta e cinco países. No caso do Brasil, 

tais Pactos só foram ratificados em 1992. 

Já em seu preâmbulo, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais demonstra o entendimento de que não há como se garantir 

a dignidade humana sem se oferecer as condições materiais necessárias a 
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toda a sociedade, de maneira que todos possam ter assegurada a sua 

subsistência.  

Assim, irá declarar-se que o ideal do ser humano livre, conforme 

reconhecido na Declaração Universal, só poderá ser alcançado se a cada um 

for garantido o gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais, assim como 

dos direitos civis e políticos. 

Nesse sentido, o Pacto segue reconhecendo o direito à 

autodeterminação dos povos, a igualdade entre homens e mulheres no acesso 

aos recursos, o direito de homens e mulheres ao trabalho, o direito a condições 

dignas de trabalho, o direito à greve, o direito à assistência médica, o direito à 

vida cultural, entre vários outros.  

Por outro lado, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos sairá 

em defesa dos direitos individuais, afirmando o direito a não discriminação em 

razão de cor, etnia, religião, sexo, língua ou de qualquer outra razão, o direito à 

vida, o direito de ir e vir, o direito à liberdade de pensamento, o direito a um 

julgamento justo, o direito de não ser submetido à escravidão e à liberdade de 

expressão. Tudo isso, sem deixar de fazer menção à importância de se 

assegurar também os direitos sociais, econômicos e culturais. 

 
 
 

A Declaração e o Programa de Viena de 1993 
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A dar mais um avanço na luta pela promoção e defesa dos direitos 

humanos, em 1993, foi aprovada a Declaração de Viena. Esta foi elaborada em 

meio à presença de países ocidentais e não ocidentais, tendo contado com 

uma ampla participação da sociedade civil organizada, representada por 77 

(setenta e sete) Organizações não Governamentais ali presentes. 

 
Por ter sido construída num processo que envolveu representantes dos 

mais diversos grupos sociais, pode-se perceber na Declaração de Viena a 

marca da tendência que vem acompanhando as últimas conquistas dos direitos 

humanos, qual seja, a da particularização dos direitos face à universalização. 

 
Assim, nos diversos artigos da Declaração, alguns vão tratar 

especificamente dos direitos das mulheres, outros, dos direitos dos idosos ou 

das crianças, alguns mais, dos direitos das pessoas com deficiência e, assim, 

seguem-se mais tantos, tratando particularmente da defesa dos direitos de 

grupos minoritários específicos, expressando, com isso, a mensagem de 

igualdade nas diferenças. 

 

Um aspecto inovador na Declaração de Viena, em relação à Declaração 

Universal, pode ser visto quando essa trata do valor da democracia para a 

promoção dos direitos humanos, algo que não foi historicamente possível à 

Declaração Universal em face do contexto na qual foi escrita, a Guerra Fria. 

 

Mas, indubitavelmente, uma das maiores contribuições trazidas pela 

Declaração de Viena localiza-se no reconhecimento de que os direitos 

humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados. 

Dessa forma, conclui-se que todos os direitos, isto é, os direitos civis e políticos 
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e os diretos sociais, econômicos e culturais devem ser assegurados a todas as 

pessoas em qualquer situação. 

 

Nesse sentido, a Conferência de Viena influenciará, pelo menos sob o 

ponto de vista formal, a construção das políticas públicas adotadas pelo Brasil, 

servindo de base de sustentação para os dois primeiros Programas Nacionais 

de Direitos Humanos. Sobre estes, bem como sobre o desenvolvimento dos 

direitos humanos no Brasil pós-1988 passaremos a discorrer no capítulo 

seguinte. 
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CAPÍTULO 215 
 

A AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL 
PÓS-1988 

 
 

A trajetória da afirmação dos direitos humanos no Brasil contemporâneo 

será marcada por um contexto político caracterizado pela existência de um 

processo de “modernização conservadora” (MOORE JR., 1983). Assim, por um 

lado, o Estado Brasileiro se modernizou sob o ponto de vista sócio-econômico, 

deixando aos poucos de ser um país meramente agrário-exportador, com uma 

população predominantemente rural e desenvolvendo modelos pré-capitalistas 

de produção, transformando-se numa nação urbano-industrial-capitalista. 

Todavia, por outro lado, esse desenvolvimento sócio-econômico não deu 

início a uma transformação política radical no país, assim como acontecera nos 

países de economia central, sobretudo, Inglaterra, Estados Unidos e França. 

Ou seja, a revolução burguesa no Brasil deu-se sem que as antigas estruturas 

do poder oligárquico se desfizessem, isto é, aconteceu por meio de um grande 

pacto entre a nascente burguesia industrial e as velhas oligarquias rurais, com 

a mediação decisiva do Estado (FAUSTO, 1972; WEFFORT, 1978). 

Dentro desse contexto, o sociólogo Florestan Fernandes explica que 

contrariamente ao que aconteceu nos “casos clássicos de revolução burguesa”, 

no qual o Estado por meio das revoluções adotou um modelo democrático-

burguês, no Brasil o que se afirmou foi um Estado “autocrático-burguês”, qual 

                                                 
15  Este capítulo tem como base dois artigos, quais sejam, “A Constituição de 1988 e o início da 
Era dos Direitos no Brasil”, publicado na Revista Política Democrática, nº 22 , ano VIII, de outubro de 
2008, pp. 46-54, de Marco Mondaini e Shirley Nascimento e o artigo inédito, em vias de publicação, “Da 
razão dualista à modernização conservadora”, de mesma autoria.  
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seja, um Estado típico de países periféricos de economia capitalista 

dependente e subdesenvolvida, responsável por manter um laço visceral entre 

capitalismo e ditadura, com poucas possibilidades de vida democrática. 

 

O que sugere que a Revolução Burguesa na periferia é, por 
excelência, um fenômeno essencialmente político, de criação, 
consolidação e preservação de estruturas de poder 
predominantemente políticas submetidas ao controle da 
burguesia ou por ela, controláveis em quaisquer circunstâncias. 
Tanto as burguesias nacionais da periferia quanto as 
burguesias das nações capitalistas centrais e hegemônicas 
possuem interesses e orientações que vão noutra direção. Elas 
querem: manter a ordem, salvar e fortalecer o capitalismo, 
impedir que a dominação burguesa e o controle burguês sobre 
o Estádio nacional se deteriorem (FERNANDES,2006:338-
343).  

 

 

Dito isso, é preciso que se diga que não foram poucos os momentos na 

história da república brasileira nos quais as discussões acerca dos problemas 

centrais que se erguiam como obstáculos ao desenvolvimento da nação foram 

postas em termos de uma contradição permanentemente suspensa entre dois 

“brasis” em grande medida inconciliáveis. 

  
Sob tal lógica dualista – e principalmente no período inaugurado pela 

Revolução de 1930 –, desfilaram antagonismos os mais diversos possíveis, 

quase que a demonstrar a grandeza da dimensão das barreiras existentes para 

a afirmação, no Brasil, de um projeto nacional minimamente fundado na coesão 

dos seus concidadãos. 

 
 Na maioria das vezes, a dicotomia entre os dois “brasis” girava em torno 

da idéia de que existiria dentro de um mesmo território nacional um Brasil 
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moderno, urbano e desenvolvido, em muito diverso de um outro Brasil 

atrasado, rural e subdesenvolvido. 

 
 Inicialmente, imaginava-se que um dos dois “brasis” sucumbiria 

inevitavelmente frente à força histórica do outro, ou seja, ou as forças do atraso 

venceriam as da modernidade, fazendo com que a roda da história girasse 

para trás, ou o exatamente inverso se realizaria, acarretando a vitória do 

progresso histórico. 

 

 Em poucas palavras, o Brasil era visualizado sob a ótica de uma “razão 

dualista” (OLIVEIRA, 1975), como uma realidade constituída por duas sub-

realidades não passíveis de serem harmonizadas, já que constituída por 

naturezas mutuamente excludentes  

 
 Porém, aquilo que se pensava inconciliável historicamente revelou-se 

imbuído de um caráter diverso, francamente aberto ao estabelecimento de 

compromissos que mantivessem intocáveis as iníquas estruturas da sociedade 

brasileira, uma herança dos nossos quatrocentos anos de escravismo colonial. 

 
 A partir de então, a nossa realidade passou a ser observada como um 

complexo formado não mais por duas partes excludentes, mas sim por dois 

pedaços capazes de conviverem de maneira funcional, ainda que sob uma 

tensão constante. 

 
Nesse sentido, as forças do passado oligárquico e patrimonialista 

nascidas no meio rural conseguiram se manter vivas e atuantes no Estado e 

sociedade brasileiros à medida que as forças responsáveis pela afirmação de 
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uma nova estrutura urbana, industrial e capitalista entenderam ser mais 

conveniente forjar um pacto intra-elites, que se limitasse à realização de um 

processo de transformação pelo alto, uma “revolução passiva”, no qual as 

coisas deveriam mudar apenas e tão somente para que tudo continuasse da 

mesma forma16 (GRAMSCI, 2001). 

 
 Com isso, ao preservar e reproduzir as inúmeras modalidades de 

desigualdade originárias do período colonial, a república brasileira acabou 

produzindo um conjunto ininterrupto de “modernizações conservadoras”, 

responsáveis pela edificação de um país formado pela convivência explosiva 

entre aquilo que existe de mais moderno e o que há de mais atrasado no 

mundo. 

 
 A relação entre modernidade e conservadorismo não é, entretanto, a 

única relação contraditória funcional a se fazer presente no Brasil. Junto a ela – 

e fruto, talvez, das mesmas opções históricas realizadas principalmente a partir 

dos anos trinta –, desenvolveu-se no Brasil uma segunda estranha relação 

entre um país avançado em termos legais, de um lado, e um outro país que 

vive absolutamente à margem das conquistas obtidas no plano das normas e 

das leis, de outro lado: um “Brasil legal” que não consegue se ajustar ao “Brasil 

real”, ou vice-versa. 

 
 Nesse plano, a separação entre duas nações, dentro de uma única, 

assume explicitamente a face de um abismo entre um país que vive em função 

da ilusão de que basta uma alteração normativo-legal para que os problemas 

                                                 
16 É notória a aproximação existente entre a frase do Príncipe de Lampedusa no romance O leopardo e a 
categoria gramsciana de revolução passiva. 
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sociais sejam solucionados, e outro que, na ignorância em relação ao que lhe é 

de direito, não consegue se movimentar na direção da melhoria das suas 

condições materiais de existência. (MONDAINI, 2006). 

  
 No presente capítulo, tem-se a pretensão de analisar a maneira pela 

qual à tradição histórica da modernização conservadora começa a se contrapor 

de forma antitética a perspectiva de afirmação dos direitos humanos expressa 

em grande parte na Constituição Federal de 1988. 
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2.1 A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E O INÍCIO DA ERA DOS 

DIREITOS NO BRASIL 17 

 

 O ano de 1988 configura-se como um marco fundamental para toda e 

qualquer análise que pretenda ser realizada sobre o desenvolvimento dos 

direitos humanos nos últimos anos da história brasileira. Então, há duas 

décadas, foi promulgada a Constituição que representa o ato de fundação (ou 

re-fundação) de um país que teve raríssimos momentos de vida plenamente 

democrática, nos seus quase dois séculos de independência nacional. 

