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RESUMO 

Esta dissertaに気o procura resgatar o tema Direitos 

Humanos dentro da Ci倉ncia Pal it ica, 	analisando 	a 
articulaに気o das vis6es de democracia e de direitos humanos 

de tr倉s entidades: Ordem dロs Advogados do Brasil (OAB>, 
Con Per各ncia Nacional dos Bispos do Brasil (C NBB)e Aniらtia 
Internac ional (Aェ》 ，  no periodo de transic気o democratica, 
defindo operacionalmente entre 1982 e 1989. 

A an'l編e ' contextual izada nos pon土os comuns dentro 

da hist6ria recente de Paises do Cone Sul da Am'rica Latina 

ー  Chile, Pa rag u ai,Uruguai e Argentina e dentro da hist6ria 

brasileira. 

Sミo utHizados os conceitos de democracia social e 

‘」emocracia p0litic a, e de direitos civis, P0liticos e 

Sociais, com os quais s気o construidas categorias, 

utilizadas ria anAlise de conteddo dos documentos das 

erit idades. 

A partir da , n貞lise ,2ら  documentos e da evoluに貰o 

hist6rica de cada entidade, conclU Iーse que a Anistia 

Internac ional abstrai de suas at ividades a discuss気o do 

regime polItico dos pai与es, delimitando sua aに気o a campos 

limitados （」 e direitos humanos" J貢  CNBB e OAB fazem relaに6es 

limitadas entre direitos humanos e democracia, sendo que 

suas at ividades na 〔」 efesa de direitos humanos, expand idas 

no periodo da ditadura milit ar,passam a fazei- parte de seu 

cotidiano ap6s a transiに気o,embora com menor for'a. 



ABSTRACT 

This dissertation focuses on the subject "human 

rights" from the point of view of Polit ical Science,as it 

presents an ana)9sis of the connection of three 

organ izat ions' concepts of democracり  and human rights: 

those of "Ordem dos Advogados do Brasil" (OAB>, 

"Con ferミncia Nacional dos Bispos do Brasil" (CNBB) and 

Amnestj International (AI),in the period of the democratic 

transit ion, operac ionallり  defined as during from l982 to 

1989v 

Its analりsis is based upon the commom aspects of the 

recent histors of Latin Americぽ’s South Cone countries: 

Chile, F'araguaり ， Uruguaョ  and Argentina and Brazil. 

The author emploョs the concepts of social as well as 

palit ical d emoc r a cり ， 	besides the 	concepts of （ゴvil, 

Palitical and social rights, with which he formulates the 

categories used in. the,.content analiSiら  of those 

organ izat ions'documents. 

From the analjsis of each organ izat ion's documents 

and historical evolution, he concludes that Amnestj 

Internat ional leaves the palit ical regime of the countries 

in question out of consideration,restricting its action to 

limited aspects of human rigths.CNBB and OAB, in turn, 

e stablis h limited 	relations between human rigths and 

（」 emocr acs ~ in fact, theい“iniciatives to defend human 

rig t S, expanded during the mili.tari dictatorship, Ii ave 

become a part of their （」 ail' 	act ivitョ  after transit ion, 

although they are less intense now than in that period. 



CAPfTULO I 

I NTRODUC各O 

I.I.Escolha do Tema 

A quest'o fundamental que esta dissertaに航o aborda 

':por que o tema direitos humanos? 

Na verdade, a tem'tica dos direitos humanos, 

embora n気o seja alheia ao dominio da Ci各ncia Politica,t em 

sido aprofundada muito mais extensivamente nds campos do 

Direito e da Filosof ia. 

Este distanciamento ' demonstrado por Constantino 

U r c us o (I 9O3), que identifica entre as iil sess6es do XII 

Congresso da International Political Science Association 

(IPSA),em 1982, no Rio de Janeiro, apenas tr倉s que 

analisaram temas diretamente relacionados com direitos 

humanos. 

A construに気o （」 o respeito aos direitos humanos ' 

uiiia quest篇o eminentemente P0lIt i c a.Segundo Urcuりo, 

A'.,,1ョ  ，?k・．fst Eflc・ j設 	ゴe telフIゴas, jげeロlogjョ5 y 
P1づctiras,en torno a los dererhos hwITanosF 
relョcムma山フs cロ‘曹  Iロs PIつcesロs げlョ  I膚gjtjmョじ・珂a 
ゴel PロdeI-, en 日5tados げe cョrac・ t膚Iゴstjcas y 
sルnロsI肌Iy djversos, constjtULjEfl u fl elenientロ  げe 
la lucha pal了tira y los instrunientos de 
gobje,-noぎ  cuia 	apaiゴI:jガa 	r 	furnゴana加jen to 
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despiertan e! 	inte,で5 PI・ロ fesiona I y eA・ルen 
‘ヲkP ljracion日s‘、’' 

O volume de trabalhos cresceu em anos 

posteriores, part icularmente em paises como a Argentina, 

onde a quest気o dos direitos humanos assumiu papel cent ral 

na politicao As perseguiに5es ocorridas no periodo 

ditatorial e a apuraに気o e puniに気o dos crimes cometidos 

pelos militares tornaram-se problemas que ameaにaram a 

estabilidade institucional, 

No Brasil, entretanto, a quest笈o das violaに6es e 

a descoberta de uma nova postura na valorizaに気o dos 

direitos humanos n.o encontrou a mesma foriにa que em outros 

paises, (Ver, por exemplo, CALtIEェRA, i99i; LANDェ  E 

GONZ&EZ, i99i>. 

Isto pode ser atribuido,entre outros fatores, ao 

fato de que a transi‘芸o brasileira se deu de forma menos 

t raumまt ica, sem a ruptura havida na Argentina. Desde a 

metade dos anos 70 preparavaーse o processo, atrav's da 

"Distens'o" e da "Abertura". 

As violaに6es mais graves cometidas pelo aparato 

repressivo ocorreram no inicio dos anos 70, no Governo 

I'l'dici.A lmnba dura entre os militares foi contれ」a no 

Governo Geisel, diminuindo e mudando o car'ter das formas 

de repress篇o 

I URCUYO,1985, p的． 43 
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Em 1979 a Lei de Anistia tenta colocar um fim na 

discuss貨o sobre a puni‘気o das violaに5es,const ituindoーse na 

"Lei do Ponto Final" b r asいei r a.Na politica institucional 

a que6t気o dos direitos humanos acaba ficaido em segundo 

plano. 

Neste sentido, ' part icularmente importante a 

retomada da quest篇o dos direitos humanos,na medida em que 

presentemente h' uma valorizaに貰o do tema da cidadania,com 

o qual est' mnt imamente li gado 。  

Para 	Norberto BobbiO (1992>I, democracia, 

cidadania e direitos humanos tem uma relaに気o estreita: 

’、’DjI・・ejtロs dロ  hロmマIrぎ  deI亭acracia 倉  PaZ sa o 
tI博sI，ロIw,mtロs ng亡・es5d1jロs げロ  are saro I冨ロYjm?ntロ  
hおtdrjcロ：  se'r げj'-ejtos dロ  hロm?IrI"ecロnhecidos e 
Prot官gjdOs, a嵐  h‘ げearocracia, s冒m deIffo ・rac・ ja, 
(1気  eA・j5te'r as cDnゴjい発s ariajaras Para a sロ1u'io 
Pョ亡I fica dDs confljtロs. ear ロ“tras Palavrasぎ  a 
deivocracja ' a Socjeゴdde dロs c・idadまロs，  官  DS 
sdガtロ5 se toraョar cjdadias guaado lhes s真ロ  
reconhccjdDs alguns ゴjrejfロs f ホブammt尋 js, 
have'-' Pョl estdwe1,unia P暴z que n o tenha a 
g"erra coaro 	altern atムノa, 	sロmgnte 	qua a do 
exjStjrear cjdados n o iwais apenas deste ou 
げョquele Estョゴo，  町ョ5‘プロ  用‘mげロ”叫 m 

As si ni,a quest気o dos direitos humanos,como a da 

cム」adan ia, no Brasil,n気o podem ser discuti（」 as apenas no 

aspecto jur dico, 

poli tica. 

mas S気o questうes vLlculadas corn a ordem 

2 BOBBIC, 1992,p'9.01. 
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A afirmaに気o do car蔵ter politico da quest蔵o funda- 

se na pr6pria ligaに気o do exercicio dos direitos humanos 

como processo social que interfere na distribuiに貨o de poder 

e nas instituiに6es politicas.A hist6ria ocidental da id'ia 

de direitos humanos e de cidadania tem conex6es diretas com 

o desenvolvimentロ  do Estado Moderno,tema b貞sico da Ci各ncia 

Politica. 

O reconhecimento pela ordem juridica pode tornarー  

se insuficiente pois, como aponta Guillermo O'Don n el1 

(1993),a' ordem politica e juridica n気o se man工 festa de 

forma homog各nea dentro do territ6rio dos Estados. 

Este autor resgata a id'ia da lei como parte 

importante da institucionaliza‘貨o e analisa a sua apli c ac貰o 

de maneira n胤o uniforme dentro do territ6rio dos paises. 

Desta forma,a cidadania via participa‘笈o polit ica,atrav's 

do voto, seria assegurada de maneira mais ou menos 

universal; entretanto,na pr貞tica,o acesso な  justi'a seria 

negado a alguns. O que contraria a suposi‘航o de 

homogeneidade da maioria das teorias do Estado. 

Ainda segundo O'ti on n el l, 

A' A denioc i-a ria, 	enquanto forIrta pol.ztica 
efet加ョ 	sロbr'e 	dado 	te,・・ritdrjロ， 	est' 
n ece ssョ  Iゴ  ョ  aren te cロneに・ぐadョ  d c・ jdョJanjョ ぎ e est禄  5げ  
Pode exおtjI- dentrロ  da legalidade de unr estョdD 
de停ロcr'tjじロ”、  

30'DOWWELL, i993 p加． 133. 



11 

O autor reconhece,desta maneira,a influI'uencla do 

que chama de "cidadania de baixa intensidade",i st o ',a 

nega‘貰o de cond玩6es de vida h popula臨o como quest気o a ser 

levantada ・  embora o seu conceito P0Htico de democracia. 

Sob este aspect。・ esta n'do seria nada mais do que a nega直o 

dos direitos sociais a estes cidad気os. 

Est e ' o ponto de conex貰o entre a democracia e os 

direitos humanos: direitos historicamente reconhecidos em 

um determinado momento tornamーse reais e exigiveis somente 

dentrロ  de um regime democr貞t 釦ニo e por aqueles que 

conquistam o status de cidad蔵os. 

1.2.. Objetivos 

Esta dissertaに気o tem dois objetivos centrais:o 

primeiro ' resgatar a discus慮o da quest貰o dos direitos 

humanos como um tema da Ciミncia Polit ica.Neste resgate 

inclUiーse a discuss貰o da relaぷo entre direitos humanos e 

''deniocrac ia ・  O segundo ' cont ext ual蛇ar ' sta' quest貰o dentr6 

da exper這ncia brasileira de c:onstruに気o da democracia, 

ressaltando o papel de institui'5es da sociedade civil na 

construに気o da nova ordem polit ica. 

Diante destes objetivos o tema foi delimitado da 

seguinte forma: 



1己  

Cロma a Cロn fer倉ncia Nacムmai dos Bispos do Braらii 

(CNBB) , a Anistia lnt ernac ional (AI> e a Ordem dos 

Advogados do Brasil(OAB)percebiam a quest貨o dos direitos 

humanos e da democracia no periodo de transi‘笈o 

democrまtica, de que forma esta percep‘気o era articulada e 

como se materializou em seus documentos. 

I.2.I.Per iodo 

O periodo escolhido para o estudo foi o da 

"transic答o democr貞tica".A transiに気o consistiria no periodo 

compreendido entre o t'rmino do dominio autorit'rio e a 

consolida‘笈o de um regime democr'tico. 

A escolha do periodo se d蔵  pelo interesse de 

observar as transforma'5es ocorridas com a mudanにa da 

conjuntura na qual atuavam os defensores dos direitos 

humanos, saindo de um periodo autorit貞ri o, com o tipo de 

violaに6es que lhe s'o peculiares,e passando ミ  vig&ncia de 

e証ruturas democr蔵ticas formais. 
	 ' 

Devido ao longo processo de mudanにas em que se 

constituiu a transiに気o brasilei r a, foi necess和・ io delimitar 

um periodo a ser considerado neste trabalho como 

"t ran si‘笈o,', sendo a escolha a limitaに貨o entre os anos de 

~ 	i982 e 1989. 
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O ano de l982 ' utilizado como marco inicial pela 

real izaに気o das eleiに6es diretas para Governador de Estado, 

com a exist'ncia de pluripartidarismo e uma relat iva 

liberdade de express貨o. 

A 	realizaにao das eleiに6es diretas para 

presid倉ncia da repdblica ' considerado o marco final da 

inst itucional iza:気o do regime democr貞tico(est e limite deve 

ser visto com cautela, pois a realiヌaに気o de eleiにうes 

per i6dicas com competiに気o entre partidos pode n気o ser 

considerada suficiente para caracterizar uma democrac ia). 

I.2．己， Objeto de Estudo 

No Brasil, a sociedade n気o teve em sua hist6ria 

uma trad玩笈o de mobiliza‘気o popular,sendo que as poucas 

iniciativas foram abafadas durante o regime militar.Por 

este motivo a luta pela defesa dos direitos humanos neste 

periodo se deu principalmente atrav's de instituiに6es como 

a Igreja Cat6lica e a OAB que, em virtude de sua 

leg it imidade enquanto orgartizacおes,tiveram condi'6es de 

enfrentar o regime vigente. 

口  estud o, neste caso, ser員  em torno de tr's 

inst ituiに6es: a CNBB,a OAB e a Anistia Internacional. 

No campo da defesa dos direitos humanos 口AB,CNBB 

e Anistia Internacional certamente n篇o foram as dnicas a 
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atuarem no Brasn,mas sua import含ncia ' ineg'vel. Por 

outro lado, se abundam estudos sobre a a‘貰o da Igreja 

Cat6lica, poucos s'o os estudos que enfocaram em nosso pais 

as outras instltuic6es．喝  A anれise explorat6ria feita neste 

ti-abalho poderま  colaborar com estudos futuros em torno do 

tema,resgatando este importante vi's dentro do processo de 

const ruに気o da democracia no Brasil. 

1.a.2.1.CNBB 

A Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil ' um 

6rg芸o que congrega os bispos da Igreja Cat6lica de todo o 

ter nit6rio nacional. Embora sua fun‘笈o de 6 rg気o unificador 

das posiに占es da Igreja e de sua atuaに貨o no campo 

espiritual, com a postura engajada de parte do clero,sua 

impor t蔵ncia politica foi crescente. 

1．己．己，己  oAB 

A Oidem'do、  Advogados do'Br aち1l ' uma corpora‘笈o 

coin fun‘おes de con t r ole, f iscalizaに篇o e defesa da atuaに気o 

pr oP is s ion al dos advogados.Criada em 1930,sua estrutura 

atual foi definida pela Lei Federal n2 4215/63,Entretanto, 

P Cla tradi‘気o da profiss気o juridica no pais, sempre se 

caracterizou por ter autonomia frente ao Poder Pdblico. 

ti u r ante o pciゴ0(10 dc 'ntadura aprofundou sua atuaに気o como 

defensora da ordem juridica. 

4 Sobrc a Anistia Int.ernacional cxiらtcm csiudos, cm outros paiscs, 
enFocando sua atuaに芸o intcrnacional e n貰o especificamcnte no Brasil. 



I.2.2.3"Anistia Internacional 

Ent idade 与U rgida na Gr気ーBretanha nos anロ与  60, 

desenvolveu-se em v'rias partes do mundo. A seに'o 

bras ileira surgiu na metade dos anos 80. 

Seu objetivo ' a defesa dos direitos de pessoas 

perseguidas por motivos de conscianc ia, de raにa,etc,em 

todas as partes. Suas campanhas e relat tSr ios possuem,na 
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atualidade, u観a inflU倉nc ia importante para o 

desencadeamento de press気o da comunidade internacional 

sobre os governos faltosos. 

Estas tr倉s entidades tiveram uma participa‘ミo de 

ind iscut lyel importancia naluta contra a ditadura militar 

e a repress気o. T倉m em comum o fato de n気o serem 

identificadas com as estruturas de participa‘気o polit Ica 

tradicionais, o que lhes garantiu a possibilidade de 

intervir sem a acusa臨o de intere、らe Polit icc, prcSpr io,ao 

contr'rio dos partidos polit icos" 

Outras organ izaに5es tamb'm tiveram atuaに気o na 

I ut a p or d ir e it os humanos. Diversas outras con f isi;6es 

r eligiosas, como os Luteranos e os Metodistas; out ras 

assoc iac おes proHss i on a i s, como a Associac蔵o Brasileira de 

Imp r e nsa (AB I), e organizaに行es n気o-governamentais, como a 

Amer ica's Watch e o Movimento Nacional tie Direitos Humanos. 
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As escolhidas, ent ret anto,se destacaram, e contemplam as 

diferentes formas de organizaに気o para a （」 efesa de direitos 

humanos existentes. 

O estudo tem carまter explorat6rio, uma vez que a 

bibliografia existente e o conhecimento do tema n気o 

permitiria a formulaに気o de uma hip6tese suficientemente 

estruturada como resposta a este problema 

O desenvolvimento dos conceitos de democracia e 

direitos humanos ' desenvolvida no capitulo 2,buscando a 

caracterizaに気o de uma tipologia que ser貞  posteriormente 

utilizada na an'lise. 

A vis気o das entidades ser' identificada atrav's 

do procedimento de an貞lise de conteddo sobre a documentac気o 

das entidades divulgada publicament e, 

Estes documentos foram listados e foi feita uma 

seleに気o,sendo dada prhfhr各nciA 」 a queles que identificam 

momentos de divulgaに笈o pdblica das posi'5es da organizac気o, 

como os resultados de assembl'ias (CNBB), con fer6nc ias 

(OAB>ou relat6rios anuais (Anistia Internacional ). 

Os documentos selecionados ser気o submetidos a 

an貞lise de contetido. 



」フ  

A metodologia utnizada na an貞lise ' desen vol vida 

no capitulo 3,onde ' aprofundada a caracteriza雌o dos 

documentos e os procedimentos empregados. 

No capitul0 4 ' feita a contextualiza雌o 

hist6rica do periodo em relaに蔵o ao passado recente dos 

paises vizinhos 	e em rela臨o h hist6ria brasilei r a, 

colocando o pano de fundo para a situa‘気o vivida no periodo 

de transi‘気o. 

Nos capitulos 5, 6 e 7 s気o analisadas, 

ind ividualmente, cada uma das entidades, sua hist6ria, 

atuaに蔵o e resultado da anれise de conteddo de sua 

document aに気o. 

No capitulo B ' r e alizada uma comparaに気o entre as 

ent idades, apresentando 	as semelhanにas 	e 	diferenにas 

encontradas entre os resultados obtidos para cada. uma das 

organ iza'6eら. 
' 	' 
	

' 

Por fim o capitulo 9 traz as conclus6es e 

sugest6es de desdobramentos possiveis do tema abordado. 
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Ao final ' apresentada a bibliografia e outros 

anexos, que oferecem in for ma'6es comp lementares:as tabelas 

com as freqUミncias obtidas na anれise de conteddo para cada 

urna das entidades,a lista de documentos utnizados na 

anれise,a lista das Campanhas da Fraternidade e das 

Confer各ncjas Nacionais da OAB com os respectivos temas e a 

apresenta臨o dos programas e instrumentos utilizados para a 

an'lise dos dados, 



CAPfTULO 2 

DEFINIC各O DE CONCEITOS 

己． i,Democrac ia 

O conceito de democracia comporta tanto uma 

an貞lise de suas diferentes experi貧ncias concretas como das 

teorias que embasaram ou explicaram estas experi各nc ias. 

Os problemas tratados pelos diversos autores que 

discutem as formas de governo e democracia atrav's da 

hist6ria s貰o basicamente os mesmos:a quest貨o da liberdade 

e da igualdade. 

O termo democracia abarca uma pluralidade imensa 

de con ceitos e posiC ionamentos, gue V笈o・  desde ・ o sur・gimento 

da palavra na Gr'cia antiga,passando pelos fil6sofos do 

5& culo 知III e desembocando nos cientistas 'oliticos d。  

s'c:ulo XX. 

Do ponto de vista dos direitos humanos, t ema 
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p r Inc i p al deste 	trabalIi O, a 	（」 ef in I ':;気o 	teoricamente 

r elevan te ' aquela que abarca alyumas das posiに行es modernas 

cl esen volVれ」as em torno (Jo tema.A respeito （」 os conceitos 

trad icionais de democracia,podem ser i（」 entificadas duas 
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vertentes principais: os que valorizam o elemento 

processual e os que enfatizam o substancial. 

A discuss気o 	sobre 	um 	conceito 	d nico 	de 

democrac ia ・  sem adjetivos,'longa e talvez insoltivel,como 

observa Giovanni Sartori(I 965). Mas,mesmo entre autores 

de formado marxista, existe hoje uma tend合ncia de 

vai or izaに気o da democracia e de alguns elementos de origem 

atribuida ao li be r alismo P0Ht ico,como ' o caso de Carlos 

Nelson Coutinho(i980>. 

2.I,i.Democracia Moderna 

Na verdade, embora diversas teorias de governo 

popular tenham se desenvolvido a partir do s'culo XVIIエ ，  

PClos parミmetros que hoje colocamos,nenhum governo daquele 

periodo poderia ser considerado democr'tico.A id'ia de 

demロcracia no Estado Moderno n気o tem mais que 200 anos. 

(SHERO VER, 1968> 

Al'm da exist'nt:ia de privil'9れコら  C limitaに6es 

aos cidad笈os comuns, a par七 icipac気o P0lit ica era limitada a 

Unら  Poucoら叫  

Alguns dos pontos que vieram a const ituir a base 

da que consideramos democr貞t ico hoje v創n deste per odo.Com  

Locke e Montesqujeu se desenvolye o printゴpio da divis o 

dos poderes. Esta ser貞  a base do c:onstitucionalismo e dos 
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te6ricos da democracia formal a se desenvolver no sれul o 

xx. 

O desenvolviniento da economia mercantilista e o 

Hm do feudalismo s貰o sibstrato para o desenvolV加ento do 

direito, no continente baseado no mreito Romano, na 

Inglaterra no Direito Costumeiro, tornando mais est貞veis as 

r elaに6es e previsiveis o resultado dos conflitos,cxcluindo 

o uso da forにa.' 

A Inglaterra d貞  um passo a frente com o Bill of 

既ghts ・ selando a Revolu臨o Gloriosa com alimitaに気o dos 

poderes do Rei ・ Comeにa a find包t o perfodo absolutista, 

estabilizando-se o Estado Moderno.Na Franにa,isso viria a 

ocorrer cem anos ap6s, sendo a Declaraに気o dos Direitos do 

Homem e do Cidad貨o a sua carta. 

Em outro contexto,influenciado pelり  pensamento 

1lumin ista, alguns anos antes j' surg ira a Declaraに貨o da 

Vir gi n ia, nos Estados Unidos. A base do novo sistema 

PCilit i. CO ' 	o respeito 	ミ  propriedade e ao m dividuo 

(burg uミ5), para 	que possa 	se （」 e sen v olver 	na liv r e 

Com p etic気o, 

Te6ricos da cJemocrac ia como Rousseau e Jefferson 

s o considerados 	precurso、一 es, mas n気o li be r a is, P Oi S 

pressupunham sociedades de uma s（う  classe ou sem classes. 

5 Ver sobre o temi WEBER,i 984,p的． 621H 
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Out ros,como Locke e Burke,e mb ora li b era is,n気o se incluem 

entre os democratas 叫  

2.I.2.tIemoc-acia Politica 

An alisando autores do s'culo XI× que teorizaram 

sobre formas de democracia,entre eles Bentham, James Mil1 

e John Stuart Mill, C,B.Macp her son (1978>conclui que a 

vi繊o comum era de um elcitor racional,e a preocupa臨o, 

com limitacおes, para que o poder de voto da maioria pobre 

n貨o afetasse os ricos. 

Na c 、一 itica de Macpherson 胤  democracia liberal ele 

aponta as falhas na "soberania do cidad貰o consumidor" como 

querem justificar seus tedricos, pois o mercado politico 

n気o ' competitivo, mas oligop6li co, e s貨o,na verdade,as 

elites que formulam as quest6es e propostas,sobre as quais 

o cidad貰o se manifesta com diminuta soberania. Seu 

beneficio seria a prote‘航o contra a tirania. 

Por outro lad o,part indo das condiに行es existentes 

de mercado, as diferenにas econ6micas entre os cidad気os 

c:olocam em （」 dvida o poder rcal de c:onsumi（」 ores politicos 

com grandes （」 iferenにas econ8micas a influenciar o sistema. 

.Joseph Schumpet er (1961),por sua vez,mnt roduziu 

o que 	chamou de 	doutl一 mna cl'ss i c a 	（」 a 	democracia, 



己3 

desenvolvida a pal一 tir do s'culo XVIII, Segundo o autor a 

clout r mna ' expressada como 

A’ロ  1w t041O de層ロcrdt jco ‘ ロ  a rraaル  
jas打ル4:1ロnal Para chegai- a certds dEcjs占es 
PCl了tjca s que rcaljZaar o bear coaruayぎ  caiiernプo ao 
PIづpriロ  PロVロ  ，プecjdj r, atra v s dョ  ele“厳フ  ‘た  
indiv'duos que se rednear para cwwp rir-lhe a 
voatade"．' 

Esta definiに笈o, entretanto, '"criticada pelo 

autor a partir de um conceito universal de bem comum e da 

inexist各ncia de um conjunto articulado "povo,,, maら  Sim de 

individuos e grupos que podem ter diverg倉ncias, Para ele, 

levar a democracia さ  s ditimas consequGncias pode signiHcar 

dar o direito 叙  maioria de oprimir uma minoria.Por outro 

lado ・ pode haver regimes n'o democr貞ticos que,no entanto, 

atendam aos anseios da populaに  o. 

Em virtude desta postura critれ二a, ficaria 

evidenciado que n散, se pode definir adequadamente a 

democracia por seu conteddo" Assim, Schumpeter inverte a 
' 	' 

r e】a‘貰o,definindo: 

Ab '#'tロdロ  ‘かnlロcr'tjcロ  ‘ uni sjsteIwa 
jastjtthゴロnョI, Pョ1”象  認  tロIrョげョ  ゴe decjsふ？S 
p ol了tjcョs, nD qua 1 ロ  .1 aげjVどdmフ  aげqu.i 1-e ロ  Podei・・  
de ゴecjゴj," are d jョnぐe unia luta じmvPetjt.i、ノョ  Pt了1ロS 
Vロtロs ゴロ  elEぱtロIー ’"“ ア  

Esta deHniに貸o mostra que Sc:humpeter proc:ura 

r esolver o,pro blema de definicrAo da democ:ra（はa encarando-a 

6 SCHUMPETER,1961,p的． 305 
7 idem,p加． 3?.t3 
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como um m'todo de seleに気o de elites para o exercicio do 

Governo, Est a ' uma defini''o extremamente restritiva e 

ainda que estejam corretas algumas das clゴticas que imputa 

ao conceito tradicional da democracia li be r ai,n'do resolv eu 

o problema 	eliminando do 	conceito as 	qualif icaに 5es 

substantivas e transformando-o simplesmente num m'todo.E o 

prdprio autor admite a exist倉ncia de valores que 

transcenderiam aos limites do poder da maioria,adquirido 

PClo voto. 

Face a esta discuss蔵o, a quest気o fundamental 

parece ser a definiに気o destes valores, que estariam acima 

do poder eleito r al, sendo admitidos pelo conjunto da 

Soc iedade, 

Baseado nos argumentos de Schumpeter, Ant honj 

Downs(i957)d員  uma deHn加気o operacional de democracia,de 

natureza descritiva, segundo elC, onde a competiに貰o 

eleito r al ' o crit'rio central: 
' 	' 

rfl柵  nat"re ロf DeI穿ロじ・rat元  ふフマ嬉・I~nI#ent 

nフ  avojげ  ethjcョ l preI#jses, we def．どne 
承ョa7ocrat丘’gロマerna7 ・at ゴ嘉・scIゴPtハノ，?ly, j.e., by 
enwieratjag Ce,でaja characte,-jstjcs wh.iCh ja 
PractjCel方Stjag"jsh th.iS 占フIw ,H goi.'e ra (ifC11t 
f,-oi1. ロthei_S. 4 gロye rn a,en t ．ど s げgIllロcrョt.ic jf jt 
ek',ist: .in 裁  Soc.どetj whl?I”癌・  t古e 占フ11ロw.irig 
coadjtion w PI"e、ノ禄 jl; 
.f.4 Singl膚 f,まIせy 	ぐot" coa1'it.1011 ロ f PaIで．どes' jS 
chロSen by PロP"1ar eicc・ tjon tロ IマIl the goマernjag 
隷PP良rat"s, 
e叫  S（にh 膚lectjロns ar日  helゴ  wjth宕  Pe,ゾロゴム  
.1(7terva is ぎ  tf'e げm・・atゴDn lフ f A,'hjch cョnm元  カe 
altereゴ  カy the PョI寸y ja Powe actjag ョ ion膚．  
3.All 議血lts whロ  蔵re Perl耳a iient resjdentes ロf 
the sロcjety, ョre sョa膚  and abide by the lョws ロf 
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the laad are eijgjカle tロ  マロte ja each s"ch 
e lect jロn． ‘洋J 
4・ EョCh VDter 層ay cast on8 aaゴ  only One Vロte 
eョch 膚lectjDn" 
5" Any Pai-t.j (oi- cロaljtjロnJ receiving the 
rupPDrt ロf ョ  iwajロrjty ロf thロse Vロtjag js 

Cat.iHed to tまke oV冒I- the PロweI- ロfgovern iwent 
untjl thg neA・t electjロn. 
d・  rhe lロsjag PョI-tjes jn an el膚lごtjon nevei・ try 
by 夫フ1-ce ロ1 ョny jll膚gal'reaas tロ  P'-event the 
winカ jag PまIでy ぐ  or Partjes, frau tjkjag ofガce. 
ゲ 	ヤI ... ．一  一．一‘．一．  !- ―  一  一 	一  一  一 	I ． 	 』 	, 	 l ' ／・  me PョIてyzn Pロw日r aeV冒r atteufせS tロ  re言tI-jCt 
the Pロljtjcョ l act.iVjtjes ロf aay cjtjmm5 or 
ロther Partjes as loag as they aョke nロ  ョtte瓜Pt tロ  
ave,でhrowthe govern uent カy fbrce.. 
S・  There ョre twロ  ロr 'rim~e P疎Iでjes cロ膚Petjng fロr 
coat'-o1 ロf the 9ロマeI"njag aPParatU5 ja everj 
膚'cctjロn.8 

E continua.: 

一’ 	An jaipo'でaat cロncl"sjロn can カe1カ”ョuva かロ膚  
the abロve defjnjtjロn; the lご倉ntI・al P"I・pロse ロf 
eIeに’CionS 」n 隷  cte,woc,-aCy jS tロ  SeleCt a 
gove,-aiwea t. rI、ere foi-e any‘ゴtjZen 加  ratjonョl jn 
rega'”げ  tD 膚lectjDn5 jf hjs aじtjロns 膚nョカ le hii, tロ  
Pl葺y h加  Pョ1t jn 5elgctjag a gDverauwent 
efficjent ly. 	th加  sPぜcHj亡  defjajtjon ロf 
ratjon aljtf under!jes 	aruch 	of 	ou'- 	late1 
ana iysj5叫  
‘ギJ ln soaie de'”・ロcratjesぎ  wonien o1"Peraranent 

I"esilプlョnt aljens ロr カロth aI"e nロt ョ 71oweゴ  tロ
マDte．' 

， 	’ 

A definiに芸o de Downs est:' claramente relacionada 

com pro'::ed iment os e n貨o com a ess'nc ia da democrac ia.Nest e 

aspecto, o ponto levantado por Norberto Bobbio(i 989) a 

este respeito ' r elevan te, OU seja,' na possibil1（」 ade de 

c tDnsensc que r es:i（」 e o n瓜： I eo ':Jo r eg i me （」 em(D（二 r't ICC). 	As 

r e cj r as （」 o joy(),p or t ant o, fl気O se restringem 叡  competiに気c) 

ele it or al, 	mas aos lim I t el; （」 o camI:o PC)litic:o e suas 

es t rut u r as. E, nesse pont （〕 ，  a definiに気o schumpeteriana ' 

8 DOWNS,19!37,p' 9,23.. 
9oP.cit.p如． B4. 

U F R6 s 
ーー  一  『,一一一‘ 』一 ~ニ含一“一。にハーlmq., fln,ptがd~ 

A' 

/～、．  
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restl一 ita5 despindo o conceito de democracia de um conteddo 

subst ant ivo. 

'I加a de finなぎロ  1カばia de de層oc,-acia", segundo 

Bobbio seria: 

..七onルntロ  de 1-egi-as que gstaカ膚Iecea7 quel' 
膚s［尋  禄WDIコzaが0 ョ  tロI●ar げecjs‘勲了s cロletハノasl? cロα 
quajs procedj iven tes..EStC PCder ' outorgado a uni 
ndarero eleva do de Pessロ報s, CairOロra nb che9"e a 
tロdロS,co,,de‘ゴsふgs tロ‘穿adョs Pロr acロrdo,con seasロ
ロ“ majロIゴa. Dcマe ha、伯r respejtロ  aロs djrejtos ゴe 
万b膚J"lゴョde, de ロpjajao, de 膚A・PI・es5まb, deI-eunjまロ，  
d倉  蔵ssロc・ j"‘ぎb，  膚tcA'"'' 

Out ross加， 	coloca 	o 	Estado 	liberal 	como 

pressuposto. do Estado democr議tico.Apesar dos problemas que 

aponta na "democracia real", que a afastam do ideal do 

S氏Ulo ×ェx, considera que h貞  uma certa estabilidade nos 

r eg加es considerados democr哀ticos hoje,como os europeus. 

Para Bobbio fazem parte do conteddo minimo da 

democrac ia:garantia dos principais direitos delI be r dade, 

’ 貞xist'ncja de v貞rios partidos em c:ohcori一倉n注a entre sし  
' 

eleiに行eら  Peri6diCa与 	com suヂr貞gbo 	universal, dcc is6es 

coletivas ou concordadas (nas democracias consocはativas ou 

no sistema neocorporativo>ou tomadas com base no p、はn Cl p ia 

da maioria e, （」 e qualquer mnodo,setup r e ap6 s um llyre debate 

entre as partes ou entre os aliados de uma coalizぎo （」 e 

gOvernO. 

Ia BOB皿o,I 909 p的． 19" 
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Al'm do conjunto de procedimentos,alguns valores 

subjacentes s気o importantes para Bobbio:a) o ideal da 

t。leranc ia ~ fim do fanatismo e crenにa cega na pr6pr ia 

verdade; b> o ideal da n篇o-viol各ncla ~ a compet玩気o 

P0Htit:a sem yb 硲ncia; c）。  i d cal da renovac貨。  grad ual da 

Soc ユedade atrav's do livre debate de id紅as e da mudanにa 

das mentalidades 	e do 	modo de 	viver ~ revol uc6es 

Silenc bosas; d>o ideal da fraternidade 一  reconhecimento de 

destino comum e Hm das guerras fratricidas. 

Dentro desta perspectiva, Macpherson (i978) 

prop6e como sistema alternativo a democracia participativa, 

que combinaria elementos de democracia direta com 

de個ocl一acia representativa.. 	Segundo o 	autor ，  ロ  ma iロr 

p 、一 oblema n気o ' a formula臣o de um modelo, mas como atingiー  

lo.. 

Este processo torna necess山はo o desenvolvimento 

da consc造ncia do povo, para sua atua臨o em comunidade,E, 

醸o' como' individuoち  cotisumidores, bem como a dim謝Ui臨。  d漏  

diferenにas sociais e Econ8rnicas. Par a ob t e r a d i n in u i臨U 

destas diferenにas ' necess山一 ia uma democracia ，  。  que 

criaria um （ゴclo vicioso.Mas Macpherson acredita que este 

P0de Ser r ampido" 

Por out r o lado, apl~esenta coma elementas que 

sinalizam uma mudanにa nesta （」 1l一 cc気o a tomada de consc逮n cia 

quanto h preserva繊o do ambiente contra a produに貰o 
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quanto も  preserva‘気o do ambiente contra a produに'o 

desen freada, quanto aos perigos da apatia politica, que 

reverte em participac笈o no nivel local e comunitまri o, e 

mesmo nas rela'6es de trabalho e, por fim, na ddvida 

crescente quanto h capacidade do Estado capitalista como 

produtor de riqueza a longo prazo,o que poderia quebrar o 

c iclo vicioso. 

Seu modelo pode ser considerado li be r a I,uma vez 

que mant'm principios ' ticos de seu "modelo 2” ー  a 

democracia como sistema que possibilite direitos iguais e 

desenvolvimento das capacidades de homens e mulheres, 

juntamente com um afastamento progressivo do modelo de 

mercado. 

J貞  Alain Touraine (1986), ao analisar as 

possib ilidades da democracia na A m'rica Latina, lembra a 

1 igaに買o entre democracia politica e democracia social .e.a 

necessidade de definir condi:6es sociais e politicas al'm 

daも  institUcionais, sendo estas:I.Existミncia de'um esp'ato 

P0litico reconhecido; 2.Separaに貨o entre sociedade civil, 

espaにo do 	plit r alismo e Estado, um por definiに気o; 3. 

Pr es en'a de um principio de igualdade que permita outorgar 

a todos os individuos iguais direitos, apesar das 

diferenにas de recursos que os separam; 4.Exist合ncia de 

grupos de interesse reconhecidos e organizados para que as 

inst ituiに5es representat ivas 	correspondam a interesses 

represent'veis. O tema ' aprofundado em Touraine(1989>. 
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Este modelo aproximaーse, de alguma forma, do 

proposto por 	Macphersori em sua crit ica な  democrac ia 

I iberal .', na verdade, uma f6rmula oriunda daciuele,com 

algumas correに6es nos pontos considerados como maiores 

distorに6es,e cjue Schunipeter, com seu realismo,consider a 

naturais: a competic気o restringindo-se 胤  s elites, ficando a 

massa da populac気o distanciada das decis6es. 

Em outro texto, Touraine define a （」 emocrac ia 

partindo de um conceito minimo: eleiに占es e livre escolha, 

A greg a, ap613, o respeito h ind ividualidade e h s tradiに6es 

de grupos: 

’い1冒  ‘ljカI-e 二 chロム・ 	ゴ Jwl 	90"V甘I・a膚官nt 
repsでseatatif des iatth博ts de 1 a ara joritt et 
resPeじt"e"'y げu drロjt f'(mlプ疎Iwen t禄 l de to"tきs le5 
Persロnaes haarajnes d マjマre en accロrd ョV日c fears 
ごroya aces et fears jat'Iでts f'lフn da aen t au，く・  A'"" 

As diversas perspectivas de democracia 

apresentadas partem 	da tradiに気o 	lI b era I, que 	d貞  ミ  

democracia um car貞ter instrumental .' uma forma de sele‘胤o 

das pessoal; que :ir気o governar at rav's de processo de 

es colha que conte com a participaに気o ampla (ia POPUla:気o,em 

uma sit uaに気o de compet it ividade. 

A estas 	carac:ter sticas instrumentais alg uns 

aut ores, c o in o 	Bob h I o e 	To ti r a :1 n e, acrescentam alguris 

requisitos de natureea ' tica ou social, que possa assegurar 

ii TOIJRAIWE, 1991,pag.a84. 
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a estabいidade do sistema e uma certa igualdade e respeito 

mdtuo entre os competidores. 

