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Resumo

O artigo discute os direitos humanos como parâmetro das democracias con-

temporâneas do século XXI, incluindo o Brasil. Tem o propósito de argumentar que 

o direito é historicamente construído nas contingências e nas circunstâncias cultu-

rais das sociedades. Portanto o ordenamento jurídico não se molda em valores e 

nem em princípios da natureza, fundamentando-se na tese do iluminista Thomas 

Hobbes (2004), na qual “A justiça e a injustiça não fazem parte da natureza”, pois 

quem conflita e quem cria litígio é o ser humano em suas fricções históricas causa-

das em etnicidades que fomentam inevitavelmente processos de alteridade. Nessa 

tese, insere-se o Brasil como exemplo, o qual como nação e sociedade esteve 

orientado na linearidade positivista e somente nos anos 1980, na conjuntura inter-

nacional, inflecte para a morfologia democrática por razões políticas internas, mas 

influenciado por movimentos sociais pautados na construção e conquistas de direi-

tos de minorias sociais circunscritas nas causas feministas, de gênero, de quilom-

bolas, étnicas, culturais, religiosas e da cor da pele. É a diversidade na objetividade 

social com tonicidade política no que se tem na teoria de reconhecimento de Taylor 

(2004). Realiza-se uma breve trajetória da construção da mentalidade ocidental a 

partir da filosofia pré-socrática que, ao descobrir o logos e institucionalizá-lo como 

instrumento dialético de leitura acerca da existência, colaborou com a criação da 

democracia como alternativa diferente das teocracias baseadas nas narrações mí-

ticas e nos mitos de criação e de moldura social. O logos, por si mesmo, é dialético 

e favoreceu a dialética histórica ocidental, tendo efeitos objetivos na constituição e 

na composição social e política ocidental. A filosofia, portanto, tem importância 

fundamental na construção do modelo democrático que se experimenta nos dias 

atuais, pois é por meio da dialética no silogismo aristotélico que se constrói o litígio 

do contraditório no ordenamento legal contemporâneo. Traz à discussão, em tom 

de fundamentação teórica, a conjuntura internacional dos direitos humanos de 

agendas positivas situadas nas práticas econômicas liberais do século XX voltados 

para a qualidade de vida planetária, contrapondo-se às matrizes energéticas de 

base em fósseis, a exemplo do petróleo, numa demonstração de interesse comum 

pela vida humana saudável na terra que, dentre outros temas, também incluíram os 

povos das florestas, contemplando, assim, os índios brasileiros que tiveram seus 

direitos à diferença étnico-cultural reconhecidos pela Constituição brasileira de 

1988. Nessa tônica, pode-se dizer que os direitos humanos divulgados e institucio-

nalizados mundialmente pela Organização das Nações Unidas em 1948 se aden-

saram como paradigma das sociedades democráticas contemporâneas. Evoca-se, 

a título de fundamentação teórica, o pensador italiano Norberto Bobbio (1994) no 



que tange à contingência da democracia nas diferentes sociedades atuais, dizendo 

que depende de cada Estado e sua respectiva sociedade a adoção e a aplicação 

de parâmetros democráticos dependendo de suas respectivas Histórias. Ou seja, 

apesar do parâmetro dos direitos humanos serem universais, e por sua própria 

proposta de liberdade, paradoxalmente eles respeitam a autonomia e a soberania 

das sociedades por fazer parte do lastro democrático do mosaico internacional 

contemporâneo, excluindo, assim, possibilidades de intervenções que não sejam 

para contribuir com a reconquista, implantação ou manutenção da paz quando 

necessário, por meio da aplicação das Forças de Paz de composição 

internacional.

Palavras-Chave: Direitos Humanos; Filosofia; Democracia; Direito.

Abstract

The article discusses human rights as a parameter of contemporary 21st cen-

tury democracies, including Brazil. It has the purpose of arguing that the law is his-

torically constructed in the contingencies and cultural circumstances of societies. 