Chamada pelo deputado federal Ulysses Guimarães – presidente da 

Assembléia Nacional Constituinte eleita em 1986 – de “Constituição Cidadã”, a 

nova Carta Magna inaugura, no Brasil, ainda que no plano formal, uma 

autêntica era dos direitos, responsável pela afirmação inédita de garantias 

tanto no plano individual, quanto no plano coletivo – no campo civil e político, 

da mesma forma que no campo social. 

 

 Com isso, tem início entre nós um novo momento histórico, qual seja, 

aquele marcado pelo nascimento de um Estado de Direito Democrático no 

Brasil. 

  

 É bem verdade, como já foi aludido no capítulo anterior deste trabalho, 

que nos países da Europa Ocidental e América do Norte, esse Estado de 

Direito que acabara de nascer no Brasil já havia completado, na mais 

pessimista das hipóteses, quatro décadas de existência, tendo sido concebido 

                                                 
17  Fica clara aqui, a inspiração Bobbiana trazida pelo clássico A Era dos Direitos. 
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mais generalizadamente junto ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. 

Assim, ainda que tardia, esta nova configuração do Estado brasileiro é 

singularmente valiosa, pois traz por meio da sua nova Constituição a 

oportunidade histórica de livrar o país de um sombrio passado de regimes 

discricionários, a exemplo dos horripilantes pesadelos representados pelo 

Estado Novo varguista (1937-1945) e pelo regime ditatorial civil-militar (1964-

1985) – ditaduras diretamente responsáveis pela inclusão do Brasil no seleto 

grupo de nações tristemente famosas por fazerem do desrespeito aos direitos 

fundamentais da pessoa humana uma prática constante. Isto, ao mesmo tempo 

em que vacinava o país contra quaisquer ameaças autoritárias vindouras. 

 

 Dentro desse contexto, já no seu preâmbulo, a nova Carta Magna 

expõe o intuito de servir como referência legal para a construção de uma nova 

nação, assentada sobre os alicerces dos direitos humanos. Tal fato se revela 

de maneira clara à medida que se afirma a intenção de se “instituir um Estado 

democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 

pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na 

ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias”. 

 

A partir de então, a República Federativa do Brasil passa a ser definida 

como um Estado Democrático de Direito, por intermédio da valorização de três 

princípios muito caros à tradição política liberal-democrática: o pluralismo 

político, a separação dos poderes do Estado e a representação eleitoral. No 

entanto, se o fio condutor da nova Constituição encontra-se localizado no 
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pensamento liberal-democrático, isto não implica dizer que o ideário defendido 

pela tradição social-democrática tenha sido ignorado por completo, já que não 

faltam referências, ainda mesmo na identificação dos seus princípios 

fundamentais, às noções de participação e de combate às desigualdades 

sociais e regionais, o mesmo podendo ser afirmado em relação à tradição 

multifacetária presente nos assim denominados novos movimentos sociais, 

pois que é explícita a referência ao objetivo de promoção do bem comum sem 

qualquer espécie de preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade.  

 

Por meio do artigo 5º dessa Constituição, podemos observar como o 

Estado brasileiro avançou no reconhecimento dos direitos individuais, 

elencando nele uma numerosa série de garantias a serem oferecidas ao 

cidadão e a cidadã brasileiros, entre os quais: a igualdade entre homens e 

mulheres, a proibição da tortura, a liberdade de expressão, a liberdade 

religiosa, a inviolabilidade da vida privada e do lar, o direito de ir e vir, a 

liberdade de associação, a soberania das votações e o estabelecimento de que 

a propriedade deve cumprir uma função social. Ademais, tal artigo sai em 

defesa dos direitos do consumidor, regulamentando o direito penal e as 

penalidades a serem cumpridas pelos presos, tornando inadmissível neste país 

a pena de morte, a prisão perpétua e os trabalhos forçados, e, além disso, 

assegurando a integridade física e moral dos que cumprem pena. 

 

Ainda chama atenção, num país que viveu por tantas décadas com a 

terrível realidade da escravidão do negro africano, o avanço moral trazido pela 

alínea XLII, na qual se expõe que a prática do racismo constitui crime 

inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.  
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Para conclamar o ingresso do país no grupo das nações que 

reconhecem e se comprometem legalmente com a defesa dos direitos 

humanos, finalizando este artigo, os parágrafos 3º e 4º trazem respectivamente 

os textos: Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 

forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 

três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 

emendas constitucionais;  O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal 

Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.  

 

No campo dos direitos sociais, em particular, a grande inovação formal 

trazida pelo texto constitucional consistiu na ruptura estabelecida com a 

tradição varguista de conceber a cidadania como uma condição regulada pelo 

trabalho, ou seja, o acesso aos direitos de cidadania deixa de depender da 

ocupação profissional do indivíduo. A fim de que isso fosse feito, a seguridade 

social foi definida como “um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 

saúde, à previdência e à assistência social”, com base em três princípios 

fundamentais: universalidade, descentralização e participação. 

 

No artigo 6º, os direitos sociais são concebidos como direito à educação, 

à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à 

proteção à maternidade e à infância e à assistência aos desamparados. 

 

Seguem-se artigos na defesa dos direitos trabalhistas como o direito às 

férias; ao décimo terceiro salário; ao repouso semanal remunerado; seguro 
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contra acidentes de trabalho; proibição de diferença de salários, de exercício 

de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado 

civil; livre associação sindical e o direito à greve. 

 

No campo da seguridade social, o artigo 194 dispõe que esta 

compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, 

à previdência e à assistência social, competindo ao poder público organizá-la 

por meio dos seguintes objetivos: “universalidade da cobertura e do 

atendimento; uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais; seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços; irredutibilidade do valor dos benefícios; eqüidade na 

forma de participação no custeio; diversidade da base de financiamento; 

caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão 

quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 

aposentados e do Governo nos órgãos colegiados”. 

 

No que concerne à saúde, entende-se que é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

 

Complementa-se, no artigo 198, que “as ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento 
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integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais; participação da comunidade.” 

 

Sobre a previdência social, o artigo 201 dispõe que “será organizada sob 

a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 

atenderá, nos termos da lei, a: cobertura dos eventos de doença, invalidez, 

morte e idade avançada; proteção à maternidade, especialmente à gestante; 

proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; salário-

família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda; 

pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro 

e dependentes.” 

Nesse momento, um importante salto que se deu no campo da 

previdência social no Brasil refere-se à igualdade entre o trabalhador rural e 

urbano, tanto no que concerne ao acesso aos benefícios previdenciários 

quanto à aposentadoria, norteado, evidentemente, pelo princípio de equidade 

na contribuição de cada trabalhador segundo a sua capacidade de contribuir. 

Já em matéria de Assistência Social o país avançou bastante a partir de 

1988, como pode ser constatado com a leitura do artigo 203 da Constituição:  

 

“A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem 
por objetivos:I - a proteção à família, à maternidade, à infância, 
à adolescência e à velhice; II - o amparo às crianças e 
adolescentes carentes; III - a promoção da integração ao 
mercado de trabalho; IV - a habilitação e reabilitação das 
pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária; V - a garantia de um salário 
mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência 
e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 
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própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 
conforme dispuser a lei” 

 

 

 Em poucas palavras, no campo dos direitos humanos, tais avanços 

trazidos pela Constituição Federal em relação à Assistência Social – tema 

central do terceiro capítulo da presente dissertação – abriram espaço para um 

salto qualitativo na promoção do bem-estar social dos setores mais vulneráveis 

da sociedade. 
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2.2 O DESENCONTRO ENTRE O LEGAL E O REAL 

 

 No plano legal, é indiscutível o fato de que, por intermédio da 

Constituição promulgada em 1988, o Brasil conseguiu concretizar o desejo que 

há muito pairava no horizonte das mais diversas forças de vanguarda 

democrática, reconhecendo formalmente o que havia de mais avançado nas 

esferas dos direitos civis, políticos e sociais. 

 

 Porém, se a Constituição de 1988 conseguiu reavivar de fato a liberdade 

perdida durante os vinte e um anos de ditadura militar, o mesmo não pode ser 

afirmado em relação à igualdade, pois a questão social, com o seu complexo 

conjunto de implicações, permanece não resolvida satisfatoriamente até os 

dias atuais. Por esta razão, durante os vinte e dois anos que nos separam da 

entrada em vigor da nova Carta Magna, o Brasil viveu intensamente a 

dicotomia entre o que está posto no plano legal e o que é vivenciado por seus 

concidadãos no campo do real. 

 

 É inquestionável o fato de vivermos hoje no Brasil sob uma forma 

democrática de Estado garantidora dos procedimentos centrais que 

possibilitam a expressão da vontade popular. No entanto, se a liberdade de 

expressão e o direito universal ao voto foram conquistados na sua plenitude, 

muito ainda há de ser feito a fim de que a democracia brasileira não se limite 

apenas à forma, passando a ser também preenchida de conteúdo. 
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  Isto porque a desigualdade social continua a se fazer presente entre nós 

de maneira alarmante, não obstante aos importantes sinais de redução 

sentidos nos últimos dez anos. Alguns indicadores sociais brasileiros falam 

quase por si só a esse respeito: as elevadas taxas de desemprego e trabalho 

informal, de um lado, e o crescimento vertiginoso da violência urbana e rural, 

de outro lado, podem muito bem ser vistos como as duas pontas do mesmo 

gigantesco iceberg da iniqüidade nacional. 

 

 No decorrer das duas últimas décadas, o país amadureceu politicamente 

a ponto de ter sido capaz de afastar um presidente eleito (Collor) de maneira 

legal, dentro dos quadros institucionais. Assim, por meio de uma onda de 

manifestações que trouxeram à memória o movimento pelo restabelecimento 

das eleições para presidente, em 1984 (o Diretas Já), os brasileiros, 

principalmente os mais jovens, pressionaram o Congresso Nacional a abrir um 

processo de impedimento contra um político que, de arauto da moralidade 

durante a campanha eleitoral, se revelara responsável pela edificação de um 

esquema de corrupção absolutamente vergonhoso. 

 

 Além disso, por meio das lutas nem sempre razoáveis do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a nação tomou conhecimento da 

sofrida realidade vivida no campo brasileiro por uma massa de seres humanos 

completamente alijados do mundo dos direitos, uma realidade resultante 

diretamente da situação de extrema concentração fundiária, característica do 

nosso meio rural. Com isso, tanto no campo indireto da representação, como 

no campo direto da participação, a democracia brasileira parece ter 

amadurecido bastante. Isto, a ponto de não ser considerada mais absurda a 
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hipótese de as instituições nacionais terem se fortalecido o suficiente para 

tornarem coisa do passado a tradição de resolução das crises políticas por 

intermédio de golpes de Estado. 