Baseado nesta vis気o,e dentro dos objetivos deste 

trabalho, o conceito de democracia politic:a ser' Ut Ilizado. 

A democracia P0litica corresponde ao regime 

P0Htico no qualsejam rcalizadas elei:6es periddicas,com 

a garantia de igualdade formal entre as forにas que competem 

pelo voto dos eleitores, assegurada a estes a vig各ncia de 

liberdades e garantias individuais. 

2.I.3.Democracia Social 

Uma outra vertente,em especial entre autores 

mar×istas,analisa a democracia a partir de premissas 

te6ricas diferentes. 

Durante um longo periodo a democracia foi vista, 

por' alguns marxistas,com algum pr'econceitb; Um a lcitura de 

I'iar× ， C)t.( mesmo de L.6n in, levava a （」 (' flUfl (ゴar a exper遠n c ia 

da democracia liberal como "burguesa" e limitada,oposta h 

ditadura do prolet ar iado,onde estaria o verdadeiro governo 

(.jas maらsas, 

Passadas as vicissitudes do S talinismo e das 

ditaduras milit ares,no caso lat inoamer icano,se coloca t.tma 

nova postura frente h quest気o da democracia.Na Europa o 
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chamado Eurocomunjsmo adotou uma nova estrat'gia em relaに貰o 

a5 eleiにおe5. 

Ao mesmo tempo que ' reconhecido o valor da 

democracia., s気o discutidas as limitaに6es da democracia 

liberal ・  n気o para neg貞-la,mas para propor transforma西es. 

Manilena Chaui(1984>toma uma postura critica em 

rei a雌o a esta conceitua醸o. 	Segundo a autora h' 

necessidade de inclumr na discuss気o as "condiに6es sociais 

da democracia",para que esta ii買o se torne uma farsa. 

Entre elas a igualdade na esfera econ6mica,onde 

臆o deve existir a explor a直o do trabalho,mas evitando-se 

a burocracia e a planificac気o rigida. Por outro lado,na 

esfera institucional, a existミncia do pluralismo na 

sociedade n篇o se restringe h exist'ncia de multiplic idade 

de partidos, mas h forma mesma que as relac6es se d気o 

dentro destes; por fim, a esfera da informa雌o, com a 

quest 気o de acesso e forma轟。  ide o I翁ica atrav's dos meios 

tie comUnicaに気o. 

Resume estas preo(:upac5es no conceito mar×ista da 

alicti a (Z気o, con clU in cl o 	ctue a d I与culら15気o da dernocrac:ia n o 

pode ser rest r ing ida ao campo politico-inst:itucjonal. 

Democracia deixa, assim,de se relacionar com o 

processo ele i to r al ou compet 1‘気c) de elites,para significar 
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a recortstruに貰o da sociedade a partlr de valores 

determinados, onde a valoriza.貨o do trabalho e do individuo 

S気o categorias centrais, 

Na anまlise de Luciano Gruppi(1986>,baseado em 

Gramsc I,o plu r alismo a se desenvolゾer na sociedade n芸o se 

Identifica com a id'ia de pluralidade de partidos, mas 

contempla a id'ia de pluralismo articulado dialeticamente 

com hegemonia,dentro da construに'o do socialismo. 

Para Ernesto Laclau(1980),dentro deste conceitロ  

de democracia ' necess'rio diferenciar regime parlamentar 

(lI be r al> e democracia(governo das massas).A amplIa‘気o do 

is u f r貞gbロ  os aproxima mas n気a iguala. 

Para Coutinho (1980>,a democracia tern um valor 

u n iv e r is al, independente de ter se desenvolvido sob a 

expe.riミncIa hist6rica li be r al. Mas a democracia admite 

adjetivos ~ rej cit aーse a id'ia do Estado neutro acima das 

classes.O mesmo diz Alan Wol ・Fe(1980>,segundo o qual a 

dem)(n"m二 ia n撒  ) 	' urn 	（コ〕m二eito est貞tico, 	ele req uer 

adjetivos. 

tie fende Cout I nho ciuc urna propost a soci alista （」 e 

（」 ernocracia inclul 	a forma‘気o 	de sujeitos 	P 0lit icos 

colet ivos, como os partidos, sindicatos e assoc:iaにらes,a o 

co fl t、噴rio da democracia li be r al, onde a participaに気o ' 

ind ividual. tieve haver uma art iculaに 'o entre plU r alismo e 



33 

hegemon ia, da classe trahalli ad or a, e o desenvolv加ento de 

urna democracia de massas. 

Neste sentido,a democracia pol it ica formal' uma 

conqUiらta a ser preservada, com avanにos,na construに気o do 

SociaHsmo ・  No 	caso brasilciro tornaーらe i臓port ante o 

estabelecimento de uma pr'tica que cxclua a via prussiana, 

da politica feita pelo alto,tanto por parte da direita 

como da esquerda. 

Francゴsc:o Weffort (1984> identifica, da mesma 

forma que Coutinho,um valor universal na democracia,n篇o a 

caracterizando como mera etapa para alcanFar o soc柳lismo. 

lias a perspectiva da sociedade socialista n笈o ' abandonada. 

Exige-se ・  da mesma forma,mudan:as econ6micas para garantir 

condic3es h s demandas popular es. Instrumentos de democracね  

direta tamb'm 	（」 evem coexistir 	com o 	a 	（」 emocrac ia 

representat iva. 

， 	' 

N気o se 	deve, cont udo, 	limitar ao与  autoreS 

mar×istas a （」 e f es a （」 e elementos subst ant ivos no regime 

demo c r蔵t む二o ・ Iamb輸  en tl一e aut ore与  de ol一 i en ta醸o crist気  

partlcitlal一 mente na Am r:ica Latina, sob a influancia das 

Confer6ncjas de 	Medellin e Puebla e da teolo g ia （」 a 

1 ibertaに気o, o elemento soc:ial' en fat izado. 

AIgumas c:al一 a c teristicas marcam esta comニ e pに気o de 

dernocrac: ia. Em 	primeiro lugar, 	a exiist'ncia de uma 
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igualdade rcal, expressa nas rclaに行es econ6micas, e n散）  

apenas legal. Por outro lado,a democracia sendo um valor 

em si, nao ' apenas um instrumento para chegar ao poder. 

O‘ーse um conteddo de valor h democracia que era 

frequentemente negado entre os mar×istas,preocupados com 

aspectos finalistas da transformaに胤o social,mais do que 

com os meios de atingi-la. 

Nesta perspectiva a exist各ncia da democracia est' 

ligada ao atendimento de algumas exig倉ncias em termos de 

acesso da popula‘貰o aos meios de participa‘気o e condiに5es 

materiais de vida.Esta igualdade n気o ' apenas neとess貞r ia 

para garantir a igualdade no processo de escolha,con forme 
1 

a conceP'Ata concep ao 	li b era I, mas 	um fundamento 	do 	regime 

demo c r貞tico: sua aus倉ncia significa a pr6pria aus各ncia de 

uma democracia real. 

A partir destas premissas se desenvolve・  o 

conceito de democracia social: A democracia social 

（あrresponde ao 'regime poltico no qual seja白  rcal巨ad as 

ele :1 行(:'S peni6d:Lcas ぎ  onde a i,gualdade enい一e as for : a; 

competidoras seja rcal e seja assegurado一se um nivel mmIl imo 

de vida a toda a populaに貨  o,garant indoーse suas necessidades 

b貞ら i C:as" 

Com estas （」 eHti iに6es estabelcc :idas, a quest気O dos 

direitos humanos passa a ser contextuali z ada. 
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2.2"Direitos Humanos 

Atualmente o termo mreitos HumanosA包  ‘ assoc iado 

も  Declara臨o de Direitos da Ornganiza臨o das Na師es tinidas 

(ONU),dc 1948,dentro do processo de reaに貨o 胤  ocorr'nc諏  

de perseguic6es, tortura e pri点a ilegal de pessoas,en t r e 

outros fatos, no periodo anterior e durante a H Guerra 

Mundial. 

Este fato est' intimamente associado 胤  hist6ria 

recent e, que inclui n気o s6 a vivミncia do autoritarismo no 

Br as il mas tamb'm o exempla dado pelos paises vizinhos, 

como Argentina e Chile, onde a repress貰o ultrapassou 

largamente o grau de viol各ncia utilizado aqui. Mas os 

limites e abrang各ncia deste conceito n篇o s気o f'ceis de 

serem delimitados" 

2,2.1, Con.cepにおes Eilos6ficas 

A ex居t各ncia de direitos inerentes ao ser'h u in an o' 

' unia discu.ss鍬〕 tl~ad :Lc :ional 	nos carnpo15 da filosofia e do 

d :i. r e ito, onde coexistem diversas teorias. 

l2 Direitos do Homem ou 販r e計os Humanos? 1) uso do t'ermo mrei t:りS 
Human os ' rei aHvamen1:e recente.Segundo cita(crAwSTO,1,1952〕  teria 
sido criado por El eanor Rooseve]t: nos anos 4e,durant:e o trabalho 
desenvol vicio ria OM」 ， par1: indo da const:ata:首o que em aし.juinac; pantes do 
mundo a idれa de "riireitos do Home記’ era vista de forma rest:ni t iva, 
n芸o incluindo "tiji・・ eito5 cia Mulheiー ”” 
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Urna das vertentes no pensamento ocidental ' o 

jusnatural ismo.A escola do dいeito natural possui duas 

rami ficaに6es principais. 

Urna retine os adeptos do direito natural como 

direito divino, acima do poder dos homens,baseada em S首o 

Tom's de Aquino,A outra vis気o ' a do racionalismo,que 

origina o direito natural do pensamento humano. 

A estas concep‘行es se contrap6s o pensamento 

posit ivista. Os positivistas legais negam a exist各ncia de 

direito natural, acima da sociedade, identiHcando o 

direito com o texto das leis. 

Urna outra concepc気o, mais moderna, ' a dos 

direitos humanos como construc気o hist6rica, Estes n芸o 

seriam imut'veis, mas fruto do consenso da sociedade num 

dado momento' Entretanto n気o seria a 

texto legal que fariam一nos surgir. 
， 	’ 

sua positivaに気o em 

Nt'sta dissertaに気o a concepに気o adotada ' a dos 

（」 ireitos humanos como construに気o h :il;t6r ica, segundo a 

c on c epに気O (JeSCflVOlvida por Norberto Bobb io(BOBBIO, i992>" 

Segundo esta concepに気o, n貨o h貞  direitos 

determinados （」 e forma imut'vel,acima da hist6ria concreta 

de cada sociedade. Os direitos que s気o reconhe:idos em cada 

inomen to,ainda que neste dado momentolhes seja atribuida 
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alguma caracterist ica supra-hist6rica, 繊o fruto deste 

momento e do reconhecimento que lhes ' dado por uma 

determinada sociedade. 

Esta 	trans・「 or ma醸o 	Permite 	que 	direitos 

（ニonsiderados inviolaveis,como,por exemplo,a propriedade, 

sei am limitados hoje em praticamente todas as partes do 

mundo. 

Por outro lad o, n気o ' a positiva醸o destes 

旺reitos em uma deter血nada ordem juridica que lhes outorga 

a exist壱ncia ・  Este reconhecimento contribui apenas para 

refor'ar a sua 今xig ib ilidade・  mas direitos suprimidos por 

determinados reg加es politicos n貰o deixaram de ter sua 

existミncia reconhecida pela sociedade, sendo resgatados nos 

ordenanientos juridicos posteriores 叙  derrocada destes 

r e g加es(como por exemplo o Nazismo,na Me manha 》．  

Considerando 	os 	direitos 	humanos 	como 

historjcarnente dEterminados, ''analisado a seguir de que 

forma ai; concepにI5es mudaram atrav s do tempo, no mundo 

ocidenta1・  inicialmen t e, esp alhand oーSC PClo mundo, ap6s, 

at' chegar ao momento atual. 

2.2.2.Idade M'dia 

Durante a I（」 ade I'l敏」 ia a ViS慧() (Je inund()C olo c ava 

os direitos do individuo como parte da o、ー dciii divina,is t o 
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',procediam da criaに気o humana pロr Deus.A id'ia de Direito 

Natural foi desenvolvida por S気o Tom貞s de Aquino. 

No periodo medieval os servos n貰o tinham direitos 

individuais como conhecemos, mas havia uma base de direito 

nat u r al com o dever por parte do Senhor feudal'da garantia 

de seguranにa e meios de subsistミncia. N10 se falava em 

cidadania. A participaに各o na politica se dava apenas como 

membro do ex'rcito do senhor, quando necess蔵r lo. 

、  

A garantia de direitos especiais n気o era 

extensiva aos homens comuns, mas pertencia aos nobres e 

membros de determinados estamentos. 

Com o periodo absolutista surge o Estado Moderno, 

com a centralizaに気o do poder e profissionali zac気o da 

administraに菩o.. H貞  uma racionalizaに気o do sistema juridico. 

Tem um papel impor,tante o ・ Direito Romano, nos paises 

cont inent ais, e os juizes e a aplicaに気o do costume, na 
' 

Inglate r r a. 

Estes s気o alguns dos pressupostos para o 

d CS E? flY Olvimento do 	iuerc:antilis IIiO C 	O SUr 9 1 ItIen t o 	do 

caiパt al:is m o.Se desenvolye a Id'ia de q.te a propriecjade ' 

inerente aos m dividuos, ' urn direito,e a func気o do Estado 

' proteger este direito.O Con t rat ualismo desenVolve a base 

te6rica para a necessidade de regulaに貨o das relaに行es para 

man ut eに蔵o da paz sodial. Hobbes representa bem o periodo 



39 

absolutista, enquanto Locke fornece os elementos para o 

d *SC fl VOlvimento das relaに6es na nova ordem econ6mica, 

I.' 

O individuo tem di -eitos que est芸o acima do 

Estado:vida,li be r dade, prop r i e dade,e abre m気o do direito 

de fazer a justiにa privada,para que o Estado o defenda. 

Estes direitos naturais s気o incondicionais, imut'veis e 

mnal ien貞veis: 	li b er dad es, 	capacidades 	ou 	imunidades 

reconhecidas individualmente aos homens,oriundas do Estado 

de Natureza. ' uma concepに気o de jusnaturalismo de cunho 

racionalista, que se op6e 胤  medieval, de origem 

aristot'lica tomista. 

A id'ia de direitos naturais,individuais, passa 

do campo filos6fico para o pr貞tico, juntamente com 

definiに気o das fronteiras e Estados Nacionais. Assim,mais 

do que a formalizaに気o de direitos universais,o que vemos 

s気o direitos enderecados aos membros de cada Estado 

Nac: ional:os cidad気os. Neste sentido Burke, opondoーse a 

c:oncepに買o da Declaraに蓋o tie Direitos do Homem francesa, 

falava nos D:ireit os do Homem 工ng I s. 

2.2,3.As Declara'6es de D:ireitos 

A concepに貰o jt.snaturalista dos contratualistas 

:insp irou document os de formali z aに気o dos direitos inerentes 

ao homem. 	Nest e p r oc es so p od emos se p ar ar, dentro da 

CVOl u‘篇o hist6rica, documentos ingleses; como a Magna Carta, 
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dc 1215, a Petition of Rights, dc 1628 e o Habeas Corpus 

Ac t,dc 1678 que,embora tratassem de garantia de direitos 

individuais, n気o eram extensivos a toda a popula‘気o, mas' 

apenas aos nobres. 

O Bill of Rights,dc 1689,j貞  se inscreve na nova 

ordem, de limitaに貨o do poder absoluto dos reis, com a 

garantia de direitos universais aos individuos. 

Concomitantemente com este processo,surgiram as 

dcclaraに6es de direitos,que elencavam direitos individuais 

dos cidad気os, em sua maioria direitos negativos, isto ‘, 

direitos de n貰o inteven‘貨o do Estado na vida do cidad気o.A 

corrente do iluminismo franc港s influir' na formula‘気o da 

tie c lar aに気o de 	Direitos da 	Virginia, cm 1776, e na 

ti cc:larac気o de Independ各ncia dos Estados Unidos. A elas 

se g u ir貞  a Declar aに貰o dos Direitos do Homem e do Cidad篇o,dc 

1789,com a Revoluc芸o Francesa. 

O periado revoluc ion胤rio franc各s ainda produzir蔵  

outras dcclar a' 6 c S, 	como a 	dc l793, 	que 	i:ontinha 

disposiに6es sobre direitos sociais, mas que n貨o chegou a 

entrar cm vigor. 

As dcclar a' 6 es 〔」 e direitos se constituiam em 

instrument o supra-c:onst it tic: lonal. 	No caso 	francGs 	a 

dcclaraに気o de l789 precedeu a elaboraに気o da Constituiに気o" 

Cohstituiに6es posteriores 	coloc:aram a 	dcclar a :鼠o 	de 
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direitos como um pre蔵mbulo, sendo que hoje ' adotado o 

texto de l789,como elemento aut6nomo e pr'vio ao texto 

constitucional Pranc s. 

Devido a um "efeito de （」 ernonstraに蔵o" outros 

paises, tanto da Europa como A m'rica Latina s気olevados a 

copiar a declaraに蔵o francesa,em termos ou na id'ia. 

' importante observar que tanto a Franca como os 

EUA ou Inglaterra tinham as condic6es econ6micas objetivas 

e necess蔵rias para a press貰o por transformaにおes: a formaに胤o 

de uma burguesia comercial ascendent e, que lutava por 

espaにo na sociedade. 

Segun（」 o a an'lise de Richard Claud e(i 974>,' um 

pr‘ーrequisito para a exist'ncia de Direitos Humanos o 

desenvolvimento de um sistema legal seguro, o que se d貞  a 

partir da centralizaに蔵o ・ do Estado absolut ista' 

A partir dai ら  autor hanta um modelら  de'transi貞o 

'ias Direitos Humanoi;, que se desenvolye em quatro fases: 

I) libel一（」 ade 	PDlit ica: passam 	a existir 	limitaに行es 

const itucionais ao poder do Estado e possibilidade （」 e 

Plur alisino' 

2) gar ant ias 	le g ai s: existβ ii c :i a （」 e lii) e r da des （ゴV :i s, 

aceitaに貰C) cia difereI,にa en tre as e5 ・Fer as pdhlれ二a e p r iva da 

na vida do m dividuo' 
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3) igualdade 	de direitos 	e 	partムはpa‘貨o 	P0lit ica: 

incorpora‘気o de novos grupos 胤  vida polit ica,compet iに気o 

atrav's de partidos poHt icos, diminu玩気o das desigualdades 

4) P0Htica de direitos positivos (s6cio-econ6micos): 

reconhecimento da 一 necessidade de divldir os custos socia加  

do desenvolvimento, garantia de infra-estrutura minima de 

sadde,educaに気o. 

A an蔵lise de Claude sobre o desenvolvimento dos 

direitos humanos estま  fortemente relacionada com a 

for mula‘蔵o de T.H. Marsh all (i 967> sobre a evoluに気o da 

（はdadania ・  A cidadania teria um car蔵ter evolutivo, na 

an貞lise de Marshall, passando do reconhecimento dos 

direitos civis para o reconhecimento dos direitos 

P0lIt icos, num segundo momento e,por ditimo,dos direitos 

与OC 工aユS. 

No s'culo XI× a democracia li be r al se mant'm,com 

a expans貰o progressiva do sufr貞gio,expandindo os direitos 

pal it icos. Os d i r'e it o's n軸at ivos(civis4),que partem de urn 

:1 (J e al de autoーS UH（はgncia do indiv 】iduo s気o amplia do与． lias 

para exercer os direitos civis plenarnente s貰o necess貞rios 

os d :Lreitos posit ivos(sociais). 

Direitos negativos est気o associados a um bom 

・Pun c ion amen t o do ,nsterna judれゴal enquanto os positivos ao 

legislat ivo, executivo e o planejamento de novas regras. 
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Entre os direitos sociais h蔵  um embri気o no 

direito/deverde educaに蔵o que na Europa,desde os d'spotas 

es c:larec idos, surge atrav's da escola b'sica obrigat6ria, 

nem sempre acessivel a toda a populaに貰o,mas assumida como 

necess貞ria. 

口s direitos sociais viriam para, num primeiro 

momento ・  diminuir a pobreza e alterar as desigualdades e, 

num segundo momento,buscar mudar padr6es de desigualdade 

Social" 

2,2.4,Direitos Humanos no S'culo XX 

A expans気o dos direitos na Europa Ocidental nミo 

ocorreu de forma isenta de conflitos nem de forma 

h orno 9冬nea. 

Em alguns paises, como na Escandin蔵via, alg umas 

conquistas se deram ainda no sれulo ×Ix. Em outros, 

れreitos como 。  sufr貞gio 'universal' somente foram 

c:onquistaclos por pai-celas da popula疎o,como as mulheres, 

neste s'culo. 

FDr outro lado a apl:Lc3i :1l:idade dos d:LreH】 OS 

previstos n気o se clA de forma hornog&nea （」 en t 、一 o do territ6r加  

dos Estados Nacionais. 
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Desde a tradiに蔵o das Dec l arac行es de Direitos dos 

SれUlos XVH'XvHI comeにam a ser positivados os direitos da 

tradi 気o jusnaturalista racionalista,Assim no s'culo XIX 

muitas constituic6es incluiam em seus textos direitos civis 

e politicos de seus cidad貨os. 

Direitos sociais s貨o incluldos nas constituiに6es 

a partir da Constitui‘気o Mexicana de 1917 e da Constitui'ao 

da Repdblica de Weimar,de l919. 3empre tiveram preced各ncね  

sobre direitos negativos nas constituiに6es do leste 

らocial土sta. 

Ho p6s-guerra este modelo (mexican 0/we i mar > ' 

adotado na maioria dos paises: a propriedade sofre 

I imitac5es, por exemplo.A quest気o dos direitos individuais 

' incorporada a todas as const ituiに6es. As constituiに行es 

b r as ileiras seguem a regra,com pequenas diferenにas. 

O direito natural ao final do s'culo XIX ficou 

ciesacredit ado, renascendo 	p6s a ir 白uerra Mundial, devi cio 

き; atl一（DC れ」ades 	oc:orr idas, 	resul tando 	na 	De(nar aに気  o 

Un iversal （」 os Direitos Humanos,da OM」 ， de l948. 

Outra quest瓢〕 que se c:oloc:ou no p6ら -guerra ' a da 

c ム」adania como pr‘ーrequisito ao exer（ゴCIO de direitos. 

（加  direitos de c:idadania se originam da 

const ituiに芸o do Estado Moderno, seguncio Reinhard Bendi× 
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(1969)Cidadania difere de nacユ。nali dad e, mas ' atr ibuida 

perante uma ordem juぴdica de um pais. 

Os direitos do homem,en quanto direitos naturais, 

colocavam-se numa ordem supl一 a-nac加nal, estariam acima da 

ordem juridica 	dos Estados一Na嫡。 “ 	As Dec l arac6es de 

Direitos colocam na ordem juridica o que se constituia em 

直sc uss勤  filos6fica ・ 	Ent ret ant。， 	ao serem criadas 

dcclar a師es de direito e ・ POst er icr men te, as constjtu"6es, 

estaら  Passaram a restlーユngir seus limェ t es ao Estad。ーNa雌。：。  
ent end細en to dos I細ites dos direitos do homem deixam de se 

constituir num problema de conhecer as leis naturais 

imut'veis・ mas de aplicar a lei do Estado que confere estes 

direitos a seus membros:direitos de cidadania. 

A noc貰o de cidadania,embasada no reconhecimento 

do individuo perante a or （」 em jurム」 ica de um Estado Nacional 

leva ao seu opost。：  no momento em que nenhum Estado 

reconhet:e determjnados individuos como participes de sua 

ordem 3 tir ム」 :ica estes,os ap云tridas, fi:amI COIUPleta m' n te 

desprot e9 idos. 

Est a ' a l一eflex散〕  de Hannah Arendt (1974>, 

re'P erind（ンー ’3 :? 気  Sjt uaca o P、でーII (3uerra II Un tiュai. 	SegU fl ('I O a 

aut ora: 

"LロS tI”ョ ta dos Iブlヲ Illj n lフIゾdsI~l?PI・esentaカョ層  en 
(1(7 Jenguage claro lo que hasta 膚  flti.Wices SげIc.' 
haカ．fョse h蔵 liadロ  カrPlムニ・ョdロ  en el ジj5teI耳a de・
凡ncjon認a ent‘フ  げe las Nacjmes~Estadロ，  es deciI- v 
que sdlo lロS nョ(ionaleS Pod.I'aaiser cjudadョ(7ロs, 
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que sdlo ias personas dei iwisiwo oi-igen nacional 
P0ぬ急Iv げjSか“tar lプe la conrpieta protcccムづn lプe 
Iョs jnstjt"cjon月s l倉gal倉s, que las Persondslブe 
(7ョcjロnalム aげげj e,-ente necesjtョba ti de Una ley de 
CXCCPC jげn hastョ，  ロ  a evenDs gUe， 	んeran 
亡D膚f● letammte 母sjalilョdas y djsロcjaげas de su 
orj gen A'" 'a 

Deste problema Arendt chega h conclus気o da 

necessidade da aceitac貰o do individuo por parte do 

ordenamento juridico de algum Estado-Naに蔵o,para que ele 

possa ver reconhecida a sua condi‘胤o de ser humano. 

Continua ela: 

"Llega,”・ロs a s甘I" cロnscjentes 血  la 
exjstencja d膚  un derechロ  a tenEr derechDs j esta 
signHjじa 、ぱvir げentro de unr ara rco‘ブonde unロ  es 
ルZgョdロ  PロI- la5 accion日s J ias ロPjnjonお  
PIづPI.. ja盲， y ゴe "n derechロ  a Pertenecer a algun 
HPロ  de cロ‘γ‘mムブad o,・gan i zaゴョ，  sゴ  lo ‘出ando 
earergj膚ron aば lhonE・s げe Pe'"sonas ，マue hョbjョli 
P膚“jdロ  y que nロ  pロゴian recobI”禄I” 日5tロs‘ゴerech ロs 
Po,- obra げe la n"e、ノa s.ituョlゴげn POl了tjlご禄  glロカal'". 
A4 

No plano internacional a Declaraに気o Universald os 

Direitos Humanos da ONU pas,ou a ser discutida ap6s a 工I 

(3uer r a 凡'.n ci 」． al e fo :i pr omitljada em l948.N気o tem vali dade 

cogente no direito internacム nal,entretanto, apenas valor 

mor al, 	sen do 

poster iormente. 

CO IUPletada 	P0lー  tratados e pactos 

Un iversalizaーse a 	id'ia 	de 	de:lar ac気  o 	（」 e 

direitos, que consta em quase todas as constituiに行Es. S気o 

i3A REWDT,1.974,p' :j"352 
H op.c」 t,p加． 375 



47 

feitos diversos pactos internacionais para o cumprimento da 

dccl撒ra‘騒o"A' Por outro lado CJE?SCnVOlvemーse tribunais 

internac:ionais para julgar viola'6es e entidades com 

objetivo de denunciar e investigar as violaに6es dos 

direitos humanos. 

2.2.5.Conceit os 

Direitos humanos s気o,desta forma,direitos do 

individuo ou de uma colet iv idade,que foram reconhecidos 

como universais em um dado momento hist6rico. 

Segundo a evoluに貰o hist6rica dos Direitos Humanos 

no mundo ocidental, podemos dividi-los em dois grupos: de 

um lado aqueles que se desenvolveram at' o s'culo XIX, 

identificados como direitos civis e P0lit icol;, inclu i a do 

liberdades negativas, que se fundam na n貰o intervenc気o do 

Estado na. vida privada,e o direito de participaに気o na vida 

pal it ica. Autores como Maur ice Cranst on(1979)r econ h cc e m 

apenas este jrupa como''ver d a de il一OS" CIIfcitas huiiミnOS. 

tie outro lado ficam os direitos sociais, que,5気o 

direitos pos:it ivos, 	de cunh（〕  :1 adi v :i cl '.ial 	e colet iva, 	Em 

geral p r es sup6e a :intervenに気o dc' Estado para garztnt か・ los" 

En v olvem intervenに気c) no campo sacial e econ6mico. 

15 Pacto I吐ernacional de 販r e員 t)3 Civis, e PaH( i(:os, 1966; Pac to 
Intern ac i anal de ti irei t os EC: or市iic:os, 	k:iais e Culturais, & 966; 
加clarado Americana de mreitos e Deveres do Homem,i949;Con Yen癌o 
Americana 	relativa aos Direitas do Homem, 1969 (cri a l:r ibunais 
mnt ernacionais) 
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Nas aI.'貞lise与  ser五  utiliニ，コ ‘lコ  。イ＝ト，  H'‘パど答‘、  H‘、一‘ー一  ーー‘‘ ー‘'"‘』‘〒ハニコ  コヒ ‘( u.''J.' dU d E5ta ロ lviらao cien t r o 

do conceito de direitos humanos: 

mreitos civis e P0Hticos, identificados como 

心r e ito do mndividuo ao desenvoly加ento de determinadas 

faculdades ・  atrav's da n蔵o intervenc動  d（〕  Estado ou de 

outros membros de uma coletividade sobre este direito,c o 

direito de participar e influir nos destinos da comunidade 

e do Estado。  

mreitos sociais, iclent iHcados como direito do 

mndivid u。・。u grupos de individuos, de terem provido pci。  

Estado ou pela sociedade a garantia de cond"oes 

consideradas dignas de vida,al'm de outros beneHdios para 

seu pleno desenvolvimento, como educac ．気o e cultu r a. 

Neste'capitulo foram, ass細，  definidos os 

principais conceitos ut :1.lizados nesta disserta醸o. A part計  

da disacuss気o de sua evolu醸o hist6iica no 応hci （】 ocidental 

foraIT' ュdent i ・Hcadaくら  as cil ・Perentes vilら6es dos ccmCeit O‘ら  de 

democracia e direitos humanos, levando な  formula醸（〕  dos 

conceitos de democrac ia p0Htic:a e (JCITIOCl一 acia socゴale dos 

conceitos de dil一eit:s civis,p（〕1 :iti.coら  e so::Lais.A seguir 

' exposta 	a metodologia 	ut ilizada na 	an貞lise 	dos 

ciocument o与．  



CAPfTULO 3 

METODOLOGIA 

3.I.Met odol og ia 

Definidas as metas desta dissertac気o, a t'cnica 

adequada para alcanにar os objetivos propostos ' a an'lise 

de conteddo. 

A an'lise de conteddo desenvolveuーse como m'todo 

de pesquiSa nos Estados Unidos,a partir da primeira metade 

deste s'culo, particularmente no campo da comunicaに気o.Seu 

desenvolvimento no campo da Cigncia Politica se deve,em 

grande parte,ao trabalho de Harold Lasswell (1979>. 

Lasswell publi C OU.cm 1927 um estudo sobre os 

jornais na primeira guerra mundial. Durante a segunda 

guerra iuund ial um a'eq uいe ' cbm a' part ic知a‘気o de Lasswel1 

・Fez Pe三ら q uilら畿う  e H1 toy・ no dalう Iコ（ソ1う1に行営与  de Jolmai.1ら atrier icam〕s. 

A 	an'lise 
	

de 	conteddo 	（」 esen vol VCLlーse 	tamb'm 	no 

acompanhamnento do not お：1Ariu dos pa ses in irn:igos,na busca 

(Je inFormaに行es. 	"A I. inguagem da Pol 資： :1 c ", 	P UI)l:icado ciii 

1949, traz alguns dos estudos (Ic Lasswell e seus 

colab or ad or es. (LASS WElー‘I-., 1979) 
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A anれise de contetido desenvolveuーse como uma 

tentativa de combater o subjetivismo das an貞lises 

tradicionais lit er貞rias e de documentos,Por isso era muito 

enfatizada a necessidade de quantiHcaに気o. Para alguns, 

anれise de conteddo seria sin6nimo de anれise quantitativa. 

Esta pos“気o n'do se mant'm nos dias de hoje,quando se 

admite o trabalho qualitativo sem negar a （はentificidade. 

3.I.I, An'lilらe de Conteddo e Semantica 

Quant itat iva 

A anれise de conteddo diferencia一se da Semant ica 

Quant itat iva, cujo m'todo ' a quantificado de palavras no 

texto,sem uma preocupaに蔵o especiHca com seu contexto. 

(PU VERGER, 1976) 

3,1.2.Anれise de Contetdo e An'lise de msc urso 

丁amh'm n貰o deve ser confundida a an貞u えse de 

contetldo com a a誌Hse d‘ ぬs C urso,ainda que tenham pontos 

（」 e aproximac気o" A anれ:ise de d :isc:urso, tiestacando-se a 

(IC SCfl VOlvida na F、一 an'a, tem seu embasamento na ling虹st ica 

est rut uralis t a, qt.u' tem em Fel一 dinand de Saussure com seu 

"t(urs de Lin.uist :1 que 〔兼n白”ale"A' seu in」，（はacior. 

1c 	Obra pdstuma lan'ada e n 1916,urna vez くlt(E 3acisstn-e fal teceu rn 1913. 
Ed i醸O Brasneiraこ Curso de Liii9旺引・ l‘・ a 6eI-al,S凱」 Pitt.ilo, Ed. Cultrix, 
I 97'(2a 叫 cd') 
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Segundo Pierre Bardir (1980>, Utnizando a 

di Perenc ia臨o saussureana entre "langue" e "par ole,,, a 

an貞l15e de discurso ocupaー与e do contido nロ  conceito de 

"langue” ・  en quanto a anれise de conteddo ocupa-se da 

"parole". 

Para Michel P各c I, eux(1990),a an'lise de conteddo 

esta entre as metodologias de an'lise de texto n気oー  

1 ingぬst icas. Ao buscar o sentido, atrav's de um processo 

de codificaに貨o, a anれise de conteddo se encontraria num 

patamar 	supra-linguist ico. Bardin aponta ainda a 

r es :1stGncia por parte de adeptos da an貞lise de conteddo de 

apr o、く i mar emーse dos estudos teitos em torno da an貞lise de 

discurso (BARDIN,1980). 

3.1.3.A Arilise de Conteddo 

Basicamente a an'lise de conteddo consiste na 

codi ficaに気o sistem貞tica 	do texto 	de 	um 	documento, 

cfUe'3t ion貞rio ou entrevista,(:0w base em categorias, que 

podem ser pr‘ーdeterm:inacJas ou desenvolvidas no correr do 

prOCe5SO, 

Num segundo moment o a anl:i se de re S Ultados pode 

se dar em termos quantitativos, yeniHcando freqii昼ncias de 

ap ar cc i went o （」 e' categoria';, entre outras estat 1st icas, 

conforme a an'lise de conteddo cl蔵ss i c: a. Ou de forma 
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qualitativa, analisando a relaに気o presenにa/aus'ncia, 

intensidades, etc:. 

Presentemente 	n菩o 	existe 	uma 	barreira 

mnt ranspon lyel entre t'cnicas quantitativas e qualitativas, 

Portanto, nesta dissertac貨o ser貨o utilizadas as duas 

t'cnicas de anれise na busca de conclus6es,tentando obter 

a contribuiに芸o que cada uma pode oferecer. 

3,I.3.I Os Procedimentos 

As etapas a serem consideradas,segundo diversos 

autores (BAROIN・  事980 ・ P1ドTO e (3RAWェTZ, 1967 ・  DUVERGER, 

1976), com pequenas diferenにas, s気o a escolha de 

categorias, a determina‘気o do material a estudar, a escolha 

（」 a unidade de registro e de contexto,a codificaに気o e a 

an貞liらe doら  r esultados. 

3.I.3.I.I,A Escolha das Categorias 

Esta et:apa ' considerada por alguns autores a 

mais importante. Aら 	c ategoria5 devem ter como 

caracterlst icas serem exaust ivas,cxclus iva s, objetivas e 

pert :inentes (PINTO e GRAWITZ): 

a)exaust ivas: as categor :ias determinadas devem 

possib Ilitar a 	codificaに胤o de todos os elementos de 

interesse do tema estudado; 
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um mesmo eleinento n気o pode estar 

incluldo em duas categorias ao mesmo tempo' 

C)objet ivas: as caracteristicas da cat*goria 

devem permitir que dois codificadores diferentes tenham a 

mesma compreens貰o de seu conteddo; 

d)pert mnentes: a pert in倉n cia ' nec ess貞rias em 

reI ac芸o ao 	objetivo do 	trabalho e 	o conteddo dos 

document os. 

No presente estudo as ・  categorias s貧o pr‘ー  

determinadas, pois o objetivo ' buscar nos documentos a 

presen'a e a rela‘篇o de determinados conceitos, definidos 

no escopo desta dissertaに気o ・ー  direitos humanos e 
~ 	 ' 

deMoCracia. 

Estes :onceitos, aprofundados no capitulo 

anterior levam a cria‘気o do seguinte conjunto de categorias 

de codificaに気o '7 = 

0.Auら貧ncia de Refer合n : ia 

1.DemocraCia: 

I.I"Democracia de forma gen'rica(de m g) 
I,2.Democracia polit ica(de in p) 
I叫 3.Democrac ia soc ial (dems> 
I.4.Democrat iza‘気o(de mc) 

2.tlireit OS Humanos: 

2.I.D:ireit os Humanos de forma gen'rica(dir h g 〕  
2.2.Direitos Civ:is e Folit icos(dir c p) 
2.3,Direitos 3oc jais(d irs) 

3.D:ireitos Humanos e Democrac ia relacionados 
(demdh) 

17 	As lceras 	tntre par斎nteらe5 identificam a s codifica'5es que 
ap ar cc. e r散）  postcrioi-mente nos gr'fico,i, 
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0. 	Aus'ncia de 	Refer倉n cia: ' con si d e r ad a 

ausancia d'e refer'ncia a impossibilidade completa de 

enquadrar o par'grafo entre as categorias criadas, sei a 

PClo seu conteddo em si,seja dentro do contexto em que elC 

se encontra. 

1. ・I・  Democrac ia 	de forma gen'r叱a: o termo 

democrac ia ' muito utilizado como elemento de ret6rica. 

Muitas vezes a referミncia ' feita de forma ampla, sem 

caracterizar o que significa esta democracia, quais suas 

caracter 1st icas. 	S気o 	consideradas 	nesta 	Categoria 

refer各ncia que embora n気o utilizem a palavra democracia, 

referemーse ふ 	distribui‘貸o de poder, quando inclu irem 

caracteristicas tanto de democracia poHtica quanto social, 

sem que haja possibilidade de avaliar qual elemento ' 

p rep on d er an te. Refer'ncias do ponto de vista negativo 

tamb'm s気o consideradas,isto ',refer各ncias a situaに行es 

autorit蔵rias, como oposto な  democracia. 

I.2.Democracia po'lit ica:'desta categoria s笈o 

:i n c:lILム」as as alu蚊ie与  a pri.cessos formais na d istr ibuic気o do 

poder: eleiにIう  es, 	organ iza‘気o partid'ria, liberdade de 

propaganda e participaに貨O PUlit i c a. S気o inclILム」as nesta 

categoria as refer倉nc:ia ac: processo constituinte quando se 

referem h organiza‘気o instituc:ional do pais. 

1,3,tieiii o cracia lらocial ：ら気C)im:luムlas aら  alUs5elう  

h necessidade de distribuiに気o de renda, de mudanにas 



55 

soc iais, polit記a与  soc iai,ら．  Enquadramー・se as refer各ncia与  ao 

processo constituinte quando se referem ' mudancas sociais, 

distribuiに気o de renda,et c. 

i.4, Democ rat izaに貨o: ' comum a referGncia a 

necessidade de distribuiに気o de poder,de descentralizaに気o, 

de fim do autoritarismo, como processo a ser alcanにado. 

