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Resumo: O artigo trata dos diferentes percursos históricos que possibilitaram problematizar 
as questões concernentes à vida, sob a perspectiva de uma desagregação da idéia de esfera pública 
e provada que predominou na Grécia Antiga; e partir deste ponto, pensar nas possibilidades de 
construção dos Direitos Humanos na era moderna. 
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Breve histórico: a problemática da vida e a construção dos Direitos Humanos 

  

 

vida social, se compreendida como uma força que nos permite exercer as mais 

variadas funções humanas, em conformidade com a condição de ser-vivo possui, 

obviamente, suas origens na natalidade. Quanto à visão de uma vida metafísica, que 

ultrapassa os sentidos materiais, suscita inúmeras discussões. 

 

A postura da igreja católica, a mais radical (ou a mais conservadora) de todas assume a 

postura de que a vida existe a partir do momento da concepção. Quanto à médico-científica, 

esta se pronuncia, embasada nas inúmeras pesquisas que existem sobre o tema, que existe 

a partir da formação do sistema nervoso, fato que ocorre por volta do quarto ou quinto mês 

de gravidez; e dentro do próprio campo científico, outras controvérsias aparecem. O 

conceito vida se espalha para o lado oposto da situação, ou seja, aquele em que se discute 

até que momento existe vida. 

 

Tal discussão tomou vários rumos ao longo da história, muito influenciado pelas introduções 

da tecnologia na vida humana. Em tempos passados, o fim da vida era constatado pela 

parada cardíaca, uma vez que nada se poderia fazer posteriormente a isto para manter o 

ser humano com vitalidade. Agora, o avanço tecnológico possibilitou técnicas como o 

transplante de órgãos que alterou em muito as chances de prolongamento da vida. A 

inatividade cerebral é a atual referência utilizada para se detectar a morte de uma pessoa, 

uma vez que ainda não existem técnicas que possibilitem reanimá-lo ou transplantá-lo. 

 

A 
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Enfim, os limites da vida foram ao longo dos tempos alvo de todo os tipos de reflexões, de 

debates, de técnicas, etc.; e esta vida foi considerada não apenas nos seus limites, de 

começo e fim1. Ela foi pensada em todas as suas instâncias, na área social, política, 

econômica; nos processos vitais de bem estar, reprodução, alimentação. Certamente, todas 

as probabilidades imagináveis entraram nos cálculos das mais diversas áreas do 

conhecimento. 

 

Desta forma, não é outra perspectiva senão à da natalidade como surgimento da vida que 

interessou a esse debate, uma vez que a condição humana compreende algo mais que as 

condições nas quais a vida foi dada ao homem (ARENDT, 2008). E é nesta lacuna de 

caráter filosófico que a compreensão da vida, na sua condição material, foi problematizada 

pela humanidade, nos seus variados tempos e espaços. 

 

Desde os tempos mais remotos até as datas mais próximas a vida encontrou seus limites, 

suas condições, sua expansão, etc. nas formas de conhecimento a que foi submetida. A 

Grécia Antiga indagou sobre a vida sob as prerrogativas da própria constituição da polis. 

Duas são as esferas que, segundo Hannah Arendt (2008), norteavam os rumos da dinâmica 

social grega: a pública e a privada. Com uma concepção muito particular de sociabilidade, 

os antigos atribuíram uma importância ímpar ao processo de participação política; seria 

neste ambiente que os cidadãos poderiam exercer sua vida pública de fato, mostrando 

através da ação e do discurso, a individualidade de cada um. Para eles, seria somente no 

ato público que seria possível desenvolver todas as potencialidades do ser humano. 

 

À esfera privada ficava atribuída a função de cuidar das atividades ligadas ao labor. Seria no 

momento da privatividade que o sujeito cuidaria de suas necessidades metabólicas, a fim de 

possibilitar o exercício da política de forma plena. Ela seria então o momento de fazer da 

vida uma entidade pública, o bios politkos. 

 

Na era moderna, os parâmetros se diferenciam grandemente. Nesta, a esfera privada se 

expande de modo a criar um espaço social que observa o recrudescimento da ação política 

e o surgimento, na esfera pública, de uma única condição de pensamento. Configura-se 

assim a esfera social, que é caracterizada pela “substituição da ação pelo comportamento e 

do governo pessoal pela burocracia” (ARENDT, 2008: 55). 