 

 Sem dúvida, as ameaças à jovem democracia brasileira não se 

encontram localizadas no plano estritamente político e sim na área social. Mais 

especificamente, na crônica insistência em não se resolver o problema da 

extrema concentração de riquezas em nosso país, com todos os males daí 

decorrentes. Dessa forma, a carência de igualdade acompanhada de suas 

inúmeras conseqüências poderá destruir a própria liberdade alcançada no 

decorrer dos últimos vinte anos.  

 

 Infelizmente, isso não se trata de uma previsão. A restrição a uma vida 

livre já se apresenta como uma constatação do dia-a-dia. Não no campo 

político, mas sim no civil.  Dito de forma direta: a falta de conteúdo social da 

democracia brasileira poderá minar as bases daquilo que foi arduamente 

conquistado em termos políticos. 

 

 Em virtude do assustador crescimento da violência urbana (e, também, 

da continuidade da crônica violência que assola o campo), os cidadãos 

brasileiros têm visto o direito à segurança individual ser negado 

cotidianamente, numa seqüência de atos que coloca em xeque a capacidade 

do Estado para se fazer presente no seu tradicional papel de detentor do 

monopólio da coerção física. A sensação de insegurança cresce na exata 

medida em que o Estado se apresenta cada vez menos capaz de garantir a 

ordem pública democrática, mantendo-se responsável pela realização da 
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justiça, por intermédio das forças policiais (civil e militar) e do Poder Judiciário – 

fato que acaba por gerar um questionamento sobre a sua própria legitimidade 

para desempenhar as funções de justiça, dando forma a um verdadeiro círculo 

vicioso. 

 

 Para o crescente descrédito da população em relação à capacidade do 

Estado brasileiro ser o artífice da justiça, colaboram três constatações 

principais realizadas por qualquer cidadão comum. Em primeiro lugar, em 

função da grande impunidade dos crimes de colarinho branco, a constatação 

de que a justiça está do lado dos mais ricos, já que os mesmos quase nunca 

são devidamente punidos. Em segundo lugar, mediante a observação do 

público que compõe a atual população carcerária e dos assassinatos diários de 

moradores – principalmente jovens – das favelas e periferias, a constatação de 

que a justiça pune, em número significativamente maior, os mais pobres, seja 

com ou sem o respaldo legal. Em terceiro lugar, devido ao crescimento 

avassalador das ações de grupos como o Comando Vermelho (no Rio de 

Janeiro) e do PCC (em São Paulo), a de que a justiça não é capaz de fazer 

frear o avanço das organizações criminosas e do banditismo em geral. 

 

 Com isso, para a maioria da população brasileira, uma inquietante 

conclusão não pode deixar de ser tirada: a de que os órgãos responsáveis pela 

afirmação e defesa da justiça em nosso país são injustos. É possível que o 

exemplo mais contundente do caráter injusto de tais órgãos encontre-se 

localizado na série de chacinas praticadas por forças policiais contra membros 

das camadas subalternas da sociedade, no decorrer dos anos noventa: O 

fuzilamento dos 111 presos na Casa de Detenção do Carandiru, em São Paulo, 
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no ano de 1992; as chacinas de Vigário Geral, com 21 moradores mortos, e da 

Candelária, com 7 menores assassinados, no Rio de Janeiro, respectivamente 

em 1992 e 1996; e o massacre de 19 trabalhadores rurais sem-terra, no Pará, 

em 1996. Reunidos, esses fatos assinalam o quanto a violência policial contra 

os cidadãos comuns continua sendo uma prática rotineira, mesmo o Brasil 

tendo deixado de ser um regime ditatorial, tornando-se um Estado Democrático 

de Direito. 

 

  Para além disso, cotidianamente, nos deparamos com notícias que 

demonstram o não aggiornamento das policias civil e militar em relação ao 

novo tipo de Estado comprometido com o respeito, garantia e proteção dos 

direitos humanos, o qual, somado ao forte despreparo operacional dos seus 

agentes nos mais diferentes estados do país, resultam numa série de atitudes 

arbitrárias e, por vezes, desastrosas praticadas por aqueles que deveriam 

garantir a segurança pública da população e que, por não conseguirem agir 

com êxito nesse sentido, provocam exatamente o contrário: o crescimento da 

sensação de medo e insegurança já existente em função do avanço da 

criminalidade. 

 

 Não bastasse isso, o Poder Judiciário continua a ser, em grande medida, 

um Poder inacessível para a grande maioria da população, não obstante as 

iniciativas de democratização do acesso à justiça, como, por exemplo, a 

criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e a expansão da Defensoria 

Pública. No geral, porém, a prestação jurisdicional em nosso país continua a 

ser excessivamente cara e lenta. Tal déficit de justiça responsável pela crise 

que atravessa os direitos civis atualmente no Brasil encontra-se intimamente 
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associado a uma ordem de questões mais amplas, situadas, por um lado, nos 

fundamentos sociais da estrutura capitalista brasileira e, por outro lado, nas 

opções econômicas realizadas nas duas últimas décadas por sucessivos 

governos eleitos democraticamente. 

 

 Dito de outra maneira, a selvageria do capitalismo brasileiro – um 

capitalismo dependente, enraizado historicamente na tradição ibérica 

patrimonialista – ganhou dimensões ainda mais brutais em virtude das 

escolhas feitas no plano das políticas econômicas, isto é, a adoção do 

receituário imposto por um liberalismo econômico renascido das cinzas na 

passagem dos anos setenta para os anos oitenta, nos países do capitalismo 

central, em especial, a Inglaterra e os Estados Unidos. A fundamentar esse 

neoliberalismo, encontra-se o pressuposto central de que cabe ao mercado o 

papel fundamental de gestão da economia, o que traz como corolário a 

diminuição drástica das funções sócio-econômicas desempenhadas até então 

pelo Estado, isto é, seja na sua versão européia (o Estado de Bem-Estar 

Social), seja na sua versão latino-americana (o Estado Desenvolvimentista), o 

Estado deveria se tornar mínimo. 

 

 Ora, a grande contradição que nos assola, desde o ano de 1988, 

encontra-se justamente relacionada ao fato de termos uma legalidade 

constitucional que traz em si a exigência de um Estado atuante, de um lado, e 

uma realidade político-econômica que se fundamenta na necessidade oposta 

da retirada do Estado, de outro lado. Será exatamente dessa grave contradição 

entre “uma legalidade constitucional progressista” e “uma realidade político-

econômica conservadora” que advirá tanto a atual crise social, como grande 
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parte dos nossos conflitos sociais. Os resultados não poderiam deixar de ser 

outros senão uma cidadania aviltada. O Brasil continua sendo um dos maiores 

PIBs (Produto Interno Bruto) do planeta, mantendo-se, também, entre os 

primeiros colocados na infame competição pelo título de campeão mundial de 

desigualdade social. 

 

 A situação de recesso dos direitos sociais se dá por vários setores, 

ainda que com mais gravidade na região nordeste e entre negros e pardos, 

tendo as suas expressões mais visíveis no crescimento do desemprego, do 

trabalho informal e das inúmeras formas de trabalho precarizado, incluindo-se 

aí o trabalho infantil e, até mesmo, o trabalho escravo. Na Educação, o 

crescimento do número de matrículas no ensino fundamental não consegue 

encobrir os altíssimos índices de reprovação e de analfabetismo funcional 

ainda existentes.  

 

Na Saúde, a visão não é menos apavorante, apesar da implantação do 

SUS (Sistema Único de Saúde), sendo a falta de leitos disponíveis e as filas 

para atendimento clínico e emergencial uma perversa rotina. Na Previdência 

Social, as sucessivas reformas levadas a cabo pelo governo FHC limparam o 

terreno para o avanço dos planos de previdência privada, com a justificativa de 

redução do déficit do sistema previdenciário público. 

           

             Isto significa que os grandes progressos realizados na área das 

garantias sociais deram-se no campo da Assistência Social, por meio da 

expansão dos programas sociais de caráter compensatório, entre os quais, 

encontram-se aqueles regulamentados pela Lei Orgânica da Assistência 
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Social/ LOAS de 1993: o Benefício de Prestação Continuada ao idoso e pessoa 

com deficiência, alvo de estudo desse trabalho, e o mais famosos deles, o 

Bolsa Família implementado pelo governo Lula. 

 

Graças a Programas como o Bolsa Família, o Brasil conseguiu cumprir a 

meta de reduzir pela metade a porcentagem de pessoas que vivem em 

situação de pobreza extrema num prazo menor do que o estabelecido pela 

Organização das Nações Unidas/ONU (2015). Destaque-se que, entre 1990 e 

2005, o país diminui em 52% o número de brasileiros que recebem menos de 1 

dólar PPC por dia (dólares por paridade de poder de compra, que elimina a 

diferença de custos de vida entre os países)18 , o que representa o índice de 

4,2% da população vivendo com um valor inferior a 1 dólar PPC por dia. 

 

Fonte: PNUD, 2007 

No mesmo relatório do PNUD19, divulgado em novembro de 2007, 

afirma-se que o Brasil ocupava a 70ª colocação no índice de Índice de 

                                                 
18  A informação está na terceira edição do Relatório Nacional de Acompanhamento dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 2007.  
 
19

  Estas informações estão no Relatório de Desenvolvimento Humano 2007/2008, 
divulgado em novembro de 2007 e disponível em <http://www.pnud.org.br/idh/ 
>.   



 

 81

Desenvolvimento Humano/IDH20. O país alcançou esta posição num ranking 

formado por 177 países e territórios, alcançando o índice de 0,800, numa 

escala que vai de 0 a 1, sendo 0,800 a pontuação mínima para um país ou 

território ser classificado com “alto desenvolvimento humano”.  

 

 A melhora na expectativa de vida e no PIB per capita foram os 

indicadores decisivos para que o Brasil aumentasse seu índice de 

desenvolvimento humano – isso, acompanhado de uma ampliação no número 

de crianças matriculadas na escola, muito embora o nível de alfabetização 

tenha permanecido inalterado, o que revela que o cerne do problema 

educacional brasileiro ainda não fora melhorado apesar do aumento de 

inserção de crianças nas escolas. 

 

 
 

Fonte: PNUD, 2007. 

 

 

                                                 
20  O conceito de Desenvolvimento Humano parte do pressuposto de que para aferir o 
avanço de uma população não se deve considerar apenas a dimensão econômica, mas 
também outras características sociais, culturais e políticas que influenciam a qualidade da vida 
de uma população. Além de computar o PIB per capita, depois de corrigi-lo pelo poder de 
compra da moeda de cada país, o IDH também considera a longevidade e a educação. 
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A partir da divulgação desses dados, o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento expressou que, ao ingressar no grupo de países de 

alto desenvolvimento humano, o Brasil marca o início, mesmo que simbólico, 

de uma nova trajetória e de um novo conjunto de aspirações. Entretanto, o 

olhar deve voltar-se ao desempenho do conjunto de países latino-americanos 

que têm um desenvolvimento humano superior ao brasileiro, incluindo 

Argentina, Chile, Uruguai, Costa Rica, Cuba e México, possuindo o Brasil 

indicadores de desenvolvimento humano inferiores em quase todas as 

dimensões (PNUD, 2007). 