Est:as refer'ncias gen'ricas diferenciam1se da refer倉ncia h 

democracia genericamente por n気o contextualizar a quest貰o 

da democracia ou colocar como processo em outros niveis que 

n気o a distribuiに気o do poder nos niveis mais centrais. 

2,i. Direitos humanos de forma gen'rica: 
1 

refer各ncias ao tema direitos ,humanos sem uma 

contextual izaに気o, sem referencia ao tipo de significado. 

Inclui refer各ncias a （」 irei to s （ゴvii;,P0liticos e sociais 

conj unt ament e, quando 	n貰o ' 	possivel determinar uma 

pr ep on der貧nc ia. Incluem-se refer各ncias sobre viala‘おes. 

2"2,D:Lreitois civic; e P6lit :i c o必  r efe r' n cia 'a 

direitos ind ividuais, liberdades civil; cl貞ssicas ー ci i r eito 

de ir e vir, opini散）, credo,direito 報  vida,refer各ncia 叙  

p art :1 cいaE;気o ， 執  o p :1豆気o, h ロ、・・ gati iZaに鍬〕  らoに1al, 	inclus iv e 

organ izac気o sindical, ci ire:ito 叡  ,just iにa ，  叔  seguranにa, 

defesa da Inclus気o na leg islaに気o destes direitos. InclU C ill一  

se as （」 ( fldncial; (.Je ybolaに気o ciest es （」 ir cit O S ( assassinat os, 

t or t U r as, p1-iぷらei; 	legais, etc 》．  Direito 叔  propriedade 

in（」 ividual 
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、  

2.3" Direitos Sociais: referancia a direitos 

colei: ivos ，】 direito ao trabalho,re侃unerac気o justa,ci ir e ito 

h al細entac気o, sadde, educaに貨o, assist各ncia social, 

r e Per各ncias a P0Hticas sociais, habita魂o. Direito 熱  

propriedade, quando referente a colet ivos(ex.indios). 

3. Direitos Humanos e Democracia: alus気o a 

1iga‘蔵o dos dois conceitos, como processo l畑ado. 

ェmpossib ilidade de 	exist倉ncia de 	um sem 	o 	outro. 

mferenc iaーse de democracia social PCla referencia naquela 

dos direitos sociais fazerem parte do conceito de 

democrac ia. Inclui referencias dos diversos conceitos de 

democracia com os diversos conceitos de direitos humanos.A 

diferen:a em relaに笈o ao conceito de democracia social n気o ' 

muito grande．ェsto ' considerado na an'li se. 

' 3.1.3.I.2.A Escolha do Material 

A anlise foi feita 'em docuiientos Niblicos das 

tr's or9an izaに6elう．  

Como o objetivo do trabalho ' ident i ・Hcar a 

柳Mう】し‘気o das ent I（」 ades em relac鍬〕  aos con cc :1 t os exp ost os, 

descartou-se a util iza''o de mater ial de imprensa,que al'm 

da dificuldade de coleta （」 e mater :ial r elevante durante o 

per .odo,leva a marca de subjet ividade do 6rg貰o de imprensa 

ou do jornalista e a vis o que este tem da posi‘貰o exposta 
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PCla entidade. Haveria ai um problema de verifica‘貰o de 

veracidade das fontes. Por outro lad o, para os objetivos 

deste trahalho, n菩o se busca saber a repercuss気o que sua 

atuaに貨o provocou nos meios de comunicac芸o. 

A escolha se （」 eu por documentos pdblicol;, isto ‘, 

aqueles com os quais a entidade divulga externamente 胤  

sociedade a sua posiに気o e suas Id'ias.Foram cxc:luldas as 

atas de reuniおes e debates internos, em geralsigilosas,e 

que geralmente apresentam o processo dc elabora‘篇o e de 

dissenso interno na produに気o dos documentos.N蔵o se inclui 

tamb'm nos objetivos do trabalho perquirir o processo de 

elaboraに芸o das posiに3es,ainda que as divergGncias internas 

sejam consideradas no momento da an'lI se. 

Finalin en t e, foram consHtier ados （」 ocumentos que 

apresentam a posiに貰o da entidade enquanto um organls鳳o 

coletivo, e. n芸o manifestaに6es ou entrevistas de. . membros 

isola dos, alnda 	qu社  dirigentes da mesma, cpuancio n気o 

ocorressem hest'a representa臨o, 

Por este motivo n気o foi considerada a autoria 

:i n cliv i ci u al dos （」 oc:urnent os, urna vez que estcs,sub Inc t I cl os ら  

d irecCo colet iva da ent idade, tornaram-i5e a r epresentaに i'.o 

da posiに貨o c:omum(ou ma j or i t貞  r i a) ii a quel' momento. 

Cada uma das organjzaに 5es estudadas possui uma 

' 	 ， 	‘ 

forma pr6pria de organiza‘気o e dc divulgaに貧o de atividades 
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e posicionamentos. I; to lCVOU 気  ut Ilizaに篇o de crit'rios 

especificos para sele‘気o do material r elevante para estudo 

de cada uma,como apresentado a seguir: 

3.I.3.1..2.I.Ordem doら  Advogados do Brasil 

Foram tomados como refer'ncia b'sica dois tipos 

de publi c a‘貰o: a Fevista （」 a OAB, publicada pelo Canselho 

Fed e r al da OAB e os Anais dos Congresso Nacionais da OAB. 

Outros eventos de relevaevancia nacional promovidos pelo 

Conselho Federal S答o inclUidos: os ana:is dos dois 

congressos nacionais 	pr6-constituinte e os anais ' dos 

encontros sobre viol昼ncia no campo. 

Soment e 

c on s:i der a das: 

part es destes documentos 	s気o 

No caso da Revista da OAB,.o peri6dico divulga 

deli be r aにおes do 	Conselho Federal 	sobre questおes 	（」 e 

r elevミncia n'a ordem juridica, mas tanb'm par配eres sobre 

temas relativos ao exert-ム二 io prof :issional dOS advogados e 

fl Ot ム： ias de temas relativos h proH,ら与気o e atividades das 

らecおes.Foram c:onsiderados os primeiros e cxclUム」os os 

pareceres dc processo adiTli n i st rat :L vos e os not ic I山”los. 

Nos Anais, tanto das Confer'nc ias Nacionais como 

dos outros eventos h蔵  geralmente uma "carta" apresentando 

uma avali aに気o da OAB sobre o evento e o pa s naquele 
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momento, discursos nas aberturas e encerramentos e 

apresent a臨o de teses OU relat6r los, com sugestおes e 

c: on clus6es submetidas 	叔  s plen' rias. Neste caso foram 

consideradas as cartas e as conclus行es aprovadas em 

plen貞r lo,que representam pos加6es coletivas da entidade e 

n気o apenas propostas de urn associado. 

3・I・ 3.1．己．巳  Con fer巨nc ia Nacional doら  Bispos do 

Brasl1 

A CNBB tem diversos 6rg気os de divulg aに気  o.Foram 

considerados como fontes b'sicas os documentos publicados 

atrav's da Editora Ediに6es Paulinas, na’ち  ら‘rieら  Dロcumョntロs 

e Estudos e a documenta瞬o integrante das Campanhas da 

Fraternidade. 

A 騒nie Docueweatos apresenta a posic'o da CNBB 

sob r e ・ determinado 	tema segundo 	deliberac貨o 	de 	seu 

cole.g lado. Nesta caso foram considerados os documentos 

integralment e, mas 	selec:ionando 	aqueles' 	que 'tinham 

releVミn c :ia P al・・ a o f.ein a estudado. I'iu:ito,ら doら  do cume ii t os （」 a 

CWBB s気o dest:jnadog h d:isc:uss気o de quest6es teol6g icas, 

caso em clue ヂol一 a in des conlられ」 e r adO 13. 

A s'r:ie Est.dos apresenta o aprofundamento de 

quel 3 t6es cons:iderztdas relevantes pela entldad e,atrav s de 

debates, 3 C III I nAri 013 OU out ro; in't 0(1013. Neste c:aso,O気0 S気o, 

em geral,d ivulgadas rnanifesta'6es posiに6es da CNBB sobre o 
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t ema,mas discuss6cs de 6rg貰os e pessoas de diFerentes 

niveis na hierarquia da Igreja. Por este motivo estas 

publ icaに6es ser気o utilizadas como subsidio mas n蔵o ser気o 

objeto da an貞lise de conteddo. 

A CNBB edita ainda o Comunicado Mensal, que 

divulga as atividades da entidade no decorrer do ano.Estes 

boletins s笈o compostos de notici貞rio e eventualmente 

divulgaに気o de documentos com as posi'6es oHciais da CNBB. 

Em geral estes documentos s芸o reproduzidos na s'rie 

DocunTen tOs, ou 	individualin ente, OU como coletanea de 

pronunc iamentos. Por este motivo n'do foram utilizados estes 

documentos como base para a an'lise de conteddo. 
; 	 i 	 】 	 1 

A Campanha da Fraternidade ' uma campanha de 

promoに気o sacial 	rcalizada anualmen t e, 	no periodo da 

quaresma. Foram analisados os textos-base,constantes do 

mat crial distribuido como subsidios com as diretrizes da 

campanha e justificaに気o do tema determinadas pela CNBB. 
， 	‘ 

3 ．」． ,3.I”己．3.Anistia Internacional 

A An :ist la ェnternac lonal,C O IUO O p r6p r i O fl oiii C j' 

:1 n di c a,' unia en t :i dade or .g an i zad a em d :i ver sos p ais es, de 

carater supra-nacional. Este fato, juntamente com alg umas 

quest6eら  relacionadas aos objet ivos （」 a entidade,deter in :i na in 

que grande parte da （」 ocumentaに気o da ent idade seja publi c: ad a 

no exterior, para divulgaに気o em todo o mundo.O documento 
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b sico ' o Informe Anual, que aponta a avaliaに貨o da 

violaに気o （」 os direitos humanos em todo o mundo, pais por 

paiS. A estes informes spmamーs賞  manuais e textos de 

orient ac気o sobre a posic蔵o ou campanhas da Anistia sobre 

determinados temas, como tortura e pena de morte.Por fim 

h' documentos com relat6rios sobre a situado especifica de 

determinado pais. 

Os documentos b'sicos considerados foram os 

informes anuais. Nesta caso a an蔵lise de deu sobre o texto 

introdut6rio do documento e sobre o relat6rio sobre o 

Brasil, 

Foi considerado tamb'm na an貞li se, ainda que 

pequena a quantidade,a exist'ncia de publicac5es da Sec気o 

Br as ileira da Anistia Internacional. 

Foram ainda considerados os relat6rios publicados 

sobre a s.ituaに気o do Brasil no perio do. 

3.j.3.I.3.Unれ」ade de Registro e （」 e Contexto 

3.I"3.I.3"I.Unidade de Registro 

A t.trはdade de registro ' a parte a ser considerada 

no texto para efeito de atribu:i 航o （」 o c6digo e （」 e c:ontagem. 

En tl一e as uni（」 ades comuinente empregadas est蔵  a pala v r a,a 

f r as e, o par'grafo ou o tema. 
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Cada unidade tern seus pontos favor'veis e 

desfavor貞veis. Pode ser muito restrita em alguns casos ou 

muito ampla,dificultando a codificac気o" 

t 

Nesta dissertac気o foi utnizado o par'grafo como 

unidade de registro. O par貞grafo como unidade 

gramaticalmente definida permite a objetividade da 

cont agem, garantindo a intersubjetividade da an'lise. 

A possibilidade de ocorr各ncia de mais de uma 

categoria dentro do mesmo par蔵grafo ' afastada pela criac貰o 

de categorias mistas, contemplando este caso.A delimitado 

de um ndmero restrito de conceitos permite a cria‘貰o de 

comb inaに気o de categorias sem que prejudique a an貞li se 

posterior por dispers気o. 

O tratamento de conceitos complexos n蔵o 

aconselha,por outro lad o, o uso da frase ou de palavras, 

'Pos虹ve'lmente restriモas,' para seu desenVolvimento, e 

inadequada para urna preocupac気o de an議lise qual:itat iva,a o 

lado da quantitativa.O tema,(:01110 unれlade n気o delimitada 

graiiiat icalmen t e, tem 	o problema 	da subjetividade na 

atr :ibt.ic気o dosljul it es. 
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3.I.3.I.3.2.Unidade de Contexto 

A unidade de contexto ' definida como um segmento 

de conteddo maior que a unidade de registro utilizada na 

compreens貰o dos registros. Neste caso ser'o determinadas 

duas unidades de contexto:a mais simples ser' o documento 

em an蔵lise ~ anais, boletim, et c, A unidade de contexto 

mais 9lobal ser' o conjunto de ciocuiuentos de cada entidade. 

A separaに気o entre a an'lise de cada documento e 

do conjunto da documentac気o permitir' o estudo de 

diferenにas ocorridas no decorrer do tempo e em rela‘貰o h 

conjuntura nacional de cada perCodo. 

N気CD ser' utnizada uni（」 ade de numerac貰o(PINTO e- 

GRAWITZ ),que serve para quantificar o tamanho de cada 

par蔵grafo, para atribuiに気o de peso diferenciado,em caso de 

anれise quantitativa. A utいiza‘気o de procedimentos 

qualitativos e quantitativos cxcluj o interesse nesta 

t'cnica. 

3.I,3.I.4.Codificaに貨o 

D-t erminadc's as cat egor :ias e os doc:unien t os foi 

feita a cod if ica‘気o sistem蔵t ica,considerando os texto dos 

document os （」 o 	print:iIHo para o final e, sempre que 

P055iyel, na or （」 c-Ti cronol6g i c a" 
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O resultado da codificado foi colocado em 

arquivo de banco de dados(ver anexo V>, para posterior 

an貞l1らe. 

3.I.3.I,5.An'lise dos Resultados 

A an貞lise dos resultados consistiu na elaborado 

de tabelas (Anexo II)em rela‘篇o も  apar iに気o das categorias 

e na sua presen'a/ausgnc ia. A partir destes dados foi feita 

a compara‘ミo entre a s entidades estudadas e elaboradas as 

conc lu与6eら．  

Neste capitulo Foi exposta a metodologia da 
i 	' 	 1 	 1 

an'lise de conteddo, com a de4'iniに蔵o das categorias 

utn izadas,da forma de seleに貰o dos documentos e da unidade 

（」 e registro utilizada,No capitulo seguinte ' feita a 

cont ext ualizaに慧o do tema em rela‘気o ao Cone Sul da Am'rica 

Latina e. ao Brasil. 



CAPITULO 4 

CONTEXTO LATINO-AMERICANO E BRASILEIRO 

4 。 1..Direitos Humanos e Democracia na Am'rica 

Latina 

Democracia e Direitos Humanos s気o dois conceitos 

que tem seu desenvolvimento hist6rico na Am'rica Latina 

bastante tumultuado. Sua evoluに貰o n泳, seguiu os mesmos 

passos da Europa Ocidental,sendo que,em muitos casos,sua 

vivミnc:ia nunca chegou a se consolidar. 

A hist6ria da maioria dos paises nesta regi首o 

mostra o desenvolviinento de regimes nos quais o poder era 

dividido entre as oligarquias dominantes. Onde existiam 

instrumentos de democracia formal, atrav's de processo 

elcit or al, a populaに気o era incorporada de forma li mi t ad a, 

sem 9randes influ!:ncias sobre o processo glob al" 

Este 	t i PC) 	de 	de sen v olvi ii en t o 	oCOrre 

concoinitantemente com 	culturas autor it加“i as, 	onde 	a 

at r I b u :i‘貨o dos dire:itos （」 e cidadan:ia e, 	P C) r tan t C), 	da 

apli ca‘散コ das liberdades civis tradicionais, era tamb'm 

I imit ada a determinados setores da populaに気o. 

65 



66 

Na hist6ria recente este processo ' ainda mais 

t raumat ico, 	Relo 	desaparec imento 	da5 	incipienteS 

democrac ias li b er ais, substituidas por regimes milit ar es, 

baseados na ideologia da seguranにa nacはonal. 

Entre os anos 60 e 70 grande parte dos paises da 

Am'rica Latina, em especial os do Cone Sul,conviveram co而  

ditaduras militares que desrespeitaram os direitos humanos 

de suas popula'6es. 

Cada um destes paises - Paraguai, Argent mna, 

Uruguai e Chile ~ enfrentou diferentes situaに6貸s e formas 

de repress胤o durante as ditaduras e caminhos distintos' de 

transi‘気o, ainda que ，」もs vezes,assemel hados,como veremos 

a Seguユr. 

4.1..I.Paraguai 

No Paraguai 	a ditadura 	do General Alf redo 

Stroessner durou cerca dc 30 anos, a partir do golPC 

in :ilitar de l95B.Este golpe n気o se insere na mesma situac気o 

dos paises vizinhos, onde os golpes foram inspirados 

C:laramente na Idealagia de Seguranにa Nacional, nuhia 

perspectiva anticomunista, apo:iada na gt.terr.a ' Fria e na 

preoc:upaに気o dos Estados tinidas 〔」 e manter sua hegemonia 

sobre a Amar ira do Sul. 
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Stroessner dominou o Paraguai,mantendo o dominio 

a longo 	prazo, ut ilizando-se de formas seletivas de 

repress気o em rela‘各o aos advers'rios do regime.A fachada 

de normalidade era mantida a partir da realizaに気o de 

eleic6es peri6dicas onde o pr6prio Stroessner concorria 

como candidato dnico. 

A queda de Stroessner, com o golpe de estado do 

General Rodriguez, seu genro, deu fim ao periodo sem 

maiores traumas. A transic気o foi gradual, com o pr6pr i o 

Rodriguez assumindo a presid'ncia num primeiro momento, 

para somente 	alguns anos ap6s rcal izarem-se dlei'6es 

presidenciais 	com 

part Id蔵r ia. 

plena liberdade de organizaに気o 

A quest気o dos Direitos Humanos n蔵o se ln cluiu na 

agenda da transiに気o paraguaia com a mesma for'a que em 

outros paises do Cone Sul. 

o longo per!i odb de di報cl it r a,com uma forma de 

V i Ol'ncia seletiva retirava das ybolaに 5es de d:ire:itos 

humanos o impacto que teve nos paises vizinhos. 

A tra s:kz気o contr;:lada pelO fl OVO ocup an te do 

poder execut ivo, milit ar e compromet :ido com o reg :imc 

anterior, t a iii b'm limitou a possibil:1.（」 ade de inclus貨o dos 

（」 ireitos humanos na agenda da transic気o. 



6B 

4.I.2"Argent'ina 

A Argentina iniciou a d'cada dc 80 com uma 

ditadura militar e o passado intranquilizador de,nos 30 

anos anteriores, n貨o ter assistido 叙  passagem de cargo de 

um presidente civil para outro dentro da normalidade 

democr't ica. 

Ao governo de Per6n,derrubado pelos militarei em 

1955, 	sucederam-se tentativas de redemocratizaに気o 

1 imitadas, cortadas por intervenに石es milit ares, nos anos 60 

e a nova tentativa do segundo governo Per6n,nos anos 70, 

que enfrentou diversos problemas, agravados, ap6s sua 

morte, no governo de Isabelita, desembocando no golpe 

militar de l976, num dos periodos mais sangrentos da 

hist6ria da Argentina. 

Passados os momentos. iniciais da repress気o, os 

militares comeにam a preparar um retorno dos civis ao poder, 

mas sob sua tutela ' inclUi晶o entre as condi'6es a 

leg it imaに気o das medi（」 as de repress蔵o,Foi o que foi chamado 

de "eld這logo P0lit icofl (ACtJ荷A e SMULOVITZ, 1991>. 

A quest気o (ic's d ei re:it os humanos ' colocada entre 

os principais probletuas polit :icos, frente ao cresc:iiuento do 

movinient olら  mnter noら  （」 ecle ・fe与a e tia pr・ e与13気o int ernac ional. 

(LEIS,1989;LANDI e C3ONZバL.EZ,1991) 
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A queda dos militares, acelerada Pcla derrota na 

Guerra das Malvinas ・  ・「ez com que estes perdessem a dire魂（〕  
do process。・  ‘ eleito um Presidente clvil(Radl Alfonsin), 

que C。loca entre suas promessas de campanha a apuraに散〕 de 
resp on sal IHdades pelas vi。laに6es de direitos humanos,ao 

mesmo tempo em que os i吐litares se auto-anistiam. 

O governc Alfonsin n散〕  foi, entretant。，  
de sp r ovido de 	acidentes, particularmente as rebel絡es 

militares e o agrava屍nto da crise econ6mica.A transmis醸。  
do ビargo a Menem・  。utro civn, elcito pcio Povo, foi um 

fato Cu加  ineditismo nos tempos recentes foi acompanhado do 

ad iantamento da data da posse pela grave crise interna do 

paユ5. 

A transi臨。  acabou se dando de forma menos 

elitizada que a brasileira, acompanhada de mobilizacおes 

populares exigindo, apura疎。  das atraニ idades do regime 

militar e puni臨。  dos culpados 叫 O Part Ido Radical con segu加  
provar que で  V踊v&l ele ito r alm'nぞe, わ一ente aos peronistas, 

mas estes na eleiに気。  pl一 esicienc: lal seguinte provaram clue sua 

forca persiste. 

Na んつent ユna o jU Igainetitci de mil ユ tm・ es por Clーユ Ill Clら  
contra 	os 	direitos 	humanos 	Provocou 	instabilida cl e 

inst itucional e per加o de retlー。C CSS(), al'm de suscitar 

alg u vu as "quart elad as". 
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selet iva, 

A estrat'gia do Governo Radical, de uma pun i‘気o 

juntamente com uma aproximaに気o com determinados 

setores militares, n気o deu certo, Os militares n篇o 

aceitavam as puni'6es e a popuiaに芸o n貰o aceitava a punic気o 

apena5 aos oficiais superiores, A "lei do ponto final" foi 

a negociac気o possivel entre o governo e os setores 

envolvidos para encerrar o assunto.Mas ambos os setores 

acabaram descontentes (o exemplo' foi seguido pelos 

u rug u a iOS>. (ACU$A e SMULOVIT7.,1991). 

Neste processo cabe ressaltar a diferenca em 

r elac貰o 執  outros paises" Embora, ao final, os oficiais 

membros das 	juntas militares 	pun,dos 	tenham I sido ・  

poster icriente, anistiados por Menem,a anistia tem efeito 

di fer en c:lado da ocorrida em outros paises. 

Houve julgamento e sentenにa, com determina‘気o de 

Culpa. Mnda que a pena n貧o tenha sido cumprida,resta a 

legitimac気o iudれゴai dos argumentos dos defensores dos 

cl i re it og humanos,al'm do processo p しiblico de expos:i‘気o das 

atrocicla'ies cometidas,p elos julgamentos e pelo trabalho da 

CONADEP - Comisi6n Nacional sobre Desaparici6n de Personas 

”、（:0111 （〕 1」蛇1執tdl吐o "Nu riに払  M撫い’ェ ti," 

Um dos pontos que diferencia a Argentina de 

outros p却‘ise5 lat mno-amer icanos ' a for'a de seu movimento 

18 Esta',,Mi S点o irIdepEnth?ntc,presidida pt10 escritor Ernest o 騒bato, 
teve 	a 	,riCUMhミricia 	de inve'it i.qzu 	e ttcumen.far 	oら  caioi 	dc' 
desaparec, ' cntos de pessoas atribuidos ao aparato repressivo argent;ino 
(pol (c:ia ， 肥x'rc競o e gvupoli para-milit: ar es>" 

' 	' 
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por direitos humanos,com urna gama variada de entidades. 

H配tor Leis(1989> enumera a Asemblea Permanente por los 

tierechos Humanos (AP DH),a Liga Argentina por los Derechos 

del Homb r e,o Movimiento Ecum'nico por los tierechos Humanos 

(MED H),as Madres de Plaza de Majo,as Abuelas de Plaza de 

Maj CD,a Comisidn de Famillares de Desaparecidos j Presos 

por Razones Politicas, o Servicio de Paz s Justicia 

($ERPAJ )'' e o Centro de Estudos Legales j Saciales(CELS>, 

que se mobilizararn contra a ditadura e permaneceram ativos 

no processo de transiに気o,na exig倉nc:ia de pun i'6es ou mesmo 

na reinvidicaに気o de uma nova ordem. 

Besta forma a quest貰o dos direitos humanos e a 

instaura* 気o de um novo ordenarnento juridico tornaram-se 

quest行es centrais na transi‘慧o argentina,t気o fortes como a 

crise econ6mえca. 

A Argentina 	vive hoje 	no que 	se,poder ia 

qualificar de um regime democr貞tico,ao menos nos aspeC:tos 

for mais: h''li be r da cl e （」 e imprensa e orga心z aに蔵  cD,'eie玩O CS 

p cri6dica'; e liv re,;. 

A Cr1sC CCコm6inれ二a e o ・FaI,taらma da interyenに気C) 

inilitar Pm"C CeTI CStar afaらtm」 C)与 ，  aO IIIenos mmentafl Ca'nelltC, 

c:oiu O sucesso do dltiltiC) Plano de ajustes rcalI z t dO. tias 

I9 O 9 ERPA」 te'p amb it o latinいー aIT1 C 'I・ icam)e t C V C‘らml t 1aI)alho 
r ccロnhecido a$:ravか三 tio Pl一嚇ri' ・I o Nロhel (Ia P az‘コHl ・Fer ・i do a S I U. 
C riador, Ad01fC) P'r e7 EらqItivel, ein l9Bの．  
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ainda falta a estabilidade necessまria para garantir que 

este sistema perdure por um prazo longo. 

Por outro lado, a estabilidade econ6mica n芸e 

atingiu igualmente toda a populac散〕， levando ao aumento das 

diferenにas existentes na populaに貰o, entre a parcela mais 

pobre e a mais rica"A vig各ncia de direitos e llbe r dad es 

individuais n気o ' acompanhada das condiに占es sociais para 

seu exercicio por toda a populaに気o. 

4 叫 i.3.Uruguai 

、  

O Uruguai caracterizou-se durante longo tempo por 

5er um 	modelo para 	a Am'rica 	Latina: est ab Ilidade 

d em ocr蔵tica combinada com uma razoまvel preocupaに芸o com 

politicas sociais, que redundava em uma das taxas de 

analfabetismo mais baixas do continente, entre outros 

indicadores. 

Esta tradi臨o democr貞ticaーたbe r al cbheにa a caiγ 

com a mudan'a da Const ituic気(D em l966, que concentra 

poderes nas m散コs do Presidente. 

No Uruguai in i（二 ia-se a ditadura a part ir (JO golp e 

（」 ado pelo Presidente Bordaberrj,com C) apoio dos milI tar es, 

para manter-se no poder. Este torna-se apenas uma fachada 

para a dominac気o dos milit ar es, que acabam por CJCP&-lC), 

assumindo diretamente o poder 叫  



73 

Em uma conjuntura marcada pelas ameaにas da 

9 U errいha urbana,a interven‘気o dos militares torna-se cada 

vez maior ・  paral elamente ao governo Bordaberrり .Este fecha 

o parlamento e governa com apoio milit ar,at' ser deposto 

em l976・  Os militares mant'm-se no poder,sob a fachada de 

civis ou mesmo por eles pr6prios, cm 1981. 

A repress気o ' a forma encontrada para combater os 

ad ver s蔵rios do regime, com a viola魂o siste磁tica dos 

吐reitos humanos・  Fato novo para um pa編  de tradic笈o de 

democracia lI be r al, 	onde as liberdades ptiblicas eram 

respeitadas e mesmo uma parcela substancial de direitos 

sociais era garantida ao conjunto da populaa o. 

A Cr ユ1るe econ6mica e a fal各ncia da P0Ht ica 

neolI b eral do regime s気o o estopim de protesto sociais que 

desembocam em greves e apressam o processo de transi姫o. 

Ele:ito em l964, assume em mar’にo ' de '1983 um 

pres:iclent e civH, j Ullo Sanguinnet t :i,do Partido C(nor ad o. 

O sistema 	partid和一 lo, com algumas poucas alt eraに 5es, 

mant'mー！5e como no periodo Plで一9（〕 lPC. A Frente Ampla, 

entret:.ntoq 	‘」 ernonstra 	al9ufl5 	s:ina:is 	de 	cr・ esc :i ITICfl to, 

chegando a vencer as eleic6cs da Prefeitura de Montevideu. 

' 	' 

A quest気o das ybolaに行es dos direitos humanos 

entra na ordem do （」 ia,com a exig倉ncia de invest igaに気o e 
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pun玩篇o dos culpados, Ao contr'rio da Argentina, no 

ent ant o, os militares uruguaios n気o tiveram as suas 

Malvinas, e pressionaramm para que n篇o houvesse puni'6es.A 

crise institucional ' resolvida pela aprovac貨o de uma "lei 

do ponto Hnal",em moldes semelhantes な  Argentina,mas sem 

que haja investiga'6es ou puni'6es.A proposta ' votada em 

plebiscito, sob press貨o militar,sendo aprovada. 

O retorno a uma democracia li be r ai,entretanto, 

se faz com a perman倉ncia da sombra dos milit ares,que n気o 

abdicaram de um certo poder de tutela. O respeito h s 

liberdades pdblicas, entretanto, n ao ' acompanhado das 

condjc6es sociais de vida existentes nas d'cadas 
1 

anteriores, 

Esta situaに 'o ' comparativamente mais grave que a 

de outros paises vizinhos, uma vez que os uruguaios 

decairam de um padr蔵o de vida e de respeito por direitos 

humanos que mnc:luiam a garantia de direitos sociais 

6蔵sicoiう. 

Um dos fen6menos provocados por esta mudanにa na 

rcalれ」ade social, causado tanto pela ditadura como pela 

cr ise ccon6m:ica, 	fo:i o a.tiucnto cia migraに気o de jovens para 

outros paises,em busca de melhores opに6es de vida. 
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4.1.4.Chile 

No Chile a tradi‘気o democr'tica foi rompida pelo 

golPc de ll de setembro de l973,quando foi derrubado o 

governo da Unidad Popular,ap6s um periodo de acirramento e 

rad icalizac笈o dos conれitos entre os que defendiam a 

t ransi‘貨o para 	o socialismo 	e 	os 	partid貞rios 	do 

capitali SITIO. 

O regime do General Pinochet se manteve por 16 

anos.At' 1976 consolida o poder de forma pessoal e a 

repress o politica. 	O periodo 	77-81 ' marcado pela 

implanta‘ミo de uma nova politica econ6mica. 

Ao contr'fia dos outros paises lat mno-amer icanos, 

o governo militar chileno conseguiu um certo sucesso em sua 

palitica econ6mica li be r al,incorporando novos padr6es de 

consumo a uma parcela da sociedade. Isto lhe valeu 

inclusive uma parcela razo'vel de apoio no plebiscito de 

1989,que dispunha sobre sua continuidade de Pinochet ou 

p嘗la rea1 iza貞o de 'el付iに 3es: 43 ・ 04% pelo ら iru C(mtrai 	・ 68x ' 

do fl貰o.(IR I ND A DE, 1990). 

Su a leq it unidade passa a ser contestada de forma 

mais acentuada a part :Lr de l9o1 J .J, corn as ''jornadas de 

prot est a' (S AL AZAR, 1990), cjse mob :il:izararn desde as camadas 

populares at' setores m d:ios (ia sociedade, que leva r a tu 

:i ticlusive a enfrentatuentos vialent os.O peso das "j orna(ias" 

aW1 Stnrl轟  誌as Sociais CBU皿add"" 
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na trarisiに芸o ' controvert ido (SALAZAR, 1990; GARRE TON, 

1989),mas ' ineg貞vel()seu papel de press芸o e na perda de 

legitimidade do regime. 

Formamーse blocos juntando grupos'e partidos 

P0lIt icos, que negociam uma transi‘気o para a democracia, 

que passa pelo plebiscito e posterior eleiに気o direta em 

1989, onde Foi vitorioso Patricio Ailwin, democrataー  

cri st散〕 ，  candidato por uma coalis気o ampla, contra Herman 

Buchi, candidato do regime. 

AP6S uma segunda elei‘芸o presidencial o processo 

chileno se recente da For'a presente das For'as armadas, 

onde Pinochet p'ermanece como comandante, aliado ' 

controv'rsia da apuraに蔵o e punic気o dos crimes da ditadura, 

que,corno na Argentina,' con F'litiva, A situaに気o econ6mica, 

I g ualmente, trouxe estabilidade econ6mica a alguns setores 

enquanto outros permanecem no desemprego e na pobreza. 

Besta fqrma, a disc:uss気o da quest笈o dqs ' direit,o 

humanos, enfocando CSPC(ゴalmente as ybolaに6es ocorridas 

durante o periodo de ditadura milit ar, ' barrada pela 

man ut en C気o do poder militar nas in気os de Pinochet. 

Por outro la do,a exist倉ncia de urn llb er dade s 

de in o c r云ticas per“はte, ao menos, a discuss散）  （」 a situaに散）  

soc ial da popula雌o, com a ma、一 ginaliza‘気P e nega繊o （」 e 



direitos sociais provocada pelo regime econ6mico implantado 

durante a ditadura. 

Cada urna das experi各ncias de transiに気o dos paises 

vizinhos trouxe consigo quest6es a serem resolvidas. Em 

comum corn o Brasil est毒  a discuss貰o do papel dos militares 

na nova ordem e a crise econ6mica.Entretanto, a quest気o da 

violac気o dos direitos humanos,das pun加6es e da criaに気o de 

uma nova ordem,onde o respeito aos direitos humanos ' um 

ponto central, colocouーse em maior ou menor grau no 

Uruguai, no Chile e na Argentina, mas ficou em segundo 

plano no Brasil.Vemos a seguir algumas especificidades do 

processo polit ico brasilei r o, que levam ao enquadramento 

dado ao' tema neste trabalho, 

' apontado por Jarnal Ben ornar(1993>o problema da 

estab:ilidade das democracias ap6s as transiにおes, nos 

regimes que praticaram viola'6es de direitos humanos, como 

uma disputa entre estrat'gias de puni‘笈c X estrat'gias de 

reconc ilia‘気o nacional. 

No caso brasilciro deuーse uma ’与econc ili aに気o 

nac ional'I p elo alto,atrav's de urn novo pacto de elites e 

（」 a :in rc ia 	dos s et ores 	at :iniidos p ara 	mob ilizar a 

possib :il:L （」 a(1( de pun :iに6es"Esta evolUに気() est' diretamente 

r elacionada corn a forma de CVOlUに気o dos direitos humanos e 

〔」 a democracia em nosso pa:is.Este ' o terna examinado a 

らe9ulr. 
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4，己． Cidadan ia, Dircitos Humanos e Democracia no 

Brasi1 

A experi各ncia brasileira de democracia, tanto 

considerado o conceito de democracia formal como o de 

democracia social' bastante restrita. 

A separa‘気o do Brasil em relaに気o a Portugal 

instalou um regime onde o Imperador tinha grandes poderes 

de intervenに菩o e no qual o parlamento era composto de uma 

elite, elcita por voto censit毒rio. (CARVALHO, 1988). 

Do ponto de vista leg ai'desde cedo o Brasil 

incluiu em sua ordem juridica,enquanto Na‘気o independente, 

disposi'6es sobre direitos do individuo:a Constituiに笈o de 

1824 copia partes do texto franc各s e acrescenta outros 

elemen tos.Na pr蔵tica a cidadania era privil'gio de poucos, 

tanto do ponto de vista civil como politico,uma vez que 

uma parcela razo貞vel da popula‘気o era constituida de in蔵oー  

de・ーobra escrava. 

A Primeira Repdblica POUCO muda este panorama 嚇 A 

part ic ipaに気o P0litica 	formal da 	popula‘気o foi mesmo 

d i in in u:( （」 a, com a substituiに気o do cl~it'rio de renda pelo （」 C 

al fabet j.za'a o p::ra alistamento Clcit or al, O povo est蔵  

ausente do processo polit i co, com exceに気o de momentos de 

protesto atrav's da ybol各nc ia(CARVALHO, 1989). 
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A politica dos (3overnadores garantia a exist'ncia 

de um Estado Central fraco atrelado ao interesse das 

oligarquias de Estados dominantes. Esta situaに気o era 

mantida por um sistema eleitoral onde aliberdade de voto 

era flagrantemente violada pelos arranjos do coronelismo. 

(LEAL.,1986), 

A l6gica liberal das elites p0liticas n'do 

corresponde ao desenvolvimento de estruturas de uma 

democracia nos moldes li b er ais, pela tradiに気o da politica 

feita "PClo alto"(TRINDADE, I 983).A pr蔵xis autorit蔵ria 

n蔵o s6 atrofiou a democracia como justificou, tanto 胤  

direita como ふ  esquerda, um ide貞rio da democracia como 

instrumento, C o golpismo.(WEFFORT, 1984) 

Com a revolu‘気o de l930 instauraーse um regime 

modern izador, no qual o Estado centraliza o poder e torna・ー  

se o principal agente do desenvolvimento. Iniciaーse' uma 

fase de incorpora‘篇o da participa‘慧o popular,ainda que o 

voto de cabresto coexista, com a adoに慧o do voto feminino, 

adot andoーらe o lう‘エ・Pr貞gio unive1sらai entre o'; maiores de 18 

anos al fabet :izados. A participaに気o popular na polit :i c a 

ainda assim era bastante limitada e at' mesmo controlada 

atrav s （」 o Esヒ  ado. 

No campo soc ial des en v ol vem-se iniciativas na 

r e g ulamen t aに篇o das rela'6es de trabalho e na assistan cia 

aos necessitados. A rcal:izac気o de uma Asseiubl'ia Nacional 
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Constituinte, com a promulga''o de uma nova Constitui‘蔵o em 

1934 e a dlci‘胤o de Gettilio Vargas marca a instalac気o de um 

regime llb eral-democr貞tico de curta duraC気o,derrubado pelo 

golpe de novembro de 1937,com o inicio do Estado Novo" 

A ditadura do Estado Novo caracteriza一se, ao 

mesmo tempo, por perseguiに6es e violaにうes de direitos 

humanos, PCla censura da imprensa e da liberdade de 

express気o,como pela ado‘気o de medidas de protec気o e 

organiza‘気o do trabalho. 

Dois fatos s貨o simb6licos desta dualid ad e: 

ol primeiro:o lider comunista Luis Carlos Prestes 

foi de tal forma torturado na pris気o,que seu defensor 

p tibli co, nomeado pela OAB, Sob r al Pinto, como tilt imo 

recurso fundamentou na lei de prote‘芸o aos animais o pedido 

de melhor tratamento ao prisioneiro e suspens気o das 

tort uras. (VENANCIO FェLHO,1982). 

〔］  segundo: no ano de l943 ' prom ulgada a 

Consolidaに気o as Leis do Trabalho<CLT>,reUnindo diversas 

leis esparsas, como reguladora dos dire社os dos 

t r abalhad'res e da organ:i2aに気o sind:ical. Com pequenas 

alteraに6es o mesmo texto vige at' hoje. 