 

                                                 
1
 Para o debate sobre os limites da vida, mais especificamente nas questões sobre aborto e eutanásia, ver: 

Dworkin, Ronald. Domínio da vida. São Paulo, Martins Fontes, 2003. 
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A ação é a forma pela qual as relações humanas são determinadas, uma vez que a sua 

prerrogativa principal diz respeito à pluralidade e, é somente a partir desta que a convivência 

de seres diferenciados torna-se possível. E, uma vez que a era moderna suprimiu-a em 

nome de uma noção geral de comportamento, a sociabilidade comprometeu-se. Ao invés de 

uma situação projetada para o exercício da liberdade na polis como na Grécia, ocorreu o 

surgimento da “sociedade de massas”, caracterizada por “um caráter monolítico de 

sociedade” e na “unicidade da humanidade” (ARENDT, 2008: 55). 

 

A percepção da vida alterou-se conforme a mudança de cenários. Uma vez que as relações 

sociais na Grécia eram orientadas pela ação, as condições políticas se pautavam pela 

diversidade e pela variedade; e, desta forma, a permanência na esfera política concedia à 

vida um status qualitativo diferenciado. Os ordenamentos colocados uma vez que diziam 

respeito ao bem estar da polis, conseqüentemente se desdobrava sobre o cidadão, que 

participava ativamente deles. Com a modernidade a situação mudou; o fim da esfera política 

fez com que, necessariamente, este status declinasse. Agora, a participação na esfera 

pública diz respeito a todos sob uma roupagem massificante. 

 

O que está em realce nesta reflexão não é apenas a diferenciação do cenário político de 

cada um dos momentos históricos; e sim, a relevância que cada um deles concedeu ao 

percurso vital nas relações sociais. O surgimento da era moderna, diferentemente da antiga, 

foi acompanhado pela possibilidade de se realizar os cálculos de maneira não apenas 

restrita à esfera privada, como o lar e a propriedade; mas também em seu caráter global, 

amplo e mundial. 

 

Esta esfera privada tanto foi na Grécia antiga como o é na era moderna o local em que se 

realizada as atividades íntimas, ligadas ao labor; estes procedimentos estão ligados à 

manutenção do homem enquanto ser vivo, capaz de exercer as funções vitais básicas. E, 

em função desta explosão das fronteiras da esfera privada, presenciou-se uma rearticulação 

dos conceitos; o animal laborans já está aprisionado a uma individualidade ou a uma 

propriedade privada específica. Agora, seus anseios ligados à sobrevivência passam a fazer 

parte das discussões públicas e dos cálculos governamentais. A vida que antes era medida 

de maneira reclusa passa a ser pensada em termos de população. Define-se assim, a 

passagem da vida-indivíduo para a vida-espécie. 

 

Tamanha alteração da dinâmica social provocou efeitos que vão além da possibilidade de 

expressar a temática da existência humana em termos cosmopolitas. A ruptura dos limites 



TSUNODA, Fábio Silva  

- 4 -  

 

 

“Existência e Arte”- Revista Eletrônica do Grupo PET - Ciências Humanas, Estética e Artes da   
Universidade Federal de São João Del-Rei – Ano IV - Número IV – janeiro a dezembro de 2008. 

 

da esfera privada fez dos assuntos abordados neste núcleo, passíveis de serem tratados no 

cotidiano público. Foi desta forma que a temática da riqueza passou a circular na esfera 

social, produzindo a idéia de uma vida privada condicionada à sua acumulação. Com isto, a 

sociedade moderna, que já se caracteriza por sua unicidade, vai agora, aliado a esta 

perspectiva da acumulação das riquezas, se tornar uma sociedade de massas. 

 

A irrefreável expansão da esfera privada provocou uma multiplicada de efeitos que, alguns 

deles inclusive, se voltaram contra ela. Os assuntos tipicamente privados assolaram o 

mundo comum tornando-o frágil, afastado da idéia de uma esfera política; na Antigüidade, 

“ser político significava atingir a mais alta possibilidade da existência humana” (ARENDT, 

2008: 74). A soleira que impedia moralmente a confusão entre a esfera pública e privada 

perdeu seu valor e, ao mesmo tempo, provocou a destruição de ambas as esferas. 