Desse modo, não podemos deixar de considerar tais avanços sociais – 

os quais, a bem da verdade, foram conquistados, sobremaneira, pela 

implementação das políticas sociais de caráter compensatório – de maneira 

crítica. Assim, a grande questão a qual temos que nos colocar deverá ser a 

seguinte: até quando o tecido social brasileiro suportará a insuficiência de 

trabalho formal com a compensação assistencial?21 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21  Tentaremos enfrentar esse questionamento, no que diz respeito especificamente à assistência 
social, com toda a sua gama de contradições, no decorrer do capítulo 3 da presente dissertação. 
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2.3 A CONSTRUÇÃO DA IDÉIA DE DIREITOS HUMANOS NO 

BRASIL 

OS PROGRAMAS NACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS 1 E 2 

  

 Em 13 de maio de 1996, o Brasil deu mais um importante passo para a 

afirmação formal dos direitos humanos no país. Isso se fez por meio da 

publicação do Decreto Nº 1904, decreto este que trazia em si o conteúdo do 

primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos/PNDH 1. Tal programa é 

fruto de um compromisso assumido pelo Brasil durante a Conferência Mundial 

de direitos humanos realizada em Viena, no ano de 1993. Ademais, nessa 

solenidade, o Brasil teve uma participação importante à medida que foi 

responsável pela presidência do Comitê Redator da declaração final. 

 

 Assim, passados três anos da Conferência de Viena, o primeiro 

Programa Nacional de Direitos Humanos é lançado numa linguagem que tenta 

evidenciar o reconhecimento por parte do governo brasileiro do seu 

compromisso para com os direitos civis e as liberdades individuais, assumindo 

durante todo o texto a afirmação dos valores democráticos. 

 

 Nesse sentido, ressalta que para se ter uma experiência 

verdadeiramente democrática é necessário que se combata as copiosas 

disparidades sociais e os inúmeros processos de desrespeito aos direitos 

humanos: Não há como conciliar democracia com as sérias injustiças sociais, 

as formas variadas de exclusão e as violações reiteradas aos direitos humanos 

que ocorrem em nosso país. Mais adiante, lê-se também que: A sociedade 
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brasileira está empenhada em promover uma democracia verdadeira. O 

Governo tem um compromisso real com a promoção dos direitos humanos. 

 

 No entanto, fica reconhecido que o processo de mudança de uma 

sociedade que há pouco saíra de uma ditadura civil-militar, para uma 

sociedade na qual os direitos humanos se encontrem de fato consolidados, é 

algo que se conquista passo-a-passo, num desafio cotidiano de envolver toda a 

sociedade com os valores da democracia e dos direitos humanos. 

 

 Logo, com vistas à construção de uma cultura dos direitos humanos, o 

PNDH 1  trouxe como prerrogativa a formulação e implementação de políticas 

públicas visando à redução das grandes desigualdades do país, bem como a 

criação de um cadastro com a relação de municípios e estados considerados 

como “Inadimplentes Sociais”, isto é, estados e municípios que não cumprem 

com as obrigações mínimas para a proteção e promoção dos direitos humanos.  

 

 Todavia, é válido observar que, muito embora o PNDH 1 já traga em seu 

corpo a presença do conceito contemporâneo dos direitos humanos, incluindo-

se aí os direitos econômicos e sociais, o que se percebe é que há uma ênfase 

maior na perspectiva de assegurar os direitos civis da população e os direitos 

das minorias políticas e/ou sociais, numa clara tendência à especificação dos 

direitos.  

 

 Então, é possível identificar avanços no sentido de afirmação dos 

direitos das mulheres, das pessoas com deficiência, dos idosos, dos negros, 

entre outros grupos sociais que passaram a ser objeto de políticas públicas 

específicas para a sua emancipação. Ao mesmo passo, faz-se perceber, desde 
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já, a preocupação com relação aos anistiados e desaparecidos políticos, 

vítimas do terror iniciado em 1964.  

 

 
 Desse modo, o PNDH 1 teve entre seus mais substantivos resultados: a 

elaboração de leis que reconheceram a responsabilidade do governo brasileiro 

sobre as mortes praticadas contra pessoas desaparecidas em razão de 

participação política durante o regime ditatorial, cabendo indenização aos 

familiares; o julgamento de militares que praticaram homicídio doloso pela 

Justiça Comum e não mais pela Justiça Militar, bem como a proposta de 

reforma do Judiciário, visando ampliar o acesso da sociedade à justiça. 

 

 Entretanto, passados seis anos da publicação do PNDH 1, as 

reivindicações sociais proporcionaram ao governo brasileiro a ampliação da 

concepção acerca dos direitos humanos. Por essa razão, em maio de 2002 é 

lançado o segundo Programa Nacional de Direitos Humanos/PNDH 2. 

 

 A demonstrar que o Brasil dava mais um passo na ampliação dos 

direitos humanos, o PNDH 2 reconhece uma série de direitos sociais e 

econômicos, para além dos direitos civis já assegurados no plano que o 

antecedeu.  

 

 Entre tais direitos podemos destacar o direito ao trabalho, o direito à 

saúde, à previdência social, à assistência social e à moradia. Para além disso, 

traduzindo a luta dos movimentos ambientalistas, aparece no PNDH 2 o direito 

a um meio ambiente saudável como um direito humano. Para tanto, entre as 

ações propostas no Programa, encontra-se “o desenvolvimento de políticas 
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públicas para a proteção das populações vitimadas por desastres ecológicos, 

incluindo programas voltados especificamente para minorias e grupos sociais 

em áreas de risco ou submetidos a impactos ambientais”.  

 

 No âmbito dos direitos civis, o PNDH 2 reafirma o compromisso com do 

direito à igualdade, resguardando as diferenças. Nesse aspecto, o segundo 

Programa Nacional de Direitos Humanos traz uma série de recomendações em 

relação a medidas que devem ser providenciadas com relação às minorias 

sociais/políticas no sentido de garantir a participação equânime de todos na 

sociedade.  

 

 Já no que diz respeito aos direitos sociais, o segundo Programa 

Nacional de Direitos Humanos avança em relação ao primeiro, por meio de 

uma série de propostas que reforçam os direitos sociais mais diversos, como o 

direito à moradia, o direito à saúde, o direito à alimentação, o direito à 

previdência e o direito à assistência social. 

  

 Assim, para que tais direitos conseguissem se materializar, o Estado 

brasileiro passou a elaborar uma série de políticas públicas que viessem a 

conferir concretude aos preceitos contidos no segundo Programa Nacional de 

Direitos Humanos, aparecendo com destaque entre essas políticas a Política 

Nacional da Assistência Social/PNAS, sobre a qual nos debruçaremos a seguir.  
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CAPITULO 3 

 

A ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO DIREITO HUMANO 

 

Iniciada a década de 1990, embora já houvesse se passado aquele 

primeiro instante de euforia típico dos momentos de grandes conquistas, como 

fora a de 1988, era necessário dar continuidade aos avanços legais 

inicialmente alcançados por meio da nova Constituição Federal. Nesse sentido, 

o Brasil continuou a impulsionar positivamente sua era dos direitos durante a 

última década do século XX, conseguindo aprovar uma série de leis que 

regulamentavam os direitos afirmados em 1988. Entre estas novas conquistas 

estão a Lei Orgânica da Saúde/LOS (1990), a Lei Orgânica da Assistência 

Social/LOAS (1993) e a Lei de Diretrizes e Base da Educação/LDB (1996), 

entre outras leis. 

Nesse momento, o Brasil já compunha seus documentos guiando-se 

pela tendência internacional de especificação/concretização dos direitos 

humanos (BOBBIO, 1992; PERCES-BARBA, 1993), a exemplo do que 

acontecera nos artigos da Declaração de Viena de 1993. Isso significa que se 

começou a criar leis que visavam proteger grupos específicos da sociedade, 

isto é, minorias sociais ou políticas, que, ao longo da história, sofreram com 

diversos tipos de exclusão, e que, portanto, precisavam de uma proteção 

particularizada dos direitos humanos.  

Dentro desse contexto, podemos citar como exemplos dessa nova 

perspectiva assumida pelos direitos humanos no Brasil a aprovação da Lei 
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Federal Nº 7.853, que dispõe sobre a Política Nacional para Integração da 

Pessoa com Deficiência, ainda no ano de 1989; a criação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente/ECA, no ano de 1990; e a edição da Lei Federal Nº 

8842, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e cria o Conselho Nacional 

do idoso, no ano de 1994. 

A dar continuidade a esse processo, já na década de 2000, novas leis 

que contemplavam outros grupos minoritários continuaram a ser criadas, como 

a Lei Federal Nº 11.340 (Lei Maria da Penha), que dispõe sobre a violência 

contra a mulher, editada em 2006. Além disso, conquistas anteriores foram 

ampliadas a fim de robustecer ainda mais direitos já afirmados por alguns 

grupos, como no caso da aprovação do Estatuto do Idoso em 2003.  

É evidente que, num mundo globalizado, a influência dos organismos 

internacionais de defesa dos direitos humanos foi fundamental para que se 

desse esse avanço legal ocorrido no Brasil. Assim, podem ser citados como 

exemplos importantes de tal influência Convenções Internacionais e outros 

documentos de direito como a Convenção sobre os Direitos da Criança, 

adotada pela ONU em 1989, e em vigor no Brasil desde 1990; e a Convenção 

contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes, adotada pela ONU em 1984 e em vigor no Brasil apenas em 

1991. Isso para não mencionar os próprios Pactos, o Pacto Internacional sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional sobre os 

Direitos Civis e Políticos que, muito embora tenham sido adotados pela ONU 

em 1966, só entraram em vigor no Brasil a partir de 1992. 
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A somar-se a estes importantes documentos internacionais, cabe 

recordar a Declaração de Viena de 1993, a qual, como já foi aludido nos 

capítulos anteriores, serviu de inspiração para a criação dos dois primeiros 

Programas Nacionais de Direitos Humanos. Estes programas tinham como um 

de seus propósitos nortear a criação das políticas públicas no Brasil de forma a 

orientá-las no sentido de garantir a materialização do conjunto de direitos 

afirmados em documentos oficiais. 

Assim, a Política Nacional de Assistência Social/PNAS, aprovada em 

2004, foi elaborada com a missão de oferecer materialidade ao direito à 

assistência social contido no novo texto constitucional de 1988 e, também, com 

a primazia de dar concretude aos princípios, objetivos e diretrizes, 

sistematizados na Lei Orgânica da Assistência Social de 1993, assumindo, com 

isso, mais um novo momento de impulso nesse contexto de expansão dos 

direitos sociais no Brasil.  