Therefore, the legal system is not shaped by values or principles of nature based on 

the thesis of the illuminist Thomas Hobbes (2004) in which “Justice and injustice are 

not part of nature”, because whoever conflicts and who creates litigation is the hu-

man being in its historical frictions caused by ethnicities that inevitably foster pro-

cesses of otherness. In this thesis, Brazil is inserted as an example that as a nation 

and society was oriented in a positivist linearity and only in the 1980s, in the inter-

national conjuncture, does it influence democratic morphology for internal political 

reasons, but influenced by social movements based on construction and conquests 

rights of social minorities circumscribed in feminist, gender, quilombola, ethnic, cul-

tural, religious and skin color causes. It is the diversity in social objectivity with poli-

tical tonicity in what is found in Taylor's theory of recognition (2004). A brief trajec-

tory of the construction of the western mentality is carried out based on the 

pre-Socratic philosophy which, by discovering the logos and institutionalizing it as a 

dialectical instrument of reading about existence, collaborated with the creation of 

democracy as an alternative different from the theocracies based on narrations 

myths and myths of creation and social frame. The logos, by itself, is dialectical and 

favored Western historical dialectics, having objective effects on the constitution 

and on the Western social and political composition. Philosophy, therefore, is of 

fundamental importance in the construction of the democratic model that is being 

experienced today, since it is through dialectics in Aristotelian syllogism that the li-

tigation of the contradictory in the contemporary legal order is constructed. It brings 

to the discussion in a tone of theoretical foundation the international conjuncture of 

human rights of positive agendas located in the liberal economic practices of the 

20th century focused on the planetary quality of life in opposition to the basic energy 



matrices in fossils like the example of oil in a demonstration of common interest for 

healthy human life on earth that, among other themes, also included the peoples of 

the forests, thus contemplating the Brazilian Indians who had their rights to the 

ethnic-cultural difference recognized by the 1988 Brazilian Constitution. Human ri-

ghts disseminated and institutionalized worldwide by the United Nations in 1948 

became more and more a paradigm of contemporary democratic societies. Evoking, 

as a theoretical basis, the Italian thinker Norberto Bobbio (1994) with regard to the 

contingency of democracy in the different current societies, saying that the adoption 

and application of democratic parameters depending on their state depends on 

each State and its respective society. respective histories, that is, despite the fact 

that the parameter of human rights is universal and, due to their own proposal of 

freedom, paradoxically they respect the autonomy and sovereignty of societies be-

cause they are part of the democratic ballast of the contemporary international mo-

saic, thus excluding possibilities for interventions other than to contribute to the re-

conquest, implantation or maintenance of peace when necessary through the 

application of the internationally formed Peace Forces.

Key-Words: Human Rights; Philosophy; Democracy; Low.
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Introdução

A democracia foi instituída na polis grega (Atenas) em decorrência 
da construção filosófica do pensamento dialético composto de premissas 
contraditórias concluídas por uma síntese. Desde então, o mundo ociden-
tal foi construído sob a batuta dialética baseada na História escrita, na 
instituição hierárquica e na burocracia do Estado sedimentado em socie-
dades de classe e estratificadas.

Este artigo discute os direitos humanos como parâmetro para as de-
mocracias contemporâneas, visando a uma demonstração de que o direi-
to é historicamente construído na ambiência fomentada pela circunstân-
cia cultural e pela contingência histórica, por se tratar de dois imperativos 
à condição humana em sociedade.

“Não existe direito na natureza”, já aludia Hobbes (2004) no século 
XVIII das luzes acendidas pela razão humana como substrato lapidar da 
autonomia e da independência humana na construção do Estado moder-
no, advindo em efetivação, obviamente, do helenismo em ação na Pai-
deia da Grécia antiga dos filósofos pré-socráticos. O fundamento racional 
não significa necessariamente atrelamento à cronologia, mas ao élan que 
perdura e faz continuidade da matriz histórica ocidental.
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Para efeito didático, a referida discussão consta deste preâmbulo em 
tom introdutório de uma contextualização histórica principiada na Grécia 
clássica, no sentido histórico e filosófico da arché fundamental, apresen-
tada na primeira parte deste artigo. Constrói-se uma discussão acerca da 
racionalidade na concomitância da construção da própria mentalidade 
ocidental na contingência dialética e na circunstância da cultura laicizada, 
mas com amparos existencial e político da fé católica em sua permanên-
cia nos ambientes estatais. Na segunda parte, discute-se a construção da 
retomada do parâmetro da humanidade como uma espécie diversificada, 
mas com propósitos comuns numa tonalidade de condição para viabilizar 
a convivência na contemporaneidade, criando a Organização Mundial das 
Nações/ONU, e institucionalizando os direitos humanos em dimensão 
mundial na influência filosófica iluminista já em tom de ideologia. Se é que 
ela tenha sido somente filosofia epistemológica e ética algum tempo, pois 
a própria filosofia é o perscrutar na História numa espécie de processo 
dual, porque ela se faz na História e cultura ao mesmo tempo que influen-
cia construções de leituras de mundo nas diferentes épocas ocidentais.

