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RESUMO: Esta pesquisa, em andamento, surgiu da inquietação do autor frente às violações 
sistemáticas de Direitos Humanos no Brasil, emergindo uma reflexão transdisciplinar que 
anima as problemáticas do tema, a saber: i) se a ordem jurídica brasileira atribui status de 
emenda à Constituição aos Tratados e Convenções sobre Direitos Humanos (art. 5, §3º da CF) 
e envergadura supralegal (abaixo da Constituição e acima das Leis) àqueles diplomas 
internacionais ratificados sem reservas antes da EC 45/2004 (RE 466.343-1/SP), por que, na 
prática, esses tratados e convenções não são observados à risca e de forma vinculante pelos 
Poderes Públicos? ii) o que fazer para resgatar e assegurar a sua força normativa? Em relação 
ao primeiro questionamento, ventila-se a hipótese que a crise de violação dos direitos humanos 
no Brasil resulta da descrença na “narrativa mítica” estampada nos Tratados e Convenções 
Internacionais, ensejando um pernicioso ceticismo dos Poderes Públicos frente à normatividade 
dos seus preceitos. Objetivando estabelecer as premissas teóricas deste trabalho, rememora-se 
que há aproximadamente 70.000 anos, com o advento da revolução cognitiva, o homo sapiens 
adquiriu habilidades linguísticas especiais, possibilitando que uma incontável quantidade de 
pessoas estranhas entre si, movidas por crenças em imaginações coletivamente compartilhadas, 
cooperassem de maneira extremamente eficaz em torno de objetivos comuns. O produto dessa 
imaginação coletiva pode ser chamado de mito/lenda/ficção. Os Direitos Humanos, enquanto 
expressão de um “mínimo ético” universalmente reconhecido, não existe senão como realidade 
compartilhada numa rede linguística de imaginação coletiva. Como discurso, a narrativa mítica 
está sujeita a alterações e distorções de sentido dentro do jogo de linguagem e interação sociais. 
Nesse viés, a relevância da pesquisa consiste em desvelar como o “mito” dos Direitos Humanos 
no Brasil foi esbulhado de seu significado mais afeiçoado à proteção da dignidade humana, e 
completamente distorcido a ponto de grande parte da comunidade jurídica compreendê-lo como 
verdadeira antítese da segurança pública e o imaginário social reduzi-lo à ideia de manto 
protetor de “criminosos”. Neste ponto, abre-se caminho para o enfrentamento do segundo 
questionamento, cuja hipótese repousa na afirmação de que é preciso recontar a verdadeira 
“lenda” dos Direitos Humanos como forma de arrebanhar a comunidade jurídica em prol da 
afirmação de sua força normativa. O sucesso de “recontar” uma história mal difundida exige a 
capacidade de atrair e sensibilizar pessoas. Para essa missão, enxerga-se na arte a melhor “porta-
voz”. Noutro passo, embora discorrendo sobre a força normativa da Constituição, Hesse ensina 
que a norma jurídica não passa de “letras mortas” quando desatada da ordem vivida e realizada, 
ou seja, quando se ausenta da consciência dos responsáveis pela concretização do Direito a 
disposição de orientar sua conduta segundo a ordem nela estabelecida. Essa “vontade de 
realização” resulta de uma “crença compartilhada” de que a norma jurídica possui “força 
vinculativa” (força normativa). O raciocínio pode ser transposto, com as devidas reservas 
teóricas, à afirmação da força normativa dos Direitos Humanos. Aqui, a relevância da pesquisa 
fundamenta-se na necessidade de conferir maior efetividade aos Tratados e Convenções sobre 
Direitos Humanos no Brasil. Empregar-se-á a metodologia descritiva com abordagem 
qualitativa. 
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