A cidadania ' uma conces,s気o ocorrendo,segundo a 

de f in i (;芸o de Wanderlej Guilheriuc dos Santos (1979), a 
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exist'ncia de uma cidadania regulad a,na qual o Estado 

outorga direitos, clue n貨o se consideram inerentes ao 

individuo. Diz ele; 

' uSugjro 口Ue o cmreitローchaw que Pernaite 
entenゴer a pDlどtjra eronβnilc・D~sロcjal Pds-s馬  
as虹m co/wa faz日r a Pdssage肝  lメa esfera da 
疎cuaiula‘戴フ  para a esfera dd eqilidade ' D 
conc'ejtロ  de じjd蔵dョaja, ilwpl了cゴtロ  aョ  prdtjca 
PDl了tjcョ  ゴロ  goverao revo1“亡・jロndIゴ0, e マue tョI 
conc膚jtロ  Pロげeはa 5er deSc,-jtD cロ押D ゴe cjdadania 
regulaげま．  Por cjdadaajョ  I"eg"laガョ  entendロ  o 
concejtロ  ‘プ撫  cidaゴ義aia cujas ra .zをes encontra胃ーse' 
aぎo eiw uni cd‘ガgo de valores p01了ticos, iwas Euif uni 
虹ste肝疎  de estratHjca‘・ぎo ロc"Pac助aal, e que, 
adeniajs, tal sjstcaia げe estratHjcョ‘ao 
ocuparionallf definido par non群a legal， ” 醜’ 

Com a queda de Getdlio Vargas, a rcalizaに気o dc 

uma Constituinte e de eleiに6es diretas, iniciaーse o periodo 

que foi, at' o momento,o maislongo de vigミncia de um 

regime de democracia formal no Brasil" 

Ainda assim, en t r e l946 e 1964, o pais foi 

sacudido por dユversas crises, incluindo a morte de um 

p reside n te, a rendncia de outro,findando com um golpe 

militar. 

O Brasil sofre profundas alter aに6es durante este 

per iodo. A populac散〕 que era maj or it ar iament e rural em 

1946,em l964 j蔵  ‘ predoniinantemente urbana. 

A 	polit iczi pop ulista 	permite 	um 	grande 

cl e sen v olvimento 	dos sindicatos e cie estruturas 

29 SiNTOS,1981,p'g"/ sJc. 
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assistenciais ligadas a estes, criando uma estrutura de 

beneficios sociais minimos para uma parcela da populaにミo. 

Ainda que discutida entre os autores a sua 

import員ncia frente ao Estado, organizamーse partidos 

(Partido Trahalhista 	Brasilei r o (PTB), Partido Social 

Democrata (PSD),Uni気o Democr'tica Nacional(UDN))com peso 

razo'vel na representac蔵o de interesses e como meios 

indiretos de participaに気o polit ica. 

Em v'riaら  parte与  do paiら  desenvolve・ーらe um 

movimento associativista urbano, como canal 	de 

reivind icac:気o, ainda que diretamente ligado ao sistema 

Clientelist a do Estado 

4,E.l A Ditadura Militar e a Transi‘気o 

O COlapso da politica populista se d貞  cm 3l de 

marにo dc 1964,com o golpe militar que derrubou o governo 

constitucional de Jo誉'? (3oi.lart, dando inicio a um periodo, 

（」 e 己l inos de autoritarismo. 

A 	Constituiに気o 	de 	l946 	' 	s u cci; si yam en t e 

st. bstitu:Lda c'm l967 por um texto subme'c Id〔）  p el （〕  Governo ao 

Congresso e, em segui（」 a,por um texto outorgado pela jUn t a 

milit ar, em l969, com o Cong r es so fcc I, ado, i n t i tulado 

Emenda Constitucional ng l. 
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Em l968, com a promulga‘気o do Ato 工nst itucional 

n9 3 haviam sido suspensas as garantias constitucionais, 

como o habeas corpus,o que f（パ  mantido no texto dc 1969. 

A garantia de direitos individuais foi 

cont emplada em todas as Constitui'6es brasneiras, com 

pequenas diferencas. Na verdade,as cartas constitucionais 

bras ileiras tiveram 	efeito semelhante 	h s dcclaraにうes 

inglesas medievais: garantiam direitos apenas a uma classe 

de privileq iados, uma vez que a maioria da populac気o, 

miser貞Ye I,ainda que atingindo a cidadania formal, nao 

tinha condiにおes de exercer seus direitos na pr貞t ica. 

l 	 : 	 ~ 

No periodo de ditadura militar a mudan'a se d貞  na 

negaに笈o destes direitos tamb'm aos advers'rios politicos do 

req i me, independente de sua classe social. 

Apds 1968 houve uma radicali zac芸o dos militares, 

sendo o periodo de repress菩o mais forte o governo M'dici, 

Man t ev'ーse a 	oposi' o consentida e'mod e r ad a, com um 

parlamento em funcionamento,mas 与e m poderes.O quadro do 

hipart idarismo ー  situaに篇o e oPo与iに気o ~ era o minimo para 

manter uma formalidade democr'tica 叫  

A defesa dos direitos humanos no Brasil tem 

grande （」 esen volviinento 	com a 	ditadura militar 	e a 

exist各ncia de perseguicおes e violac6es continuadas dos 

direitロs 1ndividuais. 
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A expressiva vota‘笈o do Movimento Democr'tico 

Brasいe ir o(Mt1B) nas eleiに 3es de l974 marca o inicio da 

mudanにa. A devoluに気o do poder aos civis entre na pauta dos 

militares, 」 mas com um projeto de fases lentas e graduais= 

iniciandoーse em.1974, primeiro a "distens気o", ap65, a 

"abertura". 

Dentro da estrat'gia houve a reforma da 

Const ituiに気o, com o fim dos atos institucionais, em 1977, 

S貰o restauradas as garantias individuais, mas criadas 

formas de salvaguarda do poder milit ar,com as medidas de 

e編er9en仁ユa. 

Outro passo ' dado com a anistia aos cxilados, 

presas paliticos e envo'vidos com a repress貰o,cm 1979叫  

Feita ainda em um periado no qual os militares contralavam 

O paユら，  ao contrまrio de Argentina e Uruguai,serviu para 

abafar a discuss気o sobre a repress気o nos anos 60 e 70,o 

que acabou direcionando para a Justiにa a discuss気o sobre o 
. 

reconhecimento de mortes,desaparecimentos e pedidos de 

inden izaに気o de familia r es,ao contrまrio dos outros paises, 

ande a quest気o foi objeto de ampla mobilizaに気o sacial. 

A reforma 〔」 o sistema partid蔵r i o ace n a c o in a 

possib ilidad」 e de criaに気o de uma paljar quia(tIAHL., 1978).N a 

verdade o objetivo ' dividir a oposic気o para garantir a 

manute flに首() （」 a hegemonia （」 o governo militar, 
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A continuidade da abertura se d' com a eleiに気o 

direta para governadores de Estado, em 1982, que, 

entretanto, Culmina com a vit6ria da oposi‘気o na maioria 

dos Estados importantes. 

Neste periodo emergem na cena politica novas 

organizaに 5es alternativas aos partidos politicos.No ABC 

paulista se desenvolye um forte movimento sindical, 

aut6nomo e contestador do regime,que originar' o Partido 

dos Trabalhadores (PT>. Nas periferias urbanas as 

associa'6es de moradores e as Comunidades Eclesiais de Base 

一(CEB)organizam a populaに気o em torno de quest6es como o 

saneamento,a sadde e o custo de vida,lOutros movimentos 

sociais se organizam em torno de temas especificos (mulher, 

negro, meninos de rua,meio ambient'e,et c.>A participaに貰o 

P0l:Ctica da populac気o ' canalizada para formas externas ao 

sistema eleitoral. (BOSCHI, 1987;KOWARICI<, 1988). 

A situac胤o comeにa a sair do controle do Governo 

no final de l983, com a defla g r aに気o da campanha das 

’加i retas 、鳳” ，  com ampla partic:ipac気() popular, levand（〕  h s 

ruas e aos comicios mult :i Ci6es nunca antes vistas na 

hist6ria do pa s. 

Rejeitada a emenda que restabelecia as eleiに6es 

diretas para Presidente, por uni Congresso sob press気o 

militar, tentaーらe 	re to r nm・  ao 	padr気o tradicional da 
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politica brasilei r a. A mobilizaに芸a popular, ent ret ant o, 

indica a exist'ncia de uma sociedade mais organizada e na 

busca de participa‘気o n貰o tutelad a. 

Um acordo entre as lideran:as do maior partido de 

oposi‘貰o, o Partido do Movimento Democr'tico Brasileiro 

(P11DB>,e a dissid各ncia moderada do governo leva h eleiに笈o, 

no col'gio eleitoral,das candidaturas de Tancredo Neves, 

do P11DB e Jos' Sarnes, e×ーmembro do Partido Democr貞tico 

Social (P DS>. Mas Tancredo morre antes de assumir o posto, 

legando ao pais um presidente ex-lider do partido da 

situaに蔵o no regime milit ar. 

Os militares em nenhumlmomento deixaram de ter 

influ倉ncia na situa‘気o,o que ' testemunhhdo pelo processo 

coast ituinte,, no qual garantiram a previs貰o do direito de 

interven‘気o na vida politica do pais叫  

Os movimentos de defesa de Direitos Humanos 

tentam estender sua atuac貰o, com a transiに気o,aos presos 

comuns. O discurso ' art iculado em torno do preso como 

cidad散〕．  Este discurso encontra dificuldades de ser aceito 叫  

Para os opositores, o preso polit i co ' geralmente um 

inocente preso por suas 1(1'ias. O preso comum ' urn 

criminosos que teria mot ivos para estar l蔵． Criou-se uma 

imagem que 	defender os 	Direitos Humanos ' de fender 

bandidos,(C ALB E IR A, i 99i). 
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A discuss貧o centraーse em torno da convoca‘気o de 

uma Assemb l'ia Nacional Constituinte e do car貞ter que esta 

deveria revestir. Contrariando os defensores da 

Constituinte exclusiva o Presidente envia ao Congresso 

proposta de emenda constitucional, que foi aprovada,dando 

poderes constituinte ao futuro congresso,a ser eleito em 

1.986. 

Ap6s o periodo de recess蔵o da primeira metade da 

d配ada,o Plano Cruzado,durante o espa'o de alguns meses, 

criou condiに6es de consumo e acesso a bens para uma parcela 

ampla da populac気o. Seu fracasso leva ao retorno da 

inflaにao. 

Algumas medidas do novo Governo buscam a 

uni versalizaに気o de direitos sociais,como o acesso h sadci e" 

Sistemas de gest蔵o descentralizados e mais participativos 

S気o propostas. 

A Constituinte, rcalizada e1m 1987/88,' retrato 

das mudanにas do pais.O Bra'sil deixou de ser um pais onde o 

Estado se movia diante de uma sociedade amorfa.A sociedade 

（」 emonstra estar v:iva e organizada,seja entre os setores 

pa p ulares e 	sindicais, seja entre os empresariais e 

interesses econ6micos. 	A o lado da Central d nica （」 os 

T r ab alh（」 ores (CUT)e Central Ocr al dos Trabalhadores(COT), 

da (JAB,da CNBB estiveram tamh m oslobbies da Confederaに気o 

Nac ional da Indtistria(C N I>,da Uni気o Democr議tica Ruralista 
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(UDR)e （」 a Federaに蔵o das Industrias do Estado de S貰o Paulo 

(F I E SP), entre outras. Este periodo de readaptaに気o 胤  

democrac ia ' 'culminado com a eleiに気o presidencial de l989, 

a primeira em quase trinta anos. 

Utilizando a diviら気o feita por O'Don n ell, podemos 

dizer que se conclUia a transic気o para ingressarmos na fase 

de consoli d ac貸o da democracia”雄‘ 

As bases 	para a s garantias formais para o 

exercicio da cidadania e dos direitos humanos estio dadas. 

Faltam, em alguns casos, regulamenta'6es do texto 

const itucional para que estas tornemーse aplicaveis.Falta, 

fundamentalment e, uma mudah:a da ardem social,para que as 

parcelas cxcluidas do gozo de rendas e bens seja integrada 

h sociedade. 

Ainda segundo O'Donnell (1993> os casos de 

transic蔵o como 	Argentina, Br as il 	e Peru tornaramーse 

democracias n航o institucionalizadas. A situaに蔵o social leva 

報  form aに散〕  de democracias delegat ivas: aquela onde ' 

entregue ao lIder um poder quase total para que resolva os 

pro blema'; do pais(eni especial na economia>,diferente do 

Po p ulismo. 

‘、” げe層ロcI”禄cja dl?leg疎tjva ぎ  aロ  cc'atr'riロ, 
ten(.a tip Jcanente 	despo7.iti,'.ar a popula嚇‘o, 
e:ccetロ  duran柱・カIー膚v,?sIlnフI"'entロSIltフs qua'is deiwanゴョ  

21 か3Th ft ft e Il,apud MOI泥S e ALBUQUERQUE, p細． 227.. 
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Seu aPロjロ  pl甘bjs亡ゴtdri o, e cロekゴst膚  atua Jaent膚  
co' per,I'odo' de gravr eTrij&q 倉cm加なa ・、’，，鵬・  

Esta foi a experi倉ncia do Brasil C口m Fernando 

Co Ilor de Melo. 

tiurante os 59 anos que separam a Revolu‘気o de 

1930 da elei‘気o presidencial dc 1989 muitas mudancas 

ocorreram no paiS,tanto na sua estrutura politica como 

sot: ial ・  Por um lado n気o persiste a mesma fraqueza da 

Sociedade frente ao Estado ou mesmo o distanciamento 

cent ro-per iferia. As distancias se d貨o em termos sociais. 

Em metr6poles como o Rio de Janeiro convivemlado alado 

riqueza e mis‘パa,criando as condiに6es para o surgimento 

d e um poder paralelo,nas favelas,que enfrenta o poder do 

Estado, impondo leis pr6prias. 

A melhoria de indicadores sociais nem sempre 

mostra, devi dロ 	れ  s disparidades regionais, a situaに貰o 

tr貞gica de parc:elas da populaに気o, que n気o tern suas 

necessidade b貞sicas atendidas. 
， 	‘ 

Colocaーse a quest気o da insufici合n:ia da 

democrat: ia ・「 or ITI al e a necessi（」 ade do atendimento de algit fl S 

tl ireitos b sico'.; para o surg :irnento de um reg :ime que possa 

ser dito democr貞ti:o. 

22 0'DON NELL, 1993,p如， 12i nota5, 
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Os direitos individuais, politicos e sociais 

est気o reconhecidos. A esta cidadania de direito ' 

necess'rio agregarーse urna cidadania de Fato: a 

possib ilidade concreta de exercicio destes direitos. 

Esta rcalidade ' v'lida para outros paises 

latino-americanos ー  Argent mna, Paraguai, Uruguai e Chile, 

cujo contexto de transiに蔵o democr貞tica e debate dc direitos 

humanos ' apresentado comparativamente ao Brasil neste 

capi tulo. 

Em seguida foi discutida a evoluに笈o na hist6ria 

bras ileira da democracia e dos direitロs humanos,concluindo 

que quando existentes estiveram muito' mais no 欧anoI formal, 

de garantias leg ais,que flo plano do exercicio pr貞t: ico. 

Por isso o questionamento da necessidade de 

incluir na agenda politica da consolidac 気o da democracia, 

como parte insepar貞yel desta,as id'ias de direitos humanos 

e de いdadan i a ・  A construに'o p 0HtiFa desta 'n,ecessidade ' 

investigada atrav's das rnanifestac3es das organizaに6es 

estudadas nesta dissertaに気o,nos c:apitulos seguintes. 



foram infrutife r os, 

negados pelo 

com os sucessivos projetos sendo 

nto, pela 	pr eoc up ac気o que 	esta Par l ament o, PCla 

CAPiTULO5 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

5.I.A Criaに気o da Ordem 

A Ordem dos Advogados do Brasil ' a entidade 

r esp on s貞vel pelo registro e fiscalizado dos advogados no 

Br as il.Sua criaに笈o data da d'cada dc 30,com antecedentes 

no periodo do Imp'rio.. 

Em l843 foram aprovados pelo ェmperador os 

Estatutos i do Instituto dos Advogados Brasilei rio争  Cu加  

artigo 2!'dispunha que 与  'iar do Instituto ' organizar a 

Urdeew das jd voga dos, ei proveito geral da ciβncね  da 

Jw-isprudgncia A'(SOt! Ri ,i967) 

Os esfor'os para cria‘貨o da Ordem, entretanto, 
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limitaria o exercム： io da profiss気o li be r al" 

Sua criaに気O (DCOrl一 e, ao final, no OOVCrflO 

Revolu: ionhrio de l'i 	,atrav s 〔」 a iii:lUS気o de um art igo no 

decreto de reorganizaに気o da Corte de Apelaじ気o do ti:istrito 

Fe deral, r e di9ido 	pelo desembm・・ gador 	Andr' de Faria 

Per eira. Dispunha este art igo: 



’、’i,Iで .1ア” Fira ciゴdlプa a DI一，た.lwd05 14ゴvogados 
Brasilej'-os, drg喜口  de ゴ加c・ jPlj(7a e 5癌‘1e'.o da 
clョsse dD5 al九ノロgョdos, 'lUe se regerd PeiロS 
estaルtos que ‘ルreta votaげos Pela ins打tUto lプa 
lか議？層  ‘fロS Aげ、4フ9aげDs Brasj lejros, 	cロm 喜 
亡ロIョカora‘まロ  dロs Instjt"tDs das Estョげロs e a 
aprova誠ロ  veXa 7overno.. 

Anteriormente, para o exercicio da profiss気o nミo 

havia registro profissional, havendo Estados,como o Rio 

Grande do Sul,que inclusive dispensavam o diplorna de 

bacharel em direito. 

A OAB foi regulamentada atrav's do decreto 

20"784,de l4.12.1931, corn alterac6es posteriores, que 

criava um Coriselhロ  Fe cl eral e Conselhos Seccionais nos 
I 	 i 

Estados. Coube a Levj Carneiro redigir esta regulament aに笈o 

e ser seu primeiro presidente. 

Outra s'rie de decretos se seguiram. Levj 

Carneiro foi Presidente da entidade praticamente durante 

9己  

toda a d'cada de 

''r贈的1贈ま I,.e低，  脱4 

30 (at' 1938), sucedendoーse nas 

Sua organizaに気o se deveu, segundo Luiz Werneck 

Via ri ri a (1986) ao; chamados "jurist as polit icos", homens de 

expre;sfo na 	rea juridica e pr6ximos ao Estado, que 

a3 ncc: retC) l9,4g8,dei.8"11.193g,art.17" 
24 J)ecreto 2".784 th. 14パ2/31 i iprov. o rego) arneiito da (JAB.Al tera(h) 
PeloS decretos 22."039 de Hバ j./32, 21.294,ti e l6/04 i'32,21."68り ，  de 
令Iノ”8/3R, al.529, de ,i/07/3P.. t:onsoj idado pelり decrct C) 2a.478, de 
aりノg2/33" Areguiョrnenta癌o da （執n Vigorou, corn rncdifIr: a'z6eli at' a 
aprovaに貰o da lci 4215/63. 
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levaram h constituiに気o da OAB como corporaに気o pdbli c a,ao 

contr'rio da estrutura sindical. A esta origem a Ordem 

deveria a sua identidade como "defensora da ordem legal”, 

estrutura pdblica desvinculada do Estado. 

A OAB, em seus'primeiros anos de funcはonamento 

foi, predominantemente, 	um 6 rg篇o 	corporat iva. Alguma 

mudanca ocorreu durante o Estado Novo na sua atua‘貧o em 

termos de defesa dos persegUidos pelo regime. 

Alguns casos se destacaram, com a ind icaに貰o,PCla 

Ordem, de advogados para defender presos poifticos.O mais 

c'leb r e ' a defesa de Luis Carlos Prestes,feita por Sobral 

Pinto 皿， . Algumas mani'festaに6es foram feitas I em casos de 

perseguiに貰o ou desrespeito a prerrogativas de advogados. 

5.2.Os Anos 50 e 60 

Com a redemocratizaに答o do pais, os temas de 

interesse da corporaに貨o prevalccc ram. O principal tema 
' 	 'I 	 ' 	 I 	 I 	I 

durante a d'cada de 50 foi a elaborac気o dc um novo 

Estatuto,para subst ituir os diversos decretos surg idas nos 

anos 30. 

25 Sobral F'int o not一  abu 】  :izou--se na defesa por ser um lder crist苦o que 
tiefendeu de todas as formas um lider coniuiist:a, itdependent e da 
直ver jミncia de id'ias" Na sua de+'esa chegou a ut ilizar a lei de 
pro上e癌o aosa nimaiら  pa『・ ae×加 ir ne Ihores c:ロnd i :6月‘・ide tratameritO dOり. 
prisioneiros (Luis Car 】 t)! Pre駐rs e Harr,j )3crqer> 
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O novo Estatuto foi redigido por uma comiss貰o 

interna na OAB e enviado ao Congresso sem emendas por 

Jus(: elinc Kubi与i:chek,‘瞬' Este projeto,no entanto,t ranhit ou 

durante seis anos at' ser aprovado, sendo objeto de 

diversos ataques no Congresso. Tornou-se lei apenas em 

1963.Este Estatuto ' o atualmente vigente,lci 4"21.5/63. 

Um ponto considerado importante neste Estatuto, 

que diferencia a atuac気o da Ordem em rela‘蔵o ao periode 

anterior, ' o inciso I do Art.lB do Estatuto da OAB,que 

disp3e como competミncia do Conselho Federal e,portanto, da 

OAB: 

A'1 1 ゴefender a ordeirt ルrIdjca e a 
ConstjtU“ぎo da Rep dO ljca, pugs,ョr;P官la bロd 
ョpljca‘喜ロ  das l官js e Pela rdpjゴま  athwin,jstra''o 
dョ  ルst“ョ  e cont1ゴb戚I- Para ロ  aPerfeなoaATCfltロ  
da雪  ja育tjルな施g ル1どdゴc.g叫 A’α7 

Conforme a atual estrutura a OAB possui um 

Conselho Federal, com representaに貰o de todos os Estados,e 

Secに6es em cada um dos Estados, subdividindoーse estas em 

si b sec'6es“ 争ara as atividades de dia-aー’dia e なg suntos 

espec ializados S気o 	criadas comiss6es, com atr 引〕uic6es 

eらpeCi ・HCaら．  

a6 ・一 A 知1' 1 It各ri e:ia da (lAB ミ  pe rce b i tia ntstr 	tp:i56cl iri; 	t:onvidado o 
Pr c誠din t:e pa r a comp al・ (+ Ce I・  na peisらe clanova preらム榛ri e: ia th'> Consどt ト1ロ  
Fe d tr a], 	foi lhe aprpsentado o pro加tO e a uer;aqt'iu tlt 	nv i,n ao 
Cchrhg1Cssci foi. assinada sem qut: o pro.jeh:o t ivesりie sido ri.m ao awnios 
lido por a 1gwu represtnt ante do Governo, 
?7 Estai: ul:o da flAB,Lei 42i5/63,Art:.is,inciso I 
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As primeiras Confer'ncjas Nacionais da OAB 

real izaram・ー与e nos ano5 de I 95日  e i960, corn temas de 

interesse corporativo,internos 叙  comunidade juridica. 

Nos anos 60 a OAB sugere a criaに気o do Conselho de 

Defesa dos Direitos da Pessoa Humana,cuja lei ' aprovada 

em l963・ Sua implantaに蔵o,no entanto,s6 foi feita no final 

da d配ad a, havendo press気o da OAB, que era um de seus 

me mb r os ・  para que isso fosse feito"O Conselho,entretanto, 

serviu apenas corno 6rg気o le.gitimador do regime,durante o 

periodo autorit'rio. 

5.3.A OAB e a Ditadura 

Em l964 o golPC ' recebido pelo Conselho Federal 

de forma ambigua, mais favor'vel que contr'ria. Seus 

membros dividem-se entre os que apoiavam o novo regime e os 

que eram contr'rios.O surgimento dos Atos Institucionais e 

cassac6es faz corn que a OAB se manifeste contra puniに行es 

que atingissem advogados 叫  

Com as perseguiに iSes comeにa a mudar a posiに気o da 

ロAB em relaに胤o ao regime milit ar" Cresce a posi‘気o de 

cxi g昼n':ia de respeito ao Estado de Direito. 

Segtmdo a mntm・・ preFa‘気o de Lui与  We r neck Vianfla 

(1986>,a mudanca na OAB se deu pela p 、一 iva‘気o,por parte 

dos milit ar e S, da conduc o do processo de modernizaに気o 〔」 O 
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pais, em 	rela‘貰o 胤  s 	elites dirigentes que ocupavam 

tradicionalmente a direに編o da 口AB. 

A III Confer各ncja Nacional da OAB,rcalizada dc 7 

a 13 de dezembro de l968 teve como um de seus temas 

principais a quest蔵o dos Direitos Humanos. Esta teve seu 

encerramento no mesmo dia em que foi promulgado o Ato 

Inst ituc lonal fl! 5. 

Muda tamb'm a situaに気o interna,A Presid各ncia do 

Canselho Federal, cuja elci‘気o era feita entre uma elite, 

dos Conselheiros Federais,sem necessar絢mente levar cm 

conta o pensamento das bases, sofre mudanにas. Com  um 

movimento a partir das Seに6es,estas passam a influi1- no 

p r acesso, tornando mais aberto o processo de escolha e de 

tomada de posiにおes.(VEN西NCェO FILHO,1982). 

A trajet6ria da OAB na defesa de direitos humanos 

ai terouーse durante o regime milit ar. Com a escalada da 

rep r e ss気  o, durante o Governo M'dici e no inicio do Governo 

Geisel, um grande ndmero de advogados passou a participar 

na defesa de pessoas presas ou perseguidas ilegalmen t e. 

Outl・・ o mmto Clue a ・Pet:a o interesse cia OAB ' a 

1e9isi aに気O CIO 	pelゴo do a ut or it山・ lo, embasada nos atolら  

institucionais e flagrantemente quebrando alegalidade da 

ordem juridi c a. Institutos tradicionais como o habeas 

corpLs eraiii restringidos pelo Ato Institucional n! 5. 
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A mudanにa da legislaに気o era constante,atrav's de 

decret os一lei feitos pelos Presidentes da Repdblica. Na 

argumentaに篇o de Maria Helena Moreira Alves(I 985),tamb'm 

este fato contribuiu para o envolvimento da OAB,devido ao 

interesse profissional dos advogados, que tinham 

dificuldades em exercer suas atividades diante das mudanにas 

freqUentes das leis. 

A intervenc芸o da OAB se d', ent貰  o, em dois 

campos: na defesa de cidad貨os atingidos individualmente 

pela repress笈o e na luta Pclo retorno ao Estado de Direito" 

A grav,idade das atos de repress気o e sua extens貰o, i 

atingindo pessoas que n貨o estavam diretamente identificadas 

com movimentos de esquerda, como ' o caso de Wiadimir 

Her zag, levou muitas pessoas de pos玩気o li be r al que,num 

primeiro momento, concordaram ou foram condescendentes com 

o golpe de Estado,a se contrapor ら  ordem vigente. 

A atuaに蔵o da OAB leva a uma reaに蔵o do Governo, 

tentando submeter a seu contr()le as atividades da entidade, 

da mesma forma como era ・『e:ito com os 6 rg気os Hscali z a ci or es 

de outras profiss6Cs. 

〔］ decreto governamental, Vifl Culando a OAB ao 

mnist'ria do Trabalho levou a uma mob:iliza‘気cD dos 

advogados para garant ia de sua autonomia. 
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Ao final,na discuss気o judicial,saiu vitoriosa a 

OAB, sendo reconhecida a sua autonomia em relac'o 胤  

tin i5( 

A gest笈o de Rajmundo Faoro no Conselho Federal 

(abril dc 77 a abril dc 79)destacou-se especialmente na 

luta pela liberdade e retorno ao Estado de Direito. 

Al'm da atua‘気o nos casos concretos de violaに気o, 

a participa‘気o 	da OAB 	na vida 	nacional influenc ia 

diretamente os temas das conferencias nacionais, que passam 

a discutir quest6es como Direitos Humanos(74),Estado de 

算lr c it C)(78〉粉  Democrat iza‘篇o(84〉贈’ 

5.3.i. tiec: laraに行CS do Conselho Federal C do 

Col'gio de Presidentes 

Outra forma de atuaに気o da OAB foi a emiss気o de 

, dcclar ac 6es, importantes nos anos 70,quando a liberdade de 

cx p r es s気o era restrita.As dcc:lar ac6es cram feitas pela OAB 

pr in ci p almente nas Confer倉ncias Nac:ionais e nas reuniおes do 

Col'gio de Presidentes (reuni気o （」 os presidentes das Seに6es 

com o Con与elho Federal). Est es p ron unc :i atuent os mocは fica tu 

seu t cor coin o passar dos anos.VI 0 

PD Peta3hcs deらta disc:t.tss撒） i;' enc:o ntrani nt "As raz5cs da Autonomia da 
Oi-ckm dos Advo9ado:4 cio Brasi.l",, 
29 A 】 ista das confer倉n（二 ias da DAB t: re5 peCt:iVOS teivas eH噴 no anexo 
v" 
30 A integra dos textos das （柵Clara'3es podeni ;er cncontrada; em 
VE14ANCJO Ftし．HO,i 98乙  
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Em l972 ' feita a "Dec l ar ac気o de Curitiba",na 

reuni散〕  do Col'gio de Presidentes. O texto manifestavaーse 

PCla necessidade 	do retornos 	な  s garantias do Poder 

Judiciario e do habeas corpus,da observ会ncia doslimites 

legais na repress気o criminal e pela observancia da 

Dec 'taraに胤o IJniver5aldos Direい：05 HUmanOs . m' 

Na VI Confer各ncia Nacional da OAB cm 1976 ' feita 

a "11cc l araに気o de Salv ado i-",novamente exigindo o retorno do 

habeas corpus e das garantias do Judici貞rio. 

Logo ap6s do "Pacote de Abril" (fechamento do 

Congresso eI ' edic気o das 'emendas constitucionais 7 e 8> l O 

Conselho Fed色ralemite a seguinte nota: 

A省ロ 	rcaf.1.'waP11105 	a 	5“ョ 	c・ren a 	sa 
a ccc s虹dath ・  ゴE・  rein7p Jantd‘まロ  dロ  E5tdげD de 
mi-cjtD,os aげVDgados bI一禄虹 lejross cロnsc加ates 
de suas resPロn5aカ jljdョゴe5 Peraate a Naに・ioぎ  
jasjgtei1T aa, reマロga‘・ぎロ  jiwediョtョ  ゴロ  .4tロ  
1nstjtwjロn課l n』  5' e nut&a ref'Dririala‘ぎロ  
constjt"cI ona l， ョ  ser dIrip reen di da Por asse冊bl貢a 
coast“戚ate, jntegI”親ゴョ  げe rePreseatョates 
espcciaj(ricate 討ejtos pelロ  vロto PロPai裁Iー ， djI・etロ
膚  ジgcI一庁れっ A'"‘り理  

Em j u n ho d e l977 o Col'gio de Presidentes faz a 

"Dcclar aに気O (Je S無〕 F'ztuio",retoma a 11cclarac気o de Curitiba, 

indo al山U,exigindo o retorno （」 o Estado de Direito,atrav's 

3I O Aio Irtらt ituc iona1 ri 2 3 previa a 】 iniitaao tio direito de hRカeRs 
mrp"5 e a :iinpoら豆biljtItde de ret'uirer ao ,it.tdici哀rio em determninado3 
CaらOらi, 
32 Rev i員a da oAB,ng 2I pAg.148, 



1のの  

da dei ibera‘気o livre e soberana do povo brasile ir o, na 

UI es ma lmnba do pronunciamento do Cons*?lho Federal. 

Ainda no mesmo ano, em outubro, na reuni貨o do 

Col'gio de Presidentes pela passagem dos iSg anos da 

cria‘貰o dos cursos juridicos no Brasil, foi emitida a 

J加cclarac気o de Recife",que exige o retorno ao Estado de 

Direito, com liberdades pdblicas e participa‘気o p 0lit ica 

amparada pela vig倉ncia plena do habeas corpus,conclamando 

a uni貨o em torno de principios democr蔵t icos. 

Em maio de l978 na VII Conferencia Nacional da 

OAB,sob a presid倉ncia de Raョmundo Faoro,' feita a segunda 

"Dec larac笈o de Curitiba",que faz uma an'lise do periodo 

passado, entendendo que a simples revogaに気o do Ato 

Inst itucional ng 3 n気o ' suficiente para o retorno ao 

Estado de Direito.Al'm do respeito aos direitos p0lit icos 

e sociais 	（」 os cidad os, 	coloca a anistia como uma 

reivindicaに 'o da sociedade, 

Em junho de l979 o Col'gio de Presidentes emite a 

"Dec larac 気o de 	Flor ian6polis" contra 	a 	reformula:気o 

parti（」山一 :i a, a reforma do Jud ici貞rio e exigindo a convocaに気o 

de urna Assembl貢ia NacionalConst ituinte. 

A "De c:lar aに気o de Manaus" fecha a d'cada, em 

agosto de l980,propugrtando pelo pr:incipio da liberdade em 
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todos os campos da so（はedade. Renovaーse o apelO pCla 

convocaに気o de uma Assembl'ia Constituinte. 

5.4.Assembl'ia Nacional Constituinte 

Este foi o tema em que talvez tenha sido maior o 

destaque da entidade.Desde o ano de 1977 a OAB coloca como 

necessidade inadi貞yel para retorno ao Estado de Direito a 

convoca‘芸o de uma Assembl'ia Nacional Constituinte, para 

redaに 'o de uma Constitu玩気o que devolvesse alegitimidade 

ao exercicio do poder e garantisse asliberdades piThlicas. 

Muitas manifestaに占es neste sentido foram feitas, 

com a rcal:i.扇醸o de 面is congresso' nacionais de advogados 

pr6-const ituinte, o primeiro em S気o Paulo, cm 1983 e o 

segundo em Brasilia,em l985, 

Nestes Congressos foram discutidas propostas para 

a futura Constituiに気o,bem como as quest 6es relativas れ  

convocac気o da Assembl'ia Constituinte. Juntamente com 

diversas outras ent idades,a OAB se manifestou contr貞ria ふ  

Ass e nib l'ia Congressual, que mantinha em sua composiに芸o 

congressistas elcitos anteriormente e se confundia com o 

Congresso Nac lonal,exig:indo urna んるsem bl'ia exclIL sly a.Es t a 

proposta foi derrotada. 

Outro ponto que provocou protestos por parte da 

OAB foi a formac気o por parte do Governo Federal de uma 

ー 	ーハー 

 U F
E
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"cOmiS与気o de not'veis",para redac胤o de um projeto de 

Const ituiに気o, o que era visto Pcla Ordem COMO いegitimo e 

at:entat6rio h participa‘貨o popular. 

Outro ponto de manifestac篇o constante era a 

legislaに気o remanescente do periodo autorit'rlo. A OAB 

discutiu e exigiu modifica'6es na legislac:ミo elcitoral,na 

lei de seguranにa nacional e na lei de greve,entre outras, 

que compunham o que na ' poca foi denominado de "entulho 

autorit'rio". O entendimento era que esta legislaに笈o criava 

limitaにおes ao processo de democratizaに気o. 

5.5.Comiss気o de Direitos Humanos 

Durante a d'cada de 70,a atua‘気o da OAB na 

defesa de direitos humanos foi bastante ampla.Entretanto ・  

inexistia 6 rg笈o especifico dentro da entidade com esta 

atribui臨o. A iuiport蔵ncia desta atua臨o levou な  aprova魂o 

de proposi疎o na 吐Iェ  Conferencia Nacional,de cria魂o de 

uma comiss気o no Conselho Federal com estes fins" 

As si in,atrav's do provimento l20, de l980 ・  o 

Conselho Federal da OAB criou uma Comiss篇o de mrei t 05 

Humanos.Esta comiss蔵o tem a 柱nal:L （」 ade dc assessorar a 

Presid各ncia na sua parti（はpac気O no Conselho dc tie ・Pesa （」 e 

ti i r cit os （」 a Pessoa Humana い  UAB ' uma das entidades 

contem plada、5 na composiに気o do CDDF'H, criado ainda no 

Governo Jogo GOUlart e que durante a ditadura foi 6 rg気o coin 
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funに気o apenas legitimat6ria do regime milit ar), al'm de 

man i fest arーse e acompanhar casos de violaに貰o de direitos 

humanos. 

A partir da criaに気o da comiss気o no Conselho 

Fed e r al a id'ia ' expandida para as seccionais nos Estados. 

A1tera‘行es posteriores flexibilizaram seu funcionamento, 

permitindo que advogados que n気o fossem membros do Conselho 

participassem dos trabalhos das Comissおes. 

Estas comiss6es deram um car蔵ter permanente ' 

atuaに編o da OAB na defesa dos direitos humanos,criando um 

ponto de referencia acessivel 気  populac貨o para denunciar 

viola'6eis e solicitar apoio. 

Outras Comiss6e; existentes nas seccionais 

colaboraram tamb'm para aproximar a OAB da populac気o, 

ampliando sua atuaに気o na defesa da ordem juridica,como as 

Comiss6es de Defesa do Consumidor, da Crian'a e do 

Adolescente e do Meio Ambiente. 

5.6.Periodo P615 -Const itu:inte 

F'assado o 	per iodo de 	elab or aに笈o 	da 	nova 

Const ituiに気o e considerando instalado definitivamente o 

Estado de Direito,a OAB retoma a discuss買o de quest6es 

cor porat ivas, que estavam colo':adas em segundo plan o. 



1の4 

A dualidade 	da identidade 	da 	OAB ・ 	ent rE? 

atividades corporativas e atividades p 0Ht icas ' contest ada 

por Renat() Leisa e Leいa l~i nba r es (1991） ・ que prop6em a 

divi魂。  entre fases de rea‘喜o,como no Estado Wovo e ap6s 

64,quando haveria uma atua臨。  diante de uma ruptura da 

ordem institucional, fases deniith"gic..S, com a prop。““。  de 

novos ordenamentos, como no per如do p6sーautorlt貞ria e fase 

ordin'riag, com a atua臨o dentro da normalidade 

const itucional, mas n胤o necessariamente restringindoーse a 

assuntos corporat ivos. 

se ' ineg志vel que a OAB sempre exerceu um papel 

no campo institucional,mesmo no per拓dc) que possuia um 

poder,uma vez que muitos de seus membros e presidentes 

e×er・（ニ eram cargos P0Hticos de destaqueP, n気。  与e pode tamb白TI 

negar que a mudanにa em rela魂。  ao perfil de h蘭e ' 

quaHtativamente diferente do antigo corporativismo・  

P as sad9 。  perや中〕 de atua轟。  intensa c:ontra a 

ditadura militar e na reconstru魂o da ordem democ:r'tica, a 

OAB retoma 	o caminho 	co、一 porat iva, mas mantendo uma 

pr。×iiuidacie com a popula醸。, adquirida durante o per衣×」（〕  

autor lt蔵rれ） , que era i. nex:し st e ute no periodo pr‘ー・64 ・  

Mesmo na disc:uss気o de temas de interesse 

cor por at ユVa, C 01110 	。  Poder 	Jud icl貞ri。  e o exerc :(cl。  

p r of is si o nal passam a se integrar preocuPaに6ei; com a 

corpIorat ivo, per 干1l mais corporativo・ ate mesmo pela Pro×ユIllェumIピ  しum、J 、J at‘ 血esmo Pcla proximidade como o 
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garantia de justiにa aos oprimidos, com ai; violaに6ei aos 

direitos de cidadania e com o apoio a lutas e 

reivindicaに 5es popular es, que s貨o heranにas do convivio da 

Ordem com as injustiにas e violaに6es da ditadura. 

O perfil ' da 	entidade 
	foi 	modificado 

definit ivamente. A atua‘気o em torno de questおes em torno da 

defesa de direitos da populaに気o e da estabilidade do Estado 

de Direito se incorporaram h .s tarefas ordinArias da OAB. 