Não obstante isso, alguns autores de destaque no Serviço Social 

brasileiro insistem em difundir a idéia de que, a partir dos anos de 1990, o que 

houve no país foi uma ofensiva das classes dominantes em dar centralidade à 

assistência social como mecanismo de enfrentamento das desigualdades 

sociais, típicas das relações que se estabelecem no capitalismo. 

Acrescentando ao seu pensamento a afirmação de que, nesse momento, 

instala-se um período no qual a assistência social, se constitui num fetiche 

social22. 

                                                 
22  Esta afirmação está presente no livro: O mito da assistência social: Ensaios sobre Estado, Política e 

Sociedade / Ana Elizabeth Mota, organizadora- Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2006- pág. 8. 
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Dessa forma, tais pensamentos acabam por deslocar a assistência 

social do plano dos direitos conquistados pelas lutas sociais das classes 

subalternas para alocá-la no âmbito de uma mera concessão das classes 

dominantes às classes dominadas – tudo isso, por meio da mediação de um 

Estado entendido ainda como o “comitê central dos interesses da burguesia” e 

não como um espaço de conflito.  

Assim, o que se consegue é a descaracterização da assistência social 

como um direito humano reconhecido formalmente pelo Estado brasileiro por 

meio da luta de diversos setores da sociedade, sobretudo aqueles que estavam 

a representar os segmentos mais vulneráveis, conseguindo por meio de suas 

reivindicações alcançar o que de mais avançado se conseguiu na história do 

Brasil em matéria de assistência social. 

Uma outra prática bastante difundida e mesmo banalizada no Serviço 

Social brasileiro é a de adjetivar a assistência social pós-1990, como sendo 

uma política neoliberal focalista. Este binômio de caráter pejorativo, além de 

não dar conta de um entendimento histórico sobre a assistência social inserida 

no contexto de afirmação dos direitos humanos, na verdade, mais obscurece 

do que esclarece a realidade da assistência social no país. 

Diversamente disso, entendemos que, a partir de 1990, a assistência 

social brasileira passa por um processo de especificação/concretização dos 

direitos humanos, isto é, uma tendência anunciada por Bobbio (1992) e Perces-

Barba (1993), que consiste na passagem do sujeito genérico para o caminho 
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da determinação do sujeito titular dos direitos23, o que permite que os direitos 

fiquem vinculados às pessoas concretas, superando-se assim, a abstração de 

uma determinada forma de entender a universalidade.  

Por isso, como veremos a seguir, tanto a Lei Orgânica da Assistência 

Social quanto a Política Nacional de Assistência Social irão tratar o seu público-

alvo nomeando cada um dos seus componentes, não de maneira genérica, 

mas identificando-os como sendo crianças, pessoas com deficiência e pessoas 

idosas, isto é, indicando, claramente, quem são os titulares dos direitos. Além 

disso, por tratar-se de uma política de assistência social, esta não poderia, nem 

deveria, ser pensada como uma política universal, a exemplo da política de 

saúde e da política de emprego e renda. Por isso, ainda que se pretenda 

alcançar um grande número de usuários, tal política deve ser sempre 

implementada com base no ideal de especificação do universal. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23   Para Perces-Barba (1993), nesse processo de especificação dos direitos está 
envolvida não apenas a questão da titularidade dos direitos, mas também os próprios 
conteúdos desses direitos, uma vez que novos direitos foram criados, como o direito à paz, ao 
meio ambiente e ao desenvolvimento.  
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3.1 Da Lei Orgânica da Assistência Social à Política Nacional da 

Assistência Social 

Com a aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social, em 1993, o 

Brasil deu início a um importante passo para a afirmação dos direitos sociais no 

país. Isso porque a LOAS regulamentou a assistência social no país, 

apresentando uma série de objetivos, princípios e diretrizes que serviram como 

passos basilares para mais tarde, em 2004, ser criada a Política Nacional de 

Assistência Social.  

Assim, já no seu primeiro artigo, a LOAS se refere à assistência social 

como constituinte do sistema de seguridade social do país de forma não 

contributiva, configurando-se como um direito do cidadão e um dever do 

Estado, devendo ser realizada por meio de ações conjuntas entre Estado e 

sociedade a fim de proporcionar à população mais vulnerável o acesso às 

necessidades básicas. 

Para tanto, a lei assinala cinco objetivos: a proteção à família, à 

maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; o amparo a crianças e 

adolescentes carentes; a promoção da integração ao mercado de trabalho; a 

habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária; a garantia de 1 (um) salário mínimo ao idoso e à 

pessoa com deficiência que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família (Artigo 2º, incisos I-V). 

Ainda no artigo segundo, lê-se que a assistência social deve realizar-se 

de forma integrada às demais políticas setoriais, como a política de educação, 
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a política de emprego e renda e a política de saúde, visando, com isso, ao 

enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de 

condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos 

sociais. 

Desse modo, a LOAS assinala um momento ímpar na história do Brasil, 

no qual a assistência social é entendida como um direito e não como uma 

benesse – a forma sua tradicional, tantas vezes utilizada pelos governantes do 

país em momentos históricos anteriores. Ademais, impôs ao Estado a tarefa de 

garantir os mínimos sociais necessários para que o cidadão não viva em 

condição de indigência e mendicância.  

Assim, a Lei Orgânica da Assistência Social pode ser vista como o 

primeiro passo para o cumprimento dos preceitos contidos no Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais que, como já foi dito 

antes, embora tenha sido elaborado no ano de 1966, acabara por só entrar em 

vigor no Brasil em 6 de julho de 1992, isto é, um ano antes da LOAS haver sido 

editada. 

Além disso, os objetivos da LOAS demonstram sintonia com aquilo que 

estava sendo posto no artigo 14 da Declaração de Viena, onde se ressalta que 

“a existência de uma extrema pobreza generalizada obsta ao pleno e efetivo 

gozo de Direitos do homem, pelo que a sua imediata atenuação e eventual 

eliminação devem continuar a ser uma das grandes prioridades da comunidade 

internacional.” 
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Ademais, cabe observar que, na composição dos sujeitos de direito alvo 

dos objetivos da Lei Orgânica da Assistência Social, encontram-se segmentos 

sociais que foram historicamente excluídos, a saber, crianças/adolescentes, 

idosos, pessoas com deficiência. No entanto, a partir de meados dos anos 

1980, tais sujeitos sociais historicamente excluídos passaram a ser objeto de 

convenções internacionais de direito ratificadas pelo Brasil. 

A exemplo disso temos: a Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança, adotada pela ONU em 1989, já citada anteriormente; os Princípios das 

Nações Unidas em prol das Pessoas Idosas, aprovados em 1991 pela 

Assembléia-Geral da ONU e, mais recentemente, a Convenção sobre os 

direitos das pessoas com deficiência, aprovada pela ONU em dezembro de 

2006 e ratificada pelo Congresso Nacional em julho de 2008. 

No caso da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, entre os 

princípios contidos, além de figurarem aqueles relacionados aos direitos civis, 

como o direito à vida, o direito a ser registrada ao nascer, o direito a um nome 

e a uma nacionalidade, aparecem várias garantias no âmbito dos direitos 

sociais, dentre os quais o direito à educação, à saúde e à previdência social. 

Nesse sentido, chama-nos a atenção em matéria de assistência social o 

artigo 27 da referida Convenção, no qual se observa que, para garantir um 

nível de vida adequado ao desenvolvimento físico e mental da criança, os 

Estados Partes, de acordo com as condições nacionais e dentro de suas 

possibilidades, adotarão medidas apropriadas a fim de ajudar os pais e outras 

pessoas responsáveis pela criança a tornar efetivo esse direito, se necessário, 
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com assistência material e programas de apoio, especialmente no que diz 

respeito à nutrição, ao vestuário e à habitação. 

Dessa maneira, podemos observar a importância da LOAS para o 

desenvolvimento de Programas que busquem atender às necessidades 

materiais das crianças/adolescentes oriundas/os de famílias pobres e muito 

pobres, no sentido de se apresentar, ainda que de maneira nem tanto 

satisfatória, como um embrionário e necessário passo para a possibilidade de 

mobilidade social desses sujeitos de direito.  

Já no que diz respeito às pessoas idosas e às pessoas com deficiência 

pertencentes a famílias pobres, isto é, famílias cuja renda per capta seja de até 

¼ (um quarto) do salário mínimo, foi reconhecido o direito a um Benefício de 

Prestação Continuada/BPC no valor de um salário mínimo. Tal benefício 

representou, em 2004, ao lado da renda mensal vitalícia (benefício já extinto, 

porém mantido aos titulares ainda vivos), 88% do total do orçamento destinado 

a benefícios da assistência social.  

Pouco mais de dez anos após a aprovação da Lei Orgânica da 

Assistência Social, em novembro de 2004, foi criada a Política Nacional da 

Assistência Social. A partir de então, a assistência social no Brasil começava a 

adquirir uma forma mais sistematizada de ação, visto que passava a ser 

exercida por meio de uma política pública que tinha como missão materializar 

os direitos conquistados na LOAS por meio de uma filosofia pautada na 

territorialização, na descentralização política e na participação popular.  
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Em consonância com aquilo que está posto na LOAS, os princípios da 

Política Nacional da Assistência Social apontam para a supremacia do 

atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade 

econômica; a universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário 

da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; e o respeito à 

dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços 

de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária. 

Acrescenta-se ainda a vedação de qualquer comprovação vexatória de 

necessidade; igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 

discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações 

urbanas e rurais, algo que só foi conquistado depois da Constituição de 1988; 

divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, 

bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua 

concessão. 

Quanto às diretrizes da Política Nacional da Assistência Social, indica-se 

a importância da descentralização político-administrativa, cabendo a 

coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução 

dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a 

entidades beneficentes e de assistência social, de maneira a garantir o 

comando único das ações em cada esfera de governo e respeitar as diferenças 

e as características socioterritoriais locais. 

Também se fazem ver entre as suas diretrizes, a participação da 

população, por meio de organizações representativas, na formulação das 

políticas e no controle das ações em todos os níveis; 
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a primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política em cada 

esfera de governo; e a centralidade na família para concepção e 

implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos. 

Em relação aos seus objetivos, estabelece-se a perspectiva de prover 

serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, ou, 

especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem; contribuir 

com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o 

acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas 

urbana e rural; assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham 

centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária. 

Isso tudo, a fim de assegurar a proteção social de maneira a possibilitar 

aos seus usuários o acesso a bens materiais e culturais no intuito de garantir a 

sobrevivência e integração social dos mesmos. Para tanto, a Política de 

Assistência Social trabalha focada em três nortes: segurança de rendimentos, 

segurança de acolhida e segurança à convivência familiar.  

A compor os usuários da Política Nacional de Assistência Social 

aparecem os cidadãos e grupos que se encontram em situações de 

vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou 

fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; 

crianças/adolescentes; idosos; identidades estigmatizadas em termos étnico, 

cultural e sexual; indivíduos em desvantagem pessoal resultante de 

deficiências; pessoas excluídas por situação de pobreza e, ou, no acesso às 

demais políticas públicas; usuários de substâncias psicoativas; vítimas de 

diferentes formas de violência advindas do núcleo familiar, grupos e indivíduos; 
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trabalhadores com inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho 

formal e informal; pessoas que necessitem de estratégias e alternativas 

diferenciadas de sobrevivência, que possam representar risco pessoal e social.  