 

A esfera pública, que cedeu espaço para a privada, já não possui mais as funções que a 

sociedade grega lhes legou; por não ser mais prioridade, a política deixou de ser o espaço 

em que os seres humanos, guiados pela ação, afirmam suas potencialidades e 

especificidades para se tornar o ambiente do conformismo e da obliteração pessoal. Quanto 

à privada, esta que era caracterizada pela preservação da intimidade, não é compreendida 

como tal. Sua visibilidade aumentou tanto a ponto de não mais conter os traços de labor. 

 

Assim, a modernidade “propôs” uma alteração nas formas de percepção da vida. Uma vez 

que o declínio tanto a esfera pública quanto da privada ocorreu em detrimento da sociedade 

de massas, a vida se desencontrou dos locais em que suas funções eram exercidas; a 

primeira era praticamente a maneira objetiva de o ser humano atingir sua condição de 

cidadão; por intermédio dela, este era remetido a uma condição de status, de sujeito plural e 

de envolvimento com os interesses da polis. Diferentemente desta, na esfera privada o 

sujeito se fazia valer dela para as atividades de labor, ou seja, de cuidar das funções vitais 

do homem na sua relação estreita com a natureza. 

 

Marcado por esta desarticulação das referências entre o público e o privado, a vida passou 

a ser alvo de interpretações até então impensadas; o ineditismo destas novas 

considerações se deve, em um primeiro momento, às barreiras intransponíveis que as 

esferas extremamente bem edificadas impuseram no tocante à vida. Mas aliado a isto, o 

mundo presenciou mudanças sociais que, certamente, participaram ativamente na 

construção das novas representações da vida. 
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A totalidade das causas que inspiraram novas formas de problematizar a vida são inúmeras; 

muitas delas atuando de maneira pouco perceptível, outras que, ou por comportarem uma 

factualidade extravagante, ou talvez porque outros pesquisadores já alertaram para este 

problema, se inserem como uma perspectiva de grande impacto na formação do  

pensamento moderno. 

 

É o caso das formas de centralização dos fluxos sociais ocorridos com a decadência do 

regime feudal. A consolidação deste novo episódio da história encontra sua forma mestra 

ilustrada pelos estados nacionais, ou até mesmo no encaminhamento que culminou na 

concentração de poderes nas mãos de uma única pessoa, ou seja, o regime absolutista 

(ELIAS, 1993). 

 

O lento acontecimento da sociedade aristocrática de corte provocou um processo de 

aglomeração das forças sociais ao redor de, por exemplo, a figura do rei. Norbert Elias 

(1993) mostrou que os monopólios da tributação e em um momento seguinte da violência 

física influenciaram grandemente o aspecto da “racionalidade distintiva de corte”. Com isto, 

as sociedades européias passaram por uma padronização dos códigos de conduta, 

maneiras, gostos, linguagem, etc. que foram responsáveis inclusive pela diferenciação entre 

os que seriam os “hábitos refinados” e os condizentes às classes inferiores. 

 

Propôs-se assim, uma nova economia das pulsões e da moral até o momento de 

estabelecer-se o que seriam as condutas corretas, o linguajar civilizado e todos os outros 

artifícios imbricados neste processo; a recém aproximação das pessoas com a figura do 

príncipe fez com que tais costumes fossem pensados até mesmo sob critérios de conseguir 

pareceres favoráveis sobre determinados interesses. 

 

Mas o próprio Elias aponta para uma conturbada convivência entre duas formas distintas de 

aspectos morais; o dito processo civilizatório não se configura como um acontecimento 

exclusivamente retilíneo, que caminha para a contenção da violência gratuita. Em um 

mesmo espaço temporal, diversas formas de civilidade podem ser atestadas, fato que 

remete a uma dicotomia social. Enquanto determinado grupo, a sociedade de corte 

identifica-se por certo prestígio conseguido junto ao príncipe, aos hábitos refinados e a 

concentração de riquezas, um outro grupo, desta vez que os que ficaram à margem do 

processo civilizador, são marcados em termos de inferioridade em relação aos demais. 
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Este talvez seja o cenário que serviu de fundo para veementes formas de se pensar e agir 

com relação à vida que, talvez por comportar conceitos-chave parecidos com os da 

sociedade contemporânea, carregam um caráter de inteligibilidade mais imediato do que o 

existente nas sociedades antigas. 

 

E não apenas devido ao momento histórico, mas às condutas sociais e políticas, este novo 

formato, agora baseado na centralização das forças, seja um provável momento precedente 

à sociedade de massas. Neste período, a vida não está mais submetida aos alicerces da 

esfera pública ou privada como nos gregos; a substância política aqui auferida diz respeito à 

sociedade, seja ela de corte, guerreira, de mercadores, etc. E todas elas acabam integrando 

um mesmo círculo, que as abrange sob uma égide moral estabelecida e ordenada. 