Nas considerações finais, conclui-se que o direito é construído histo-
ricamente próprio da morfologia sociocultural ocidental, pois em socieda-
des não ocidentais, tais como nas sociedades indígenas da planície ama-
zônica, inexiste o Estado não porque elas sejam cronológica e 
filosoficamente atrasadas com relação ao ocidente, mas por decisão de-
las e da própria inviabilidade de se instituir um poder coercitivo em sua 
estrutura sociocultural de solidariedade mecânica em que a pessoa é em 
função da sociedade, na noção de dever de cuidar do outro e não passa, 
portanto, pela dicotomia constituída de direito e dever tal como existe na 
mentalidade ocidental. Essa teoria da inexistência do Estado em socieda-
des indígenas sul-americanas tem como um de seus principais autores o 
antropólogo francês Pierre Clastres (1979), que produziu a sua tese de 
doutorado intitulada “A sociedade contra o Estado: ensaios de antropolo-
gia política” (1979).

Ou seja, fazer uma comparação entre mentalidade ocidental e não-
-ocidental indígena pode ser uma maneira de ilustrar o que se postula 
nesta discussão a respeito da construção histórica do direito circunscrita 
na contradição da própria dialética que edifica a História e o litígio. Isso 
porque – como já mencionado – na natureza não há reclamação litigiosa, 
embora haja fricções e atritos internos e externos naquelas sociedades 
ágrafas, mas sem que exista a necessidade de uma intervenção coerciti-
va à maneira ocidental, pois elas possuem mecanismos próprios à tonali-
dade de suas necessidades.
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O referencial teórico adotado foi o do materialismo histórico, por ser 
adequado ao que se tem como propósito e como objeto de tratar o direito 
como factual na História. Ou seja, o direito é construção institucional sui 
generis da mentalidade ocidental, inexistindo nas outras morfologias de 
sociedade humana.

Contextualização histórica da discussão

Esta contextualização tem o propósito de situar o leitor e ao mesmo 
tempo fazer uma justificativa teórica do objetivo geral deste artigo, a sa-
ber, o tratamento do direito como fator histórico e o dos direitos humanos 
como parâmetro para as sociedades contemporâneas.

Nem sempre o mundo foi assim de Histórias dialéticas, escritas, divi-
dido em classes e em estratos sociais. Antes da democracia, em Atenas, 
as sociedades eram organizadas politicamente sob a orientação de narra-
ções míticas, prevalecendo o sistema da teocracia em razão da inexistên-
cia de ideologia fomentadora da construção histórica das sociedades. Ou 
seja, o século VI a.C. na Grécia antiga – também chamada de Grécia 
clássica – foi o período do milagre grego por conta do boom comercial e 
da hegemonia política grega praticada na região da Ásia menor, fomen-
tando a economia nos mares Egeu, Negro e Mediterrâneo.

A filosofia é filha da alteridade que se fez nas polis, sobretudo em 
Atenas por ser juntamente com Esparta as duas cidades-estados mais 
avançadas e protagonistas da época. Nessa esteira, a mentalidade oci-
dental inicia-se ali na adoção da escrita por necessidade das atividades 
comerciais, nas fricções interétnicas e interculturais que edificam o mode-
lo social ocidental de classes e estratos, impondo (ou exigindo), assim, a 
criação de um poder coercitivo com propósitos de estabelecer a ordem 
entre os diferentes, constituídos basicamente de dórios, jônios, aqueus e 
iônios; povos indo-europeus que plantaram o fundamento filosofal da on-
tologia ocidental.

Ao adotar o logos como instrumento de leitura do mundo, a socieda-
de grega instituiu a razão dialética pautada na contingência histórica e na 
circunstância étnico-cultural para se organizar, colaborando para a conse-
quência da prática política como ação da coisa pública e da construção do 
indivíduo e da pessoa em torno do sujeito social e político, o que na con-
temporaneidade se denomina de cidadão/cidadania.

Embora seja objeto de estudos divergentes, a escrita fonológica tam-
bém tem papel importante nessa fase da construção da mentalidade oci-
dental, pois antes o mundo era lido e narrado por meio de alegorias míti-
cas, sem a presença instrumental da escrita fonológica, ou seja, baseada 
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nos traços mínimos dos fonemas que, por si, dá a noção de diferenças 
para compor a contextualização da mensagem. Nesse aspecto, a criação 
da linguística já no século XX, por linguistas do círculo de Praga (1926-
1939), confirma a importância da modalidade escrita na construção do 
pensamento dialético, a se constatar nos postulados de Vernant (2002) e 
Goody (1988).