Firma-se a id'ia de que o papel da OAB na defesa 

dasliberdades fundamentais e do Estado de Direito ' 

permanente, e n気o apenas nos periodos de exce‘気o 叫  

Tese de aut:oria de Hermann Assis Bacia ，加  teve 

con c:lUI;気o neste sentido aprovada pelo plen貞rio: 

U41 舜  ョ‘ぎo da O4B CAT defesa da LIBERDADら  
EAT qua1ぐUe1“ げas suas eAFi-cssふョs, n気フ  deve 
e.e rcer -se eyent"aI IIIC(7te (7ロs P膚I-どoげロs hjstげrjcロs 
CAT'1'je se j(7stala ロ  ES ri4Dロ  DE EXCEC敵7ぎ  層「ョs 
per Iff3flCflteATEnte, quer na fa se de tran sicまo げa 
ew，了に議フ  Para a (7ロraia ljげade, quer (7ロ  PIづPIゴロ  
Es n4 DIフ DEffOCRdrmカ  Dと  β IREI ro no sehtjdb げ‘ョ  
aperfei'o'-lo e 	jlup edjr o ressurgjniento do 
ESr4l7i7 DE EXCEじ自」l了“Co,irp ete 哀  0,48F PロI- tlフlブロs ロs 
nleルs ao se" al亡a(7ce" tロゴ，フ  g qualquer 
desrespejto aos dj'-eito f.mdas'ffenta加  沃フ  hロIreI昨  
COATO 占フ  raia de alertar a cjがa danja na PErfli,flEflte 
de fe岸巌 4?., e冠・ado げ膚atフcr'Jt.ico げ片 ‘fjI“膚,汁ロ，, A’の4 

Este posicionamento, mantido pelai; sucessivas 

diretor ias levou, por CXCIT)Plo, a uma participa‘気o ativa no 

33 ( OA B （三 a thfe;a cia llb c r (1a d c,teらe ng18,(inais (ia VIII 
Conl f*r膏ocia nacは(114al,p'9s. .1aa a 446 ，「  
34 ideIn,p q 447. 
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proc:esso de afastamento do Presidente da Repdblica,no qual 

a OAB foi uma das entidades a subscrever o pedido de 

abertura do processo no Congresso Nacional. 

5.7.An'lise dos Documentos 

Foram submetidos h anAlise de conteudo os 

documentos constantes do anexo I,conforme a metodologia 

exposta anteriormente. No conjunto, foram analisados um 

total dc 208l par' g r a f os, entre as quatro conferencias 

naゴonais, os 	dois 	congressos 	pr6-const ituinte, 	os 

encontros sobre ybol各ncia no campo e pronunciamentos 

publicados nas revistas da OAB. 

Algumas limitac3es foram observadas. A revista da 

DAB n貰o possui regularidade no conteddo ou publIc: aに気o,No 

periodo 1982/85 foi publicada de maneira irregular,com a 

fus気o de ndme r os,como 32 e 33,e 34 e 35, para compensar o 

per加do que n慧o houve circulaに気o.Algumas revistas (n 2与  

36,40 e 42) deixaram de ser analisadas neste periodo por 
, 	 , 	 ， 	 ・  

n気o conter material de relcvancia para este estudo, 

trazendo apenas a reproduc気o de discursos e pareceres 

admin 1st rat ivos. 

Posteriormente houve um periodo de o気o-c irculaに気o 

da revista, que foi reativada em l988,com a ed:i 気o tie um 

ndmero 43/48. Em novo formato a revista passou a ser 

publlcada pela editora Brasiliense, t razend（〕  apenas ar tIg os 
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assinados. Por este motivo, as revistas deste periodo 

tamb'm n笈o foram utilizadas. 

O material mais rico foi,sem ddvida,os anais 

das conferencias nacionais. Nestas foram analisadas as 

con clus3es aprovadas, sendo o d nico prejuizo,acentuado no 

periodo 	pr‘ーconst ituinte, 	quando 	havia 	teses 	sem 

con c l us6es.,mas apenas apresentando projetos de reda‘胤o de 

artigos ou leis.Nestes casos considerei prejudicada a 

an貞li5e. 

Dos 208l par哀grafos submetidos ' an貞liSe, um 

total de ll12 (53,4%) tratava de temas que n気o se 

r elacionavam com os conceitos pesquisados.I 

Assim,foram analisados uni total dc 969(46,6幻  

Par gr afos 	v'lidoら．  Entre estes predoniinaram os 

r elacionados com direitos humanos,em ndmero dc 565 casos 

(58,3%),contra 364 casos relacionados a democracia(37,6%> 

e 40 casos(4,lx)que integravam as duas categorias. Vide a 

Ei g ur a l. 

Este reforにo ' facilmente expl1（誠Yel,uma vez que 

a tetua preferencial da OAB,k:omo r 気o poderia deixar de ser ・  

' o direito.Ainda quando ii気o t rat ad os sob r e a for nia 

coletiva de "direi t o; human os', a discuss気o de direitos 

individuais, c: amo li. berd ad e de mov :1 men to,de manifestaに気CD 
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OU a与  SOC iaに蔵O, OU COlet IVOS, ComO direito ふ  habita‘気o e 

justa remuneraに蔵O,S笈o constantes nas discuss行es da OAB. 

FIGURA I 

I 	 I 
I 	 I 

】 	 OAB 	 l 
I 	DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS 
【 	DISTRIBUI9AO DAS FREQOENCIAS 	I 
I 	 I 
I 	 I 
I 	 I 
I 	 I 

麟  

切  hu

'd'ma601*1

hu 

	
Qmoor 4.1% " 

1 	 68・8貰 	 ~ 

I 	 I 
I 	 I 
I 	 I 
I 	 I 

' Fonte: F'esquisa Documental, de Direitos Humanos, 1994 
N = 969 

O que ' si g ri IHcat ivo ' a presenにa ・「orte do tema 

democrac ia que, flCstC caso, ' CX Plirado pelo envolV :i me ii t o 

da OAB no processo de transiに気o, 	CITI ITIOIUCfl t oS C 01110 a 

campanha （」 as''Diretas J蔵” e,prin ci palmen t e, P0?la defesa de 

uma Assembl'ia Nacional Const ituirite, para devolver a 

leg it inはdade jurムi:ica C P0litica aos detentores do poder. 
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A convocaに篇o da Assembl'ia Constituinte era uma 

reivindicaに 'o ant:iga da OAB, iniciada em 1977,tornadoーse 

uma de suas bandeiras, tendo desenvolvido diversas 

atividades preparat6rias h Assemb l'la. 

O numero de casos cbm referencia a direlt os 

humanos e democracia,embora n気o seja grande(em torno de 

4%>,to r naーse significativo,se for considerado que estas 

refer邑ncjas s航o constantes nos documentos, e n貧o 

concentradas em documentos isolados. 

A t6nica das preocupaに6es da ロAB pode ser notada 

se analisarmos os percentuais de cada categoria: a 

p r e ponderanc ia ' 	de referGncias 	a direitos civis e 

pol :( t i c o;, com 27l casos (28通'C), seguida de direitos 

sociais com 206 casos (21,3%>e democracia polit ica,com 

19l casos (19,7%》． Outras categorias tem percentuais menos 

'5i9nificativoら，  como refer倉ncias gen'ricas a direitos 

humanos com 88 casos(9,l'C)e democrat izac蔵o,com 8l casos 

(8,4%).Vide a Figura 己，  

〔］  peso que a quest貰o dos dircitos civis e 

Polit :icolら  teiri na oAB e×Pli caーらe pcia prdPr1a ・P it flに気O SOC :ial 

do advogado,na ciLial a defesa de d:ireitos ind ividuais, c orno 

a lI be r dade 	（」 e locomoに気o, a igualdade processual, a 

mntegr idade ・Hら i ca 与笈O alguns exemplos.. Esta at ividade ・Po i 

incorporada no correr do perム do autor it山”iO PCla entidade, 

na defesa das pessoas perseguida13 PClo reglme" 
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Fonte: Pesquisa Documental de Direitos Humanos,j. 994 
N= 969 

A preocitpaに気o com direitds ら  o（ゴais, por ' outro 

I ad o,' uma :incorpora‘気o mais recente, demonstrando ter 

tornadoーse um ponto importante nas, man ifestacおes da OAE{. 

Abandonando as limitaに6es cia atuaに気o corporat iva, a (JAB 

passa a man:ifestarーse sobre quest行es da ordem social C o 

respeito a direitos da populac鰍） ,como os 叔  sadde, educaに貨（〕  

e a nec:ess:i（」 ade de uma reforma ajr山一 ia. 



No campo cia democracia,as preocupac6es da OAB se 

centraram na restauraに気o do Estado de Direito e na 

legitimidade do poder,para a qual 'a Assembl'ia Nacional 

Constituinte e a realizac気o de eleiに6es livres de casuismos 

eram pontos centrais. As referGncias れ  necessidade de 

democrat izaに気o do pais acompanham esta lmnba de pensamento. 

A democracia sacial aparece como urna necessidade, mas com 

menor forca em rela‘貰o ao retorno な  democracia palitica. 

5.6.I,Con fer合ncias Nacionais da OAB 

As preocupaにおes da OAB tamb'm se alteraram no 

decorrer da d'cada e com a mudanにa da conjuntura politica. 

Podemos notar 	esta mudan'a 	atrav s da l :an'lise 二  da' 

Confer'ncias Nacionais,dos anos de 82,84,86 e 88. 

Na relaに貰o entre par貞grafos que abordam assuntos 

r elacionados com os temas democracia e direitos humanos ,e 

par貞grafos que n気o tem relaに気o a estes temas,h' nas tr各S 

,primeiraら  con舜n塗n』ニ :i.aら  uma certa estabilidacie, mantendo-se 

em torno de 50%, corn urna margem de mais ou menos 5% de 

difeV.en'a. 

Na Con Fe r' n c ia de l9E38 h' urna maior ia dc 62,4% dc 

par蔵grafos relacionados com outros temas, contra 37,6% para 

par'gra Pos relac:ionados coin 013 temas estudados. Isto se 

explica pelo 	r e t or no れ  s 	ci..te st5es corporativas e dc 
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interesse interno h categoria nesta Confer各ncia. V:ide a 

Figura 3. 

FIGURA 3 
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Fonte: Pesqttisa Documental de Direitos Humanos, 1994 
N= 257(82)375(84)159(86)351(88) 

Enquanto a Assembl'ia Nacional Constituinte e a 

rest: am・・ aに気0 cla legali dad e e dos cl :ire:i t OS e qarant :ial; 

individua:is foram aspectos centrais nas trふら  pr ime:iras 

con fer合nc ias，摘  em l988 for am ret omad as d i sc USS6es que 

haviam sido colocaclas em segundo plano,como a, mudanc;a no 

Estatuto da OAB e as regras para eleiに6es na OAB・  
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H' n,udancas na distribuic貧o entre os temas 

estudados. O tema democracia preponderou na confer各ncia de 

84,com 86 casos (51,2%)contra 65 c:asos (38,7%) sob r e 

direitos humanos e l7 casos(10,lx)r elacionando direitos 

humanos e democracia. 

Nas 	demai与  confer合ncias preponderaram as 

refer倉ncias a direitos humanos: 85 casos(62,Ox>contra 39 

(28,5%),cm 82;64 casos(77,lX>contra 17(20,5%),em 86 e 

93 c:asos(70,5%>contra 35(26,5%),cm 88" 

As ・ refer' nc ias h r ela:気o entre direitos humanos e 

democrac ia, maiores cm 82,com 13 casos(9,5x>e 84,com 17 

casos(10,lx), icaem cm 86,com 己  casos (2,4%)ie 88 com'4 

casos(3,0幻． Vide a Figura 4. 

E与tas mudancas s気o tamb貞m influenciadas por 

quest5es conjunturais. O ant) de l984, c:om o inムゴo da 

di'scuss貰o em torno das elelc6cs diretas e a transic気o para 

um governo civil leva a um aumento do espaにo destinado な  
, 	, 

discuss気o da democracia. Tanto que o tema （」 a × Con f er各n cia, 

de l984,e十a "Democrat izaに気oI,O. 

A preponderミncia dos temas relacionados com 

direitos I,uinanos, em relaz気o れ cl e iii o t: r atゴa,' nor mal,em se 

tratando de uma entidade dedicada ao :ampo （」 o direito. 
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FIGURA 4 

OAB 
CONFERENCIAS NACIONAIS 

DIREITOS HUMANOS E DEMOCRACIA 

Fonte: Pesquisa Documental de Direitos 諏manos,1994 
N= 137(82>168(84>83(86)132(88> 

Outro ponto que deve ser destacado ' aqulele que 

'se refe届  aos par蔵grafos relacionando democra亡 ia e d斤eitos 

humanos, os quais （」 ecrescem acentuadamente em l986 e 88. 

Este de（ニ r'scimo pode ser relacionado c:om a mudanにa da 

r et6 r i c a, a pふら  a :implant aに笈o de Ufli g OVCrflO Civil, com o 

respeito a alguns dire:itos e garant ias individuais, a :1 n da 

que estas se aplicassem mais t classe m敏」 ia e alta que ao 

conjunto da populaに気  o.As refer各ncias a direitos cont inuam ・  

mas reゼ :1 raー・1三e lらua vimnェ laに気o com a inst a it raに気o cie uma 

（」 emt×二 raCia. 
f' 
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Aprofundando esta perspectiva, pode ser analisada 

a distribuic気  o das freqii各ncias em rela‘撒〕  a cada uma dos 

conceitos, 

N o h貞  um conceito preponderante em todas as 

con fer倉nc ias.Em 82 preponderam d:ireitos sociais (27,7% dos 

casos> e direitos civis e p0lit icos (21,9%), Em 84, 

direitos 

(19,6x>, 

direito与  

civis e politicos (20,2%)e democracia polit ica 

seguido de perto por democrat iza‘気o (17,9%) e 

sociais (13,3%>.Em 86,direitos sociais(37,7%), 

e direitos civis e politicos(33,7%).Em 88,direitos civis 

e politicos <35,6X)e direitos humanos de maneira gen'rica 

(22'7%>.Vide一  a Figura 5 

POr out r o lad o,' importante salientar a presenにa 

constante （」e refer倉ncias a direitos civis e politicos,que 

tem presenにa importante em todas as conferミnc ias, p or 

motivos que j' foram expostos ant er iorment e. 

Nota-se uma tendgn c ia,cm 1988,a discuss6es de 

c: un ho mai,ら 	te 6 r れ二o cla 	quest貨o, （ニ（)m 	o aumento das 

refer各ncias gen'ricas a direitos humanos e a democrac:ia. 

En quan t 〔〕 no :in Ic: :io （」 a d'cada as tarefas eratri prat icas,na 

rcalizaに気(D de mudanにas na ordem polIt :ica e juridica do 

paiS,come'am a deixar de exist ir os t:onsensos nos rumos a 

らegu工r, 
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EIGURA 5 

~ 	 I 
I 	 I 

! 	CONFERENCIAS NACIONAIS OAB 	! 
- 	DI8TRIBUIQXO PERCENTUAL 	 1 
I 	 DOS CONCEITOS 	 I 
I 	 I 

【 ANO 

! .，蕊勿三m難●I難~ 

i “勿議勿鷺―  
】  “蕊勿1露露舞霧~＝厭  I 
I 
~ 0、 	 部嚇 	‘" 	76輪  100嘱  I 
I 	 I 
I 	 加NC馴lO● 	 I 
I 

i 	:.x dirhi 	U dirop 	' dir. 	WJJ" mdh 	 I 

I 
I 	 I 
I 	 I 
I 	 I 

1 	 1 
Fonte: Pesquisa Documental de Direitos Humano';, 1994 
14= 137(82>168(84>83(86)132(88> 

5.7.Concluら6eら  

Os dados at' aqui examinados sugerem algum as 

COn c:lus6es subst ant ivas. 

Conforme a ITICtOdOlog i a em pr e gad a, foi feita a 

opに気o por n芸o utnizar critふ・ i0 (IC P(3O ou de determina雌o 

de tamanho dos par貞g r a f os. Port ant o, as conclus5es bascacias 

no ndmero de vezes que apareceram aluら6es a cada um dos 

conc:eitos （」 eve ser acompanhada de uma anAlise qualitat iva ・  

5 	5 
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Dc forma objetiva prevaleceram as refer合ncias a 

direitos （はViS C PDlIt icos, dentro do campo dos direitos 

I, uman os , seguido de perto pela refer巻ncia a direitos 

sociais. No campo da democracia,p r evaleceram refer各ncias a 

democracia polit ica. 

As refer倉nc ias 	ら 	democracia 	politica 	s気o 

basicamente influencia da preocupaに気o com a ordem 

const itucional: o 	grande tema 
	da OAB 	no campo da 

democrat izaに気o ' a discuss笈o da institucionaliza:蔵o da nova 

Ordem. 

Entr'etanto, 	lnasl 	dcclar ac石Cs 
	feitaら 	nロら  

Congressos, em geral sempre era feita uma refer倉ncia 胤  

necessidade de distribuiに気o de renda e de assegurar niveis 

minimos de vida h P OP Ulac気o. 

Aら  referミncias a direitos sociais e P0lIt icos 

est気o principalmente relacionadas h discuss貰o da ordem 
， 	‘ 

れ.t ridi ca ~ necessidade de garant ia destes direitos tanto na 

Const ituiに気o como atrav's da aplI c a‘気o daslcii;. 

A与  r eヂe r＆・n二 ia与  気  cone×気o do reらpeit o a estelら

止ir e迂OS COITI a ordem P0litica n気o ' en fat izado mas est貞  

pr e sen t e, p r inci palmente no :inicio da d'cada,diminuindo ao 

final. 
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Exemplo deste posicionamento ' a afirmaに気o 

conticla na Dec lar ac気o （」 e Bel'm, （」 a XI Conferミn cia,em i986: 

''Coim, jd afjrnianos cuT IP84,na Carta dC) 
RecHe, a Plena ゴe'Fロc・I・ョ t嘉a‘・真 	Pョr疎  al'a dロ  
linrites do llb era lisaTo CldS虹co,se traduz pelo 
processo aaplo e contどnuc げe crescen te 
PartjciPョ‘a o de to承,s ロs hQiwenS CulT tロゴロs ロS bens 
d良  vjda; aロ  Planロ  PロIどtjcロぎ  Pelロ  contrロXe d‘フ  
Pロ承了1-, na s“ョ  じIゴge‘穿  e nロ  seu e,《・官I-c」’c・ jDf n0 
Planロ  ecロn01171cロ  e sロcj良Iぎ  Pelロ  aじessロ  de tロゴロs 
aos frutos ‘プo ti-aカalho e por conゴi ふ？5 承？  
con v了vル  aljcer'aロfos n禄 	ljberdョd膚  e ad 
j“喜tjにョ “ A'a巧  

A OAB, erit ret anto, como corporac気o profissiona' 

que congrega obrigatoriamente pessoas de todas as 

id cologias e 	orientaにおes polft icas, 	apresenta tamb'm 

cont radiにおes na suas manifestaに6es e limitaにおes no seu 

conteddo 叫  

Determinados grupos, como os envolvidos com as 

Comiss6es da Terra ou Comiss6es de Direitos Humanos tendem 

a fazer uma defesa mais radical de transformaに6es socはais e 

de um posicionamento mais efetivo da entidade aolado da 

populaに気o m胤r白 inaliまぼda. 

At' meらmo por suas limitaに6es estatut良ri as, a 

atuac気o da OAB lim:ita-se h defesa da ordem juridica,(:oni a 

amplitude que pode ser （」 ada a este conc:eito. 

' inc qAv el uma transformac気o da OAB nos dlt imos 

anos,determinada por um maior enqajamento nos problemas 

35 A nais da XI Confer'ricia Nac iortl da O?B,p良g,17, 
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sociais do pais,rompendo as barreiras impostas apenas pela 

defesa dos interessei; da c:orporaに気o.Neste sentido muitas 

atitudes pr貞ticas foram tomadas na defesa de direitos da 

populaに気o, atrav's da atuac散〕 de suas comiss6es especiais. 

Ainda 良  ssim, pode se considerar que, embora a 

grande preocupaに気o da entidade com o tema dos direitos 

humanos, demonstrada pela presenにa marcante deste nos 

documentos da entidade,esta encontra limitaに6es na defesa 

da fOrma. 

I4気o deixando de valorizar a importancia dos 

aspectos formais na constru‘気o da democracia e dos direitos 

Ii um anos, a grande part北jpa‘笈o e contribui‘気o da OAR no 

periodo de transiに気o democr'tica foi no campo do 

reordenamento constitucional, que redundou na formalizaに気o 

de・  direitos h de uma nova ordem polit ica, Mesmo as 

referミncias a direitos sociais em grande parte se 

Vi ri culavam h preocupaに気o de sua regulamenta‘気o legal. 

A presenにa de manifestaにおes em torno （」 e uma 

‘」 emocracia social limitaram-se, no mais das vezes, a parte 

(IC urn discurso ret6r Ir o,prograrn't ico. 
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As refer'ncias ao relacionamento entre respeito 

aos direitos humanos e a democratizaに貨o foram mUito mais 

freqUentes na primeira parte da fase delimitada como de 

transi‘貨o democr'tica, entre 82 e 85, quando ainda se 

mantinha o dltimo governo do periodo milit ar, sob a 

Pr e si僚ncia de J0気o Batista Figuciredo,diminuindo, ap6 s, 

passando os conceitos a aparecer isolados nas manifesta'6ei; 

da entidade. 

' 	' 



CAPiTULO 6 

CONFER'NCェA NACェONAL DOS BェSPOS DO BRASェL 

6.i.A Igreja Cat6li c a 

A Igreja Cat6lica Apost6lica Romana ' um corpo 

r eligioso transnacional, cujo governo central' o Vaticano 

(B OF F,i 991). ' urna instituiに貨o que,entretanto, deve ser 

examinada de urn perspectiva d:iferente,que n養o a da 6 tica 

da defesa de seus interesses imediatos・  (MAINWARING,1989>. 

Sua atuaに気o ' afetada tanto pela a‘気o da hierarquia, 

1 t ransnacional,icomo pela conjuntura interna de cadal paig 

onde atua e pelos movimentos ocorridos nas bases, en t r e 

らeUs fi'iら．  

A ェgreja Cat6li c a ' di ri9ida pelo Papa ， ・detentor 

de um mandato vitalicio, como sucessor de S気o Pedro, 

contando com diversas es':: alas hier貞rquicas de poder. 

Car (leais, Arcebispos, 	Bispos, p貞r o c: os, 	r elig:io.;os 	e 

r elig iosas. Junto h estrutura formal existem estruturas e 

ent idades asso':: lat ivas formadas por le :ig os,coin ou s-em a 

part ic :ipaに気o 	（」 :1 ret a 	（」 e 	relig :Lo.;os, 	iia':: :1 on a :1 , 	corn':) 

、Juventude hJrはV el一 ,Ht蔵r :ia Cat6l:ica (Jしに） ， 、Juventude Oper'ria 

Cat 6l:1 ca (JO C>, Con selho Indi9en:ista Mission魚一 :1 o (CIII I>, 

Comi ss気o Pastoral （」 a Terra (CPT>,etc,ou t ran .; na':: :1 on ai s, 

」己1 
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como Opus Dei.De forma menos orgallれ：a se desenvolvem 

exper i各ncias como as CEBs e mesmo Pormas de culto popular. 

Esta teia de relac6es denota o alcance da Igreja 

Cat 6lica, em especial dentro de um pais como o Brasil,onde 

o catolicismo tem profunda penetraに貰o(' dito o maior pais 

cat6lico do mundo,em ndmero de adeptos). 

A faCeta escolhida para examinar a atuaに気o deste 

gigante ' a CNBB. O; bispos t倉m um papel fundamental na 

I g i-cia, t Colog icament e, como sucessores dos ap6stolos e 

administrativamente, como dirigentes das dioceses. 

Uma diocese pode ser 'considerada como uma unidade 

administrativa da Igreja, que goza de uma certa autonomia, 

se reportando a Roma, 

A novidade da CWBB ' se constituir em um 6 rg気o de 

art iculaに気o permanente dos bispos de um determinado pais. 

Estrutura que n笈o estava prevista pelo C6digo Can6nico. 

A CNBB com o passai- tios anos assumiu um papel de 

destaque como portaー・voz da Igreja Cat6lica no Bra与i1, 

podendo dizer-'se CIuC gUandU ・Fala a CNBB,atrav's tie 5eu s 

6rg気os,' como se o conれinto da Iji-eja se manifestasse" 

Talvez de forma mais marcante para a populaに気O que o 

pr6prio Papa, 'I' :i git ra （」 e destaque,mas distante, falando de 

Roma. 
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A CNBB n貨o ' uma institui‘篇o homog倉nea ．  ' 

dividida em diferentes grupos, que podem ser divididos em 

tradicionais, moderados e progre与らistas,sendo os moderados 

a maioria ・ Dentro de cada g r upロ  tamb'm h' diferenにas ・  

Os documentos da CNBB s気o diferenciados conforme 

sua origem. Os documentos oriundos de Inst含ncias regionais 

geralmente s貰o mais radicais que aqueles aprロvados pela 

Assembl'ia Geral,onde h貞  negoc iaに6es (MORAIS,1982). 

6.2.Conjuntura Externa 

DuranteI mais de metade do s'culo XXl viglu I a」  

estrutura montada a partir do Concillo Vaticano I(1870) 

clue,segundc Jo気o Batista Liban lo(1989>,finda cm 1958 um 

periodo de centraliza‘気o que comeにara com o Concillo de 

T r en to (1545-1563>. A descentralizaに貰o vem como papado de 

Jo気o XXIエI e o Concillo Vaticano II(1962-1965>. Na Am'rica 

Latina com a Confer各ncia de Medellin em 1968.Jos' Osc:ar 
' 	' 
	 ● 	一 	 ‘ 

B C O 2:2 O (1991)observa que o リa七れ：ano II tende a dar poderes 

aos colegiados de bispos (como a CNBB e a Confer各ncia 

Ep iscopal 	Lat mno一americana 
	(CELAM )), 	permit indo 	o 

vi esenvolv :1 men し  o （」 C :iqrejas Part 】にU.lar Cs, com 	:aracteres 

prdpr i os (afr Icana, latim〕ー・amer :icana, et (2) 

Esta descentralizaに散〕 ‘ freada no final do papado 

〔」 e Paulo Vェ  e corn ..Jo気o PaulO u. ' d i ml ii Uム」O O poder do 
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Sinodo do; Bispos, que n気o publicam mais seus result ados, 

servindo apenas de subsidio ao Papa. 

Na Am'rica Latina reali zo Uーse,cm 1968,a rcuii i貰o 

do CELAM em Medellin que marca a op‘気o pelos pobres. 

O CELAM, nos anos 70, mudaria sua linha （」 e 

at uaに気o,com a tomada da dire‘笈o pelos conservadores.Estes 

passam a tentar interpretar o Vaticano II e MedellIn por 

uma 6 tica conservadora. 

、」‘ em l979 ocorre o encontro de Puebla. 

0rganizado para tornarーse uma virada conservadora, 

retroagindo aol periodo anterior a Medellin, Igraにas a uma 

mob ilizac芸o 	dos 	progressistas 	o 	encontro 	terminou 

"empat ado".N貰o houve avanにos mas a opに笈o pelos pobres foi 

mant ida. 

O papado de Jo気o Paulo エ I marca um fechamento e 

recent r alizaに笈o. Conforme Leonardo Boff (1991), h' uma 
' 	, 	 . 	 ' 	 I 

estrat'gia de unidade e coes気o do corpo atrav's da 

centralizac気o" 

Os conservadores, desart :iculados Pclo Vat :icano 

II, ter iam 	se reorgan :izado 	no final 	de Paul(3 VI, 

organ izando interpretaに6es conservadoras do 	Con:ilio, 

aproveit ando一,;e 'las ambigUidades do texto. 
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6.3,lgreja Cat6lica no Brasい  

Durante o periodo (lo ェmp'rio a reli g i気o cat6lica 

era a religi気o oficial e a Igreja atrelada ao Estado,ao 

qual estava submetida a hierarquia.Com  a Repdblica e a 

separad胤o entre Igreja e Estado comecou a organizarーse uma 

estrutura pr6pria,ligada mais fortemente ao Vaticano. 

O grande artifice desta construc貰o foi o Cardeal 

ti. Sebast i蔵o 	Leme da 	Silveira 	Cintra 	(1882-1942), 

particularmente nos anos 30,por suasligaにおes pessoais com 

Getdlio vargaら．  

Nos anos 30 a Igreja constr6i diversas estruturas 1 

de atuaに気o como os Circulos Oper蔵rios, a Aに貰o Cat6lica 

Br as ileira e a Liga Eleitoral Cat6lica. 

Ap6s 1945 mudanにas ocorrem: a perda do monop6lio 

religioso, com a disseminac散, do culto de igrejas 

protestantesI colapso de lideran'a; na lgreja com as 
S 	 1 	I 	 - 	 I 	1 	 I 

dirnens3ei; no sac:erd6cio, corn uma crise de vocaに6es, 

div is6es do 	clero e peso das inst itui'6es externas; 

r eligiosidade popular, diferenciando o ridin era 〔」 e ditos 

cat 6l:i.cos e 	o （」 e 	iiati'::ante.; e・「 et ivos 	e,P 01 	dlt :Lrno,os 

credos alt ernat ivos,corn o cresc irnerito dos pent ecost ais e o 

ecuinen ismo, PClo que a Igreja Cat6lica deixa de "falar em 

nome da naに気O". 



1己6 

Entre outros fatores, a morte de ti, Sebast i気o 

Leme e a posse de um arcebispo fraco, provocam a 

de与centralizac蔵o da Igreja. 

A reaに蔵O VCIII PCla fundac簾o do Partido Democrata 

Crist気o(Pt'の  e pela atividades de B.Helder Camar a,com a 

fundaに気o da CNBB em l952. A id'ia era de criar uma 

estrutura para revitalizar as linhas de comunicaに芸o entre 

os bispos no pais; superar as lacunas individuais de 

membros do episcopado nacional e prover uma unidade minima 

na administraに気o da Igreja, A cria‘貰o contou com apoio do 

Monsenhor Montini,em Roma,futuro Papa Paulo VI 

Segundo MArcio Moreira Alyes (1979>,a CNBB s6 
1 

foi assumida como 6 rg貰os pelo conjunto dos bispos em l962, 

ap6s uma man汁esta‘気o do Papa Jo貨o XXnI, pedindo mais 

empenho dos bispos lat mno-amer i（ニ anos pelos pobres. Surge, 

ent気o,em l962,o "Plano de Emerg'ncia",aprovado pela V 

As sciub l'ia da CNBB. 

o hdncio apost6li co,'B. Armando Lombardi,dc 19加  

a 1964 d' apoio 胤  CNBB,permit indo que eらta torneーse porta・一  

VOZ autorizado da Igreja no Brasil.O poder do suCessor de 

ri.Leme se desloca para a CNBB" 

As divis3es na Igreja j貞  eram plで-existentes, mas 

a CNBB teria contribuム」o para aumentar a distan c ia （」 e 

:onservadores e progressist as.A uni気o entre ti.Lombard i e 
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B.Helder dominava a CNBB,mas cxc:lUia a direita. Esta 

r e ag'U POr fora com, por exemplo, a criaに気o da entidade 

Tradic o Familia 	e Propriedade (TFP). Neste periodo, 

atrav's da interven‘貨o （」 e B.Lombard I, n篇o se nomearam 

bispos conservadores. 

A CNBB e o governo brasilciro concordavam numa 

PDlitica desenvolviment ista.A Igreja investe,nos anos 60, 

em setores como o estudantn,op erArio e campon倉S,atrav's 

da JUC, JOC e do Movimento de Educaに胤o de base(MEB>.P ar a 

Ralph' Della Cava(1975>,o golpe dc 64 n篇o muda o curso da 

Igreja, mas permite a emerg倉ncia de uma "Igreja Pastoral”. 

Para Paulo Krischke(1985>, na ' poca do golpe a Igreja 

vivia um reaUnhamento conservador. . 

6.4.Ap6s 1964, 

Num primeiro momento,ap6s o golpe militar dc 

1964 a posiに貰o da Igreja foi de apoio ao golPC, c: orno 

らa】 vaに貰o contra os "comunistas". 

Esta 	posi‘気o 	' 	mudada 	aoら 	p ou c: oら ， 	com 

man :i fest acおes contra o desrespeito aos direitos humanos. 

んう  p1itu eい・・ as 	mlanil'eStaに6e与  in ailら  ccmtU iide titeら  

foram de documnent os or .i undos dc b :ispos do Nort e e Nordeste. 



1巳B 

Segundo Della Cava(1975,1985>,pode-se ci iv:Ld ir 

o periodo da ditadura em fases, fazendo-o tamb'm com a 

atuaに貨o da Igreja. 

No primeiro momento,do golpe cm 64 at' o inicio 

da linha dura,cm 1968,o setor conservador foi mais forte, 

com o apoio ao golpe e mesmo a eleiに気o de um Sec:retariado 

conservador para a CNBB.A partir de 68 o regime endurece, 

ao mesmo tempo que aumenta a ac気o de grupos de guerrilha. 

tie 64 a 70 a CNBB esteve voltada para assuntos 

b u r ocr貞t icos. Mas algumas dioceses se manifestaram de forma 

mais aguda. A par'ticipaに気o de ti"Paulo Evaristo Arns e de 

O. Helder Camara, entre outros, traz o problema dos 
1 	 l 	 i 	 , 

direitos humanos れ  tona,vi ri culando-os com a pobreza. 

A perseguiに気o aos opositores do regime se agrava, 

com torturas e assassinatos. Membros da ェgreja tamb'm s貰o 

at ingidos. Esta 	torna-se 	porta-voz, 	denunciando 	as 

vi olac6es. 
, 	 ， 	’ 

Mesmo a ma:ior ia dos b ispos conservadores se une 

em torno （」 a defesa dos direitos humanos.A Igreja, graにas h 

らua C5trutura e abrang創lc 」． a, t or n Otlーse um dos pr:incipais 

（コpO虹tor・ e'; do Regline liil:i tar c(mtra a,う v :i o Iaに6elら叫 	Con forme 

a Igreja se engaja na luta contra as persegui 3es, C orneに  a 

ela mesmo a ser pel一 se i ui da, coin pr.is行es,ameaにas e torturas 

a padres,i.eligiosos e leigos engajados. 
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Seg tieーse o periodo da distens撒,.As estruturas da 

Igreja, unidas a outras organizac6es, denunciam e 

acompanham os casos （」e torturas e persegui'5es. 

P ar alelamente, desenvolye-se o crescimento das CEBs,dentro 

da perspect iva da "opに気o P11l05 pobres"..rn 

Neste per odo a Igreja recebe o titulo de "voz 

dos que n気o tem voz",segundo um bispo francas,quando da 

mani1estaに (o de B.Helder, em Paris, contra as violaに6es 

dos direitos humanos no Brasil. 

Com a eleiに気o de B.Al oisio Lorscheider a CNBB 

torna-se mais ativa nas crit icas: em. 69 fala co吋ra o Ato 

Inst ituc ional ng 	5;Esta eoluに芸o pode ser exposta da 

seguinte forma: 64-68 ~ apoio ao regime,68-72 ー  cr It i c a 

timida aos abusos do regime; 73-82 critica h s violaに6es de 

direitos humanos e abusos. A partir dc 73 vinculaー5(1 a 

quest気o dos direitos humanos com necessidades das classes 

popular es. 
' 

Dentro da estl一utura da Igreja a CNBB permitiu a 

for mal izaに貰o de organizaに与es que participam 〔」 a luta pela 

mud an ' a das con ci iz5(13 SOC ia:Ls: 	O Cliii, 	cr iaclo em l972,a 

cl: T,em l9フ5;a reai i2aに気O (Iロ  En con t r o Nac: :1 o rial 	In ter ・一  

E c:les ial,em l974,en t r e o ti t r os. 

% ,'J O 	工IEL.lA C(VA1 i9$h ・「ala flat CX」 st'fl(・ ja dP 日Q"q●9 CEBs no Branil e 358 
bi.spoら．  Af; CEB', esI・ avam previ吐&;; no l F'PC, ma・三i 	forani 	frav:a':, at' 
lie dei 】 I ri. na d'ca I.. .J.. 7 / --na i 	aoi 	 は皿en（・（〕 ‘in ai or. 
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A CNBB 	passa a manifestarーSC p Cla volta h 

democrac ia. tie 74 a 79 v貞1los documentos passam a fazer 

(:Ofl与i deraに行es sob re a ordem poiftiにa. (Estudos, 巳  ー・ェgreia 

e polit Ica: subsidios teol6gicos, 1974; Estudos, 24 ー  

Subsidios para uma politica social, 1979;Document os, 8 ー  

Coinun icaに蔵o pastoral ao povo de Deus,1976;Document os, 10 

ー  Ex ig各ncias crist貰ら  de uma ordem politica, 1977〉叫  

A partir de 76 os progressistas compartilham a 

lideran'a com os reformistas, e a Igreja brasileira passa a 

vincular a f' com um compromisso com a justi'a sodial como 

nenhuma ロutra no mundo, 

. 

Documentos redigidos entre 1り77 e 1983 s貰o 

progressist as, em especial "Subsidios para Puebla",1978, 

"A Igreja e os problemas da terra",1980,e "Aに気o pastoral 

e o solo urbano,1982",com grande grau de unanimidade （ら6 

dois votos contra>. 

Os bispos enfatizararu que o sistema polit: IC O 

justo precゴsa efetivar a democracia,os d:ireitos humanos e 

a participa‘貰o. (MA工NWAR I N (3, 1989>.As li be r dade s （ゴvis i;貨o 

:1 rn コ Or tan teら  mas 	:1 nsu ・Hcien teら叫 	' 	n eにelららAr :10 	Cu:1. dacio 

espec ial COiU 05 pobres. 

Com a abertura,no Governo Figuciredo,a Igreja 

vive um periodo de rede ・HI, I :気o.Tendo contribuido para a 
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situaに貰o de surgimento da transiに気o democr'tica ，  ' 

pressionada a deixar a pr'tica polit i ca,desautorizando o 

engajamento part id'r io em suas bases,tanto pela hierarquia 

externa como por setores internos. 

A abertura fez diminuir as tensおes entre Igreja e 

Estado.A Igreja n'do quer ser uma instituiに貨o p 0litica.Com  

a li be r alizaに蔵o a Igreja afastouーse de alguns tipos de 

envolvimento direto., Mas a 	f' influi 	nas pr貞t icas 

politicas. 

ェsth criou algumas dificuldades, no papel da 

Igreja frente 	胤  s dlei'085: 	os padres ・  n貰o devem se 

candidatar. A ェgreja tem um papel educativo,n貰o devendo 

optar por partido ou candidato.Entretanto em certos casos 

(S気o Paulo) Hcava clara a opに気o por PT, PDT ou P11DB em 

r elac蔵o ao Pt'S.A reforma partid'ria gerou tens行es na 

Igreja Popular. 

A import含nc ia 	da Igreja na polit ica sofreu 

dcclinic, depois dc 79,coin a reforma part idar ia, 

Os bispos n気o t em u in a p os ic気o muito clara sobre a 

transform aに気() soc: :ial, 	A cl"it 】j':a ao capitalistuo se 〔は  sent 

uma opc気o(nar a P r O SC) C i alis tu o (MORAIS, 1982). 

Para Scott Ilainwaring(1989),entre 1982 e li.j,_i d 

Igreja Popular en t r a em dcclin i o. 	A pos加a o ' que com a 
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volta れ  sliberdades civis,a Igreja perde o papel de portaー  

voz dos opr.imidos,que podem falar por si.lias transformouー  

se a pr6pria ェgreja, que v' em si um papel na defesa de uma 

sociedade mals justa" 

Della Cava (1985)alude a uma alianにa "Euroー  

Latina", entre os setores conservadores do Vaticano e do 

CELALI .tiesen vol yeーse a persegui‘気o 気  teologia da libertaに慧o 

e,em especial,ao te6logo Leonardo Boff. Ligaに6es de 

setores de base com o PT s笈o duramente criticados. 