Dessa forma, é possível observar que os sujeitos elencados na Política 

Nacional de Assistência Social derivam de grupos que, de alguma maneira, 

passam por algum tipo de desvantagem social ou física, numa clara 

demonstração da tendência trazida pelo processo de especificação dos direitos 

tratado, como já foi dito, por Bobbio (Ibid) e por Peces-Barba (Ibid).  

Ao tratar desse aspeto, Perces-Barba (Ibid) afirma que no processo de 

especificação dos direitos existem três aspectos que influenciam a titularidade 

dos direitos: o primeiro deles deriva da condição social; o segundo deriva da 

condição física e o terceiro deriva da condição de desequilíbrio de poder em 

que se encontra uma pessoa em relação a uma instituição social ou uma 

relação social, a exemplo de um consumidor frente a uma empresa.  

Contudo, nesse momento, interessa-nos trabalhar os dois primeiros 

aspectos da titularidade dos direitos, por estes estarem mais vinculados à 

temática do direito à assistência social.  

Assim, para o teórico do direito espanhol, existe um primeiro aspecto da 

titularidade dos direitos que deriva de pessoas que se encontram em 

desvantagem cultural ou social, vivendo numa situação de inferioridade e que, 

por isso, necessitam de uma proteção especial, de uma garantia ou de uma 

promoção para a superação da discriminação, do desequilíbrio e da 

desigualdade.  
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Tal grupo poderia ser localizado na Política Nacional de Assistência 

Social brasileira quando se fala em identidades estigmatizadas em termos 

étnico, cultural e sexual. Logo, estariam aí localizados os negros, os indígenas, 

as mulheres, as pessoas com baixa ou nenhuma escolaridade, os moradores 

de comunidades pobres e violentas, as próprias famílias e indivíduos com 

fragilidade ou perda dos vínculos de pertencimento e sociabilidade, os 

egressos do sistema penal, entre outros.  

Um segundo elemento da titularidade dos direitos encontra-se 

relacionado a uma condição física de inferioridade, que pode se dar por 

qualquer razão e que acaba por influenciar as relações sociais destas pessoas, 

fazendo com que as mesmas necessitem de uma proteção particular. Tal 

proteção não está pautada no ideal de igualdade, mas sim, no ideal de 

fraternidade. É importante perceber que esse segundo tipo de titularidade dos 

direitos dá-se de maneira geral e também de maneira específica.  

Diz-se geral, porque vai resguardar todos os homens em algum 

momento da vida, como na infância, por exemplo. Nesse ciclo da vida, a 

debilidade física, emocional e intelectual exige que seja dispensado à criança 

um tratamento especial, a fim de que esta possa ter condições ideais de 

desenvolvimento para chegar à idade adulta, quando, então, poderá cuidar 

sozinha de si mesma.  

Ao mesmo tempo, tal titularidade pode ser também específica, porque 

visa a resguardar algumas pessoas em particular, a exemplo das pessoas com 

deficiência ou com algum tipo de doença crônica que limite sua capacidade de 

interação com o meio social. Essas pessoas trazem em si a necessidade de 
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que lhes sejam conferidas condições para que se reduza o maior número 

possível de barreiras físicas, econômicas e sociais, de forma a conseguirem 

obter o melhor nível de qualidade de vida possível. 

É interessante percebermos que, no caso das pessoas com deficiência, 

o quadro pode ser reversível ou não. Caso seja irreversível, essas pessoas 

deverão ser titulares de uma proteção especial por parte da sociedade e do 

Estado por toda a vida, devendo então ser alvo não só da política pública de 

assistência social, mas também das demais políticas intersetoriais, o que, a 

propósito, já é algo previsto na própria PNAS não só para as pessoas com 

deficiência como também para os demais usuários.  

Chama-nos atenção, também, no que diz respeito aos usuários da 

política de assistência social, dois casos em especial que não foram tratados 

como objeto de especificação de titularidade de direito até então. São eles os 

desempregados e aqueles que não estão inseridos nas demais políticas 

públicas. Evidentemente, trata-se de casos de desvantagem social, mas não de 

casos clássicos de desvantagem social discutidos por Peces-Barba na sua 

obra. 

Por esta razão, poderíamos localizar nessa parte da lei duas 

possibilidades: a primeira possibilidade seria apontá-la como um retrocesso, 

pois que, de alguma maneira, a Política de Assistência Social estaria 

descaracterizando seu papel de especificidade, ao tentar substituir políticas 

civilizacionalmente insubstituíveis, como a Política de Emprego e Renda, 

indispensável para a emancipação social humana. 
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Diversamente, uma segunda possibilidade consistiria no entendimento 

de que a ampliação dos programas de transferência de renda pode ser vista 

como uma tentativa inicial de se garantir os mínimos sociais necessários para a 

construção de um Estado de Bem-Estar Social numa sociedade onde o pleno 

emprego não é uma realidade.  

Assim, ficam claras as contradições inerentes à política de assistência 

social, a qual, ora aparece como fundamentalmente necessária para que todos 

tenham acesso aos bens básicos, ora se apresenta como uma política 

substitutiva de outros direitos humanos fundamentais, e, talvez, o principal 

deles, o direito ao trabalho.  

Dito isto, a partir de então, buscaremos realizar a discussão de dados 

que demonstram como alguns dos usuários do Benefício de Prestação 

Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social conseguiram ter 

resguardado seu direito social à assistência social, ao passo que, ao longo da 

vida, tiveram outros direitos sociais negados, a exemplo do direito à educação, 

ao trabalho e à previdência social.    
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3.2 A Experiência do Benefício de Prestação Continuada 

Em termos de especificação/concretização dos direitos humanos, o 

Benefício de Prestação Continuada talvez represente um dos maiores avanços 

alcançados pelo Brasil nas últimas décadas, tendo sido decisivo para que o 

país conseguisse dar conta de pontos relevantes defendidos pela Declaração 

de Viena, como o presente no artigo 22: “Deve-se dar atenção especial às 

pessoas portadoras de deficiências, visando a assegurar-lhes um tratamento 

não-discriminatório e eqüitativo no campo dos direitos humanos e liberdades 

fundamentais[...]”. 

           É necessário relembrarmos que o Benefício de Prestação Continuada foi 

fundamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social, em que no seu artigo 

20, faz-se ler: “O benefício de prestação continuada é a garantia de 1 (um) 

salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 70 

(setenta) anos24 ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a 

própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família”. 

            Entende-se por família, para efeitos da concessão do Benefício de 

Prestação Continuada, o conjunto de pessoas elencado pela Lei Nº 

8.213/1991, qual seja, o requerente, cônjuge ou companheiro (a), os pais, os 

filhos menores de 21 anos ou “inválidos” e os equiparados a essa condição 

                                                 

24  Sobre a idade da pessoa idosa para pleitear o BPC, esta foi alterada por duas vezes depois da 
promulgação da LOAS. Primeiramente, foi alterada pela Lei Nº. 9.720, de 30.11.1998, passando de 
70 anos para 67 anos. Mais tarde, em outubro de 2003, com a promulgação do Estatuto do Idoso, a idade 
passou a ser de 65 anos. Entretanto, ressaltamos que, como os dados que aqui serão tratados datam de 
2002, a idade então estabelecida para requerer tal Benefício era de 67 anos. 
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(tutelado, enteado) e os irmãos menores de 21anos ou “inválidos”, desde que 

vivam sob o mesmo teto. 

            Ainda na Lei Orgânica de Assistência Social, acrescenta-se que o 

Benefício de Prestação Continuada não pode ser acumulado pelo seu usuário 

com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o 

da assistência médica. Isto significa que, entre outras coisas, o usuário do BPC 

não tem direito à aposentadoria. Além disso, tal benefício tem caráter pessoal e 

intransferível. Assim sendo, não gera o direito de pensão aos dependentes do 

beneficiário.  

          Dito isso, a partir de agora, trataremos de alguns aspectos que delineiam 

o perfil dos usuários do Benefício de Prestação Continuada, procurando saber 

quem são esses beneficiários e como a inclusão dos mesmos em tal Benefício 

proporcionou, ou não, uma melhora na sua qualidade de vida e nas suas 

relações sociais e familiares.  

 

Tal empreitada será realizada por meio da análise dos dados 

apresentados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome/MSD, no ano de 2002, referentes a um trabalho que objetivou apresentar 

informações sociais complementares dos beneficiários do BPC e de seus 

familiares, os quais foram obtidos durante o processo de revisão do BPC - 2a. 

etapa, realizado por meio de visitas domiciliares, no período de abril a 

dezembro de 2001, a partir de uma amostra de beneficiários25. 

                                                 

25  Segundo o MDS, este trabalho de pesquisa foi coordenado: a) nos estados, pelas secretarias 
estaduais (e do distrito federal) de assistência social, ou congêneres, em parceria com o INSS; e b) nos 
municípios, pelas secretarias municipais de assistência social ou órgãos correspondentes. A aplicação dos 
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  Ressaltamos que os dados aqui apresentados são fruto do trabalho de 

revisão do Benefício de Prestação Continuada, conhecido como REVBPC. Tal 

revisão está prevista no artigo 21 da LOAS, tendo como intuito verificar se as 

condições que deram origem à concessão do BPC continuam a existir ou se já 

foram superadas, neste caso, devendo o benefício ser cessado. 

 Muito embora a revisão do Benefício de Prestação Continuada devesse 

ser realizada a cada dois anos, somente em 2002 uma portaria do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome definiu diretrizes e procedimentos 

para operacionalização do BPC. Foi, então, que o processo de revisão dos 

Benefícios de Prestação Continuada passou a ser realizado.  

Feitos tais esclarecimentos, passemos à análise dos dados26, trazidos 

em forma de gráficos. Primeiramente, iremos discutir os dados referentes às 

pessoas idosas, apresentando os gráficos e fazendo uma análise das 

informações por eles trazidas. Logo após, trataremos dos dados referentes às 

pessoas com deficiência, seguindo a mesma metodologia. 

3.2.1 Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa 

O Benefício de Prestação Continuada para as pessoas idosas buscou 

oferecer a tais sujeitos o amparo material necessário para que as suas 

necessidades básicas sejam atendidas nesse estágio da vida, no qual a 

                                                                                                                                               
instrumentos é de responsabilidade dos assistentes sociais, sob a coordenação dos órgãos de assistência 
social. 

 
26  Os dados aqui apresentados datam de 2002, tendo sido escolhidos por serem os únicos dados 
sitematizados pelo MDS e divulgados em seu site: 
http://www.mds.gov.br/relcrys/bpc/6_aval_social_seg_etapa.htm  
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capacidade de trabalho já não é capaz de sustentar-lhes e o acesso à 

Previdência Social não foi assegurado ao longo da vida laborativa. 