 

Se para os antigos atingir “a mais alta possibilidade da existência humana” dependia-se dos 

feitos realizados pelos cidadãos na esfera política, agora, neste novo momento histórico, os 

critérios de qualificação da vida dependem, dentre tantos, de dois elementos até então 

impensados em termos tão amplos: a riqueza e a civilidade. 

 

Estes dois elementos, que passaram a integrar os cálculos de medição da vida a partir do 

período aristocrático, remontam suas origens tanto na esfera privada (riqueza) e na política 

(civilidade). Este último não era encarado da mesma forma que o período pós-feudal o 

concebeu; suas concepções assemelham-se mais com os critérios da temperança 

(enkrateia). Esta era percebida nos gregos como uma maneira de atingir o domínio de si a 

fim de exercer a atividade política com critérios mais bem elaborados. Estas práticas de si, 

que visavam o controle das emoções, dos excessos, dos despropósitos, etc., se situavam 

em primeira instância tanto no âmbito do sujeito como no da esfera política; partindo 

daquele, esta nova economia moral permitiria o exercício da política com maior destreza, 

culminando no bom andamento da polis e, porventura, dele mesmo (Foucault, 1989). 

 

A gênese moral da diferença entre a temperança grega e a civilidade aristocrática diz 

respeito aos aspectos relacionais que ambas tiveram em seu tempo. Aliando os escritos de 

Michel Foucault (1989) e Norbert Elias (1993) observa-se que, na primeira, os cuidados 

eram tomados visando o próprio sujeito, ele como o princípio das decisões e elas ocorriam 

devido a uma identificação de si para com a polis; nota-se neste preceito uma gestão 

autônoma da conduta. No que diz respeito ao período aristocrático, a civilidade se 

desenvolveu visando ora angariar favores ou concessões para com o príncipe, ou também, 

em outra instância, exercer o status de corte no interior dela e perante os “marginalizados”. 
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Quanto à riqueza, suas prerrogativas gregas se encontram no seio da esfera privada; nesta, 

eram realizados feitos condizentes à subsistência humana, calculados na interioridade do 

ambiente familiar e dizendo respeito somente a este. Importa a este o fato de serem 

pensados visando a arena política, ou seja, que a privatividade do lar, a intimidade que ele 

preserva - sejam os afetos, os hábitos, a subsistência – e a riqueza que ele guarda são 

extremamente valorizados por pertencerem aos processos de composição da polis. 

 

Na aristocracia, a riqueza não mais está contida pelas paredes do lar. Ela se liberta e passa 

a fazer parte das intermediações entre sujeitos; ela se torna elemento de valoração ou, na 

sua ausência, de desprestígio. A posse de propriedades, que nos antigos se dava, na maior 

parte das vezes, por hereditariedade, agora assume o caráter de acúmulo de riquezas. 

Novamente, o caráter heterônomo da sociedade aristocrática apontado pelo elemento da 

civilidade, se repete no que concerne às relações das pessoas com a riqueza. 

 

E são nestes termos que a vida, mediada pela riqueza e civilidade, assume uma forma de 

sujeição que não foi pensada na Grécia. Os valores a ela direcionados circundaram em 

adjetivos como riqueza e pobreza, proprietário e indigente, merecimento e desqualificação, 

de pertencente ou não a determinado grupo, etc.; e a partir desta franca dicotomia, pensou-

se em quem teria a tutela jurídica, o resguardo político, a aceitação social e a segurança 

econômica. 

 

Estes são termos que, nos dias atuais, são regularmente abordados sob o enfoque da 

exclusão; e caso o argumento descrito esteja correto, a resposta a eles foi dada inicialmente 

pelo pensamento socialista. A partir do século XIX, a Internacional Socialista empreende 

esforços para amenizar as desigualdades provocadas pela classe burguesa no sistema 

capitalista; este novo percurso político se ilustra na substância de direitos, mais 

especificamente econômicos, sociais e culturais. 