O ocidente se faz por um de seus lastros na escrita, no pensamento 
escrito, que, por sua vez, influencia na composição da própria sociedade 
entre alfabetizados e analfabetos. Assim, edifica a estrutura de poder en-
tre classes e estratos sociais, cabendo ao próprio sistema econômico se 
apossar da educação formal (escolar e universitária) para adensar tais 
diferenças, tal como ocorre na certificação e na diplomação protagoniza-
das pelo Estado na modalidade de reconhecimento. Ou seja, o conheci-
mento intelectual e técnico do indivíduo somente é reconhecido quando o 
Estado o autentica por meio da emissão de certificado ou do diploma, 
imprimindo a substância do “individualismo como ideologia ocidental” 
(DUMONT, 2000).

Voltando à filosofia grega, o logos institucionalizou a ontologia oci-
dental em racionalidade sobrepondo-se à doxa (opinião), que os latinos 
vão chamar de dogma, categoria não bem vista pelos filósofos do direito, 
tal como Herbert Lionel Adolphus Hart (1986), a respeito do distanciamen-
to da prática forense da moral, pois esta molda os comportamentos so-
ciais por meio da emoção em torno da fé, por exemplo, distintamente do 
comportamento orientado pela razão filosófica dialética que se adensa no 
contraditório, modelo ideal e único para a prática forense.

A Grécia antiga, portanto, por meio da filosofia pré-socrática molda a 
estrutura do pensamento ocidental em suas diferentes épocas históricas 
e causa a luta de classe entre os estratos sociais, porque a própria estru-
tura sociocultural ocidental se constitui pela diferença entre indivíduos e 
pessoas que, por sua vez, se distinguem também na dimensão profissio-
nal em categorias produtivas, compondo a superestrutura e a infraestrutu-
ra cunhadas por Karl Marx (2008).

Advém da filosofia pré-socrática a dialética que o autor de O Capital 
usa como método para analisar as lógicas da sociedade capitalista de 
classes, conferindo ao direito o status de uma das instituições da superes-
trutura que comanda, organiza, legaliza e fiscaliza as dinâmicas sociais e 
políticas. A dialética aplicada nos dias atuais vem da Grécia clássica e 
pode ser visualizada se e quando lida nos entourages da construção oci-
dental por meio de postulados filosóficos.

Assim, a noção de direito saiu da exclusividade da teocracia e do 
Estado absolutista por meio da dialética histórica, e não por meio de algu-
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ma noção de direito natural intrínseco ao ser humano e aos demais entes 
da face da terra. Ou seja, o direito é conquista de estratos e de classes 
sociais por meio de agrupamentos ideológicos em decorrência de interes-
ses comuns em forma de “Políticas de reconhecimento” (TAYLOR, 2000). 
O Estado, portanto, reconhece o direito de conquistas de grupos sociais.

A noção de reconhecimento é própria da construção intelectual oci-
dental que edifica a concepção política e cidadã. Assim, os direitos pas-
sam a ser construídos e não herdados como se poderia supor na concep-
ção jusnaturalista, pois se assim fosse, os pássaros e as árvores poderiam 
reivindicar direitos à vida. Porém, tais entes da flora e da fauna são legal-
mente protegidos pelo ordenamento jurídico ocidental não porque eles se 
arrogam o direito, mas porque o ser humano (político e social) precisa 
deles para gozar de uma vida saudável e salubre, alocado no direito am-
biental alicerçado do paradigma dos direitos humanos adensados contra 
alguns mecanismos liberais indiferentes à ética humana do respeito e da 
tolerância e à salubridade ambiental.

 A moldura democrática nas sociedades contemporâneas sob o pa-
râmetro dos direitos humanos: o Brasil nessa conjuntura

O marco histórico (e cronológico) deste capítulo é o momento e os 
movimentos pós-segunda guerra mundial (1939-1945), que forçou a trau-
matizada sociedade ocidental a se conscientizar de que a guerra não é o 
melhor caminho para se construir entendimentos entre nações diferentes, 
mas comuns em interesses pela vida pacífica e harmoniosa dentro do 
ideal ético humano.

Nesse paradigma imposto pela referida guerra, Estados ocidentais 
se reuniram e criaram a Organização das Nações Unidas (1945). Três 
anos depois foi divulgada a Declaração dos Direitos Humanos Universais, 
contemplando direitos de minorias sociais marginalizadas pela hegemôni-
ca ideologia liberal e do Estado mínimo.

