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PENSANDO CONCEITUALMENTE A JUSTIÇA1 

Etimologicamente, a palavra latina justitia refere-se à 

conformidade com o direito, à equidade. Para 

Aristóteles, o homem justo é aquele que vive em 

conformidade com a lei e a igualdade.  

Retomando a hipótese considerada pelos 

contratualistas, no estado natural não há nenhuma lei 

escrita, por isso não pode haver justiça ou injustiça. Em 

conformidade com essa abordagem, para minimizar as 

manifestações da agressividade e da sua impulsividade 

antissocial, os homens se unem na construção de um 

pacto ou contrato social. Desse pacto resulta a lei, o 

Estado, que terá a função de garantir os direitos 

naturais individuais, pressupostos pelo contratualismo. 

Assim, a primeira noção de justiça será aquela que se 

refere ao cumprimento do pacto, à observância das leis. 

Negativamente, a injustiça será a quebra ou o não 

cumprimento do direito. 

De acordo com Maquiavel, em sua obra Discursos sobre 

a primeira década de Tito Lívio, há um sentimento de 

justiça ou injustiça no coração humano que antecede o 

próprio conceito de justiça. Desses sentimentos 

interiores, inicia-se um movimento histórico pela 

justiça. 

Ao considerarmos os artigos da Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, proclamados em 1789, na 

França, perceberemos que o fundamento da justiça e da 

paz no mundo é o reconhecimento da dignidade humana 

e dos iguais direitos pertencentes a todos os indivíduos 

da comunidade humana. Sem esse reconhecimento, 

estaremos no começo da violência e da barbárie. Nessa 

mesma dinâmica, insere-se a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, adotada pela Assembleia geral das 

nações Unidas, em 1948. 

Ao buscarmos articular direito e justiça, o direito será 
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concebido como instrumento da justiça, meio para 

possibilitar a convivência humana, a harmonia social. O 

direito será abordado como o conjunto de leis e normas 

que tratam do comportamento que deve existir entre os 

indivíduos em uma comunidade.  

Com efeito, a justiça é tanto o horizonte desejado, à luz 

do qual as decisões são tomadas, quanto o resultado 

histórico do reconhecimento da dignidade de todo ser 

humano. Dessa forma a justiça é o respeito 

reciprocamente garantido. Enquanto a justiça 

comutativa, que se refere às trocas entre as pessoas, 

traz em si a reciprocidade, a justiça distributiva reparte 

os bens segundo os méritos de cada um. Contudo, 

precisamos caminhar para compreender a justiça como 

equidade, que considera a igualdade de condições para 

iniciar uma caminhada humana e social. 

Na consideração da usual representação da justiça, 

encontramos a deusa da justiça de olhos vendados, para 

demonstrar que ela não toma partido, é imparcial, o que 

quer dizer que, diante da lei, todos são iguais. A espada 

na mão da justiça sinaliza a necessidade da imposição da 

lei, para a vigência do Estado de Direito. 

Para promover a justiça, portanto, a força pode ser 

usada, pois o ser humano, muitas vezes, deixa-se 

conduzir pelos impulsos e pelas vontades individuais, que 

contrastam com o bem e a harmonia do corpo social. 

contudo, não devemos confundir a justiça com a simples 

aplicação da lei, uma vez que a lei é histórica e falível. A 

justiça é muito mais o horizonte para o qual a lei deve 

sinalizar. Se a lei exige obediência, essa obediência pode 

ser uma imposição externa. Porém, a maturidade 

humana, que caminha com a consciência ética mais 

evoluída, refere-se à obediência à lei como um dever de 

consciência, que brota do interior da própria pessoa. 

 

ATIVIDADES 

1) Identifique as diferentes formas de se entender a 

justiça e diga que concepção mais se aproxima da 

 

temática dos direitos humanos. Justifique. 

2) Conta-se que, em um debate televisivo, um juiz teria 

reproduzido a seguinte afirmação: “a justiça é cega”. Ao 

que um professor de direito teria respondido: “é cega, 

mas sente o cheiro de perfume francês”. Pense no texto 

que leu e responda: que ideia esse professor está 

defendendo/denunciando? Justifique. 

 

A FRAGILIDADE DA DEMOCRACIA2 

Na democracia não se encontram modelos pré-definidos 

a seguir, por se tratar de uma sociedade histórica, 

marcada por homens históricos, imprevisíveis, abertos ao 

futuro. A ideia de “modelo” traz a noção de imposição 

externa, imposição de valor. Ao contrário da ideia de 

modelo, a democracia se constrói e se autoproduz ao 

longo do caminho. Nisso se encontram os alcances e os 

limites da democracia. 

São muitos os riscos inerentes ao caminhar. Basta 

lembrar a reflexão de Platão, depois de acompanhar a 

condenação à morte, pela democracia ateniense, de seu 

mestre Sócrates. Quando o poder está na mão de 

pessoas não preparadas, a democracia conduz à tirania, 

tirania do mais esperto; conduz, igualmente, à 

demagogia. 