 

Assim sendo, esta carta de direitos responde por uma demanda de construir uma sociedade 

mais justa no sentido de obter condições para uma convivência digna entre seres humanos 

no plano social, como também atende à desconstrução ocorrida no declínio da esfera 

pública e privada. O espaço deixado por esta “crise das esferas” foi aos poucos, da maneira 

como pôde, incorporado por reivindicações de ordem social e que, já contando com o 
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desempenho do Estado para problemas de ordem pública, encontraram no Direito Público a 

maneira particular de materializar tais anseios (COMPARATO, 2001) 2. 

 

Na historicidade dos Direitos Humanos (DH), esta etapa mencionada corresponde ao que 

seria a segunda geração de direitos, tendo como precedentes apenas os de titularidade 

individual, correspondendo aos de liberdade e igualdade, iniciados pela perspectiva liberal 

que emergiu na Revolução Francesa (1789). 

 

Pelas razões aqui propostas, a riqueza e a civilidade formam um breve quadro da gênese 

dos Direitos Humanos, mais especificamente estes que correspondem aos de titularidade 

coletiva mencionados na tradição socialista. E se assim o for, este vasto cenário que 

impregna as discussões acerca da vida na sua mundanidade serve também de fundo (talvez 

com lapsos temporais distintos) para o surgimento dos DH. 

 

A riqueza, nos moldes como foi mostrada, encarregou-se de produzir dicotomias e de definir 

as condições de sociabilidade pelo prisma do poder de compra concernente a cada grupo 

ou indivíduo. Quanto à civilidade, esta proporcionou à sociedade aristocrática de corte 

parâmetros de exclusão e inclusão baseados em normas de conduta, gestos reconhecidos 

como requintados, disposições morais, capacidade de angariar regalias com o rei, etc. 

 

Os direitos econômicos, sociais e culturais direcionam-se às variações ocorridas com tais 

elementos. Obviamente, desde os primórdios da derrocada do feudalismo até o século XIX, 

data do surgimento deste arcabouço jurídico-político, muito se alterou em termos da 

relevância concedida aos vários aspectos da questão; sociedades díspares, contextos 

urbanísticos pouco semelhantes, níveis de integração social são alguns dos infinitos 

exemplos descritíveis em termos comparativos entre os dois momentos históricos. 

 

Mas tais mudanças não impossibilitam o desdobramento dos DH sobre um contexto anterior 

ao que ele foi criado; ou melhor, a riqueza e a civilidade, mesmo estabelecendo junções 

com o cotidiano, preservaram um aspecto que remonta à desarticulação do feudalismo: as 

dicotomias da exclusão. 

 

                                                 
2
 Comparato (2001) discute, por intermédio desta premissa, que “a perda da sociedade familiar, estamental ou 

religiosa tornou o indivíduo o indivíduo mais vulnerável às vicissitudes da vida” (p. 105), fato que projetou no 
Estado a responsabilidade de gerir os riscos sociais da existência humana.  
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Estas que se apresentaram de maneira mais acentuada no curso de estabilização da 

sociedade aristocrática de corte permaneceram ativas em momentos posteriores; agitações 

sociais ocorridas no século XVIII são exemplos da fina relação entre o processo de 

legitimação dos Direitos Humanos e o desenvolvimento das formas de exclusão. 

 

O levante nas treze colônias dos Estados Unidos iniciado pelo contexto da Declaração da 

Independência Americana (1776) e positivado nas primeiras Dez Ementas (1791), tinha 

como objetivo principal, segundo Comparato (2001: 94) afirmar preceitos de liberdade e 

igualdade perante a lei, em contrapartida à “sociedade estamental européia, constituída por 

grupos sociais bem delimitados, que cultivavam valores próprios e regiam-se por um direito 

próprio”. Muito influenciado pela perspectiva liberal difundida por uma sociedade tipicamente 

burguesa, este movimento por direitos não fez menções à igualdade econômica, afirmando 

inclusive a riqueza material como prerrogativa para a diferenciação (COMPARATO, 2001). 

 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem (1789), promulgada na França, exerceu 

feitos semelhantes3. Esta visava, de maneira enfática, mais “a supressão das desigualdades 

estamentais do que a consagração das liberdades individuais para todos” (COMPARATO, 

2001: 130). 

 

O fato de inexistir referências aos direitos econômicos, sociais e culturais nestes dois 

momentos históricos não significa que as dicotomias presentes na sociedade estamental 

haviam desaparecido; ao invés disto, mesmo a sociedade capitalista tendo proporcionado o 

surgimento de uma classe que freqüentava uma posição excludente na sociedade 

aristocrática, a burguesia, relegou à maioria, afastada da riqueza material, os espaços 

marcados pela desigualdade. 