Segundo Mainwaring, as quest5es que se colocam 

繊o ・、ゴ, ロ  虹9n Hjca do ぬ  ’ロP‘まロ  Pre ferenc1al pelロs Pロbres与  

i 口Ue receb e" aPロjロ  dロs bjSPDs 	lョbjnoー・amヲI"ic敏nos 	ear 

Puet; la('IPアP,ぎ  e 'e, quajS devesゾani ser os li1,jtes do 

envolvi aren to pol了tico da I7 re恕”声' Os conflitos politicos 

afetam sua concepに気O de f'.A repress気o,ap6s 64,foi fator 

chave na transformaに  気o.Os movimentos iniciaram na base 

mas, para o autor, movimentos que n o tem apoio da 

hierarquia tem dificuldades de modificar as tend倉ncias 

dominant es (H A I NW ARU4G, 1989>. 

6.5.Campanha da Fraternidade 

Uma das formas de a‘気o ':i iret a da CNBB de ma:ior 

impacto ci気o as Campanhas da Fraternidade,que oco、一 rem todos 

37 MAINWARINGI1989,p;i 21I「  
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os anos no periodo da Quaresma ~ periodo compreendido entre 

a Quarta-feira de Cinzas e a P蔵sc oa. 

A Campanha da Fraternidade foi idealizada em 

1962,inicialmente no Rio Grande do Norte. A id'ia da 

Campanha era reproduzir atividades'semelhantes rcalizadas 

nos Estados Unidos e Europa,que combinam aに蔵o pastoral e 

ar r cc ad aに貰o de fundos. 

Em 197l a Campanha da Fraternidade foi 

oficializada como atividade institucional da CNBB. 

Cada campanha possui um tema e um lema,que de 

al9面a forma reproduzem a evolU臨o l da Igreja no p'criodo.h 

Campanha ocupa um grande espaにo de midia,com lan'amento 

transmitido de Roma,para todo o paiS,e contando com amplo 

mat crial de ap(no,que ultrapassa a a‘貨o pastoral dest inada 

aos catcSlicos no dia-a-dia.'．' 

Us temas e lemas da CampanhaPod,m ser divididos 

em tr s periodos: 

38 Por e×e nip]O 	k 〔： amp an li a （畑 I 967 	l:tらt a oら  V.e9 ti.flt(:S SLthVitIiOs；い  
Text o-haらe' 	2>tiaiivai (iticluュndo t .:xt:いーhaにie〕苦 3) Sub5記ioil鴬ー d19 ユcti！うI 
4) Hic.sa CF-87 	（〔」iぢ :o e Encarte)'I ))Fita K…7 CF-87(Mi うsa t out.ro与  
（苔吐むーolけ， 	6” 	リ.i.' iilj.a Eu‘・ ar'，ト］.ca Coniuni.瓜γ一 ia' 	7 〕 	Ce 1. 'b raにミ‘・  da 
Miら曹r ic6rdiaI 8〕 Via Sacra CF-87;9 〕 Fri r.ont i-u‘・ um .Jov*ns; l4)Circui oら 
航hi ic:o; 	I,．〕 Carta7I 	(q ra rid自， 鵬diu e pequeno> !' 	J.t.)Cart:o Poら1:al( 
com ora点O e se IT1 oraにミo》； 	.1)Spot para Rc1 ii(d iら（  :の； 14)$pot: para 
Tり 	（ Fiiniete)F i.5) EnじImtro', coni Cri.a「）にa‘球  I6)EncoriI・ ro‘，〔・uni Fani1 ia嚇  e 
5.7〉らiv'iopis CF-87. 
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1! Pericxl o ー  Igreja (1964-1963> 

P2 ェdentidade do Crist'o(1966-1972> 

32 Promoc:貨o do Bem e dendncia do Mal (1973 -> 

Estes periodos tem rela‘気o direta com as mudan'as 

sofridas na lgreja a partir doぢ  anos 60.Inicialmente, com 

as mudan'as nas relaに6es entre Igreja e fi'is,conforme as 

discuss6es do Concilio Vaticano ェI e posteriormente seu 

aprofundament o, com as Confer各ncias episcopais de Medellin 

e Puebla.A fase inaugurada em 73 marca o aprofundamento da 

"OPに芸O PClos pobres" e da ェgre j a ~Pop ular,Sua fase mais 

for te ' no final dos anos 70 e inicio dos anos 80,quando 

os temas sociais denunciam a realidade e clamam por 

imud執n'a悔“'．' 

Passado o periodo de transic気o, h貞  um 

arrefecimento no discurso social, passando a haver mais 

espa'o para a dimens篇o catequ'tica nos temas e textos das 

Campanhas. 

6.6.A Igreja Hoje 

Na d'cada dc 80 foi vlsly el o recuo da Igreja 

PoPUlar, t (3lLi i（」 a por press5es do Vat icano e d〔）  CE L.A ii"A 

Perseguiに議o aos te6ricos （」 a Teologia‘」 a Libertaに気o,(:01110 

L_eonardo Boff ' cxc in plo （」 iS t O" 

39 Al:ilら ta tie todo,：」 0 う  lc-mas 営  teirias da （二 a in p : flha与  〔」 a 
Fraterni‘」 ae es 】血  n‘〕 Ane×い  Iリ，‘ 
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Este movimento n'o ら  e da de forma abrupta,sendo 

constituido de avanにos lentos dos c:onservadores, atrav's da 

intervenに'o nas notuea'6es e nas linhas de atuaに篇o da 

ェgreja. (LェBANIO e OL工VEIRA, 1989). 

O processo de disputa permanece e a mobilizaに篇o 

dos setores mais progressistas permite a manutenc気o de um 

certo equnib ri o. 

Desta forma, a atua‘気o no processo constituinte 

por parte da CWBB foi bastante ativa,tanto em quest$es 

Sociais, como a reforma agr蔵ria e os direitos dos povos 

indigenas, como em questおes de interesse e5trat‘噂co,como 

as verbas para as escolas confessionais, bem como temas que 

en volvem posiに6es doutrin蔵rias, como o aborto. 

Ainda que a hierarquia possa ser mais timida em 

seu apoio, a' part icipaに気o de religiosos em' mOvimentOs como 

os sem一terra e na defesa das terras dos i ndios ainda ' 
' 	' 

marcant e. 

,. dificil prever um （」 esfecho para, aluta pela 

hegemonia na lin ha （」 e atuaに笈o na Igreja Catali c a,n○  Br as :i I 

e na AITI自一:ica L.at:ina" Ainda que o peso da bierm・ CRua, 

sediado no Vaticano,seja forte,a lmnba de "OPに気O PClos 

pob ret;", marta das Co n PerGn c :i as d e Pu e bla e Iledellifl pOdC 

ser enfraquec れ」a suas difれ： iltuente apagada. 
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6.7.An貞lise dos Documentos 

Em rela‘気o さ  CNBB foram analisados um total de 

2634 par貞grafos, dos documentos da CWBB. Dez volumes da 

s'rie documentos, da CNBB e oito textosーbase das Campanhas 

da Fraternidade dc 198己  a 1989. 

Dos documentos analisados resultaram um total de 

1695 par貞grafos, 64,4% do total,considerados de temas n貰o 

relacionadロ，  a este trabalho,enquanto 939,ou seja,35,6X 

dos par'graFos, tratavam dos temas analisados. 

Os temas que preenchem a maioria dos documentos 

an al isados, e que justiFicaram a n気o inclU慮o &e outros 

textos, S笈o relacionados com a miss'o tradicional da 

I91eja, com fundamenta'3es teol6gicas e discussおes de 

pr蔵ticas nas atividades pastorais. 

Se levarmos em conta apenas os par蔵grafos 

c on s Id erad o S v'lidos, notamos que a soma daqueles 

r elac ion ados com as V和一 ias categorias de direitos humanos 

fica tem 	797 casos 	(83,8%), pr evaltecendo 	sobre 	os 

r elacionados com as categorias de democracia, 133 -. らo - 

(14に％). tim pequeno ndmer・ ‘〕  r ela&: lona a与  'it.'.as cat egor las 

19 casos(2,0%〕． Vide a Figura 6. 

Esta distribuiに笈o test哀  r elacionada さ  preocupaに気o 

da CNBB com a situac気o da populaに気o e o exercicio de seus 
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direitos, proc ur an do, no entanto, n気o discutir a politica 

inst itucional. As refer倉ncias h ordem politica 13気o, e in 

ger al, gen'ricas. 

FェGURA 6 

~ ー  猫磁ー  ．  

toa human。・曹 amocr um 

I 	 I 
1 
I 	 I 
I 	 I 
I 	 I 

, 	' 	 ' 

I 	I 
Font: e: Pesquisa Documental de Direitos Humanos,1994 
N= 939 

（〕 t ema (.ja （」 emMニ 1・・ ac:1 a aParecc de forma clara e 

p r e p on d e rant e em 	do is t ext os: 	"Por uma 	Nova ロr de m 

Coiiらt. it ucれmal・ー 	ti eに lara'；散〕  P敬storal", de l986, e 

"Exi g各flCj::13 itica1; da Ordem ticmocrat IC a", de l969, que 

sintet i'.am a VjS気() da ent: :idade 」 sobre a institucional 」． za:気o 

do novo reglmc P0liti CO. 

I 	 I 
I 	 I 

【 	 ONBB 	 l 
I 	DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS 	l 
【 	DISTRIBUI9AO DAS FREQUENCIAS 	 【  
I 	 I 
I 	 I 
~ 
I 	 I 
I 	 I 

~ 
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Uma an'lise da distribui‘気o, levando em conta 

cada 	um 	dos 	conceitos, 	I soladamente, 	indica 	uma 

pr C P0 fl derancia do item "direitos sociais",com 424 casos 

(45,2%),seguido do item "direitos civis e politicos",coin 

、 269 casos<28,6%)"Em terceiro lug ar,refer各ncias gen'ricas 

a "direito与  humanos", com 94 casos (10,Ox). O item 

"democracia polit Ic a" ir蔵  aparecer em quarto lug ar,com 73 

casos(7,8%).Vide a Figura 7. 

Esta distribui' o espelha a preocupaに気o da CNBB 

com a ordem sod al, marcada pela "opに気o pelos pobres", 

embasada nas Confer邑ricias de Medellin e'Puebla e no 

Concillo Vaticano II.Indmerois documentos. e a ma'ior parte 

das Campanhas da Fraternidade do periodo ir気o seguir este 

caminho. 

Por outro lad o, a presen'a de um percentual 

expressivo de refeでncias 胤  democracia politica explicaーse 

PClas disc:ussSes do per odo de transiに気o, que envolveu a 

Cleic 気o 〔」 e um Presidente da RepdblIc a,e na reuni気o de uma 

Ass em h l'ia 	Nacional 	Const ituinte. 	Como 	ser' 	visto 

poster ioriuerit e, isto n気o signi ・Hca que a CNBB defenda 

p r e f er eric :1 almen t e ulTia （」 emocracia P0lit :i : a, 
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FIGU」RA 7 

I 

I 	 I 
I 	 I 

】 	 GNBB 	 【  
! 	 DISTRIBUICAO DOS 	 1 
i 	 CONCEITOS 	 I 
I 	 I 
I 	 I 
~ 	 ~ 
~ 	 ~ 

I 

~ dir oM’ノpoi(tlooe 28日~議・曹競芸鷲鷲鷲日 ~ 

I 	  

、ーノ  democroIs/dIr hu 

l 	 dlr&toe eQOI&4 46,2% 	 I 

【 l 

I 	 I 
I 	 I 

Fonte:Pesquisa Doc:umental de Direitos Humanos,1994 
14= 939 

6.7.I.Campanha da Fraternidade 

' 
	 ' 	' 

A Campanha da Fraternれ」ad e, conforme exposto, 

ocupa um papel de destaque na d:ivulcj aに気o das id':ias da CNBB 

e （」 a Igreja Cat6lica. 

Foram anal:isados os text os-base das campanhas de 

19B2 a 1989, num total de 139己  Pm噴g 、・・ a ・Fo,ら ， tioら  q u aiら  419 

(3の， 1%)eram v貞lidos. 
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Esta m*dia, que varia' entre 37,0%, em i983, e 

己g ・ 5ん  ciii l 989, deve一・らe h grande vaiol一 I za臨O, dentro dos 

textos da Campanha da Fraternidade, da fundamenta癌o 

庭blica e das instruに5es para as atividades pastorais. 

肌nda que os temas das Campanhas sempre se relacionassem 

com direitos da populaに気  o, tanto de conteddo clvil e 

P0Htico como sacial, apenas parte dos documentos era 

empregado na sua discuss貰o dil一eta.Vide a Figura 8, 

FIGURA 8 

ON日B 
CAMPANHAS DA FRATERNIDADE 

PARAGRAFOS VALIDOS (%) . 

Font: e: 	F[squi.ia 	Document al de 	ri:il一 eito'; 	Humanos, 	1994 
t'= 	13己（ 82> 4 3 l-.1. JJ (C.. ..) 	148( ..o 	》  108(85) 	4 CS.J.7,(86〕己92(67) 163(82) 
161(89> 
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Como podemos constatar pelo gr貞fico,o pert:entual 

de par哀grafos v'lidos oscila sempre cm torno dc 30% do 

t ot al. Esta distribui‘芸o, por'm,n気o refletc as diferenにas 

entre as abordagens das temas direitos humanos e 

democraCia. 

A grande PrCOCUpaに気O das campanhas com temas 

sociais n気o est哀  associada h sua viflculaに芸o com o regime 

P0lit 1 (:0. As refer倉ncias h democracia(5 casos - Iにx)ou ら  

vinculaに蔵o da democracia com direitos humanos (l caso ー  

の，己％ )ocorrem em pequeno e n気o significativo ndmero de 

casos. Vide a Figura 9. 

, 

Percebe-se, atrav貞13 da an貞lise da figura 9,uma 

orienta‘航o para a busca das solucおes para os problemas 

levantados pelo tema de cada campanha no envolvimento da 

comun idade. A Campanha （」 a Fraternidade se constitui em um 

pro:es与o de mobilizaに気o social e arrecadaに篇o de fundos para 

as atividades sociais da Igreja,A P0litica est貞  incluida 

enquanto （」 endnc:1a' da opr'ss気d ao5 mais トobres e no estimulo 

h part it:いaに気o das organizac6C13 e lutas comunit&rias. 

、」五  a distribuiに蔵o dos par'grafos v哀li tios en t r e as 

diversa与  c:attgorias ' （」 et erniinada pela telTitica especifica 

de cada campanha,ainda que baia uma l:igeira predominancia 

dos par'grafos rela:ionados com direitos sociais. 



I=＝フ  z~ I~ ==' メ~ ノ~ ‘二~ ~ 

,..．■．”' 

'' 

' , 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
l 

J ノ  く  く  く  く  ろ7ぐ  
ei 由  

’プ  
ea ae 66 $4 由  62 

2 
加  '" 100 100 加o 100 100 '$4 

S 乞血  

I 
I 
~ 
I 
I 
1 
I 
I 
I 

14己  

FIGURA 9 

CNBB 
CAMPANHAS DA FRATERNIDADE 

DIREITOS HUMANOS E DEMOCRACIA 
嘱  

120 

100 ・・ 

皿 d.moaraoi.f dir hufO' 
ロ dlr&tos humano. 60- 
mdemocriote 	'n - 

20 

o 

damoor網は/ dir hum 
direi加humano. 
d.mooraola 

I 
Fonte: Pesquisa Documental de Dircitos Humanos, 1994 
N= 60(82>50(83)42(84>34(85)59(86)82(87>59(88)33(89> 

Dest a Por ma, en quan to nas・・campanhas de 198己  

(e (1 Ucaに気O), 19B5 (fome), 19B6 (terra) e l9B7('Uenor >, a 

prep on ci e r蔵n c: ia ‘ に lar a （」 as refer各n: ias a direitos soc:iais, 

nas campanhas （」 e l988 (discriminaに気o racial> e l989 

<(:oT1t.(n icaに散i so': :1 al) 	preponderaiu as refer各nc:ias a （」 :i rei t os 

c: iv i s.Em out ias,como 1983(vi ol和lc: ia> e l984 (vida)a 

diferenにa de percentuais ti気o ' grande, eq U :1li bran ci o-se. 

リお」a a Figura l0, 

40 ・・  
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A Campanha da Fraternidade,durante o periodo que 

vai da metade da d'cada de 70 ao final dos anos dc 80 foi 

um veiculo de denuncia da rcalidade social e da rcalidade 

vivida pela popula‘気o. 

F工GURA l0 

CAMPANHAS DA FRATERNIDADE CNBB 
DI8TRIBUICXO PERCENTUAL 

DOS CONCEITOS 

I 
~ 
I 
I 
~ 
I 
I 
I 
I 
I 

ANO 
I 	82 

I 
I 
I 
~ 
I 
I 
I 
I 
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I '8 ・タO加頭O姻α 
~ 
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Fonte: Pesquisa Documental （」 e Direitos Humanos, 1994 
N= 60(82>50(83>42(84>34< .' rr)59(86>82(87)59(88>33(89> 

Po tieーらe notm一  uni dccliI) ロ  nesta postura,com tuna 

mudanにa na orientaに気o dada 	s Campanhas da Fraternidade, 

Ainda que tem議ticas de cunho social n気o tenham sido 

c onipletamente 	abandonadas, 	sen teーse 	um 	retorno 	h 
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preocupaに篇o pastoral mais tradicion'l. Exemplo desta fase ' 

o tema dc 1994 ・一  f amilia. 

6.8.Conc l us6es 

A an蔵lise de conte山」o da documentaに貰o da CNBB 

permite chegar a algumas conc l us6es,com base na freqU&ncia 

ou na ausGnc:ia de determinadas categorias pesquisadas, 

No entanto, ' importante n気o basear-se apenas no 

cont eddo num'rico, mas buscar nos par貞grafos codificados 

alguns exemplos das manifesta‘行es, uma vez que,mesmo que 

em pequena quantidade, em alguns casos podem gerar 
l 

subsidios para uma compre倉ns芸o mais aprofundada da din含mica 

da CNBB. 

' pequeno o ndmero de refer倉nc ias h r elaに気o entre 

democracia e respeito aos direitos humanos.Refer倉ncias 叙  

defesa de uma democracia social tamb'm n芸o s気o frequentes. 

Na discuss気o dos ternas relacionados corn os 

direitos civis e soc iais e seu desrespeito, as refer各nc ias 

h P 0liti(:zk apare:ern em geral de forma gen'rica,aludindo h 

PUlific:L das 	el:1 t es, 	do 	grani.ic poder 	ec:on6IU i c. o, 	em 

contraponto com os pobres, 

Em alguns casos,a ol一 igein da postura apresentada 

， 	' 

（」 eve ser buscada inclusive em'document os anterior es ao 



145 

periodo em exame"Por exemplo a forma como a CWBB se 

man Hesta sobre o regime palitico nem sempre tem a mesma 

t imidez 

Por exemplo, cm 1977, no documento "Exig各ncias 

Crist気s da Ordem Politica" a entidade rejeitava a escolha 

de modelos politicos: 

A'OS 揮ODEl.os 

'Diver5Ds "lDde lロs ゴe "aa sロcjedョde deaDcrdtjca 
jd foi-am expe,ゾRICfltョdロs.Nenhm deles s禄tjsfaz 
Pl官n慕nicatE, e d busca contjnua A', (Oct A丞ノぎ  n』  ロA, ' 

1BNenhuni niodelロ  ‘ Perfejtロ  ‘フ“ de finjtjv," Pm・  
isso,tロがos sb !UCSt jon vejs e Precjsa層  ser 
contjnua nicate 舞Perfejgoadロs. lmPede-se ロ  djdよDgロョ“tentj亡ロ  4Ua ado ロs regj'Ties sg Pretemプeα 
ja questjロndwjs e rePel，ヲ‘r quajsquer refbr卿aS 
ョ1而  daque Iョs Pロr eles ,ire siwo ロ“torgaガas. '4 
Igreja aぎo Pロゴe，  ョssjn7. 疎Cejtar ョ  acusa'bo de 
jatrロ‘曹jssa o jn‘だカ jta o“ ゴg g“カyerSb , quamプロ，  aロ  
excrc了cjDda mjssまロ  evangel “ョdora, denuncja o 
P督cadロ， questjona ョSFectos 'tjco5 de "a sjsteIwa 
ロ“ mスか1ロ  e alerta coatra D Pe'ゴg‘フ  ゴe unisjstenia 、ノjl” ョ  se cロnst""jI” ・ a P1dP,ゴョ  razbフ  ゴe Se,- ゴロ  
E5tadD. 

i3 片  lgreja, Peia s"a hjerai・quia, aio se aわゾカ戚  
fun 3es que aio lhe cロaP E t Ci7i. n'cai PrロPふ了  
estrョte虹ョs ロ“ niodelロs altematハーロsぎ  層ョs ョn"ncia 
alg"ns Priac了Plos カ‘sjcロs Vjs執ndo ョロ  
aPer feizoaaientロ  ゴじs nwdelロs.Entretョntロ，  a 稽  
na o Pode ser jastruaren tョlj己・aゴョ  a seI-マ“D de "mョ  
jdcologla, ncar ロ  crjstjaaj51110 relプ“ljげロ  ョロ  
fen0111e n ロ  じ“lt"Iーミ1, en,・ nロ(ITe ゴE'c“ルs Vョ lm一es se 
Pret.'n da fョ lar PョI“萩  ルstjficar doutIゾnas que lhe 
s戴ソ  alhlヲ．どas, .i承マロ log.f萩g‘フ“ niode lo育．  ・、.4・ 

Esta vis貰o transmite a postura da ェgreja acima do 

mundo terreno. Seu crivolvimento est貞  na （」 endncia e na 

40 Documentos CNBB ri! l.,1977.p的． 13, 

・’・’4. 
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discuss貨o dos aspectos ' ticos. Mas n貧o entra no m'rito da 

pr ei' e rancia por este ou daquele modelo 

A postura de observador acima do ・ mundo dos 

homens, entretanto, ' quebrada em outros momentos. Em 

documento pロsterior a realidade concreta brasileira ' 

discutida, assumindo a CNBB uma posic貰o em relac貨o a certas 

exigミncias para a realizaに芸o da ordem democr貞tica: 

O COfl7rOfl7jsSO FOIどti co 

I5. Coatporta ロ  reg加日  deivocrdtjcロ  ゴjversョs 
altemativa5 regal尋tdrj禄s da rePresea t a'ao 
pロP"lar e do Proce5sロ  elejtDi-a l, den t re ロs g"ajS 
Podeiw ロ5 pa,一tjdロs exercer s"as Pre ferβncjas. 
tajs alternaくivas, eat,一etantロ，  sera o leg4ヤaS 
na I耳Emロョ  eg 可ug v』aD』 ‘2ごalどW d と’7ど‘'vα 
part icipa‘ぎ0 pol了tica de todo o pOVOs a 
万herdade dロs indハrどd"Ds e dョs organ jza‘・占e5 
j n t eI一α密げj山ゾas da sロcjeげョde e assegarenr ロ  落‘ヲs'" 
P膚育ロ  ao votロ ‘加  ごada cjda iiぎlフ． 4'I. ' 

Estes s気o dois exemplos diferentes de como a 

quest蓑o da ordem politica ' encarada nos documentos da 

,CNBB.N.a documentado que foi objeto de an蔵lise,, ainda q LC 

as manifestaに5es tenham sido em pequeno ndm er o,aparece uma 

pos玩貨o definida 	sobre a 	ordem democr貞t ica ・ 	Alguns 

documentos tem o objetivo especifico de refletir a ordem 

p C)lit :1 c a, apresentando!I ent鍬),a vis気o da enti（」 ade ・  

Um destes documentos apresenta o modelo de 

democracia postulado pela CNBB: 

41 Documentos CHBB ii,22,1981,p的  8. 
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A!Deaiocracね  palどtira e dea7orracia social 

jP A deaiocracja, hロル  ロbjetD de con senso 
tiacjana l, ear pa了ses coara o BrasH,iria rca dos por 
estas f'‘フririas jaacejtdc/cj5 de jaj‘博idade sロ亡jal, 
aio consjste apenas na prcserva"'o das 
万berdades POl了tjcas, CロnsjSt膚  tョ層b ar nmγ 
Proce sso de jarar poraにまロ  dまs grandes iria ssas ョ  
fornras superiores de e‘九にac勲  e ゴe cdPacjta'ao, 
a mll indlhor nムノC I de 、dげa e 』  Plena part元jPa'a,'ao 
nas de亡jsoes Pdbl元as. A dearocracja Pロlどtjca ' 
“αョ  f01・aiョ  e uIv Plでー1”どgujsjtD, cuル  cm t eddロ  e 
dest jna‘ぎロ  ‘ a dearorracja socjal.AssjIr, 店a加  
j層Partaate que a terniCjdade ゴaS sロIu 3es e daS 
I-ど轟フ,"aias 'wri anthiente araralき  as perspectivas4プe 
conルato que hまロ deo,ゾent毒,“ 禄s ロPに占irs, A'4' 

O teor deste par'grafo n芸o deixa ddvidas sobre a 

opに気o da CNBB por uma democracia social, ainda que n'o se 

defina exatamente em que consistiria, Como' apresentado por 

J.F. R'gis de Morais(i982>, a CNBB tem a clareza em 

'fast ar o mod'lo capitalista e a experi&ncia d6 sらcialismo 

real,propondo uma terceira forma de organizaに気o social, 

Est a,no entanto,' bastante indefinida. 

Esta posiに蓑o ' referendada por outro documento, 

da d'cada dc 80: 

， 	‘ 

8．  刀  aroarentロ  Pロlft元D 'lue Vハ'caro5 ' de 
trョasjca o.Este aio se lゴai'ta,nロ  entaatロ，  点  
Pョssョgear プロ  ロIゴenョaentロ  jnstjtucjonョ l he1ゴaげロ ‘ゴロ  
reg j ale aateIゴor ao ,-een contrロ  da deaロcrョじia 
PロIどtjca.Elョ  se ja5亡reYC nutri Proces5ロ  hjstげIゴcロ  
arajs denso e Pereinanente ゴg suPei-ac.ぎo ゴl了  uaia 
Socjeげョゴe eljtjgta, que e.ecl“．どげロs カen日たCjロg do 
O' CslョnマolVどa,・entロ  granゴes Parじ・‘ョ1ョs da populョc議フ  - 
,4ロ  are sn・ロ  tcarpロ，  カ“sca mria ブemフcracja t a ath ear 
econ6anca e social que estenda a todos a 
condi io de cjげョdia PartjcjP摂ate e 亡0ー  
resPon sホノ，ョ lna l"t疎  Pela arelhoパa das conげjcoes 
CロXetムノ、ョSlプ膚  v.1ゴ疎， 49 

42 op.cit.,p的 i0. 
43 tiocument.os CI4BB fl2 36,i 986,pま  g s.5 e 6 
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Nota-se., nas pos"6es da CNBB,ainda resquiC iOs 

de um certo desenvolviment ismo, demonstrando as cis6es 

internas existentes・  conforme aponta R'gis de Morais 

(1982〉・  No documento de i977, por exempl。，  em outro 
par' g r a f o ・  che9a-se a legit加ar o autor ユ tarismo., desde para 

viabilizar o desenvolvimento flecess貞r io ao bem estar da 

populaに貨o 。  

A CNBB ' um 6rg菩o que possui diverg倉nc ias 
internas ・  Estas levam a determinadas contradjc5es nas suas 

man i fest aに  6es exterior es ・  Ent ret anto n蔵。  se pode descartar 
' 

。  alcance da atua臨。  da Igreja Cat6lica.Mu ito al'm das 

manifestaに3es dos bispos ・ a atua魂。  na base,nas CEBs e nas 
past ora is ・  atinge 	uma grande 	pai-cela da 	populac気。，  
contribuindo flo seu processo de organiza魂。  social e 
Part icipaに胤O P0lit ica. 

Por outro lad。・ ainda que em documentos' comd 。  
citado haja manュ festa魂。  li・Ieq uiVtxa ties ta p refer6n c ユa,na 
maユ。r parte de seus documentog a CNBB enfoca o p roblema dos 

心r eltas Sociais ・  bern cama das direitos civis, fora d。  
contexto do regime paHt ico dernocr't ico. 

Corno foi apontad。 ， um dois print.:ユpais canaユs de 

comunica臨。  da CI'4BB com a sociedade, a Campanha da 

Fraternidade ・  em pouquissimos casos faz refer各ncias ふ  
necessidade de democrat izaにミo,ou de uma democracia para 。  
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atendimento das necessidades do povo apontadas pelo tema da 

campanha. 

Dado o contexto da ェgreja Cat6lica hoje, a 

quest貨o que fica ' saber se esta postura ' determinada por 

uma real separado entre ordem social e ordem poHtica ou 

se este cロr te ' determinado pelas limitaに6es da eitrutura 

da Igreja e pelas diverg倉ncias internas existentes. 

Sua n気o interven‘気o direta no processo politico, 

que leva a uma certa cautela nas manifestaに6es sobre a 

ordem politica,n貨o impede que,indiretamente, seu discurso 
I 	 I , 

a favor dos pobres e por direitos humanos tenha grande 

alCarice. 



CAPITULO 7 

ANISTIA INTERNACIONAL 

7.I.A Hist6ria 

A Anistia Internacional ' uma organizaに胤o n気o.- 

9ロvernamental, de car貞ter internacional, com sede cm 

Londres, e organizada em todo o mundo,atrav's de grupos, 

que se rednem em seに6es nacionais, formada por membros 

vol unt貞rios. Em seus documentos ' encontrada a definido: 

.U4 Al nUIva dIljca fI・a虫？；  ロ膚ロv加entD mmd，ョI 
gUe traカalh載  PeIa ljカerta''o de PIゴSjonejrロs de 
cDn scien亡jョ，  Por fuigamentos ルStロs Para os 
Pre sos PロI了tjcロS 官  Pelロ  fimda toI-tw~a e daS 
e,(ecu'3eい’.44 

Foi fundada em l961,cm um movimento desencadeado 

pelo advogado inglミs Peter Benenson,que lan'ou um apelo em 

um artigo mnt itulado "Os,prいioneiros 	esqueいdos'’ ・  

publicado no jornal Observer, cm 28 dc maio de l961, 

Preocupado com a viola‘気o de direitos civis,prop6s atrav's 

do art i90 publicado no jornal a rcalizaに気ode uma campanha 

que lutasse para impedir sua ocorrミnc ia, 

'"b ra 5ea ルi-nョ l em qualque r ゴja dョ  semana e 
encロntrョIゴ  良  nロt了ciョ  sロbI"E・  ョ lgmr l"gョr ゴロ  niunゴO onゴe 
algu nT' PI・esD,to,で“I・ョdロ  o" ek・ecutadD porque suas 
ロPjnjふョs ロ“ s"a '-eljgjgo sto jna亡ejtdyejs Pまra seu 
goverao -..0 Xejtor do jornal tear uma revoltante 
Sen5ョ‘』‘D de jI昨・ロten亡jョ．  Nロ  entaritロぎ  se esseS 

44 ANISTIA INTERNACIONAL,1987(Manual> p的． 40. 

15e 
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sen t j iwen tロs de repulsa eiu tedo o #wunlブロ Pudesseaw ser 
unidos enr wwa acまロ  cenruni, algo de efjcaz poderja ser 
fejto-,.O i (ffPOlでante ' arobjljご者I"a opjaj駈, pdlilira A'. ■ 

O apelo de Benenson, que foi tamb'm reproduzido 

no Le Monde do mesmo dia,repercutiu em diversos jornais em 

outros paises. Ele,com a colaboraに芸o de dois amigos,Eric 

Baker e 	Louis Blom-Coop e r, 	propunha 	uma 	campanha, 

intitulada "Apelo pela Anistia,i96i,com os objetivos que 

serviram de base para os atuais principios de atuaに気o da 

Anistia: 

A'I4PPeal for 4 wnesty, "" 

A'1"HE Alffs 
I. riフ  wロrk jflipartjョIly for t占e rei日ョse ロf those 
iflip Iゴsongげ  f'Dl'theか  OPjajons. 
B. riフ  seek f’ロI- thear a f'ajI- aaゴ P“カljc'trj親I.,. 
3．  ル  enlarge the Rjght Df ,4sylm, aaゴ  he'p 
Pロljtjcal refugees to たadwロrk. 
4. 7iフ  urge Ef’官亡ti ye jatematjon al nrachjnery tロ  
gua rantCe fI-Cedoni of opjajon" A'4' 

A campanha propunha a coleta e divulgac気o de 

informaに6es sobre pessoas presas pela defesa de id'ias, 

acreditando no poder da comunicac気o para influir na sua 

I ibertaに気o, O artigo trazia alguns casos de violaに3es, 

balanceados para incluir igualmente paises do bloco 

cap italista, do blOCO comunista e do terceiro mundo. 

A id'ia consistia em colocar em contato pessoas 

que vivessem pr6ximas e que desejassem colaborar na defesa 

de direitol三  humanos, formando grupos. Cada grupo adotaria 

45 Peter Beneriらon apud IDOETA,J, I日5,p的． 59,, 
46 Peter Benenson,apud AWfl3TT.AI T.R偏CIONAL,i 9B6,p如． 9.E;ta obra 
reproduz integralmente o art畑o de Beneらot" 
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um prisioneiro, passando ・ a atuar fazendo contatos com o 

Governo respons'vel pela pris気o, atrav's de cartas, 

enviando ajuda para a familia do preso, etc. Segundo 

Jonathan Power (1981)est a ' uma bem sucedida adapta‘慧o da 

cultura comunal inglesa, 

A id'ia encontrou muitos adeptos, e apds apenas 

oitロ  semanas ocorria em しuxemburgo um encontro entre 

adeptos de diferentes paises, quando se decidiu que, ao 

contr'rio de uma campanha de um ano,o movimento deveria 

ser permanente,mudando seu nome para Anistia ェnternacional 

(Amnestj International). No Hnal de 1961 j貞  existiam 

grupos na B'lgica, Gr'c ia, Austr'lia, Su'cia, Noruega, 

Su玩a, Frah"' Alemanha Ocidental ，  ェr 1d n da, Holaida, l Gr貰ー  

Bretanha e Estados Unidos. 

Uma colaboraに笈o importante na estruturado da 

Anistia foi dada por Sean MacBride. 4, (POWER, 1981>Seus 

contatos permitiram o planejamento das primeiras viagens de 

」 membros 4a 一  Anistia 旦  contatos com di"gentes de govern,os de 

paises nos quais haviam "presas de consci各nc ia". 

AP6s um inicio bem sucedido,em l964 ocorre a 

primeira controv'rsia,causada pelo c:aso de Nelson Mandela. 

47 Sean hac:Bride,um irlandes,ministrロ do exterior do Eire cm 1948,' 
conhecido n'o s6 por sua atuaぷC) na JJNESCO, mas por ser o ilnico homem 
a ganhar tanto o Frミmiロ Nobel da Paz como o Pr伽io Lミnin da Paz. 



sua liberta‘芸o devido れ  s irregularidades no 

h tortura na pris貨o.Surge outro dos principio 

Anistia. 
' 
	 I 	 , 

defender ia 

proc esらo c 

b貞sicos da 
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Mandela,adotado como preso de consciancia em 

1962,preso por protestar contra o apartheid, em 1964 ' 

julgado por sabotagem e condenado 叙  pris貨o perp'tua.Est e 

fato gerou um debate entre os membros da Anistia,se ele 

deveria ser mantido como um preso de consci倉nc ia,uma vez 

que havia utnizado a viol&ncia em seus protestos, Ap6s uma 

votaにgo entre os membros,, decidiu-se que a Anistia n貰o 

adotaria como presos de consci邑ncia aqueles que defendessem 

o uso da vial各nc ia.No caso de Mandela,'este n芸o seria mais 

considerado prisioneiro de consc i&nc ia, mas a Anistia 

Para Pdwer (1981),o principio de n気o considerar 

prisioneiros de consciミncia aqueles que defendem o uso da 

viol各ncia Poi tamb'm uma maneira de ganhar a confian'a de 

setores d鳥  centro e direita, em uma d'cada em que a 

guerrilha era uma forma comum de atua雌O \POHt ica・  

Outra quest芸o abalaria a Anistia entre l966 e 

i967,quase levando ao seu fim,o que levou 熱  saida de seu 

fundador, B en en son, 	at' en t気o 	Presidente da Anistia 

Interna cれmal,e a uma reformulaに気o da organizaに気o. 

O problema inicia com as investigaに5CS sobre 

Vlolac:8es de direitos humanos em Aden4'', por tropas 

48 Col6nia brit含nica,at' i967.Hoje,'Rep iblica Popular Bemocr'tica do 
I各men, 
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britミnicas. Feita uma invest igaに貨o por um enviado da seに気o 

sueca da Anistia Internacional, constatouー,5e a existミnc ia 

de detenにうes ilegais e maus-tratos. O relat6rio ' entregue 

叙  Secretaria-Geral em Londres, que n笈o o divulga, 

supostamente por pressちes do Foreign Office,Benenson leva 

o texto para a Su'cia, onde ' publi cad o" A imprensa 

brit倉nica acusa o enviado sueco,que era descendente de 

curdos, de preconceito.As suspeitas de Beneson pela n貰o 

divulgaに気o do relat6rio recaem sobre o Secret議rio-Geral, 

Robert Swann,que antes de atuar na Anistia era funcion'rio 

do Foreign Office. 

Camplicac6es s気o acresciぬs com aI denanc、a.de que 

Benenson teria utilizado seus contatos com o Governo 

Britミnico para receber doaに6es,O fato ' confirmado, sendo 

que Benenson explica que as doaに3es tinham sido secretas a 

pedido do Governo. 

Em uma situaに気o de crま与e.aguda 'rEtne-se 倉  m .marにo 

de l967 o c:omit各  executivo, que aceita a rendncia de 

Beneson e extingue o posto de Presidente, substituido pelo 

de diretor-geral (denominado ap6s secret和・ i o - geral ).Eric 

Baker, urn doe. fundadores, ' indicado para o cargo. A 

proposta de Beneson de mudar a sede da Anistia 

Inモernac ioanl para um pais neutro n気o ' aceita, 

A situaに気o fica crit ica,uma vez que grande parte 

da estrutura e aに6es da Anistia eram garantidas pela 
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intervenに気o de Benensan,Mas Baker obt'm sucesso e o novo ー  

secret'rio-geral que assume em julho de i968,Martin Ennals 

encontra a entidade reforcada. 

Nesta crise origina-se outro dos pontos de honra 

da Anistia: n買o aceitar contribui‘おes financeiras de 

governos para seu funcionamento, 

independ'ncia e imparcialidade. 

como garantia de 

, 

Seu funcionamento ' gdrant ido por contr,buiにうes 
r 	 ・ 	~ 

dos scScios, campanhas para arrecada魂。 de fundos', j atravs 

de shows,venda de cartazes e publicaにoes. 
l 
	

1‘ ユ  

Ennals permaneceu no cargo por doze anos,durante 

os quais a entidade cresceu em tamanho, importミncia e 

adeptos. 

