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Simpósio: 32 - DEMOCRACIA, DIREITOS HUMANOS E RESISTÊNCIA EM TEMPOS 
SOMBRIOS 
 
RESUMO: Trinta anos se passaram desde a promulgação da vigente Constituição da República 
Federativa do Brasil, Estado Democrático de Direito, e os seus objetivos fundamentais, como 
a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, erradicação da pobreza e da 
marginalização, redução das desigualdades e promoção do bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (artigo 3º, incisos I, 
III e IV, da CRFB/1988), nunca pareceram estar mais distantes de efetivação. De fato, estamos 
na chamada “era dos direitos humanos em tempos sombrios”, escancarada no Brasil após o 
golpe civil-parlamentar-judicial de 2016 e na decorrente suspensão de direitos e garantias 
fundamentais, sobretudo sociais. Contudo, ainda que mais sintomática nos países sujeitos ao 
colonialismo e à colonialidade, tal “era” não mantém traços apenas no Brasil, dado que se 
vincula ao não cumprimento de uma responsabilidade ainda mais fulcral: a efetivação do 
introito democrático idealizado quando da introdução do Estado Constitucional no ocidente. E 
é nesse contexto que discutiremos no presente trabalho a hipótese de que o golpe de 2016 tão 
somente pôs em evidência um traço presente ao longo de toda a república brasileira, qual seja, 
o fato de os direitos sociais terem a efetivação condicionada a uma decisão político-econômica 
de uma oligarquia política, isto é, no Brasil, os direitos sociais são efetivados à medida que 
condizentes ao preceituado pela política econômica, seja ela doméstica ou externa, escudando-
se naquele espaço político-jurídico da exceção. Em outras palavras, a despeito de os direitos 
humanos sociais serem instituídos por normas de direitos fundamentais, a sua efetivação se dá 
por exceção — desde que consoante à política econômica. Não por acaso então que, como pano 
de fundo da destituição da Presidente eleita para cumprir o mandato do quadriênio 2014-2018, 
havia a sua recusa em aderir a um programa de reformas que tinha como consequência a 
suspensão de direitos fundamentais em curso ou que, mesmo antes de sua destituição, ao longo 
dos quase trinta anos de redemocratização brasileira, seguimos sem efetivar os objetivos 
fundamentais da República. Em suma, não por acaso é que se pode afirmar que forjamos um 
arranjo político-jurídico que apregoa por Estado Democrático de Direito, mas que 
cotidianamente se estabelece como Estado de Exceção. Em face de tal hipótese, 
argumentaremos por fim que, para realmente efetivarmos a democracia e, por conseguinte, 
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direitos, garantias e deveres fundamentais, especialmente os sociais, numa construção de um 
Estado Democrático de Direito, faz-se necessária o que apontamos como uma “derridiana 
(des)construção das individualidades”, a assunção da nossa responsabilidade com o outro 
(alteridade), qual seja a sua origem, raça, sexo, cor, idade e etc., como difundido na ética 
levinasiana e na ética africana do ubuntu. 
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