Para identificarmos quem são e como estão estes usuários do BPC, a 

partir de agora, faremos a análise de dados que abordam como essas pessoas  

empregam seu rendimento e o impacto que elas identificam em suas vidas 

depois da inclusão neste benefício.  

 

 

Fonte: MDS, 2002 

 

Por esse gráfico, podemos ver que há uma nítida relação entre o nível 

de escolaridade e a dependência da assistência social por parte das pessoas 

idosas. É possível ver, entre outras coisas, que as pessoas idosas que tiveram 
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acesso ao ensino superior, ainda que incompleto, não aparecem como 

usuárias do Benefício de Prestação Continuada.  

Daí pode-se concluir que essas pessoas, provavelmente, estão 

acobertadas por uma outra política de proteção à velhice: a Previdência Social. 

Isso significa que esse grupo da população, no decorrer de sua vida laborativa, 

conseguiu se inserir no mercado formal de trabalho e contribuir com a 

Previdência Social de maneira regular e sistemática, condição sine qua non 

para se ter o direito à aposentadoria no Brasil.  

De outro lado, os 59% (cinqüenta e nove por cento) dos não 

alfabetizados somados aos 36% (trinta e seis por cento) que apresentam 

apenas nível fundamental incompleto, ou seja, 95% (noventa e cinco por cento) 

dos usuários formam o contingente de pessoas que, durante a idade laborativa, 

ou não estavam inseridas ou passaram pouco tempo inseridas no mercado 

formal de trabalho.  

Mais que isso, essa constatação estatística evidencia que é bastante 

provável que essas pessoas façam parte do contingente de pessoas que 

passaram a fase adulta inseridas nas condições mais vulneráveis e 

precarizadas de trabalho, desprovidas de todos os direitos trabalhistas e 

previdenciários aos quais fariam jus. 

Ou seja, passaram a vida laborativa sem direito a férias, décimo-terceiro 

salário, descanso semanal remunerado, garantia de quarenta e quatro horas 

máximas de trabalho semanal, licença-maternidade, auxilio-doença, auxílio-
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acidente, pensão por morte para familiares e, sobretudo, o direito a uma 

aposentadoria na velhice. 

Essa constatação pode significar que, na verdade, a assistência social, 

nos moldes que está sendo executada em relação ao BPC, pode significar uma 

grande contradição no campo do avanço dos direitos sociais, pois que, se por 

um lado, protege justamente aqueles idosos que estão em situação de maior 

vulnerabilidade social, por outro lado, possivelmente, ajuda a mascarar o não 

acesso a um outro direito fundamental, o direito previdenciário.   

 Já com relação à convivência familiar, como mostra o gráfico abaixo, a 

grande parte dos idosos beneficiários, 60% (sessenta por cento), reside com a 

família, muito embora seja expressiva a quantidade deles que vivem sozinhos 

33% (trinta e três por cento) e pequena a parcela que reside em abrigos, 

apenas 7% (sete por cento).  
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Fonte: MDS, 2002 

 

 Considerando que a renda per capita permitida para o acesso ao 

Benefício de Prestação Continuada seja de ¼  (um quarto) do salário mínimo, 

conclui-se que tais famílias vivem abaixo da linha da pobreza e, certamente, 

em grande parte dos casos, o dinheiro advindo do BPC, que tem como titular o 

idoso, acaba por servir para o sustento de toda a família, fato que é 

corroborado pelo gráfico a seguir, no qual se verifica que 44% (quarenta e 

quatro por cento) dos beneficiários contribuem com o sustento da família: 

 



 

 109

 

Fonte: MDS, 2002 

 Um dado curioso, encontrado nesse mesmo gráfico, é que apenas 27% 

(vinte e sete por cento) dos idosos beneficiários consideram que sua qualidade 

de vida e sua auto-estima melhoraram após a inclusão no Benefício de 

Prestação Continuada, número que deveria ser bastante superior. 

 Em relação à sociabilidade dos idosos beneficiários, os dados também 

não são otimistas, pois que, apenas 4% (quatro por cento) declararam 

participar de atividades sociais, passeios e outros eventos. Isso significa que 

96% (noventa e seis por cento) dos usuários idosos do BPC têm suas 

atividades de lazer bastante restritas, o que, certamente, traz rebatimentos na 

saúde e na qualidade de vida dessas pessoas. 
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Fonte: MDS, 2002 

No que diz respeito a como os recursos advindos de tal benefício são 

aplicados, o gráfico acima mostra que a maior parte do rendimento é destinada 

a gastos relacionados à saúde, que somam 40% (quarenta por cento) entre os 

gastos com tratamento, 15% (quinze por cento), e medicamento, 25% (vinte e 

cinco por cento); em segundo lugar, aparece a obtenção de alimentos, 32% 

(trinta e dois por cento) dos gastos, seguidos de vestuário, 17% (dezessete por 

cento) e despesa com moradia, 11% (onze por cento). Por fim, apenas 1% (um 

por cento) é destinado a atividades de geração de renda. 

 Desses dados, podemos chegar a uma outra constatação: a do não 

acesso desses idosos à política pública de saúde. Isso faz com que, quase 

metade da renda obtida pelo BPC, seja aplicada em medicamentos e serviços 
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que deveriam ser oferecidos gratuitamente por meio do Sistema Único de 

Saúde/SUS. De maneira que, mais uma vez, a Assistência Social acaba por, 

encobrir a insuficiência da prestação de um outro direito social, este, universal 

e gratuito no país desde a Constituição Federal de 1988, qual seja, o direito à 

saúde.   

 Feitas as considerações a respeito dos usuários idosos do Benefício de 

Prestação Continuada, trataremos, a partir de agora, dos dados relativos às 

pessoas com deficiência.  

 

3.2.2 Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com 

deficiência 

No caso das pessoas com deficiência, além do critério da renda per 

capita familiar inferior a ¼ do salário mínimo, para o reconhecimento de direito 

ao Benefício de Prestação Continuada é necessário que a deficiência ou 

doença crônica apresentada torne a pessoa incapaz de exercer atividades 

laborativas e de realizar as atividades da vida diária, isto é, sejam 

deficiências/doenças incapacitantes para o trabalho e para a vida 

independente27. 

                                                 
27  Até o ano de 2009, a avaliação da incapacidade para vida laborativa da pessoa com deficiência 
requerente do BPC era feita, exclusivamente, pelos médico-peritos do INSS. Entretanto, no ano de 2007, 
foi promulgado o Decreto 6.214 que teve como objetivo regulamentar o BPC. A principal inovação 
trazida por tal Decreto foi justamente em relação à avaliação da incapacidade para o trabalho e para a vida 
independente das pessoas com deficiência. Nesse Decreto é proposta uma nova forma de avaliação que 
considere, não apenas os aspectos físicos, mas, também, as condições sociais e ambientais que interferem 
na capacidade e no desempenho dos indivíduos, configurando-se em facilitadores ou em barreiras sociais.  
Por isso, a avaliação da incapacidade passou a ser de responsabilidade também de assistentes sociais do 
mesmo Instituto. 
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 Então, a partir do gráfico abaixo, podemos ver a distribuição dos tipos de 

deficiência dos usuários do Benefício de Prestação Continuada. É possível 

identificar que a de maior ocorrência é a deficiência mental, 31% (trinta e um 

por cento), seguida da doença mental 12% (doze por cento). Logo após, 

aparecem a deficiência múltipla, 20% (vinte por cento); a deficiência física, 17% 

(dezessete por cento); as doenças crônicas incapacitantes 10% (dez por 

cento); a deficiência visual 5% (cinco por cento) e a deficiência auditiva 5% 

(cinco por cento).      

 

Fonte: MDS, 2002 

 O próximo gráfico traz à luz uma realidade bastante preocupante: a 

quase totalidade dos usuários do Benefício de Prestação Continuada em 

função da sua condição de deficiente estão à margem do direito à educação. 

Ora, se somados os 71% (setenta e um por cento) de analfabetos aos 27% 

(vinte e sete por cento) de pessoas com apenas o primeiro grau incompleto, 

chegaremos a um total de 98% (noventa e oito por cento) de pessoas com 

muito baixo ou com nenhum nível de instrução. 
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Fonte: MDS, 2002 

  Assim, mesmo reconhecendo que pessoas com deficiência 

mental tenham dificuldades maiores para o aprendizado em razão do déficit 

cognitivo, o número de analfabetos é bastante superior aos 31% (trinta e um 

por cento) que constituem esse tipo de usuário. Dessa forma, fica saliente o 

pouco ou nenhum preparo das instituições de ensino em receber pessoas com 

limitações físicas e/ou mentais e intelectuais.   

 Tal fato agrava ainda mais o nível de vulnerabilidade social desses 

sujeitos, uma vez que, estes, além de terem de enfrentar as limitações 

fisiológicas ocasionadas por suas próprias doenças/deficiências, vivendo em 

condições de extrema pobreza (renda per capta inferior a ¼ do salário mínimo), 

ainda se deparam com uma significativa barreira social que é o não acesso ao 
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aprendizado formal, o que dificulta a autonomia desses indivíduos e, mais 

ainda, a sua integração social. 

 Com relação ao direito à convivência familiar, este vem sendo 

respeitado, pois apenas 4% (quatro por cento) das pessoas com deficiência 

vive em situação de abrigamento/institucionalização. Residem com o grupo 

familiar 86% (oitenta e seis por cento) dos usuários e, somente, 10% (dez por 

cento) vivem sozinhos.  

 Muito embora esses dados sejam positivos em relação ao direito de ter 

assegurada a convivência junto à família, essas informações também podem 

sinalizar para uma autonomia e uma independência limitada por parte das 

pessoas com deficiência, uma vez que o percentual daqueles que residem 

sozinho é muito baixo. 

  No que concerne à aplicação do rendimento advindo do Benefício de 

Prestação Continuada, o que acontece com as pessoas com deficiência é 

muito similar ao que ocorre com os idosos, isto é, grande parte dos usuários 

passam a ajudar no sustento da família com a renda que passam a perceber. 

No caso das pessoas com deficiência, 46% (quarenta e seis por cento) 

passaram a contribuir com o sustento da família. 

 Em relação à melhora na auto-estima e na qualidade de vida, o número, 

a exemplo do que ocorre com os idosos, não é satisfatório, abrangendo apenas 

22% (vinte e dois por cento) dos beneficiários. O que quer dizer que a grande 

maioria não percebe impactos positivos no seu bem-estar depois da inclusão 

na política de assistência social.   
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Fonte: MDS, 2002 

 Outro dado preocupante é a participação em atividades sociais e de 

lazer, que é praticada por apenas 4% (quatro por cento) do grupo, e as 

atividades ocupacionais, exercitada por, tão somente, 2% (dois por cento) dos 

entrevistados. Isso, somado ao baixo nível de instrução, que traduz o não 

acesso à escola, pode significar que estes usuários do BPC vivem, em sua 

maioria, isolados em seus núcleos familiares, vivenciando pouca ou nenhuma 

interação comunitária e social.   