O crescimento da Anistia em todo o mundo 

sur p re en deu mesmo 	sua -direに気o. 	Em i970 lo 'orにamento 

mnt ernac ional da entidade era de 28.74i libras e contava 

corn i9 pessoas no secretariado internacional. Haviam 27 

sec行es e 850 grupos ．  、蟻  em l980 o orcamento era de 

I.666.230lI bras, o secretariado tinha l5e p es so as,haviam 

39 se:おes nacionais e 2200 grupos em todo o mundo,4' 

Destaca-se em sua atuaに笈o o acompanhamentロ  das 

violaに6es de direitos humanos durante a ditadura militar 

49 tiado5 citadoら  em ANISTIA INTERNACIONAL,I986,p的． i2t. 
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bras ilei r a, Mesmo tendo negada a entrada de uma delega‘芭o 

no pais, foram coletadas informaに6es e publicado em i972 o 

"Relat6rio de Alega妬es de 丁ortura no Brasil",que foi o 

primeiro documento da Anistia dedicado exclusivament e ' 

t or t u r a. O relat6rio analisava casos, os procedimentos 

judiciais e descrevia t'cnicas de tortura utilizadas pela 

repress首o brasileira. 

O sistema de "Aに6es Urgentes",urna sistem'tica de 

trabalho que hoje faz parte do cotidiano da Anistia,que 

consiste na 	mobilizaに気o r貞pida de grande esfor'o 一  de 

imprensa e diplomac ia, diante da necessidade de a‘貰o 
, 

imediata, foi desenvolvido 	como resultado da, experi倉ncia 

com o Brasil. 

Por sua atuaに芸o na defesa de Direitos Humanos a 

Anistia Internacional recebeu o Pr&mio Nobel da Paz de 

1.977. 

・‘41:’ 	~ーー‘ 	 一  r．  ー‘ ． 	 一 	 ．+ 	' ,'" 	 ．‘ ー  

A ciれada 	n気o foi 	completainent e 	llyre 	de 

mnt ran qUllidades,Um dos motivos foi o caso do grupo 

terrorist a Ba ad e r - Mci n ho f, no qual a Anistia teve um papel 

ativo na （」 efesa de condiに行es adequadas de tratamento para 

os presos, o que provocou alguma ccleuma,inclusive com a 

quebra do pl一 incipio de I,篇o atuaに笈o interna e a intervcnにミo 

（」 a se‘気o alem貰  da Anistia Internacional, 
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Em julho de 1980 Thomas Hammarberg, da se‘航o 

sueca da Anistia assume a Secretaria-Geral, Uma das' 

preocupaに6es centrais, ent気o,era expandir o movimento em 

paises da 4frica, asia e Am'rica Latina,uma vez que seu 

crescimento se deu principalmente na Europa. 

A Sec貰o brasいeira foi criada somente em 1985, 

uma vez que o regime militar n気o permitiu anteriormente sua 

instala‘貰o. 

Durante a d'cada de 80 muitas seに6es novas s慧o 

criadas, contando, cm 1990,com 44 seに5es nacionais e 4149 

grupos locaや・  Em 25 paises havia a atuaに首o de grupos sem 

ainda existir seに笈o. 

7.2.. Principios ー  o "mandato" 

Segundo a proposta de atuaに貰o da entidade,esta 

considera ter um mandato, na defesa de prisioneiros, em 

tr6s' niveisど 
	 ' 

	 ' 

ー  De forma geral, opおe-se a tratamento cruel ou 

degradante, bem como a tortura e a pena de morte para todos 

os prisioneiros; 

ー  Defende a realizac気o de julgamentos imediatos e 

justos para todos os presos p0lit icos' 

ー  Busca a libertac気o de prisioneiros de 

consci'ncia. Na definiに気o da' Anistia, prisioneiro de 

~ 

1 	1 ， 	」  
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consc i各nc ia ' 	todo aquele 	que foi detido devido 胤  

ideolagia, cor, sexo,origem ' tnica,lingua ou religi貰o, 

que n貰o utilizou ou defendeu a vial'ncia. 

Esta limitac気o,originada na proposta de Beneson, 

' justificada pela entidade. Segundo o Manual(documento 

b'sico de apresentado da Anistia Internacional aos 

membros): 

A'i4AI dedica-sg a Prote ger reiでロs djrejtos 
マae so v !云liフs para tロda a haawanidade. as 
dHcren'as 5ロgjajs 膚  cult arajs gびe'existEar aロ  
mUndロ  naロ  an"Ia層  膚5r膚S ロユ”」rロS；  冒Ies 
t ra nsceadeni as dj、ds占es de nacjanalたlade,ra'a 
c"ltara, reijgj気フ  E PロI女jca. estes pria ripルS 
5まロ．l ds‘ 車1-ejtas h“膚禄nロ奪  jatem acjana ln7eQte 
recohhecたブロs, gue governos e層  ’tロdロ  o iandiフ  t'Iγ 
ョcejtaゴロ  e 'llれg fロrnra膚  戸arte da heran'a dョs 
c"Iルras dロ  mmげロ．了  '4jada 'w田  cふガgロs e 
Procedi評冒htDs ル1どdjcos varje膚 de“膚 Pais para ロ
ロatroe dど  c"ltara Pama c"ltara, certaS jd iaS 
fan da mm t長 js Perawanereai coarans；  ・ロs Valares 
Perenes ゴま  ル言ti aF iarparcia lidaゴe, tロleI-まflCja, 
camp改幻《・煎フ  膚  h“膚anjdade. ' '8' 

No mesmo sentidロ  a manifestaに貰o inclulda no 

Informe 1978, PCla preocupaに気o da forma:笈o de um mito em 

torno da Anistia ェnt ernac ional na solu‘貰o de todas as 

quest6CS CflVOlvendo direitos humanos: 

A柵mlest:!i Intematjロnョ l js nロt 藻  dローgooげeI- 
fロI- all Pロ5誠カ le cョases, jt has ョ  I-esわゾct膚げ  
ma ada te"It ,orks for the release of pm肩oners 
ロf COn SCjence 	ョaゴ  agョ jn5t tmで川・e arid 
eKecutjons, b"t js nロt jnVロlyeゴ  jri wロi-k agョ jast 
anca nip iojnreat ぎ  starvation 	or 	othem 	social 
deseases" 0い一  platform is the Unム'ersa 1 
peclaratjロn ロf Hthvan Rightsβ adロPteゴ  thjrty 
jears agD カy the aョtjons pf the wロ1ld．班thin 
that かamマ  i4nrnesty Intemaatjロnal con rcatmates 

50 ANISTIA INTERNACIONAL, 1987,p的． 40. 

’・叱  
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jte reeourcee on Pョrtjruiar ba盲jc・  Cjvil and 
PDljtjcal ,ゾghtS. 

A'W巨  do not rover a カroader spertrufff. th加  
je not カecause we jgn ore the j"Pa,でance of al1 
the ロthe1 Fjghts，  カUt bera ug膚  w‘ョ  recognjze that 
mョ cョn on Iy achjgye con crcte results "lithjn set 
1j膚jts..'.S"' 

As limitaにちes do "mandato" da Anistia levar am と  

necessidade de delimitar e explicar algumas nuances de seu 

posicionamento. Um destes pontos ' o uso da violancia.Os 

documentos da entidade explicam que esta n芸o ' contra ou a 

favor do uso politico da viol各ncia.No entanto,cxclui do 

seu conceito de "preso de consci倉ncia" aqueles que defendem 

ou utilizaram a viol'ncia, para evitar dissens6es e 

prejuizos ao seu t十abaiho. 

. 
	 ' 

Como principio geral de atua‘気o n気o h' 

envolvimento dos membros com as quest6es que envolvem o seu 

pr6prio pais de origem. 

O principio de n買o envolvimento P0Htico lhe d' a 

garantia de idoneidade para fazer critica a qualquer pa妬・  

independente do regime poHtico ou sistema econ6mico 

Vigente. 

S t' g ueーse a este principio o de n気o valor ac気o dos 

regimes polit icos. 	Segundo 	o 	Estatuto 	da 	Anistia 

エnt ernac ion ai: 

'We TODOS ~ E) A たn げe alcanzar el ロbルtiva 
anteパorarente arencionaゴO [ o mandato］  月HWISl"lA 

51 ANIST工A IWTERNACIOF4AL, 1936,p細． 1舶．  
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1Nl'ERM4Cn7N4L ゴeb膚I"d; a, 膚antener en todロ  
,on,renLo eqばIル1ゴO C177 SUS aitividades en los 
・ガfei-ente Pafses, en reZa亡表*7cロn las げjstjntaS 
jdeロlogjas y agrupacjones Pロlftjca5 ‘ どk・jstentes 
en elIrandロ,‘い嘱電  

Esta determinado leva a Anistia a n貨o fazer 

considera'3es acerca do regime politico que rege os paises 

sobre os' quais atua ou investiga. lias n気o significa que 

descロnheにa este fato: uma das normas utilizadas na 

distribu“貨o de casos aos grupos,desde o princ却io,era o 

"balanceamento" entre, casos que envolvessem paises de 

regime capitalista, socialista e do terceiro mundo, 

evit andロ  que' um determinado grupo ou se直o 	fosse 

ident iHcado como 一  - pr6'ou contraI'um dos blocos pela 
' 

acumula雌o de casos reぬtivos'a pa ses de um determinados 

sistema politico ou econ6mico. 

7.3.Formas de Atuaにミo 

7.3.I.Adoに気o de Presos 

A forma b'sica de atuado da Anistia ' a adoに気o 

（」 e prisioneiros por seus grupos, passando o grupo a manter 

contato com o prisioneiro (que ' sempre de outro paiS>,C C) fli 

as autor ム」ades do paiら ， imp r e nsa, parentes,etc,atrav's de 

cartas, tele g ramas, 	etc, procurando 	influir na 	sua 

1ibertaに気o ou garantia de .julgamento justo e -condic3es 

adequadas de pris気o,conforme o caso. 

52 Estatuto da AnistIa Internacional,Art:igo E. 
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Como atividade complementar ' oferecida 'ajuda 

humanit'ria a famnlares ou aos pr6prios presos,ou ainda a 

refugiados que abandonaram seus paises para evitar 

tornarem-se presos de consciencia. 

7,3.2,Campanhas 

Durante a d'cada de 70,s niindo a limitaぷ。 da 

atua‘気o apenas em casos indi,iduais,a Anistia passa a 

realizar campanhas, peri6dicas ou permanentes,acerca de 

determinados tinas considerados mais relevantes. 

Foram realizadas,p。ト ex加pl可 campanhas' c6ntra a 

morte de crian'as, e contra a venda de armas(esta criando 

ruidosa pol合mica em relaに貨o a estar ou nミo incluida a venda 

de armas dentro do mandatロ  da Anistia). 

Duas' campanhas de car貞ter permanente t巨m 

d est a que:a Campanha contra a Pena 1de Morte e a Campanha 

para Aboliに航o da Tortura. 

7,3.3.Educac笈o 

Outro ponto de atuaに気o ' na quest気o de educaに芸o 

para Os direitos humanos. Preocupada com a forma‘気o das 

geraに5es futuras, dos membros das forにas de seguranca e da 

pop Ulaに貰o em 	geral, a Anistia estimula trabalhos de 

divulg aに気o e formaに貨o sobre direitos humanos. 
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A Seに貨o Brasileira da Anistia Internacional t em 

evoluido bastante neste campo, promovendo cursos ・  

semin'rios e inclusive desenvolvendo metodologias para o 

ensino de direitos humanos na sala de'aula. 

7.3.4. Coopera‘貰o 

A Anistia ェnternac ional, entre suas atividades・  

atua como 6rg気o consultivo de diversos organismos 

internacionais, como a ONU,a Organiza‘蔵o ェnternacional H do 
与  

Trabalho （口IT) e a Organizaに貰ロ  dos Estadoら  Americanos 

(OEA).Faz relat6riios de viola声e5,colabora na 声SCtrtSS釦  

ide novos tratados e na propositura de medidas que assegurem 

o cumprimento dos direitos humanos incluldos em seu 

mandato. 

7.4 Mudan'as 

o'andato da Anistia Internacional define de 

maneira estreita suas ' reas de atuaに気o"A mudan'a do perfil 

das violaに占es de direitos humanos no mundo exigiu・  no 

entanto, um esforco de interpretaに貰o para enquadrar as 

novas situaに6es. 

No final dos anos 70 surge a quest貨o dos 

desaparecimentos e assassinatos P0Hticos em massa.N貰o se 

tratava mais apenas da quest貸o da pris気o ilegal e tortura ・  
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mas do desaparecirnentロ， corn posterior morte comprovada ou 

nao,de cidadぎos,por parte de agentes do Estado ou grupos 

para-militares, como a coniv倉ncia claquele.Estas situaに6es 

foram classiHcadas como execuに石es extra-iud叱iais e・  

portanto, uma forma velada de pena de morte ・  

Outra quest貨o,na qual se Incluiu o Brasn, foi a 

mudanにa do tipo de viol壱ncia constatado, a partir da 

liberal izaに気o politica do reg細e.Deixando de haver presos 

politicos e tortura aos advers貞rios do regime・ comeca a 

emergir a realidade da viol丑ncia tolerada pelo Estado 

''contra os mais pobres. 

rI 4 

Em 4 de agosto dc 1980 ' emitido um apelo de a魂o 

urgente, diante da morte do lidcr sindical rural 凪I son 

Souza Pinheiro, cm 28 dc julho de 1980.A Anistia descobre 

a realidade da viol倉ncia no campo,que preencher哀  boa parte 

de seus relat6rios sobre o Brasil na clれada de 一 80ffi 

principalmente ap6s 1985,quando as questSes relativas a 

pun iにoes"la aI de geguranca Nacional desa霞r cc em. と気a 

quest気o merecer' um relat6rio especial, analisado nesta 

cliら与ertaにぎo. 凹，  

Segundo Jonathan Power (198l) est e ' U UI （」 os 

dilemas da Anistia na reinterpreta‘気o （」 e seu mandato: a 

心SCUS5気O da quest貰o social no campo est貞  fora de seus 

objet ivos.Portanto, enquanto n気o se consuma o assassinato 

53 酬I STIA INTERNACIONAL, Viol各ncia autorizada naら ‘reaら r ur ai・与・  
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ou a prisミo arbitr貞ria, a quest気o estaria al'm de seu 

alCanCe, 

A realidade mostra uma interpretac気o mais li b era I 

dos limites do mandato, incluindo tamb'm casos de viol&ncia 

urbana 憎  a violencia contra os 』  ndios．鵬喝  Ao contr'rio da 

justifica‘貨o dada h quest貰o dos ,esaparecimentos ・  nem 

sempre os mandantes ou executores das mortes e viola'a'a oes 

慮o agentes do Estado. A este pode ser imputada a omiss気o 

ou coniv邑ncia. 

Por sua origem e estrutura as mudan'as no 

pb航cionamento I e at ua雌o da Anistia ェnterna亡痛nal ぬ。 」  

lentas e bem estudas, inclusive como forma de preservar sua 

credibilidade. A busca da expans気o,ainda que restrita, d e' 

seuslimites de atuaに首o ',no entanto,uma garantia de 

renovaに貨o da entidade,para que se mantenha com o mesmo 

vigor que caracterizaram suas primeiras tr邑s d'cadas de 

ec is t各n cia. 	 ● L ' 

7.5 Anまlise dos Documentos 

Foram analisados um total de l297 par'grafos dos 

documentos da Anistia Internacional. A principal fonte de 

consulta foram os ェnformes Anuais da entidade.Comp leta-se 

a documentaに気o com dois doss癒s sobre a viol'ncia urbana e 

54 ANISTIA INTERNACIONAL,Br as i 1 ~ tortura e execu'6es extra-judiciais 
nas cidades brasneiras; id.,N6ci Somos a Terra~ A luta dos povos 
ind軸enas no Brasil por seus direitos humanos. 
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r U r al no Brasil e um texto de discuss篇o da pena de morte, 

que foi o dnico documento publicado pela Se‘気o Brasileira 

da Anistia Internacioanl, no periodo, que foi possivel 

obter. 

A parte analisada dos informes consistia, via de 

regra, em uma introdu轟o,com relatos sobre a 白  itua疎o dos 

direitos humanos no mundo, seguida de uma apresenta‘貨o da 

Anistia e seus objetivos e de uma apresenta‘胤o das formas 

de cooperaに気o da Anistia com organismos internacionais ・  No 

r elatdrio p一ropriamente dito,que consiste num relato da 

situa貢o de violaに6es de direitos humanos, por pais ・ foi 

analisado o capitulo referente ao Brasil. 
. 

Foram utnizados os informes entre os anos 83 e 

90.A diferenにa de datas se deve ao fato da Anistia 

publicar no prmtゴpio do ano seguinte as atividades do ano 

anterior. Assim, o 加forme l 983 trata dos eventos de l982, 

por exemplo. 

， 	’ 

Os dossiミS consistem na ap 、一 e sent aに気O de （」 ad os, 

dendncias e an'lise sobre casos especiHcos de violaに6es de 

direitos humanos" 

A caracterist託a desta do:umentaに気o, tie ser 

iii ate r ial tie divulga‘気o e denincia sobre direitos humanos 

1he d' uma grande homogeneidade' Por isso,do total (I C l297 

par'grafos analisa dos, l032 (79,6%> foram classi ficados 
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（ニorno v'lidos e 265(20,4%)corno n篇o V貞lidos para a an貞li se 

de conteddo. 

Esta homogeneidade permitiu que embora o ndme r o 

de par'grafos e documentos analisados tenha sido menor que 

das outras entidades, o ndmero de paragrafos v'lidos para a 

analiらe foi maiロr. 

Os par'grafos considerados n貨o v'lidos na maior 

parte dos casos abordavam questうes internas h Anistia ・ como 

sua estrutura, forma de financiamento ou forma de atua臨o・  

Os objetivos e proposta de atua臨o da Anistia 頭o 

facilmente notad弱  na an貞lise da distribu比各o das1 

f te qUミncias dos conceitos, 

A distribuic:気o entre as categorias direitos 

humanos e democracia ' quase impossibilitada, diante da 

distribui姫o de l caso(0,lx>referente a democracia ・ l029 

casos,(99,7%)''referentes a direitos humanos e g c● s os, 

(g， 己％>ciue vinculain de'no（二 r a cia e cii reitos humanos ・ vide a 

Figura ii. 

Esta distribui臨o ' （」 evi（」 a h proposta da Anistia 

de defendel・  os dil~citos humanos independente de quest6es 

P0lit icas internas dos paises abordados" 
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FIGURA lI 
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Fonte: Pesquisa Documental ci e nir.eitos Humanos, 1994 
N= le3己  

o re'1l爪e 

P0litica 

human os. 

A Anistia Internacional na oleva cm considera‘気o 

P0Htico do paム; e st.ta forma （」 e organizaに気C.) 

como principio tara o respeito aos direitos 

Oitro ponto da proposta de atuaに気o da An 1st: ia que 

' clarcado Pcla d:istribuiに気o das freciU'ncias ' o t:ip〔）  

（」 ireitos humanos que a ent idade destaca para defender:o 

（」 irei t （〕  a liberdade e seus conseqUentes: liberdade de 
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locomo魂o,de expres1;気o,de crenにa,de pensamento ・  d ir e ito 

',iulgamento justo e integridade 打sica ・  

tio total de par'grafos analisados,l caso （伽 lX) 

refei-e-se h democrat izaに'o;2 casos(0,2%) referem-se a 

r ela臨o entre direitos humanos e democracia,l caso(0 ・ 1幻  

refere-se a direitos sociais;185 casos(17,9%)referemーse 

a direitos humanos de forma gen'rica e 843 casos(Bl ・ 7幻  

referem-se a direitos civis e p0liticoも． Vide a Figura l2 ・  

As referencias gen'ricas a （」 ireitos humanos tem a 

ver com 	fatos r elacionados 	h prote''o dos direitos 

defendidos pela ent idade, como a refer'ncia a acordos e 

pactos internac加nais de proteに気o a direitos humanos ・  

Por outro lad o, dos 81,7% que referemーse a 

ぬreitos civis e polit icos, a grande maioria trata do 

r elato de 	violaに6es destes direitos, r elatando fatos 

acontecidos' nas,diversas partes dの  mundo. 

Colocados como premissa da atuaに気o da entidade ・ o 

tipo de direitos （」 efendido n気o '(lefendidO filosoficamente ・  

mas p':)st o 	::OtT1':D 	Ind :iscutiV El. 	A 	pr6pr ia 	eくうcolha 	destes 

d ir e it os, Segundo as just iHcat ivas, tem a ver t:om a sua 

aceita貞o universal 叫  Seu fundamento n気o ' uma :ideologia ・  

ordem politica ou Hlosof Ia,mas o consenso entre todas na 

validade destes direitos (segundo o ponto （」e vista da 

ent idade). 



democracla/ dir hum 0.2% 

dir humano5 genrIco 17. 
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FIGURA l2 

ANISTIA INTERNACIONAL 
DISTRIBUICAO DOS 

CON CE ITOS 

I 
~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Fonte: Pesquisa Documental de Direitosー  Human os,1994 
N= le3己  

7.5"1．エnformes Anuaiら  

Uma forma de anal:isar a evoluに気o teinporal d as 

man I ・「esta'6Cs （」 a An :ist :1a loter nm二】i orは1, 	para （」 etectar し.t ma 

event ual mud anc a no coot e山」o （」 e seus text os,' ut ilI z ar 

com○  fonte os Informe Anuais. 

Estes 	documentos (:onstituem-se numa da与  

p r incゴpais formas 	de divulgac気o 	da 	Anistia, 	sC' tid o 

publicados em v蔵rias linguas e distribuム」os em todo o 
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mundo. Sua redac気o fica a cargo do Secretariado Geral, （」 e 

Lon（」 r ei;. 

Tomando em conta os relat6rios entre 1983 e l990, 

foram analisados um tdtal de 7己8 casos, com 582 casos 

(79,9%> Validos 	e l46 	casoて; (20,1%) n篇o-v'l idos ・  A 

proporc気o de par貞grafos vれidos apresentada pelo total da 

document aに気o da Anistia,' mant ida, na m'dia,nos informes 

anuais. Vide a Figura l3. 

FIGURA l 3 

ANiSTIA INTERNACiONAL 
INFORMES ANUAIS 

PARAGRAFOS VALIDOS (%) 

, 

Font e:Pesquisa Documental de Di'reitol; Humanos,1994 	-- 
N= 60(83> 55(84> 69(85) 82(86) 87(87) 117(88) 1 E7(89) 
131(9e> 
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Os casos n気o v貞lidos mant'm a mesma tem貞tica:na 

maior parte das vezes,ref ergncias h organizaに'o interna da 

Aniらtia. 

O somat6rio das categorias direitos humanos e 

democracia nos informes anuais da Anistia n気o difere muito 

da distribuic気o encontrada no total da documentaに気o.Desta 

forma, no ano de 1988 houve uma distribuiに気o entre l caso 

u,2%) r elacionado com democracia e 83 casos (98,8幻  

r elacionados a direitos humanos. Nos demais informes: 日3, 

53 casos; 84,50 casos;83,57 casos;86,65 casos;87,63 

casos;89, l08 casos e 90, l00 casos,o total referente a 

direitos humanos foi de l00% dos par哀grafos v'li dos.Vide a 

Fig u r a l4.. 

A distribuic貰o das frequ合ncias entre as diversas 

cat egor ias, nos diversos informes, tamb'm n気o oferece 

9randes variac6ei;. Em todos os anos as refer貧ncias a 

direitos humanos de forma gen貞1吐c a'forem minoria,osei l ando 

no percentual: cm 83, 18 casos (34,0%>;cm 84 12 casos 

(24 ， の％ )cm 85, 15 casos （己6,3%);cm 86,24 casos(36,9%); 

em 87,28 casos(43,I%);cm 88,28 casos('sJ,341;, 14);cm 89,27 

casos (25,0% 》 e em 90,26 .:asos (26,0%>．リide a Figura l5. 
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ANISTIA INTERNACIONAL 
INFORMES ANUAIS 

DIREITOS HUMANOS E DEMOCRACIA 
~ 
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Fonte: Pesquisa Documentalde D:ireitos Humnanos, 1994 
N= 53(83> 50(84> 57(85> 65(86> 65(87) 84(88> 108(89) 
1のの（ 9の〉  

s （コScilaに6e5 与気o deter inina（」 a,う  Por um miIner o 

maior de linhas dest :inadas aos cap itulos introdut6rios・  nos 

quais, Cm geral,S気o tratados temas como a ap、一 ovaに気O de 

tratados e at :ividad es de organ ismos まn tern a'ゴon ais ・  

As refer各nc:ias a dire:itos C :ivis C polit :icos 

ocupam a maio、一 ia dos par grafos, chegando ao ponto 而n i mo 

em l987:37 casos(56,9%),Nos outros anos o percentual foi 

ma i与  alto: 83, 35 casolら (66 ，の； 84, 38 casos (76・ 0%)'85 ・  
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42 casos (73,7%>;86, 41 casos (63,I%)I 88, 55 c:asos 

(65,5%>I89, 81 casos(75,0%)e 90,73 casos(73,0%>.Vide 

a Figu r a l5. 

FIGURA 15 

INFORM ES ANUAIS AI 
DISTRIBUICAO PERCENTUAL 

DOS CONCEITOS 

I 
Fon te: Fesquisa Do:umental （」 e Direitos Humanos, 1994 
N= 53(83) 50(84) 57(8I?C) J> 65(06> 65(87) 84(88> l08(89) 
1のの（9の〉  

As excec6es isoladas S散〕 ， no ano de l988, l caso 

(I,2%),ref er e ii te ao pro〔二 esso tie d emocratiza臨O bralう i 1 ej・ r o 

e,no ano de l990, l caso(I ， の％ ), referente a direitos 

sociais dos refugiados. 
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7.6.Con c lUら6eら  

A pasiに気o da Anistia Internacional, （」 emonstrada 

pela anれise cios dados num'rれ二05!, ' corroborada se 

anal isarmos o 	conteddo dos par貞grafos apontados como 

discordantes da linha majoritAria. 

Dois par貞grafos apresentam conteddo que relaciona 

a defesa de direitos humanos com democracia, ou ordem 

politica, ao menos. 

O primeiro, que traz uma clara e indiscutiye 1 
; 

referencia 叙  democracia,fato incomum nos texto da Anistia 

ェn terna cムmai, encontraーse no final do documento sobre a 

pena de morte produzido pela Se‘気o Brasileira da Anistia 

Internacional: 

・、’4 penョ  de aio rie ' j n coarp a t ．ムノ倉 l coal'"" 
sociedaゴlE' livre" Basia olhar para o aiaPa ゴo 
mmガロ  P撫ra 	Ver 	，れIe, 	ent'-e 禄s nョ  発S 
deaiロどr'tjc長s, a nロI・層a ‘ ョ  aカロl“ フ  酸ョ・直F.ejIlフ  ロ“ 
de fat o da p en a cap it a I" Nunia deniocra ria ぎ  nenhuni 
hロmヲIlrぎ nenhuni PDげeI.. Pロ誠ョ  atF.肋戚I“ーse ロ ‘ゴ‘i'-ejto 
I裏ョ  げecjdjr sobre 禄  マ．加像  げE・  alg偏ai. 1SSO 、ノ疎 le, 
PロI・‘I#,P藻1”ョ  にuョ lgUer gロマe1-nロ  ロ“ regjmョ，  “ gue 
ロs 	げ．た”ejtロs 	hm曹anos 	s戴 	．intr.Z'fl secロs 	e 
mnaljen永ノg.is a toげa pes5oa cai qualq.''er paどs e 
郎ia l qAC 1” 廓nフc・ョ “ A’ 円巴  

Est:e fato talvez expliCIUC a dissonaut: i a.Em l985, 

ano cJa publi caに散〕 ， a Seio Brasileira estava sendo criada 

recentemente, e ' p r OV貞  V Cl que os membros brasilciros ainda 

i5 ANISTIA INTERNACIONAL,A ques畷n tJt pena dc mortt,i 955.p tg.i3・  



175 

n気o es tivcssem 	adaptados れ 	liriguagem utilizada PElO 

Secretariado-Geral nos document os. 

O segundo encontra一se em um dos doss逮s da 

Artistia sobre' viola'5es de direitos humanos no Brasil: 

・、’どI穿  ゴPB5 ロ  Brasjl vロlto" a ser gDYemadD 
Pロ1"c加お．  Daロvロ  regjI#，ョ  P加ーse a desifiant膚lar a 
1egjsla‘ぎロ  rep re5s加a que haマね  herdaげロ．  E膚  
IPBBF garaatjas de げjreitos haa禄aロs fundaI勲ョnta.is 
fora肝  jaclaどゴョs aa (7ova Cじn5tjt(" IO. Desde 
entia, iarpo,でantes pョdrふョs jntemacゴona加  げe 
げjrぬtos hwrianロS foraa rat.if.iにadロ育．”'' 

Neste caso a referencia ' mais subentendida. Na 

i verdade trata-rse de um relato do passagem do ppder aos 

（ゴvis no Brasil,no preP哀cio do （」 ocument o. Mas os fatos 

caracter,izamーse como medidas de democratiza‘笈o do regime 

(nova Constituic気o, fim de legisi ac気o repressiva,governo 

（はvil)que redundam em garantias ao direitos humanos・  

F' r o vavelmente'o autor do doc:umento n気o pretendia dar a 

にonota轟o de defesa da i・、 ova ordem politica em l一 ela魂o 叙  

anterior, mas esta ' uma interpretaに気o possivel do texto ・  

Teor semelhante tem o dnico caso classi ficado 

com〕 1e ・Per en te h dem〕cracia" Tlata ・11らe n気(3 dc uma (1efeらa 

abel一 ta （」 o reg mie ou do proc:cs1うo （」 e democrat izat;気o, mas 

muito mais uma :onstatac貨o das mudancas oc:orr:idas no paた;, 

que consta no capitulo d cdi cado ao Bras :ilno Informe de 

198B: 

56 ANISTIA INTERNACIONAL, Brasil 1 1ort:ura t execu:6eら  extra一一 judiciais 
nas cidade'i brasileir as" 「は9"I'' 



' tEl Congre5so Nac・ jonョ l COISTEnJiJ 疎  reげdctaF. 
una nueva Const"“亡jda,que a finales de ai'o 
eStaba a C0117P Xeta'-se" ＆ョ  debatル el tciria de lョ  
re＆フIー層ョ  agF.arja, el PaPel dlミ・  1疎s fueiマaS 
認ririada5, lDs げerechロS ゴe l禄s Pロblョcム neS 
ja diqenas y ロわ”禄5 cueStjone5, entre ellaS lロs 
I7TIr1tロs 矛71 "steiva PョF.lanicatd1jロ  de gob ieraロ  y 
la dwacida di?X niandato presithcmt:ial" A’鵬γ 

、」‘ a dnica refer倉ncia a direitos sociais 

Classificada est貞  inserida na preo:upaに蔵o da Anistia com as 

violacおes de direitos humanos nas disputas ' tnicas e de 

nacionalidades: 

・、’L証  cロaI万nョcjda 承g P膚I・sロnas de ゴHerent膚s 
mゴLefles 'tajcロs D aョcjonョ les aロ  sjenrpre dョ  
1uga r ョ  ‘oafljctロs ロ  裁  Vjロlacjロnes de ゴ岬rec加s 
hm，ョnDs PロF. las ョ“tロIゴdades" l7'Iaado se ha 
1legョdロ  al 	cロn fljctロ，  las causas qUe 	lロ  
I耳ロt,iVaIー‘m y s" jntensjゴ巌ゴ  hョa sjげロ  Cfl OF.IIICI17Cflte 
Va,ゾョdョs.Las ，抱aia aゴas ゴe que s膚  POnga ガn a1 
P'-'Vile虹口  croad肩cD ロ  Pロ1どtjcロ  d膚  un grupロ，  la 
Presida Pョra Un tratロ  ル“線 l aate lョ  ley D Pam 
1a CKP resi拓 	ljb,-e de "n禄  cultura y lロ5 
1170Vj117jeatos para acabar con Ia ゴjSc'ゾ117j a arjda en 
el traカaル，  en las fuerzas 禄riria das ロ  膚n la 
ei九どacjげa sロn fョctロres que Pueden de seac禄denョI- 
ten5jones y, a weres,conflた二tロs 姦bjeIでロs entre 
dHe rca t膚s 身rupos etnicos. A''9 

' 	 ， 	’ 

Fれ：a clar o que a preocupaに気o maior da entidade 

esta com as violaにおes de direitos humanos ocorridas at'rav6s 

dal・・ eIコ、一 eら繊o violen ta （」 a与  r e :i yin cl :1 cac6e,う  cl es ta5Iコ op u 1 a師elら・  

n散〕  com as reivindica'3es propriamente ditas. I s to ' 

afirmado tr倉s par蔵grafos ap6s,no mesmo texto: 

57 ANISTIA INTERNACIONAt.,InfurmE i98C3,p加”1.2 1." 
58 ANISTIA INTERNACIONAL., informel 99令， 1滅g.'6.. 
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A'4I#Il加打a Internarjon al no toara partjdo en 
los con fujrtos soカre la indepen‘稽aria nacional, 
la autonoir.ia cultural o regional,o Ias dI sputa s 
terrjto,ゾa les.. SjIrP lesa7ente soljCjta guc los 
gobjemnos o entムプades equjparaカ les no jnf1ゴrijan 
Iョs nロI-肝ョs j(7te,ーri親じjロnョ1'?s de if'grechロs hmranロs, 
inthppeti.ガenten7ente .ie  Ias t'i・にunstancias, A'"' 
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r' 

?59 OP.C j.t.,p加． 6" 



178 

9 

CAP fTULO B 

ANバLェSE COMPARATIVA 

8.i,Comp ar a‘蔵0 

Ap6s a an貞lise individual de cada uma das 

ent idades, ' pertinente fazer uma an議lise comparativa entre 

elaS. 

CNBB,OAB, Anistia Internacional.Tr's entidades 
l 

cロm for爪as de 
l 

. 	 '' 

Organ工za'aO, objetivos e princ印ios 

diferentes. 

A ' OAB, 	fundada em 	l930 ' 	uma corporaに貰o 

encarregada do 	registro e 	controle profissiロnal d OS 

advogados que, durante o periodo da ditadura,acabou por 

envo.l verlーらema luta. por ddrei't os humanos e pelロ  ret orno ・ ao 

Estado de tI:ireito, 

A CNBB, fundada em l952,' u in 6 r ci気o da Igreja 

Cat6lica que.' congrega OS Bispos bra.;ilei r os, cl"iada para 

contribuir na organic idade das at ivi（」 ades e manifesta:6es 

da Igreja e engajada na luta Pclos dire:itos dos pobres, coin 

as mudanじas da d'cada dc 60 e contl~a as violaに行es （」 e 

direitos praticadas pela ditadur,a. 
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A Ani与tia Internacional,fundada em l 961, uma 

organ iza‘笈o n気o governamental,composta de volunt'rios e 

organizada em v'rias partes do mundo,tem como objetivo a 

defesa de direitos humanos, mais especificamente alguns 

direitos humanos,que consideram incluldo em seu "mandato". 

S気o tr's caminhos diferentes que desaguaram no 

mesmo rio: a defesa dos direitos humanos. No caso da 

Anistia Internacional,este ' seu objetivo inicial.No caso 

de CNBB e OAB esta atividade foi incorporada como 

conseqU倉ncia da conjuntura do pais. 

; 	. 	 i 	i 	 ' 

Seu papel e sua inflU各ncia na quest気o dos 

direitos humanos ' d if crcmニ iada. ェsto pode ser tamb'm 

percebido pelos gr蔵ficos que mostram a distribui直o 

percent u al das diversas categorias para cada entidades 

8.1.1.oAB 

, 	 ， 	‘ 

A OAB, cc ri t 、一 ada cm ,i ;'.ias primeiras d'cadas de 

exist各n cia em preocupaに6es corporat ivas, i n cor p or ou - se, 

durante a ditadura, na luta pela （」 e ・  Pesa （」 os direitos 

h umzros dos per seguidas p elC) reg :imc e Pela re st au r aに気i.) dc) 

Estado de tはr cit o. 

Este novo perHl de atuaに気C) CVOlui com o passar 

dos anos.A grande bandeil~a da OAR tornaーse a c:onvocac気o de 

uma Assemb l'ia Naciorial Const ituinte, pai-a o retorno da 
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nor malidade ' ordem juridica do pais e da legitimidade aos 

detentores do poder. 

Desta forma a quest散っ  da democracia ' colocada 

pr inc i palmente em termos de reestruturaに慧o do ordenamento 

j U r Id i co, em primeiro lu g ar, com a rcaliza臨o de eleiに6es 

livres e sem casuismos, para a instauraに気o de uma 

A defesa dos direitos humanos.' tornada atividade 

permanent e, passando a incluir a preocupa魂o com as camadas 

marg mnalizadas da populaに笈o, em especial os pequenos 

ー  」」  

agr icultores e os favelad os. Sao criadas i.;omissoes ac 

tiireito与 	Humanos 	Para 	干azer 
	frent e 
	気与 	nOvas 

responsabil idades. 

No processo 	de 	discuss気o 	da 	nova 	o rdem 

const itucional C r esce a preocupaに蓑o com os direitos 

so cia is,' que se soma h discuss気o dos d:Lreitos e garantias 

ind :Lviduais, que j貞  era comum nas con ferβnc las da OAB ・  

Algumas referencias れ  direitos sociais e ordem P0lItica ou 

h necessidade de construに気。  de uma （」 emocracia sacial '3気。  

encontrados de forma esparsa e :irrcgular. 

No campo palit ico a voo:ac o da OAB 'limitada por 

suas dispos“行es estatut蔵rias h （」 efesa da ordem jur ム」 ica, 

com a defesa do respeito 叙  leg islaに気o que organiza os 

poderes e rege a competi‘気o elcitar al ・  

de田ocracia politica. democracia politica. 
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Fonte: Pesquisa Documentalde Direitos Humanos,1994 
N= 969 

Na quest気o de direitos humanos h蔵  uma presenにa 

maior da quest気O (105 〔」 ir cit os （ゴvis e polIt icos,o que ' 

corroborado pela ati.tac撒〕 das Com:iss6ei; de Direitos Humanos, 

que tem na vi olaに蔵o de d:ireitos individuais (em grafl(1C 

parte das vezes PClo pr6prio Estado) uma (I e suas Pont es 

p i- iv Ileg:iadas de pedidos de intervenc o. 
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8.1.己． CNBB 

A CNBB, ao contr蔵rio, dirige sua atendo 

esp cciHcamente para o Bra与il, ainda que a organizac気o da 

qual pr ov'm, a Igreja Cat6li c a,atua em todo o mundo e tem 

sua sede no Vaticano e centro decis6rio no Papa. 

Sua importancia ' significativa ao influenciar a 

at uaに気o,diretamente, de milhares de religiosos e lcigos 

atuantes em movimentos crist気os, e indiretamente, do 

conjunto da populaに笈o,ainda majoritariawente cat6lica. 

,i 	1 

A atenc 気o da CNBB n散〕 ‘ voltada para nenhum campo 

especifico dos direitos humanos, faz.endo a defesa e 

dendncia de viola'6es tanto no campo de direitos civis e 

P0Ht icos, como de direitos sociais. Entretanto,sua vi慮o 

de mundo, in Fluenciada pelas confer倉ncias episcopais,com o 

Puebla e Medellin,com a chamada "OPc気O PClos pobres", faz 

com que a quest気o .so: ial tenha especial r elevo.Em geral ，・  

mesmo as viola'6es de direitos civis, como a discriminaに気o 

racial ou a viol昼ncia P0licial,13気o abordadas dentro （」 o 

contexto de negaに気o dos direitos soc 」． a :i S, 

Esta situac気o 	suhst itui a posiに気o anterior, 

frente h s violacおes （」 e direitos durante a ditadura, na 

cl敏：ad a （」 e 70, quando a inotivac o P0litica das perseguiに6es 

era mais forte que a social, atingindo todas as classes ・  



I 

I '0 
I 
140 
I 

1 
I 20 
~ 
I j0 
I 
l 
I 	0 
I 	d 

I 
~ 
I 
I 
~ 
l 

【 Sc '3c 

o 

'l ・  

  

嘱  
60 

d.mg damp doma dama 川r h自  川too dir. d.mdh 

mparigrafo. vlIdoi 

1B3 

~ 
l 
I 
I 
I 
I 
1 

Por outro lado,em tr'; campos a atuac気o da 

Ig r e ia, sob a dire''o da CNBB,mere(:e atenに 'o:a defesa dos 

direitos dos povos indigenas, que conta corn a atuaに気o do 

Cliiェ ， a defesa do homem do campo,atrav's da Pastoral da 

Terra e a viol倉ncia urbana,corn a atuaに笈o de diversas 

pastorais e das CEBs, 

O grande espaにo dado pela CWBB aos direitos 

Sociais, seguidos dos direitos civis e polit ICOS,nao ' 

acompanhado da mesma forma na quest'o da democracia. 

