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Simpósio: A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO 

 

RESUMO: A tentativa de reconstrução ou democratização do Brasil ganhou peso após o fim 

da ditadura militar, na década de 1980, mais precisamente com a Constituição Federal de 

1988. Uma das marcas mais comentadas e defendidas para o alcance das garantias 

fundamentais dos brasileiros foi a palavra “cidadania”. A cidadania passou a se correlacionar 

ao fenômeno das políticas públicas, porque plenamente defendida na CF/88 tem em grande 

parte do seu texto a combinação da liberdade, participação e igualdade para todos; desses 

ideais constam as relações dos direitos civis, políticos e sociais, conferidos muitas das vezes, 

por meio das políticas públicas. A fim de aprofundar as articulações jurídicas entre Direitos 

Sociais e Direitos Humanos e desses com as políticas públicas que incorporam o aspecto dos 

direitos à saúde, osestudos se fundam na revisão teórica dos Direitos Humanos, como 

proposto por Joaquín Herrera Flores, por se identificarem como produto sociocultural surgido 

no ocidente, onde se pode aferir que tal qual o discurso dos Direitos Sociais previstos na 

CF/88,os Direitos Humanos também são resultados da expansão colonialista ainda vigente na 

América Latina, e consequentemente, no Brasil.Nessa vertente, há a necessidade de 

compreender a obrigação política entre Estado e cidadãos de um lado, e a cultura 

socioeconômica de outro, porque o mercado da área da saúde desempenha a política 

individualista e antagônica com os princípios constitucionais para a efetivação dos Direitos 

Humanos nessa área em questão. Nesse exercício busca reconhecer as significações 

discursivas que há por trás das políticas públicas na área da saúde, mais especificamente, aos 

afetados pela poliomielite e, atualmente, pela síndrome pós-polio, no Brasil. O objetivo é 

apresentar alguns marcos teóricos e experiências dos afetados para a compreensão dos direitos 

sociais, principalmente o direito à saúde, para uma reflexão acerca da emancipação do 

cidadão brasileiro como propõe os Direitos Humanos. A partir da obra de Joaquín Herrera 

Flores sobre os Direitos Humanos e suas contradições e insuficiências em torno da realidade 

dos Direitos Humanos em seu sentido mais geral, a pesquisa se volta à Teoria Crítica como 

enfoque importante para problematizar e interpretar como os contradiscursos são elaborados 

pelos governos, por meio das políticas públicas para a área de saúde pública brasileira. Para a 

lógica dos Direitos Humanos e Democracia, buscamos em Boaventura de Souza Santos 

analisar o plano da emancipação para além do quadro dos Direitos Humanos, haja vista a 

forma como a criação de direitos é operada no projeto moderno.Na esteira de Juan Antonio 

Rodrigues visamos apresentar propostas viáveis para a efetivação dos direitos voltados aos 

afetados pela pólio. Sobre Políticas Públicas fundamos os saberes em Dallari Bucci. Além de 

perseguir esses objetivos, trazemos a história da poliomielite e da síndrome pós-pólio, 

simultaneamente, as políticas públicas orientadasaos afetados por elas. Não por outras razões, 

a apresentação do direito comparado para consubstanciação jurídica do problema, porque, na 

ordem jurídica o direito à saúde apresenta características distintas em relação aos demais 

direitos fundamentais, embora todos esses direitos tenham a natureza jurídica de direitos 

subjetivos. 

mailto:rabel.adv@gmail.com


PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos; Direito à Saúde; Poliomielite; Síndrome Pós-

Poliomielite; Políticas Públicas. 