Herbert Marcuse, que integra o pensamento da Escola 

de Frankfurt, denuncia a dimensão antidemocrática 

presente nas formas históricas de democracia: 

 
Se tivesse de definir numa frase a minha atitude 
deveria dizer que, nesse momento, ninguém é mais 
favorável do que eu à democracia. A minha objeção, 
porém, se fundamenta na constatação de que, em 
nenhuma das sociedades existentes, e tampouco 
decerto daquelas que se autointitulam democráticas, 
existe a democracia; existe, sim, tão somente, uma 
certa forma de democracia, limitada, ilusória e 
comprometida por todas as espécies de 
desigualdades. As verdadeiras condições da 
democracia devem ainda ser criadas, em toda parte. 

 
Aceitar a pluralidade, a diversidade de opiniões, 

exercitar-se na tolerância e no respeito às diferenças é o 

reconhecimento do verdadeiramente humano e histórico; 

é expressão de maturidade. Contudo, a atitude 
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verdadeiramente democrática traz em si, devido à sua 

própria natureza, o risco contra si mesma. Uma atitude 

verdadeiramente democrática reconhece o direito de 

livre manifestação, inclusive de manifestações 

antidemocráticas. 

Para evitar os desvios do poder, é preciso investir muito 

na educação política das pessoas, proporcionando a 

participação ativa, superando o individualismo e a 

indiferença às questões que dizem respeito à respública, 

à coisa pública.  

Considerando que conhecimento é atividade permeada 

mais de prática do que de contemplação; que a 

inteligência deve ser força ativa chamada a transformar 

o mundo e que as ideais, por serem corrigíveis, devem 

ser avaliadas em função de sua adequação em relação 

às situações problemáticas da vida, segue-se, então, que 

as ideias morais, os dogmas políticos ou os preconceitos 

dos costumes também não se revestem de autoridade 

especial: também eles devem ser submetidos à 

verificação de suas consequências na prática e devem 

ser responsavelmente aceitos, rejeitados ou mudados 

com base na análise de seus efeitos. 

Se a sociedade que brota de um regime totalitário é 

planejada de cima para baixo, a sociedade democrática 

se planeja permanentemente, em seu percurso histórico. 

Aqui reside sua grandeza e também sua fragilidade 

portadora de profundos riscos de degeneração. Contudo, 

nessa essencial abertura que alimenta o conflito, a 

democracia encontra sua grande força regeneradora, na 

defesa dos deveres e direitos dos cidadãos. 

Portanto, uma sociedade é democrática, e não somente 

um governo, quando consegue instituir um Estado de 

Direito que, muito mais do que ter eleições, partidos 

políticos, divisão dos três poderes da república, 

possibilita a autônoma e corresponsável construção de 

uma sociedade inclusiva. 

 

ATIVIDADES 

3) Segundo o autor “Uma atitude verdadeiramente 

democrática reconhece o direito de livre manifestação, 

inclusive de manifestações antidemocráticas”. Muito 

recentemente, após a reeleição da presidenta Dilma 



 

Roussef, ocorreram manifestações que podem ser 

compreendidas nesse sentido. Identifique-as e explique 

por que podem ser qualificadas como “antidemocráticas” 

4) Explique por que o respeito à pluralidade e  

diversidade é tão importante para a manutenção da 

democracia. Dê exemplos passados e atuais. 

 

O FUTURO DA DEMOCRACIA3 

Em primeiro lugar, se hoje existe uma ameaça à paz 

mundial, esta vem ainda uma vez do fanatismo, ou seja, 

da crença cega na própria verdade e na força capaz de 

impô-la. [...] 

Em segundo lugar, temos o ideal da não violência: 

jamais me esqueci do ensinamento de Karl Popper 

segundo o qual o que distingue essencialmente um 

governo democrático de um não democrático é que 

apenas no primeiro os cidadãos podem livrar-se dos seus 

governantes sem derramamento de sangue. As tão 

frequentemente ridicularizadas regras formais da 

democracia introduziram pela primeira vez na história as 

técnicas de convivência, destinadas a resolver conflitos 

sociais sem o recurso à violência. Apenas onde essas 

regras são respeitadas o adversário não é mais um 

inimigo (que deve ser destruído), mas um opositor que 

amanhã poderá ocupar o nosso lugar. 

Em terceiro lugar, o ideal da renovação gradual da 

sociedade através do livre debate das ideias e da 

mudança das mentalidades e do modo de viver: apenas 

a democracia permite a formação e a expansão das 

revoluções silenciosas, como foi por exemplo nestas 

últimas décadas a transformação das relações entre os 

sexos (que talvez seja a maior revolução dos nossos 

tempos). 

Por fim, o ideal da irmandade (a fraternité da Revolução 

Francesa). Grande parte da história humana é uma 

história de lutas fratricidas (frater= irmão). O método 

democrático não pode perdurar sem se tornar um 

costume. Mas pode tornar-se um costume sem o 

reconhecimento da irmandade que une todos os homens 
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num destino comum? Um reconhecimento ainda mais 

necessário hoje, quando nos tornamos a cada dia mais 

conscientes deste destino comum e devemos procurar 

agir com coerência, através do pequeno lume de razão 

que ilumina nosso caminho. 