Os direitos humanos passam a sedimentar a pauta política do oci-
dente, embasando, assim, edificações legais nos diferentes ordenamen-
tos jurídicos contemporâneos. No Brasil, país de orientação positivista li-
near e evolucionista, a noção da democracia assentada nos direitos 
humanos somente veio a ser efetivada nos anos 1980, quando da rede-
mocratização do país em 1985 e da promulgação da Constituição federal 
cidadã em 1988.

Nesse ínterim, vale lembrar Bobbio (2004), que chama a atenção 
para a noção de direitos humanos universais, porém, adequados de acor-
do com o regime democrático de cada sociedade. Ou seja, cada país tem 
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a sua aplicação democrática (uns mais outros menos) e é nessa tônica 
que os direitos humanos são adotados e aplicados em sintonia com as 
Histórias de cada sociedade contemporânea.

Vale lembrar, ainda, que os anos 1980 foram a década de inflexões 
políticas na matriz ocidental, vertendo para os direitos humanos aplicados 
e não mais restritos a modelo de organização social e política. Isso por-
que a matriz econômica liberal causou preocupações a respeito de irra-
cionalidades na área da destruição ambiental, sobretudo na exploração 
de riquezas minerais em países do hemisfério sul, na matriz energética de 
resíduos fósseis, em concomitância com políticas sociais de exclusão in-
diferentes às minorias étnicas, culturais, da cor da pele, de origem social, 
de gênero, dentre outros fatores.

É nesse período que movimentos sociais iniciados na década de 
1920 de adensam e se impõem com pautas preenchidas nos quesitos de 
equidade de reconhecimentos legais de direitos à diferença sociocultural 
e étnica e na liberdade de expressão ideológica, porém não mais centra-
dos na igualdade de poder aquisitivo. Ou seja, minorias não reivindicaram 
do Estado igualdade genética nem histórica, mas equidade em tratamen-
to legal universal numa equação de que minorias têm o direito de oportu-
nidades tanto quanto as classes hegemônicas e economicamente 
dominantes.

Pode-se dizer, por conseguinte, que o Brasil entrou na Era dos direi-
tos a partir de movimentos sociais na década de 1980, pautados pelos 
direitos humanos universais, referência de pauta de militâncias em outros 
países. Para efeito de exemplo, cita-se o caso dos índios no Brasil que, 
durante o período de 1964 a 1985, foram forçados a se integrarem à so-
ciedade envolvente brasileira, sem possuir requisitos básicos de como 
sobreviver em uma sociedade de classe distinta da deles, onde inexiste a 
diferença e a desigualdade social.

Os índios no Brasil foram beneficiados por movimentos sociais am-
bientalistas, que os incluíram em suas pautas de contra cultura ao gover-
no linear positivista, a exemplo do cantor inglês Sting, que realizou uma 
jornada de visitas a autoridades de países do hemisfério norte com o in-
tuito de denunciar e reivindicar a proteção internacional dos povos da 
floresta pautada nos direitos humanos.

Além dos índios, na inclusão ao ordenamento jurídico, outros seg-
mentos sociais foram e continuam sendo beneficiados pela batuta dos 
direitos humanos, tais como os quilombolas e os portadores de deficiên-
cia física. Há ainda o sistema de cotas raciais em concursos públicos e 
em exames de acesso à universidade, o casamento homoafetivo, dentre 
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outros itens que compõem a pauta da agenda positiva brasileira desde a 
promulgação da Constituição cidadã de 1988.

No entanto, a democracia é um modelo que serve de parâmetro para 
as sociedades se construírem em suas respectivas diversidades, pois não 
há sociedade homogênea. Assim, a democracia é um ideal e nele são 
buscadas consecuções de molduras e de substâncias a fim de se propor-
cionar vida com qualidade para todas as camadas sociais, atribuindo ao 
Estado o dever de promover condições elementares de acesso e de inclu-
são de pobres e miseráveis à economia formal.

Os direitos humanos são uma maneira de pensar que orienta organi-
zações sociais e políticas na contemporaneidade. Nesse sentido, não se 
trata somente de ordenamento jurídico e nem de práticas sociais, pois o 
pensar democrático é dual dos direitos humanos, uma vez que sem a 
prática de direitos humanos universais não há democracia e vice-versa. 
Ainda, os direitos humanos não estão limitados a garantias de respeito à 
diferença cultural e étnica, dentre outros imperativos, pois eles – os direi-
tos humanos – partem de princípios subjetivos positivamente efetivados 
na historicidade.