 Sobre a aplicação da renda, as semelhanças com o que acontece com 

as pessoas idosas aparece mais um vez. A maior parte dos gastos é destinada 

à alimentação, 30% (trinta por cento), e a gastos com a saúde, 26% (vinte e 

seis por cento com medicamentos) e 16% (dezesseis por cento) com despesas 
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relativas a tratamento. O que demonstra, mais uma vez, a insuficiência da 

política pública de saúde. 

 

 

  

 3.2.3 O Caráter Contraditório do Benefício de Prestação Continuada 

O que podemos concluir por meio da análise dos dados apresentados é 

que, de fato, o Benefício de Prestação Continuada vem cumprindo o importante 

papel, próprio da assistência social, de proteger aqueles que fazem parte dos 

grupos mais vulneráveis da sociedade – no caso do BPC, os idosos e as 

pessoas com deficiência.  

Esses dois segmentos da população protegidos pelo Benefício de 

Prestação Continuada lidam, não apenas com a desvantagem física, mas, 
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também, com alta vulnerabilidade social em que vivem. Isso porque, para além 

das limitações de suas funções fisiológicas, decorrentes da idade ou das 

restrições ocasionadas pelas doenças/deficiência que apresentam, também, do 

ponto de vista social, sofrem pela extrema pobreza na qual estão inseridos e 

pelo baixo nível de instrução que possuem.  

Todavia, se, por um lado, é evidente a importância do papel 

desempenhado pela política de assistência social, por outro, não podemos 

deixar de observar as contradições que passam a permear tal política, quando 

esta tenta suprir a insuficiência de outras políticas públicas, como a política de 

saúde e a política da previdência social.   

 É bastante provável que nasça exatamente disso o questionamento 

feito por muitos, à direita e à esquerda, sobre se a ampliação da Política de 

Assistência Social representa, de fato, um avanço, ou, na verdade, significa 

que outras políticas estão sendo negligenciadas, sendo assim um retrocesso? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Como foi visto ao longo dessa dissertação, procuramos verificar a 

hipótese de que a atual política de assistência social no Brasil, apesar de ter 

um caráter contraditório, segue uma tendência internacional de 

especificação/concretização dos direitos humanos, ao contrário da 

interpretação hegemônica no serviço social brasileiro, que compreende a 

presente política como tendo um caráter focalista de orientação neoliberal. 

Para tanto, dividimos o trabalho em três capítulos, quais sejam, 1. o significado 

contemporâneo dos direitos humanos; 2. a afirmação dos direitos humanos no 

Brasil pós-1988 e, por fim, 3. a Assistência Social como direito humano. 

No primeiro capítulo, procuramos expor o significado contemporâneo 

dos direitos humanos, por meio da análise de documentos históricos, os quais, 

em diferentes épocas e dentro de contextos diversos foram responsáveis por 

declarar, positivar, universalizar e especificar/concretizar os direitos civis, 

políticos, econômicos, sociais e culturais, chegando-se ao reconhecimento de 

que tais direitos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-

relacionados. 

Uma das intenções desse capítulo foi suprir uma lacuna existente no 

Serviço Social hegemônico no Brasil, que reside em não conseguir localizar 

teoricamente os direitos sociais dentro do conjunto mais amplo dos direitos 

humanos, o que acaba por levar uma boa parte dos seus autores a tratar, 

anacronicamente, os direitos humanos como sendo apenas os direitos civis 

e/ou políticos, ou, dito de outra forma, reconhecer nos direitos humanos apenas 

direitos da classe dominante burguesa. 
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Por esta razão, no capítulo primeiro procuramos demonstrar como 

importantes documentos políticos, fruto do pensamento socialista, a exemplo 

da Constituição Mexicana de 1917, da Declaração do Povo Trabalhador e 

Explorado de 1918 e da Constituição da República de Weimar de 1919, foram 

capazes de impulsionar um novo ciclo de afirmação dos direitos humanos, o 

qual fez ampliar a concepção desses direitos, reconhecendo entre os quais, 

para além dos direitos civis e políticos, os direitos sociais e econômicos e 

culturais.  

 Ao mesmo tempo, foi preciso salientar que, depois das experiências 

trazidas pelas duas Guerras Mundiais, pelo Holocausto, pelos sucessivos 

conflitos armados no Oriente Médio e pelas diversas ditaduras espalhadas 

pelos continentes africano, asiático e latino-americano – acontecimentos estes 

que foram, e ainda são, responsáveis por escrever inúmeras linhas de horror 

na história da humanidade – foi possível entender que a garantia dos direitos 

civis, políticos, econômicos, sociais e culturais isoladamente não é o suficiente. 

Daí a extrema importância trazida pelo reconhecimento presente na 

Declaração de Viena de 1993 de que os direitos humanos são universais, 

indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados. 

 

Já no segundo capítulo, trazendo a discussão para o Brasil, podemos 

identificar que, aqui, a experiência da afirmação dos direitos humanos não se 

deu da mesma forma que nos países da Europa Ocidental e da América Anglo-

Saxônica, nos quais a burguesia industrial fora capaz de imprimir uma decisiva 

ruptura com os representantes da antiga aristocracia feudal.  
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Diferentemente, o que aconteceu no Brasil foi um grande acordo entre a 

nova classe urbano-industrial e a antiga oligarquia rural, de maneira que, ao 

invés de viver a experiência de um Estado democrático-burguês, o Brasil viveu 

sob o espaço de um Estado “autocrático-burguês”, Estado esse responsável 

por manter atrelados capitalismo e ditadura, com poucas brechas para a 

democracia.  

 

 De maneira que, só no ano de 1988, após ter vivenciado incontáveis 

tentativas de golpes de Estado, tendo algumas sido consumadas, o Brasil 

conseguiu promulgar uma nova Constituição Federal e pôr fim a uma história 

fundada, em grande parte, por regimes de exceção. Assim, o ano de 1988 

apresentou-se como um marco capital para a análise do desenvolvimento dos 

direitos humanos na história recente do país.  

 

Dessa forma, por meio da Constituição Federal de 1988, inaugura-se, no 

Brasil, uma autêntica “Era dos Direitos”, responsável pela afirmação inédita de 

direitos, quer seja, no plano individual, quer seja, no plano coletivo, dando-se 

início, com isso, ao nascimento de um Estado de Direito Democrático no Brasil 

relativamente estável. 

 

Entretanto, desde a promulgação da Constituição de 1988, um grande 

desafio que se apresenta para o Brasil encontra-se relacionado ao fato de 

vivermos em um país avançado em termos legais, de um lado, e nos 

depararmos com um país que não consegue implementar as conquistas 
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obtidas no plano formal, do outro lado – em outras palavras, um “Brasil legal” 

que não consegue se encontrar com um “Brasil real”. 

 

Nesse sentido, os grandes avanços sociais obtidos pelo Brasil nos 

últimos anos estiveram relacionados, sobretudo, à ampliação dos programas 

da política de assistência social. Isso, em detrimento de outras políticas sociais, 

como a política de emprego e renda e a política previdenciária.  

 

O que nos aponta para mais uma contradição vivida pelo Brasil, qual 

seja, ao passo que, por meio da política de assistência social, o país conseguiu 

cumprir com um papel nacional e internacionalmente reconhecido para com os 

mais pobres, na mesma medida, conseguiu criar um contingente populacional 

que vive dependente da assistência social, sem grandes perspectivas para 

superar esta condição – isso, porque as demais políticas públicas não se 

ampliam de maneira a acompanhar as reais necessidades da população. 

 

De forma que, até mesmo no caso do Benefício de Prestação 

Continuada, estudado por ocasião do último capítulo, percebeu-se uma 

localização muito bem definida dentro do processo de 

especificação/concretização dos direitos humanos, diferentemente dos 

programas de transferência de renda para os desempregados ou trabalhadores 

precarizados, fato revelador das contradições existentes no próprio interior da 

política de assistência social brasileira pós-1988. 
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Isso fica claro ao analisarmos os dados que denunciam a exclusão 

desses usuários do Benefício de Prestação Continuada, das políticas de saúde 

e educação, e, também, muito claramente, a não inclusão desses usuários na 

política previdenciária, sobretudo, no caso das pessoas idosas. Daí a 

percepção de que formas de trabalho precarizadas acompanharam a vida 

dessas pessoas durante os seus anos de vida laborativa ou da vida laborativa 

da família. 

 

Para além disso, o fato de os usuários do Benefício de Prestação 

Continuada, os quais se inserem nesse benefício exatamente por não terem 

condições para o trabalho, quer em razão da idade, quer em razão da 

deficiência/doença, contribuírem com mais de 40%, em ambos os casos, para 

o sustento da família, corrobora a conclusão de que a finalidade da assistência 

social para esses usuários extrapola seu objetivo, e dada a pobreza das 

famílias e ausência de trabalho, o BPC incorpora um papel de substituto da 

política de emprego e renda.  

 

Dentro desse contexto, não obstante tudo, ainda é significativo o número 

de usuários, quer sejam pessoas idosas, quer sejam pessoas com deficiência, 

que não considera que a qualidade de vida melhorou depois do direito ao 

Benefício de Prestação Continuada.  

 

Assim, resta questionar se a ampliação dos benefícios assistenciais 

dentro do quadro analisado, de fato, representa um avanço, visto que, 
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proporciona um apoio material imediato e necessário para aqueles que estão 

excluídos das demais políticas públicas, ou, se, na verdade, significa um 

retrocesso, uma vez que, acaba por desviar a atenção da insuficiência das 

demais políticas públicas? 

 

Fato é que, no Serviço Social brasileiro uma crítica muito incisiva é feita 

em relação ao que hegemonicamente na categoria se costuma chamar de 

focalização da política de assistência social, algo que buscamos tratar nesse 

trabalho não como sendo uma focalização, mas sim como sendo uma 

especificação/concretização, ou seja, um processo que confere titularidade 

àqueles que têm o direito e dá nomes aos usuários, conseguindo, desse modo, 

superar uma possível abstração da universalidade.  

 

Somado a isso, temos no horizonte a idéia de que, diferentemente da 

política de emprego e renda, da política de saúde, da política de educação, 

entre outras políticas sociais, a política de assistência social não deve ter um 

caráter de universalização indiscriminada, ou seja, a política de assistência 

social deve se destinar a uma parte específica da sociedade, aquela mesma 

tratada por Bobbio e Peces-Barba, que se encontra em desvantagem social ou 

física, e não a toda a população, sobretudo porque o caráter emancipatório da 

política de assistência social tem um limite bastante tenro.  

 

De maneira que, ao final do presente trabalho, uma inquietação que 

surge e que se apresenta como um possível objeto de trabalho para uma futura 
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pesquisa acadêmica, está em saber: em que medida a ampliação da Política 

de Assistência Social pode significar um avanço em matéria de direitos sociais 

ou, contraditoriamente a isso, pode apresentar-se como um engodo, que tira de 

cena a insuficiência das outras políticas sociais, fazendo com que o Brasil 

caminhe para a cronificação da condição de país dos assistidos?   
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