FIGURA 17 

,1 

ON日B 
DISTRIBUIQXO DOS 

CONCEITOS (%) 

1 

.1 	  

Font e:Pesquisa Documental de mreitos Humanos, 1994 
N= 939 
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Ainda que tenha freqUentemente se manifestado 

sobre mudanにas na ordem pouit ム二a, nas conjuntura; das 

eleiに'6*s e da Constituinte, nos documentos cotidianos,que 

abordam quest6es sociais, a vinculaに気o destes problcinas com 

a quest蔵o democr貞tica ' mais rara. 

A situaに気o mais frec直ente ' a contraposiに笈o entre 

a necessidade de mobilizaに気o sacial da populaに気o, para 

obtenに芸o de mudancas em sua situaに気o e a politica,como 

jogo de elites,do qual o povo ' ai幻ado - 

8.i.3.Anistia Internacional 
. 

A Anistia atua em todo o mundo, mas com os 

objetivos restritos a um pequeno campo.Por outro lado,os 

membros dc' cada sec気o naciorial n笈o atuam em seu pr6p r ia 

pais,Por este mat iva as man i. fest aにおes sobre vialaに6es de 

direitos 	humanos 	n（〕 	Bras il 	feitas 	pela 	Anistia 

Internacional sempr.e foram feitas pelo Secret ar iad o-Geral ，・  

em Londres. Exc et uamーs': participa':;5es em campanhas,corno a 

da abaliに気o da tortura e da pena （」 e morte,e as atividades 

de educaに気o para os （」 ireitos humanos. 

Mcm disso,con forme sua norma est at ut良ria de n気（〕  

VIfl Cular-se a governos ou defender req imes palit icos, a 

Anistia Internacional n o se manifesta sabre o regime 

Palit i':o e suas t ransformaに6es, ou sob r e a sit uaに貨o social 
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do pais. Quando necess'rio, a situac気o ' apresentada de 

l'orma descritiva e sem juizos de valor. 
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Para pc)sSibilit ar um a maior univ e r s al:1 za(:気ci de 

sua atuac 気o e o consenso internac lonal em sua credih:ilIdade 

a base de seus princ却i os ' a Declar a c気o Universal dos 

Direitos Humanos, da ONU, cxcluindo civalquer consicierac;気o 

sobre a conjuntura pcilitica onde ela ' aplic ad a. Out ros 

direitos, c:omo o.; （」 ireitos sociais, n気O S気o considerados 

menos importantes, mas est気o al'm dos objetivos ‘」 a A nist:ia, 
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podendo ser defendidos por seus membros atrav's de outras 

ent idades. 

Por este motivo a palavra "democracia" estま  

ausente do vocabul貞rio da Anistia Internacional,como forma 

de evitar as discussおes ret6ricas sobre seu conteddo,que 

colocariam dificuldades em sua atuac蓑o. 

8.2 Direitos Humanos e Democracia 

A partir das an'lises feitas, ' P055iyel conclUい  

que, no periodo analisado, duas posicうes diante da 

‘ー  
vinculaにaO en t re 	ロ ireitO与  humanO与 	e CiemOc racla 	5aロ  

constatadas: a primeira,da Anistia ェnternacional, cxcluI 

qualquer refer各ncia ミ  democracia na sua defesa dos direitos 

hit manos; a segunda,de parte da CNBB e da OAB, inclUi 

refergncias em alguns mロmentos 胤  relaに気o dos conceitos,mas 

sem muita convicc気o. Em geral cada tema ' tratado 

,.separadament e, como dois capitulos diferentes da mesma 

hist6r ia. 3e por urn lado su云  pr e senc a ' imp ol一 tante no 

refor'o 」  da vincula‘気o entre respeito h pessoa humana e 

ordem polit ica, mostra-se que muito ainda h' por construjr 

para q Ue est a 与eja しtnia rela‘気o tin iverらaImente ace :i ta ・  

NC) per iodo abarcado pela dissertaに答o constataーse 

uma preocupa'ao maior com ol; elCfflCfl t 05 ・「 o r mais a 

γ econstruに篇C) （」 C) Estado de mreito e a colocac気o na ordem 

juridica das garantias e (Hreitos que haviam sido 
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suprimidos no regime milit ar,bem como a conquista de novos 

direitos. En tret ant o,n貰o houve o mesmo avan'o em termos de 

exercicios destes direitos pelo conjunto da populaに気o,em 

espec ial os mais pobres. 

Feita a an'lise de cada uma das entidades e 

sintetizados seus perfis de forma comparativa,retoma-se na 

conclus気o,a seg U ir, a proposiに気o inicial da vinculaに気o 

entre direitos humanos e democracia. 

' 



CAPfTULO 9 

CONCLUSZO 

9.1"Em ResUmo 

Conforme exposto na introduに気o,esta dissertaに気o 

se prop6s a retomar a quest胤o das direitos humanos como um 

tema da C這ncia Politica. Esta preocupaに気o se vinculou h 

pouca relevミncia que esta tem蔵tica vem tendo na 

bibljog r aHa brasileira nos dltimos anos,e も  necessidade 

dど seu aprofund如ent o.Por este motivo,a probosta foi ユ  de 

rcalizar uma pesquisa explorat6r ia. 

Delimito itーse o objetivo proposto na an'lise da 

vis気o dos direitos humanos e da demcracia, durante a 

transiに貨o democr貞tica brasileira,de tr各s entidades que 

atドam na defeらa 'dos direitos humanos ー  CNBB ・ OAB e Anユ与 t,i a 

工nternacional ー  らegundo apreらentmla em seus documentos ・ e 

（」 a articu1acミo dada por estas entidades entre democracia e 

direitos humanos. 

Com esta finalidade o capitul（〕 2 destinouーse h 

aprese n t a轟o da 	evoluに笈o hist6rica 	（」 os conceitos de 

‘」emocracia e direitos humanos no mundo ocidental ・  Foi 

proposta uma divis勤  con c cit u al para uso na dissertac気。・  

18B 
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entre direitos civis, P0liticos e sociais e entre 

democracia politica e democracia social. 

Ap6ら，  no capitul0 3, foi desenvolV加」a a 

met adologia que foi empregada na an貞lise dos documentos, 

Foi exposto o conceito de anAlise de conteddo, as 

categorias utilizadas e os crit'rios de seleに貰o dos 

documentロS. 

Procurando delimitar o contexto do periodo 

hist6rico a ser analisado ー  a transiに貨o democr貞tica 

b r as ileira ~ 	em relaに蔵o 	h hist6ria brasileira e a 

experi'ncia de 山tros paises, 。  capitulo 4 l r醜gata I a 

histdria recente da Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai・  

bem coma a experiミncia hist6rica brasileira no exercicio da 

（」 emocracia e na aplicaに笈o dos direitos humanos,a partir do 

periodo do ェmp'rio at' os dias atuais" 

Os capdtul.os seguintes 5, 6 e '7, for am 

dedicados h apresentaに笈o da hist6ria e atuac気o de cada 

ent idade, bem como h an'lise dos dados coletados atrav臨  da 

an'lise de conteddo.Esta an貞lis e ' c o iupletada no capitulo 

O com 	uma apresentac気o 	comparat iva entre 	as 	tr熱5 

’~ Organユzaにoe与．  

O resultad〔］  das anAlises feitas em rela臨o h 

document ac気o das entidades ' retomado nesta cant:lU繊o ・  

tendo em vista a discus慮O i.fl云:ial sobre a rela貞o entre 
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direitos humanos e democracia e sua articula‘蔵o na 

realidade brasilelr a. 	Mas, em 	primeiro 	lug ar, 	s ao 

apresentadas algumas 	limit aに6es, ocorridas 	durante a 

rcal izaに着o da pesquisa （」 o cu men t al, e a propos加気U （」 e 

algumas possiveis linhas de continuidade da pesquisa ・  

9.2.Limitaに6es e Sugest6es 

Uma constataに気o do processo de pesquisa de 

mat crial: enquanto a CNBB e a Igreja Catdlica como um todo 

oferecem farto material sobre sua hist6ria e atua‘気o,com 

diversos estudos, inclusive com posiにおes divergentes, o 

mesmo nぎo pode ser d圧o das outras duas entidades了  

Quanto h Anistia ェnt ernac ion ai ,' c omp r cc n si yel, 

uma vez que a pouco menos de dez anos foi instalada uma 

se魂o no Brasil e a bibliografia sobre sua hist6ria e 

atividades a niYel mund ial existe no exterior,apenas com 

alguma 4ificuldaI」 g de lac:esso para os brasile ir os ・  

Entretanto a constataに貰o 	mais interessante ' a 

quase au騒ncia total de materialsobre a OAEi. tios trミS 

1 ivros ut Il12: ad os como font es (VENaNCIO FILHO, I 952 ; 

リIANNA, 1966 e LESSA e LU引・lARES, 1991>>,o primeil一 o ' uma 

"noticia hist6rica" encomendada pelo Con selho Federal da 

(JAB,por ocas繊o do （ゴnqLienten貞rio da entidade; Vianna 

baseia boa parte de seu trabalho em Ven含ncio Filho e o 

ter cci r o ' um hist6rico feito h pedido da Seccionaldo Rio 
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de Janeiro da OAB,baseado em entrevistas de e×ーmembros do 

Conselho da Seccional. 

tim estudo mais aprofundado da hist6ria da OAB, 

abarcando sua politica interna e sua influ&ncia na 

sociedade, seja atrav's de suas elites dirigentes, seja 

atrav's de sua atuaに蔵o,ainda merece ser escrito. 

No campo da continuidade da ljuba de pesquisa 

proposta por esta disserta‘気o,muitos temas ainda poderiam 

ser aprofundados..Um deles ' a ambiguidade do Estado 

Br as ileira diante das vialaに行es:vialador ativo no periodo 

de ditadura, nos periodos mai与 liberai与  o与cila entre a 

defesa de garantias formais e a omiss気o declarada ou mesmo 

a coniv'ncia diante do desrespeito aos direitos da 

populac:気o, Esta ambigUidade tamb'm se manifesta nas 

r ela'6es entre aparelho palicial e a populac気o pobre: a 

penetrac貨o do discurso de "direitos humanos como direito de 

bandidos" .nas periferias brasileわーas ' outro tema a iser 

aprofundados Por ・Hin, na clues t気0 tla ・Por maに貰o do conceito de 

cidadania da populaに笈o,seria interessante saber qual o 

PC S O （」 ado aos direitos humanos,em seus vArios aspectos, 

civ 113, paliticos e sociais. 
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9.3.Em ConclUS蔵O 

Por fim, cabe acrescentar que a an'lise de 

documentos e bibljog r aHa para a redaに貰o desta disserta‘気o, 

mais do que a formulaに気o de um perUl das entidades 

anal isadas, permitiu uma vis気o ampla da situa‘気o da 

vjv&ncia dos direitos humanos no Brasil,no decorrer de sua 

his t 6 ria, part icularmente nos anos 70 e 80" 

As an哀lises de autores como Jos' Murilo de 

Car valho (1988 e 1989),Vit'or Nunes Leal(1986>,Wanderleり  

Guilherme das Santos (1979) e Carl05 Nelson Coutinho 

(1980),somente para （は tar alguns,de situaに6es nas quais a 

pop ulaに貰o brasileira 

part icipaに気O P0lit ica 

viu negados seu' direitos de 

e limitada sua cidadania, n貰ロ  S気o 

r elatos de um passado distante. 

Ao contr貞r ia, a ampliaに気o das direitos no campo 

legal, com a inclus蔵o. de dispo虹tivos,i na Constituに気o 

F e der al,que prey各em o exercicio da democracia direta e 

ampliam os direitos sociais e individuais j貞  presentes em 

outros textos,n気o at ingiu de maneira integral h maioria da 

populacミo. 

Esta ' 	uma grande 	li tu it aに気o que pode ser 

per cclパda no trabalho das organizaに 3es da sociedade civil ・  

entre as quais as analisadas nesta dissertaに気o (OAB e 

CNBB),que mobili za rawーse na busca de conquistas no camp() 
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legal, mas n気o conseguiram mudar a rcalidade socialpara 

que as leis existentes sejam aplicadas. 

Esta situac 気o ' a mat ivac貰o principal da escolha 

do abjeto desta dissertaに気o.A quest篇o dos direitos humanos 

' constantemente discutida sob o ponto de vista das 

diversas concep'6es filos6ficas, r eligiosas e juridicas e 

sua defesa ' rcalizada atrav's dos procedimentos juridicos 

existentes, buscando combater as vialacおes que atingem a 

camada mais pobre da populaに苔o. 

' verdade que ii芸o se pode abandonar o enfoque da 

defesa de direi"'nos casos individuaisi concret魂． Por m, 

por outro lad o,deve ser aberta a perspectiva que mudancas 

substanciais na garantia dos exercicio dos direitos de 

cidadania da 

Palit ico. 

popul aに芸ロ  dependem de transformaに占es no campo 

Estas tr.ansforn,aに6es 	podem 8 erI genericamente 

tradu2i（」 a与  na net:essidade 	de implement a:気o de uma 

democrac ia. Democracia 	que n気o 	与  e identifica com a 

conceit uaに気o de mero m'todo de selcc気o de elit ei;,tuas exige 

uma situa 気o em ciuc a cidadania seja garantida a toda a 

populac気o. 

Isto significa o respeito aos （」 ireitos humanos・  

tanto 〔ゴvis e palit icos como sociais,com a garantia de um 

直yel minimロ  de vida a toda a populaに気o.Na situac気o atual 
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a garantia de canais de participaに気o atinge apenas 

mary mnalmente a populaに気o, com um efeito perverso: a 

part icipac:気o ' tanto mais dlHci.l quanto mais necessite a 

pessoa influir no sistema para mudar sua situaに気o social. 

O Brasn, hoje,vive um tr貞gico quadro.Toma-se 

contato no dia-a-dia com v喜rias atrocidades, atrav's dos 

meios de comunicaに気o ~ massacres de presos,indios, meninos 

de rua e trabalhadores rurais s気o ainda mais marcantes ao 

se aprofundar o que ocorre com as familias, parentes e 

amigos destes mortos. A justi'a ' negada, as invest igac5es 

n慧o s気o feitas, perseguem-se as testemunhas. E esta 

らituaに気o ' legitimada pelos detentores do poder nas 

diversas esferas do Estado. 

Esta situaに貰o e>cige a reafirmaに気o da proposic笈o 

exposta no inicio desta disserta' o N気o h貞  democracia sem 

que haja respeito aos direitos humanos. O que significa 

'dizer que, embora exista hoje'no Brasil,um regime politico 

em que vigem determinados direitos e liberdades para uma 

par ccla da POPUlaに貰o, e no qual se rcalizam eleiに占es 

per i6d icas, na o ' P0 S Si V el d en o mi n‘・1lo dc "ti ciii ocr貞t ico". 

situaに気o 
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A vig'ncia （」 e um regime democr'tico ser貞  

conquistada com o respeito aos direitos humanos, 

considerada esta situa‘気o como parte do processo de 

const ruに気0 P0lit ica 	do regime. Processo que exige a 

part icipac首o da sociedade e de suas organizaに6es. Em 

con clus貸o, segundo as pa'avras de Hannah Arendt: 

A'Nb na centos jgaales, lleqanros a ser jguales coato 
arjeatbros de an grapo por la faerza de nuestra 
dccjsida de concelプemnos atataaarente lプerech os 
jg“載1es叫 ’、‘'' 

. 

60 AREWDT,i 974,p加． 380" 
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ANExo ェ1 

TABELAS 

TABELA ェ 	ぐ  
DェSTRIB(」工C器O TOTAL DOS FARAGRAFOS - OAB 

ag6 

generico 

P0liticos 

e democracia 

democracia gen'rico 

democracia politica 
democracia social 

democrat iza‘気o 

co 

ca 

direitos humanos 

direitos C工VェS e 

d ir e it os 与OC 土aiら  
direitos humanos 

nenhuma das categorias 

TOTAL 

N x xv'lido 

54 2.6 5.6 
191 9.2 19.7 
38 1.8 3"9 
81 3.9 8.4 
88 4.2 9.1 

271 13．の 己8.g 
己e6 9.9 ’己1.3 

40 1.9 4.1 
1112 53.4 

己gBl lのe.e lee“の  

TABELA ・ェ r 

IX COWFER倉NCIA NACIONAL 

, 	. 	 ' 	' 

N 

demoCraCia 9ener ユCo 	 1e 
democraCia P0lit ica 	 15 
democraじ ia 与Ocia1 	 己  
dem o ciatizaに気o 	 i己  

gen e rico 	lフ  direitos humanos geIler 
PUliti(:os 	30 d:Lreitos civis e Polit 

direitos sociais 	 38 

e democracia 	l3 direitos humanos e （」 em 

orial3 	I己0 nenhuma das catei..laら  

	

TOTAL 	己57 

DA OAB 

X 

3.9 
5,B 
.8 

4.7 
'6.6 

11.7 
I4.8 
5.1 

46.7 

1ee.e 

% v'lido 

7.3 
1の．9 
1.5 
Cl . C) 

1己． 4 
己I.9 
己7"7 

9 叫 5 

leの．の  



にでノ  

TAB EL.A ェII 
X CONFER農NCIA MACェONAL. BA OAB 

N x Xvまlido 

democraCia 9en' riCO l1 己．9 6.5 
democracia politica 33 8.8 19.6 
democracia sacial l2 3.2 7.1 
democrat izaに気0 30 B，の  17.9 
direitos humanos generico S 1.3 3.0 
direitos civis e politicos 34 9_i 己e．巳  
direitos sociais 26 6.9 15.5 
direitos humanos e democracia l7 4.5 1e.1 
nenhuma das categorias 207 55．己  

TOTAL 375 leの．e leg.e 

◆ 

TABELA ェV 
XI CONFERgNCIA NACIONAL DA OAB 

. 

democracia palitica 
democracia social 
democrat i2aに気o 
direitoi 
direitos 
d ire it os 
direitos 

human os 
C 工Vユ与  e 

SOC ユa工ら  

h uman os 

9eneriC O 
P0liticos 

e democracia 
nenhuma das categorias oriaら  

TOTAL 

N X X v蔵lido 

9 .5.7 .1の．日  
3 1.9 3"6 
5 3.1 6．の  
5 '3'I ’ る．の  

28 17.6 33.7 
31 19.5 Jノ．、コ  

2 1.3 己.4 
76 47.6 

159 1のa.e lの必．の  



TABELA V 

XII CONFERENCIA NACIONAL DA OAB 

democracia gen'rico cO 
democracia politica にa 
democracia social 

democrat izaに蔵o 

direitO5 humanos generico 
direitos C 工V工与  e politicos 
direitos SOCユaユ5 
direitos humano与  e democracia 
nenhuma das categorias 0ria与  

TOTAL 

N 

l4 
lg 
7 
4 

30 
47 
16 

4 
己19 

351 

X 

4.0 
己．8 
己．e 
1.1 
8.5 

13.4 
4.6 
1.1 

6己．4 

100.0 

X v貞lido 

1g.6 
7.6 
5.3 
3.0 

己己．7 
35．る  
1己．1 
3.0 

l00.. 

, 

TABELA VI 

DISTRIBUIC器O TOTAL DOS PARバGRAFOS ~ 

N 	X 

democracia gen'ric0 co 	 包9 	1.1 
democrac ia politica ca 	 73 	2.8 
democracia social 	 a4 	,9 

CNBB 

X v貞lido 

3.1 
7.8 
己，6 

democrat izaに気o 7 .3 .7 
"direit'o; huhanoら  generico 94 3.6 f9.a' 
dir( it OS C 】tv工ら  e P0liticos 269 1g，己 己B.6 
direito与 	1うOCla 】Llう  4己4 16.1 45.e 
(1 ireit C)S human os e democracia l9 .7 己． a 
nenhuma das categorias 1695 64.4 

TOTAL 2634 l00.0 100.O 

己の〔，  



direitos humanos generic （〕  
direitos civis e paliticos 

d ir e it os 与OCla工ら  

nenhuma das :ategorias 

8 	4.4 
3 	1.6 
9 	己6.9 
己 	67．の  

3 
49 

1巳己  

13..3 
5,g 

81.7 

    

己g9 

  

TABELA VII 

CAMPANHA BA FRATERNIDADE l982 

 

  

N 	x 	% v貞lido 

TOTAL. 	1B己 	lge.e 	lee.e 

  

TABELA VIII 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE l983 

       

  

N 	X 	X v'lido 

 

~ 

 

‘~ー“r 

 

   

direitos humanos generico 	9 	6．フ  
direitos civis e paliticos 	24 	17.8 

direitos sociais 	 16 	ii.9 

direitos humanos e democracia 	l 	.7 

nenhuma das categorias 	 85 	63,0 

18.g 
48,e 
3己．g 
己．の  

TOTAL 
	135 leの．e .lea.g 

' 	' 

TABEI.A IX 
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 

N 

i984 

% % vUido 

democracia gen南 ic（〕  己  1.4 4.8 
demxrat iza‘気o 1 ．ノ  2.4 
direito与  hutuan':)s 	g ener :ico 4 己． 7 9.5 
direitos civis 	e palit icos 16 1g.8 38.1 
direitOら  Sociaiら  19 1己．B 45．己  
nenhuma das categorias 1の6 71.6 

TOTAL. 148 	1のの． e 	lee.e 

    

    



TABELA X 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE l985 

  

己1令  

      

      

N 	X 	X v哀lido 

       

direitos civis e politicos 
direitos sociais 

nenhuma das categorias 

TOTAL  

	

2 	1.9 	5.9 

	

32 	29.6 	94.I 

	

74 	68.5 

1のB 	lのg．の 	1●Q'e 

TABELA XI 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 1906 

      

，‘ 

 

, 

      

N 	X 	X vAlido 

direitos humanos generico 
direitos civis e polit icos 

direitoら  らoCiai与  
nenhuma das categorias 

6 
19 
43 

138 

3．の  
5.,1 
己1.8 
7e.1 

1の．己  
16.9 
7己．9 

TOTAL 
	

197 	1のの.● 	1のe.e 

.. 

TABELA XII 

CAMPANHA DA FRATERN工 tIA ti E l987 

N 
	

x 	X v云li do 

direitos humanos gener ico 

（」 ireitos c:ivis C P0lit icos 

direitos sociais 

nenhuma das categorias 

eの  
I己  
5e 

216 

6.7 
4.0 

16.8 
7己．5 

己4.4 
14.6 
61．の  

TOTAL. 	二  298 	100.0 	l00.0 



TABELA XIII 
CAMPANHA DA FRATERNIDADE l988 

N x X v良lido 

direitos humanos generico 7 4.3 11.9 
d i r e itロS civis e politicos 43 26.4 72.9 
direitos SOC工a工与  9 5.5 15.3 
nenhuma das categorias 1の4 63.8 

TOTAL 163 1のの．e leg.g 

TABELA XIV 

CAMPANHA DA FRATERNェDA DE 

N 

l989 

X X v'lido 

. 

democracia gen'rico 1 .6 3.e 
democrat izaに貰o 
direitos humanos generico 

1 
己  

.6 
1．己  

3.9 
6.1 

direitos civis e politicos 28 17.4 84.8 
direitos sociais 1 叫 6 3，の  
nenhuma das categorias 128 79.S 

TOTAL 161 lgの．e lのの．の  

TABELA XV 
DェSTR工BU IC器ロ  TOTAL. DOS PAR'ORAFOS ~ Aェ  

N 	x 	X v云li d o 

demoにrati2aに気o 1 .1 .1 
direitos humanos generic（〕  185 14.3 17.9 
(1 ireit os civis e polit icos B43 65.g 81.7 
direitos ’うOC ユal,う  
direito与  humanos e democracia 

1 
己  

.1 

.a 
.1 
．己  

nenhuma das categorias 己65 己e.4 

TOTAL 1297 1のe．の  19e．の  

己11 
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I2 	21.8 	24,0 

3日 	6タ.1 	76．の  
5 

direitos humanos generico 

direitos civis e P0lit icos 

nenhuma das cat egロrias 

1のの．9 	leg.e 55 TOTAL 

TABELA XVIII 

ANISTIA INTERNACIOkAL ー  I NFORIIE l985 

N x 	% v'lido 

TABELA XVI 

ANェSI'A INTERNACIONAL．ー  I HFロRIlE 1983 

N 	% 	X v貞lido 

direitos humanos generico 

direitos civis e politicos 
nenhuma das categorias 

TOTAL 

TABELA XVェI 
ANISTIA ェNTERNACIONAL - INFORIIE l984 

N 	% 	% v'lido 

己1.7 
6e.9 
17,4 

己6 叫 3 
73.7 

d ireit os humanos gener Ic （コ  
dil一 citos diyセ3 C polit ICOS 

nenhuma das categorias 

15 
4己  
1a 

TOTAL 69 	1のg．の 	lgの， g 

己lR 

3の．の  
58.3 
11.7 

34，の  
66．の  

6の 	lge.e 	lのe"e 

18 
35 

7 



TABELA XIX 

AN I ST I A ェN TER NAC I ONAL ・ー  工NFORIIE i986 

I4 
	

x 	X v蔵lido 

direitos humanos generico 
direitos civis e poIiticos 

nenhuma das categorias 

e4 
41 
17 

e9.3 
5e,e 
aa,7 

36.9 
63.1 

己13 

TOT AL 
	

B己 
	1ee 叫 g 	leの．の  

  

TABELA XX 

ANISTIA ェNTERNACIONAL ー  ェNFORME 1987 

       

       

       

N 	x 	X v貞lido 

direitos humanos genericoi 
direitos civis e p0lit icos 

nenhuma das categorias 

TOTAL  

巳8 I 3巳．己  ． 43.1 

37 	4己，5 	56.9 

己巳 	己5.3 

87 	1のe.a 	lqの．の  

TABELA ××I 

ANISTIA INTERNACIONAL ~ INFORME 1988 
,  ， 	’ 

N 
	x 	xv'lido 

'r 

democrat izaに気o 

direitos humanos generic() 

direitos civis e P0lLt icos 

nenhuma dai; categorias 

	

1 	.9 

	

己8 	己3.9 

	

55 	47.0 

	

33 	己8．己  

1． 巳  
33,3 
65.5 

TOTAL 	l17 	100.0 	l00.0 



TABELA XXII 

ANISTIA ェNTERN AC I ONAL ~ I NFORME l989 

N 	x 	% v蔵lido 

direitos humanos generico 己7 己1.3 e5.a 
direitos civis e polit icos ・81 63.8 75．の  
nenhuma das categorias 

TOTAL 

19 

1己7 

15.e 

19g.e lのの．e 

TABELA XXIエI 	、  
ANISTIA ェNTERNACIONAL ー  ェNFORIIE 1990 

direitos humanos generico 

direitos civis e politicos 
direitos sociais 
nenhuma das categorias 

TOTAL 

N 

l 己6 
73 
1 

31 

131 

X 

119.8 119.8 
55.7 55.7 

.8 .8 
23.7 

l00.0 

,v'lido 

，己6．の  
73.0 
1．の  

100.0 

2l4 

、  
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ANAェS da 	IX Confer倉ncia Nancional da OAB, Br asilia, 

Conselhび  Fed e r al da OAB,1十98己．  

ANAIS da X Conferミncia Nacional da OAB,Brasいia,Conselho 

Federal da OAB,1984 

ANAェ8 da Xェ  Con Per各cnia Nacional da OAB, Brasilia, Conselho 

Fed eral da OAB,1986 

ANAェS da 'XII Confer各ncia Nacional 'da OAB, Br asilia, 

Con selho Federal da OAB,1988 

ANAIS do I Congresso Nacional de Advogados Pr6ー  

Constituinte, S気o Paulo,Conselhロ  Federal da OAB,1983 

ANAIS do II Congresso Nacional de Advogados Pr6ー  

Constituinte, Br asnia,Conselho Federal da OAB,1985 

' 	' 	 , 	， 	 ー‘ 	 一一  ー・  ー 	 ’ 	 ' 

VIOLENCIA NO CAMPO ~ Documento da OAB.Br asilia, Con selho 

Fed e r al da OAB,1986. 

REVISTA tIA 	OAB N! 

separata 

30 Ano 	×III,V Ol ume XV set/dez 198己  ー  

REVISTA DA OAB n2 3l Ano XIV Volume XVI jan/abr l983 

REVISTA DA OAB N! 32 Ano XV Volume XVII mai/agoi983 

REVISTA DA OAB N! 33 Ano XV Volutile XVHI set/dez 1983・  

REVISTA DA OAB N! 34 Ano XVI Volume Xェ× jan/abr,1984 ・  

己1lI 
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REVISTA EIA OAB N! 35 Ano XVl Volume XX mal/ago,1984. 

REVISTA DA OAB N! 37 Ano XVII Volume XXェI ian/abr 1985, 

REVISTA BA OAB N! 38 Ano XVII Volume XX工工 I mai/ago 1985 

REVェSTA BA OAB N! 39 Ano XVII Volume XXェV set/dez 1985. 

REVISTA BA OAB N! 4l Ano XVIII Valume XXVI mai/ago l986. 

ANISTIA INTERNAC工ONAL 

AMNISTIA INTERNACIONAL Informe l983. Londres, Amnist ia 

工nt ernac ional, 1983.3己4 p. 

AMNISTIA IドTERN AC I ONAL ェnforme 1984 ・  Madrid ・  Fd事 tonlal 

Fundamentos 1984.374 p" 

AMNISTェA ェNTERNACIONAL Infarme 1985. Londres, Amnistia 

ェn t er ii ac: ion a I, 1985.366 p. 

A川妊ST工A I NTERNACェONAL Informe 1956. Londres, Amnist 士a 

Internacional, 1986.383 p, 

AMNISTIA ェN1'ERWACェONAL. 	Informe 

Ia Torre,1987.383, 

1987. Mad ',' I d, EdiCibnes de 

剤 N 1ST IA ェNTERNACIONAL Infarme 1988. Madrid, EEl A I, 1988 ・  

35a. 

A MN 1ST I A ェNTERNAC I ONAL Informe 1989. Madrid, E B AI, 1989 ・  

35l p. 

AMNISTIA INTERNACIONAL In for me l990. Madrid, ED AI, 1990 ・  

35己  p. 
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BRASIL ~ viol6ncia autorizada nas 毒reas rurais. London, 

Amnestj International Publicat ions,1988. 

BRASIL ~ tortura e execuc6es extra-judiciais nas cidades 

b r as ileiras, London,Amnestj International,1990. 

A Quest篇o da pena de morte.S蔵o Paulo,Sec気o Brasileira da 

Anistia ェnt ernac iona1, 1985. 

CNBB 

Solo Urbano e A‘気o Pastoral. Documentos CNBB n923.S気o 

Paul o, Paulmnas,1982,46 p. 

Por uma Nova Urdem Constitucional ~ Declara‘気o Pastoral 

Documentos CNBB n.36.S蔵o Paulb,Paul mnas,1986,52p. 

Igreja: Comunh気o 'e Miss気o na Evangelizaに篇o dos Povos,no 

Mundo do trabalho,da Politica e da Cultura Documentos 

CNBB n!40.S気o Paulo, Paulmnas,1989,11LC'$ P. 

Lxi g各ncias ' ticas da Ordem Democr蔵t ica. Documentos CWBB 

n942,S気o Paulo,Ed.Paul mnas, 1989 39 p. 

Pronunciamentos da CNBB 1982 - 1983 Documentos CNBB n927. 

S気o Paulo,P aul irias,1983,6l P. 

Pronuri':iamentos da CNBB l981-1982 Documentos CWBB n9 24, 

S'o Paulo,P aulmnas, 1982,34 p. 

Fronunciamentos da CNBB 1983一1984 Documentos CNBB n832, S o 

Paulo, Paulin as,1984 32 p, 

Pronunciaiiientos da CNBB l984-1985.rioc:u,uentos CNBB n9 35, 

S貰o Paulo,Paulmnas, 1985 69p. 

F ron u nはatnentos da CNBB l985一1986.Documentos CNBB n! 37, 

S気o Paulo,Paul i nas,1987 86p. 
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Word e13t e ~ desafio も  Miss気o da I9reja no Brasil Documentos 

CNBB ng31,S気o Paulo, Paulmnas, 1984,58p. 

Campanha da Fraternidade 198己  ー  textりーbase.Brasilia, CNBB, 

198己  

Campanha da Fraternidade 1983 - texto-base.Br asれia,CWBB, 

1983 

Campanha da Fraternidade 1984 - texto-base.Brasilia,CNBB, 

1984 

Campanha da Fraternidade 1985 - texto-base,Br a紅lia,CNBB, 

1985 

Campanha da Fraternidade 1986 - texto-base"Br as Il'a, CWBB, 

1986 

Campanha da Fraternidade 1987 - texto-base.Br as ilia, CWBB, 

1987 

Campanha da Fratel一n idade.1988 -. texto-base.Br as Ilia, CM BB, 

198B 

Campanha da Fraternidade l989 一  t ext o-base.Brasilia,CWBB, 

19B9 



ANEXO IV 

CAMPANHAS DA FRATERN工BA BE 

2 」， 9 

Tema:I gre ia 

Lema:Lembre-se: voc合  tamb'm ' I g r e ia 

Tema:Par6 qu ia 

Lema:Faにa de sua Par6quia uma comunidade de f‘, 

culto e amor 

Tema:Fraternidade 

Lema:,Somos respons貞veis uns pelos outros 

Tema:Cor responsab il idade 

Lema:Somos todos iguais, somos todos irm気os 

Tema:Boaに気ロ  
Lema:Crer com as m気os 

Tema:Descoberta 

Lema:Paro o outro o pr6xi mo ' voc倉  

Tema:Part icipac芸o 

Lema:Part icipar 

Reconcn ia‘芸o 

Reconc ili ar 

Serviにo e voca‘芸o 

Descubra a alegria de servir 

Tema:Frat emn idade ' libertaに気o 

Lema:O egoismo escraviza,o amor 

Reconstruir a vida 

Onde est' teu irm気o 

Fraternidade ' repart ir 

Repartir o p気o 

Fratemn idade ' comun idade 

Caminhar juntos 

Fraternidade e familIa 

COmeCe em らua Caらa 

Fraternidade no mundo do trabalho 

Trabalho e justi'a para todos 

Por um mundo mais humano 

Preserve o que 貞  de todos 

CF 64 

CF 65 

CF 66 

CF 67 

CF 68 

CF 69 

CF 70 

CF 71 

CF 72 

CF 73 

CF 74 

CF 75 

CF 76 

CF 77 

CF 78 

CF 79 

Tema: 

Lema: 

Tema: 

Lema: 

liberta 

Tema: 

Lema: 

Tema: 

Lema: 

Tema: 

Lema: 

Tema: 

Lema: 

Tema: 

Lema: 

Tema: 

Lema: 
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CF 80 	Tema:Fraternidade no mundo das migraに6es 

exig倉ncia da Eucaristia 
' 

Lema:Para onde vais? 

CF 8l 	Tema:Sadde e fraternidade 

Lema:Sadde para todos 

CF 82 	Tema:Educac気o e fraternidade 

Lema:A verdade vos lI be r tar' 
CF 83 	Tema:Fraternidade e viol倉ncia 

Lema:Fraternidade sim,violGncia n'o 

CF 84 	Tema:Fraternidade e vida 

Lema:Para que todos tenham vida 

CF 日5 	Tema:Fraternidade e fome 

Lema:P気o para quem tem fome 

CF 86 	Tema:Fraternidade e terra 

Lema:Terra de Deus,terra de irm気os 

CF 87 	Tema=A Fraternidade e o menor 

Lema:'Quem acolhe o menor,'a Mim 武  colhe ！・  
CF $8 	Tema:A Fraternidade e o negro 

Lema:Ouvi o clamor deste povo! 

CF 89 	Tema:Fraternidade e comunicaに気o 

Lema:Comunicaに貰o para a verdade e a paz 

CF 90 	Tema:Fraternidade, homem e mulher 

Lema:Mulher e homem:imagem de Deus 

CF 9l 	Tema:Fraternidade e trabalho 

Lema:Solidまrios na dignidade do trabalho 

CF 92 	Tema: Fratern叙」ade e juventude 

Lema:Juventude ~ caminho aberto 

CF 93 	Terna:Fraternidade e moradia 

Lema:Onde moras? 

CF 94 	Tema:Fraternidade e familia 

L em a: A familia,como va:i? 



ANEXO V 

CONFER倉NCIAS NACIONAIS DA OAB 

1958 - I Confer'ncia Nacional da OAB 

1960 ~ H Conferencia Nacional da flAB 

1968 - ェII Confer各ncia Nacional da OAB 

1970 ー  IV Confer倉ncia Nacional da OAB 

1974 - V Confer各adia Nacional da OAB 

t ema "Direitos Humanos" 

1976 - VI Confer倉ncia Nacional da OAB・  

tema’与a depend各ncia e Autonomia da Ordem” ・  

1978 - VIェ  Con ferencia Nacional da OAB ・  

tema "Estado de Bいcit o" 

1980 ~ VIH Conferancia Nacional da OAB 

1 tema "Liberdade" 	 ' 	1 

1982 ー  IX Conferencia Nacional da OAB 

tema "Justi'a Social" 

1984 - ×Conferencia Nacional da OAB 

tema "Democrat izac気o', 

1986 - ×ェ  Con fer各ncia Nacional da OAB 

tema "Const ituic気o,, 

1988 - XII Conferencia Nacional da ロAB 

tema "O Advogado e a flAB no Processo de 

TransformaC蔵o da Sociedacle LrasxLe1ra 

II99の  ー  XH工  C Ofl干er昌liC 1a N a cれmai da OAB 

te iu a "O AB,Sociedade e Estado" 

1992 ー  XIV Conferancia Nacional da OAB 
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ANEXO VI 

PROCESSAMENTO DOS DADOS 

巳a己  

OS dados foram processados at rav‘ら，  

Priuleiramente・  da codificaに気。  manual dos par'grafos, 

utnizando o modelo de ficha reproduパdo abaixo. 

Os dados coletados alimentaram bancos de dados 

criados com o programa DBASE 111+. Para obtendo das 

f req鵬ncias de distribui貞o e tabelas foi utilizado o 
・1 

pr。grama SPSS ~ Statist ical Package for Social るCi CflCCS, 

ver s動  tio釦  para PC. Os gr'ficos apresentados no text。  

Poram gerados atrav's do programa Harvard Graphics. 

I 
けat a 	. 	EntidadE: 	 Ficha n! 

トitulo do Docuiento: 
IP'ginas anaHsadas: 

トrecho do docuinto analisado: 
	

' 

I 	  
， 	‘ 

IParagrafos: 

I1 	 

I2 	 1111 12 

に    13 

【 4 	 

~5 	 

トーーーーーーーー．116 
17   17 

I8 	 

19 	 19 

i10 	 

	 22 	 32 	 42 

	 23 	 33 	 43 

	..._27_...一. 37 	 47 
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