Aqui, a filosofia hegeliana é evocada nas categorias da consciência-
-de-si e na consciência-para-si, que demonstram a alegoria do senhor e 
do servo no cenário de interdependência entre eles. Ou seja, a sociedade 
de classe é composta de lógicas de interdependência entre seus segmen-
tos que, por sua vez, dão aos direitos humanos motivações para efetivar 
o propósito democrático da universalidade de vida qualitativa para todos.

Ideologicamente, o Brasil é orientado pelas vias lineares de exclusão 
social e de privilégios às camadas sociais mais abastadas, valendo con-
siderar a categoria cunhada por Sérgio Buarque de Holanda (1995) deno-
minada “Cordialidade brasileira”, que consiste de apossamento dos recur-
sos do Estado por quem a ele tem acesso em cargos públicos. 
Apossamento não significa corrupção na tipificação de roubo da coisa 
pública, mas de se servir de privilégios às custas do erário, de cargos e 
funções na figura de prevaricação, malversação, etc.

Nesse caso, o Estado é acessado somente por parcelas sociais da 
superestrutura composta do judiciário, do legislativo, de alguns cargos do 
executivo, das igrejas e da classe burguesa que tem relações duais com 
essa esfera estatal. No entanto, no que consta nos propósitos deste artigo 
pode-se dizer que, à base de que nenhuma sociedade alcança a plenitu-
de democrática, o Estado democrático de direito no Brasil tem demonstra-
do avanços nos quesitos das garantias e dos fundamentos elementares.

Por meio do acesso de cotas em concursos públicos, a desigualdade 
tem sido enfrentada de maneira eficaz, proporcionando oportunidade aos 



14 • José Dalvo santiago Da Cruz 

pobres, que nem sempre podem contar com boas escolas para ascender 
socialmente, além de cotas para mulheres e pessoas de cor escura em 
candidaturas nas eleições diretas a cargos eletivos. 

Considerações Finais

À guisa de conclusão, a partir da breve discussão a respeito dos di-
reitos humanos como parâmetro das democracias contemporâneas, ci-
tando o caso do Brasil a partir dos anos 1980 na perspectiva histórica, 
vê-se que os direitos são construídos nas lutas de classe e nas fricções 
políticas que são constituintes da contingência histórica. Portanto, a de-
mocracia não é um estado e nem um status quo estático, mas é dinâmica 
e contínua, imposta pela própria incerteza e mudanças de relações em 
decorrência de modificações e de inflexões de interesses das classes e 
dos estratos sociais em sua conjuntura com as categorias profissionais.

Na conjuntura internacional, o ocidente se inflectiu ao modelo demo-
crático em consequência de sua própria história, marcada traumatica-
mente por guerras, revelando certa irracionalidade astuciosa. Assim, a 
morfologia e o conteúdo democráticos foram construídos como alternativa 
(ou imperativo) para a convivência internacional em relativa paz na medi-
da do possível, interrompida por conflitos regionais e binacionais, evitan-
do-se conflitos multinacionais.

A democracia se coloca (ou é colocada) como paradigma de racio-
nalidade de convivência numa humanidade diversificada em diversos as-
pectos factuais e subjetivos de implicações objetivas na geopolítica con-
temporânea. E nessa conjuntura o Brasil se coloca como um dos países 
em que a democracia tem sido permanente em sua contingência histórica 
de momentos difíceis e de outros não tão fáceis, mas que se pode dizer 
que oscilações são próprias da natureza histórica humana.

Questões de ordem sociopolítica compõem a agenda democrática 
das sociedades e Estados, pois estes convivem com agendas positivas, a 
exemplo da institucionalização de leis para o enfrentamento da violência 
contra a mulher, transpondo esse tipo de fato social da esfera íntima para 
uma obrigação do Estado contemporâneo em diferentes países centrados 
na pauta dos direitos humanos.

Assim, pode-se concluir que mesmo com dificuldades os direitos hu-
manos têm estado presentes nas transformações e melhorias de vidas 
humanas, da fauna e da flora, construídos continuamente nas fases da 
História contemporânea. Os direitos humanos são paradigmas da vida 
política atual, mas também podem ser conceituados como ontologia que 
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embasa a moral contemporânea, revelando e causando indignação as 
cenas de desrespeito à dignidade e salubridade humana.