 

É no desenvolvimento histórico de tais desigualdades que surgem, a partir do século XIX, as 

críticas socialistas ao sistema capitalista e, como dito anteriormente, a segunda geração de 

direitos, sendo os econômicos, sociais e culturais. Reivindicações cujos alvos são as 

condições materiais desenvolvidas no curso histórico da humanidade. 

 

                                                 
3
 Segundo Comparato (2001) a diferença entre os movimentos ocorridos nos Estados Unidos e na França deve-

se mais especificamente aos formatos subjetivos. Os franceses, muito influenciados pelo racionalismo iluminista, 
acreditavam na afirmação de direitos simplesmente pela difusão das idéias a eles concernentes, ou seja, que os 
Direitos Humanos antecedem qualquer dispositivo jurídico utilizado para sua promoção; quanto aos americanos, 
a existência do direito era imprescindível para que os valores da existência humana ganhassem força e se 
objetivassem na sociedade como um todo.  
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Mas as razões que tornaram possíveis o surgimento da socialista orientação por direitos não 

se restringem a tais fatores; a dissolução da esfera privada, da maneira como era 

arquitetada na Grécia Antiga, além de ter lançado no mundo comum as inquietações 

referentes à riqueza, fez também com que o homem, ou melhor, o processo de vitalidade da 

vida humana, se tornasse público. Assim o labor penetrou nos cálculos de condizentes ao 

todo social, tornando possível pensar as etapas vitais da vida a nível macro (Arendt, 2008). 

Nascimento, crescimento, desenvolvimento, alimentação, mortalidade, etc. são alguns 

poucos exemplos das atividades antes restritas ao lar que ganharam rumo nas políticas 

sociais. 

 

Talvez seja este deslocamento das relevâncias que tornou possível para Michel Foucault 

pensar nos termos da biopolítica; através do arremesso da atividade laboriosa para o 

aspecto massificante tornou viável mesurar socialmente as atividades primeiras 

concernentes à gestão da vida, pela forma de desigualdades, exclusões e dicotomias. 

 

Arregimentado isto, a modernidade, em virtude do estrondoso desenvolvimento tecnológico 

percebido historicamente pelas “revoluções industriais”, proporcionou à humanidade meios 

de gestão populacional que, dentro das relações sociais, ultrapassam qualquer forma 

passada de compreensão.  

 

O caso brasileiro: as condições sociais e a institucionalização dos Direitos Humanos 

 

Os Direitos Humanos avivaram-se para o mundo efetivamente após o fim da Segunda 

Guerra Mundial (1945) e, conseqüentemente, com a derrocada dos regimes totalitários que 

estiveram presentes na Europa na primeira metade do século XX. Atormentados com o 

possível retorno dos horrores presenciados neste período, a comunidade mundial criou 

mecanismos de proteção contra esta hipótese.  O mais emblemático deles corresponde à 

criação da Organização das Nações Unidas (ONU). 

 

Com os objetivos de manter a paz e a segurança internacionais, desenvolver relações 

amistosas entre nações e conseguir cooperação internacional para resolver problemas 

socioeconômicos, culturais e humanitários, a ONU se projeta como um organismo de alta 

relevância para as relações internacionais.  

 

Dando continuidade ao projeto, em 1948 foi assinada a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, documento-base que serve de referência para as ações ligadas à temática.  
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As ações governamentais no Brasil tardaram a reconhecer o projeto de uma legislação 

internacional para a proteção e promoção dos DH; a primeira menção ao fato está presente 

na Constituição Federal de 1988, que reconhece a validade deste tipo de tutela 

internacional4.  

 

No entanto, as discussões no Brasil sobre estas questões iniciaram-se durante o regime 

militar (1964-84). Os aparelhos repressivos conectados ao regime desencadearam ações de 

contenção das atividades políticas, sociais e culturais com o fim de controlar os 

oposicionistas ao governo militar. As atividades mais visadas destes órgãos eram as 

vinculadas ao governo recém deposto de João Goulart, as que realizavam “propaganda 

subversiva” e os movimentos de críticas e ataques ao regime (ARNS, 1985).  

 

As perseguições políticas que por inúmeras vezes resultaram em prisão, tortura e morte 

foram os primeiros alvos das sociedades políticas engajadas com as práticas dos Direitos 

Humanos. Desta forma, os direitos civis e políticos foram os primeiros ingressar na pauta de 

discussões da sociedade brasileira. 