 

ATIVIDADES 

5) Norberto Bobbio diz que ainda hoje existe uma 

ameaça à paz mundial, que vem do fanatismo, da crença 

cega na própria verdade e na força capaz de impô-la. 

Dessa forma podemos afirmar que os fanatismos e 

preconceitos são de ordem afetiva e emocional, não 

racional. Não é uma questão de inteligência, mas de 

predisposição afetiva. Como o grupo se posiciona diante 

dessas afirmativas? 

6) “Os homens não são iguais. Mas podemos decidir 

lutar por direitos iguais. As instituições humanas tais 

como o estado não são racionais, mas podemos decidir 

lutar para torná-las mais racionais..”. (Karl Popper. A 

Sociedade Aberta e Seus Inimigos). Com base nessa 

ideia, posicione-se diante da afirmativa consagrada na 

história que diz: “O povo tem os políticos que merece.” 

 

CONTEXTO E DEFINIÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS4 

Os direitos humanos são comumente compreendidos 

como aqueles direitos inerentes ao ser humano. 

O conceito de Direitos Humanos reconhece que cada ser 

humano pode desfrutar de seus direitos humanos sem 

distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outro tipo, origem social ou nacional ou 

condição de nascimento ou riqueza. (...) 

Algumas das características mais importantes dos 

direitos humanos são: 

Os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela 

dignidade e o valor de cada pessoa; Os direitos 

humanos são universais, o que quer dizer que são 

aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as 

pessoas; Os direitos humanos são inalienáveis, e 
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ninguém pode ser privado de seus direitos humanos; 

eles podem ser limitados em situações específicas. Por 

exemplo, o direito à liberdade pode ser restringido se 

uma pessoa é considerada culpada de um crime diante 

de um tribunal e com o devido processo legal; Os 

direitos humanos são indivisíveis, inter-relacionados e 

interdependentes, já que é insuficiente respeitar alguns 

direitos humanos e outros não. Na prática, a violação de 

um direito vai afetar o respeito por muitos outros; 

Todos os direitos humanos devem, portanto, ser vistos 

como de igual importância, sendo igualmente essencial 

respeitar a dignidade e o valor de cada pessoa. 

  
Normas internacionais de direitos humanos 

A expressão formal dos direitos humanos se dá através 

das normas internacionais de direitos humanos. Uma 

série de tratados internacionais dos direitos humanos e 

outros instrumentos surgiram a partir de 1945, 

conferindo uma forma legal aos direitos humanos. 

A criação das Nações Unidas viabilizou um fórum ideal 

para o desenvolvimento e a adoção dos instrumentos 

internacionais de direitos humanos. Outros instrumentos 

foram adotados a nível regional, refletindo as 

preocupações sobre os direitos humanos particulares a 

cada região. 

A maioria dos países também adotou constituições e 

outras leis que protegem formalmente os direitos 

humanos básicos. Muitas vezes, a linguagem utilizada 

pelos Estados vem dos instrumentos internacionais de 

direitos humanos. 

As normas internacionais de direitos humanos consistem, 

principalmente, de tratados e costumes, bem como 

declarações, diretrizes e princípios, entre outros. (...) 

 
Declarações, resoluções etc. adotadas pelos 

órgãos das Nações Unidas 

(...) 

Apesar de não ter nenhum efeito legal sobre os Estados, 

elas representam um consenso amplo por parte da 

comunidade internacional e, portanto, têm uma força 

moral forte e inegável em termos na prática dos Estados, 

em relação a sua conduta das relações internacionais. 

O valor de tais instrumentos está no reconhecimento e 

na aceitação por um grande número de Estados e, 

mesmo sem o efeito vinculativo legal, podem ser vistos 

como uma declaração de princípios amplamente aceitos 

pela comunidade internacional. 

A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos 

Povos Indígenas, por exemplo, recebeu o apoio dos 

Estados Unidos em 2010, o último dos quatro Estados-

membros da ONU que se opuseram a ela. 

Ao adotar a Declaração, os Estados se comprometeram a 

reconhecer os direitos dos povos indígenas sob a lei 

internacional, com o direito de serem respeitados como 

povos distintos e o direito de determinar seu próprio 

desenvolvimento de acordo com sua cultura, prioridades 

e leis consuetudinárias (costumes). 

 

ATIVIDADES 

7) Em 10 de dezembro de 2008, foram comemorados os 

60 anos da assinatura da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. Busque-a na Internet e após tê-la 

lido, responda: como você interpreta a imagem do 

pôster de comemoração? O que significa a frase 

temática: “Iguais na diferença”? 

 

8) Atos que negam às pessoas o direito à igualdade são 

contrários aos direitos humanos. Muitas vezes o motivo 

dessa violência pode ser atribuído ao fato de não serem 

reconhecidas e aceitas as diferenças entre as pessoas. 

Nos itens a seguir, identifique sob que aspectos as 

pessoas são iguais e em que suas diferenças devem ser 

respeitadas. 

a) criança, adulto e idoso; 

b) heterossexual e homossexual; 

c) um homem que anda e um cadeirante; 

d) um homem e uma mulher. 