No século XX houve guerras humanamente repugnantes e a violên-
cia em seus diferentes tipos continua no século XXI, porém há de se con-
siderar a conjuntura de inflexões a favor da qualidade de vida, a exemplo 
de grupos financeiros e empresariais se voltarem para a questão ambien-
tal, para práticas solidárias e filantrópicas. Há mudanças de direção em 
práticas que antes estavam focadas unicamente na busca pelo lucro, pois 
se visualizou que ele de nada vale sem a qualidade do ar, a liberdade e a 
tolerância entre os diferentes e que para diminuir a desigualdade não é 
necessário abdicar de suas fortunas, basta cumprir a moral vinculada à 
ética humana. 

No caso brasileiro, como brevemente já mencionado, a Constituição 
de 1988 inaugurou a política de reconhecimento de minorias sociais no 
país, trouxe à pauta política a diversidade étnico-cultural brasileira, até 
então mantida num nível secundário, embora seja histórica e culturalmen-
te factual. Portanto, a legalização formalizou a legitimidade de grupos so-
ciais participantes da vida ativa em sua polissemia no Brasil 
contemporâneo.

Democracia e direitos humanos compõem a dualidade política con-
temporânea. Nos dias atuais são poucas sociedades que não se moldu-
ram nesse paradigma que idealiza a vida social diversificada, com tole-
rância, respeito e direitos equânimes, onde a cor da pele é um detalhe 
genético de significante composto de significados e sentidos, modificando 
molduras estéticas adensadas à base de paradigmas excludentes.

Atualmente, a diferença não é mais uma possibilidade epistemológi-
ca. Ela é realidade factual e a prática de reconhecimento não se faz mais 
para eliminar a diferença, mas para enfatizá-la num ordenamento jurídico 
que a contempla e considera direito dos diferentes. Porém, resta a ques-
tão da diferença a quem e de quem? Qual o referencial de diferente? É o 
negro que é diferente do branco, que é diferente do índio, do asiático?

A diferença é a base da ocidentalidade que se constrói na sociedade 
de classe e de estratos num paradigma hierárquico. E essa hierarquia 
está sendo questionada desde os anos 1920, quando se iniciaram os mo-
vimentos sociais feministas e de negros contra a discriminação racial. Po-
rém, de lá até aqui, houve avanços teóricos na antropologia social e na 
etnologia para dizer que as diferenças estereotipadas do significante não 
condizem com o significado cultural, étnico e social dos grupos sociais.

Assim, a epistemologia pautada no evolucionismo social se desfaz à 
medida que teorias do multiculturalismo, do relativismo cultural, do contro-
le cultural e do perspectivismo acenam para inflexões ao sentido da cultu-
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ra e da História na vida individual contextualizada em época histórica e 
em ambiente cultural, dando outra possibilidade de ser da composição 
humana. Ou seja, o que era considerado linear e hierárquico não passava 
de coerção do poder, à guisa de Michel Foucault (1979), nas relações de 
domínio sobre os outros. A cor da pele é simplesmente uma questão ide-
ológica que remonta ao etnocentrismo do século XVI.

O termo humanidade é em si uma tautologia. Ela é constituída onto-
logicamente de diversos e a diversidade é a realidade factual. Os direitos 
humanos propõem a democracia como instrumento político baseado no 
logos grego para o entendimento racional entre humanos e deste com e 
na natureza, pois o logos é verbo de raciocinar com o contraditório e o 
diferente, e é substantivo porque considera a realidade a própria razão.

Assim, logos, democracia e direitos humanos compõem a tríade do 
entendimento humano sobre a sua realidade histórica e social que o con-
ceitua como ser político, pois é da polis na Grécia antiga que o discurso é 
contradito, limitando o efeito unilateral da doxa. Assim, pode-se dizer que 
na democracia o direito à voz é imanente ao direito à diversidade, porque 
ninguém é obrigado a adotar princípios e pensamentos de acordo com 
imperativos coercitivos.

O pensamento dialético é uma modalidade sui generis ocidental cria-
da na Grécia antiga em contraponto à narração mítica cultuada na orali-
dade das musas de Hesíodo e dos versos de Homero, em declamações 
nas quais a existência era considerada num contínuo pretérito que atra-
vessava o presente e se desfazia no futuro incerto, mas subjacentemente 
existente no destino desconhecido pelos humanos, mas já traçado pelos 
deuses.

Hart (op. cit.) evoca a distância da prática forense da moral porque 
esta é construída, sedimentada e aplicada por meio de emoções e de 
sentimentos, e o juízo deve primar pela justiça racional, a exemplo daque-
la proposta pelos antigos filósofos gregos incondicionalmente orientados 
pela razão lógica e constatação dos fatos, obviamente recebendo ecos da 
brisa da justiça ordálica do velho do mar de Hesíodo, em que a compro-
vação deveria ser demonstrada por via de fato com evocação e interferên-
cia divina.