 

Muito tempo se passou até que o governo brasileiro apresentasse medidas de promoção e 

proteção que resultassem em uma institucionalização das práticas de contenção das 

violações de Direitos Humanos. Em 1996, durante o primeiro mandato presidencial de 

Fernando Henrique Cardoso (1994-1997), criou-se o Programa Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH I) que enfatizava nas suas diretrizes a luta por direitos civis e políticos. 

Diante da iminência de realizar a redemocratização, os direitos mais violados no regime 

militar foram priorizados neste programa (PINHEIRO E MESQUITA, 1997).            

 

Ao PNDH atribui-se a responsabilidade de articular instituições e representantes tanto do 

poder público quanto da sociedade civil para fins de monitoramento, avaliação, discussão e 

promoção das práticas de DH.  

 

Prosseguindo com o projeto de redemocratização, mas agora já no mandato final do 

governo Fernando Henrique Cardoso (1998-2001), em 2000 foi criado o segundo Programa 

Nacional de Direitos Humanos (PNDH II) que, em respostas às críticas efetuadas ao projeto 

                                                 
4
  A Conferência de Viena (1993) emanou como a primeira menção à legitimação dos institutos internacionais 

para a proteção e promoção dos Direitos Humanos prevendo inclusive a limitação da soberania estatal. Para fins 
de incrementar as possibilidades dos objetivos propostos previu-se a criação de programas de assistência 
técnicas encampados pela Nações Unidas (Koerner, 2003).   
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anterior, priorizou a abordagem aos direitos sociais, econômicos e culturais. Incentivos como 

os de produção de relatórios, de participação dos estados para adotar políticas voltadas à 

área e de criação de organizações participativas para os devidos fins que estiveram 

presentes no PNDH I, são retomados neste novo projeto.  

 

Ambos os programas inserem-se em um contexto de lutas por condições de desigualdade 

presentes na esfera social; institucionalização da liberdade política, combate às 

desigualdades sociais e inclusão de deficientes ao contexto participativo da sociedade são 

algumas das intenções salientadas.  

 

Se a primeira versão direcionou os esforços para reconsiderar os esforços da política 

ditatorial em coibir as atividades sociais e políticas do regime militar, o PNDH II ateve-se às 

questões mais prementes da nova realidade social brasileira, ou seja, a redemocratização 

do Brasil dependia agora de sanar as disparidades socais, econômicas e culturais para 

aumentar as possibilidades das pessoas que vivem em condições torpes de existência de 

ter uma vida digna.  

 

Entre os anos de 1990 e 2000, o Brasil aumentou consideravelmente o seu Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), chegando a se aproximar em oito posições dos países 

considerados de alto desenvolvimento humano. Apesar do resultado favorável, as taxas que 

respondem à desigualdade social não acompanharam o acompanharam de maneira 

satisfatória. Neste mesmo período observou-se grande disparidade entre salários os salários 

de mulheres e homens (60,7% do total), e entre negros e brancos (46,9% do total). Neste 

quadro de desigualdades sociais, o número de favelas aumentou de 3.188 em 1991 para 

3.905 no ano de 20005.       

 

Estas contradições que se evidenciam na relação entre o desenvolvimento humano e as 

desigualdades sociais não salientadas pela vulnerabilidade em que grupos inteiros possuem 

de se protegerem das violações de Direitos Humanos; a pouca experiência democrática 

justifica a ausência de instituições públicas capazes de oferecer parâmetros satisfatórios 

para a promoção destes direitos (MESQUITA NETO, 2002).  

 

O aspecto civilizatório marca a dinâmica populacional na esfera social legando a 

possibilidade de grupos específicos usufruírem satisfatoriamente dos bens (sociais, 

                                                 
5
  Os dados informados estão contidos no Segundo Relatório Nacional sobre os Direitos Humanos no Brasil.  
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econômicos, culturais, políticos, etc.) disponíveis no cotidiano e, em oposição a isto, outros 

setores sociais se amontoam em condições de pobreza, violência gratuita, etc.  

 

As práticas de Direitos Humanos inserem-se neste contexto delineando propostas de 

controle destas dicotomias fomentadas pelas conseqüências históricas do processo 

civilizador e, no Brasil, os PNDH I e II são as primeiras medidas formais de alcance nacional 

das reivindicações voltadas à democratização do espaço público.  
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