Daí advir a noção de justiça na palavra respaldada pelo factual. Ca-
be a quem acusa comprovar a realidade factual. A retórica na polis grega 
ganha adereços de sofística e configura não mais a palavra associada à 
Sofia que tem no honesto e justo do seu amigo e fiel. A palavra dever ser 
avalizada nos fatos e essa construção é eminentemente grega, legado à 
morfologia ocidental enfatizada a partir do século XVI nas circunstâncias 
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da criação do humanismo como lastro do ser histórico humano como con-
dição de sua hominização.

Assim, noções de justiça (diké), de verdade (alethéia) e razão (logos) 
compõem a tríade presente na imanência da subjacência ocidental. A 
Grécia antiga é no gerúndio ocidental uma abstração factual na essência 
da prática do pensamento que molda os atos e atitudes contemporâneos. 
Portanto, aquela polis do século VI a.C. não foi somente uma cidade-es-
tado, ela foi – e continua sendo – o berço da ontologia ocidental num 
contínuo que se mantém no presente baseado na memória denominada 
História.

Logo, a dialética não é somente um conceito acadêmico, porque ela 
é prática e concreta na mentalidade ocidental desde a sua criação. Aliás, 
a mentalidade ocidental foi viabilizada na Grécia antiga pelos primeiros 
filósofos exatamente porque eles saíram da morfologia da narrativa mítica 
e se inflectiram à argumentação por meio da pergunta, da crítica e da 
contradição, compondo, assim, o silogismo e a própria dialética constituí-
da da tese, da antítese e da síntese.

Nessa tônica, a democracia e a dialética são práticas duais e fatuais 
desde a Grécia clássica e se adensou na mentalidade ocidental ao longo 
da construção da civilização moderna, sobretudo a partir do século XVIII 
com a queda do absolutismo e pós segunda guerra mundial (1939-1945), 
forçando a criação do paradigma dos direitos humanos e a sua aplicação 
nas sociedades contemporâneas na nomenclatura de estado democrático 
de direito.

Obviamente, como observa Bobbio (2004), cada sociedade e Estado 
adota e aplica a democracia de acordo com a contingência e circunstân-
cia de suas realidades culturais e políticas, a se verificar que há socieda-
des em que aparentemente não são democráticas por força de suas tra-
dições culturais, a exemplo da não participação política de mulheres. Mas 
essas sociedades são moldadas nas lógicas de suas culturas e, nesse 
caso, entra a análise por meio das vias do relativismo cultural e a neces-
sária (ou imperiosa) aplicação de se evitar o etnocentrismo, pois há o 
risco de se analisar e ver o outro pela perspectiva da cultura ocidental.

Nesse sentido, a antropologia social torna-se ferramenta importante 
na dinâmica política, na diversidade étnico-cultural, no paradigma demo-
crático como instrumento de respeito ao outro, como ferramenta dos direi-
tos humanos na figura de garantias e de fundamentos legais na dimensão 
individual e difusa/social.

Nessa conjuntura, o Brasil se inseriu (ou foi inserido) no paradigma 
democrático do século XX a partir da década de 1980, quando os civis 
promulgaram a constituição codenominada de cidadã, na qual e pela qual 
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são garantidas em prerrogativas garantias de direitos fundamentais, so-
bretudo, ouvindo e atendendo reivindicações de minorias1, a exemplo dos 
indígenas, quilombolas, pessoas identificadas na questão de gênero, ne-
gros e outros segmentos até então tratados à margem da legislação e 
pelo Estado.

Ou seja, constitucionalmente, o Brasil adota e se molda no paradig-
ma democrático dentro de suas realidades de forças políticas que são 
próprias e sujeitos da contingência e das circunstâncias que lastram os 
processos da democracia, pois a democracia não é dada e nem pronta, 
ela é construída continuamente de acordo com inflexões e mudanças ao 
ritmo histórico da sociedade.

1  A expressão minoria nacional foi o ponto de partida de uma noção intrínseca à formação 
do moderno Estado-nação. Os grupos minoritários surgiram no século xix, junto com a ideia 
de nação e em oposição ao princípio de nacionalidade. Numa primeira configuração, foram 
grupos com identidade nacional, reconhecida inclusive pela maioria, estabelecidos num 
Estado dominado por outra nacionalidade e nem sempre usufrutuários de todos os direitos 
de cidadania, numa situação que produziu numerosos conflitos ao longo da história das 
nações (SEYFERTH, 2012, p. 234-235).
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