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Novos Direitos: consensos teóricos e controvérsias práticas.
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Resumo: O objetivo deste artigo é discutir a emergência e consolidação da idéia de “novos direitos” no
contexto nacional a partir da reflexão crítica de suas possibilidades de legalização, tomando como norte
analítico as reflexões de Habermas e Santos. Este artigo guia-se pela tensão criada em torno do discurso
sobre os novos direitos onde se constata, por um lado, o apoio generalizado quanto à relevância da
materialização destes direitos e, por outro, os conflitos decorrentes da discussão e de sua implementação
em contextos específicos, considerando as relações de interesse e de poder. Pensar a emergência,
legalização e a legitimação destes “novos direitos” para além da esfera legal é fundamental para
compreender parte das dinâmicas da sociedade atual, contribuindo para uma melhor compreensão de
conceitos como democracia e justiça.

Introdução
No período que compreende as grandes guerras bem como algumas décadas que
lhes antecederam e sucederam, houve, com variações de país para país, a formalização
de políticas públicas que tinham por objetivo, dentre outros, diminuir as desigualdades
sociais. Acreditava-se que o receituário legal de um Estado máximo seria a alternativa
para a equalização dos interesses sociais, tendo por finalidade apresentar respostas às
demandas sociais, seja nas perspectivas totalitárias de organização do Estado, seja a
partir da consolidação de políticas de Welfare State. Alavancado por interesses
imperialistas de algumas nações com poder econômico privilegiado, o receituário
neoliberal, principalmente a partir da década de 80 do século XX, foi implantado de
maneira impositiva com poucas exceções no globo terrestre. Esta pretensa solução das
questões sociais agravou ainda mais os problemas existentes: as desigualdades sociais e
práticas de segregação social aprofundaram-se ainda mais criando impasses e
controvérsias das mais variadas ordens, favorecendo o fortalecimento de políticas de
centro – esquerda e/ou ensejando o discurso de uma “Terceira Via”, emergido na década
de 90, e que ainda tem seduzido parcelas significativas da sociedade.

(BRESSER

PEREIRA, 1999; GIDDENS, 1999)
A tentativa pensar os problemas sociais a partir de um ajuste exclusivo por parte do
mercado também não teve sucesso. Em termos econômicos, o progresso não trouxe a
melhoria de vida da maior parte da população. A automação, a robótica, a microeletrônica
modificaram
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comunicação... ou seja, praticamente todas as esferas da vida humana. Os resultados do
processo produtivo atual fundado na tendência expansiva do capital em nível planetário
(um dos aspectos da globalização) e no paradigma tecnológico da flexibilização produtiva
traduziram-se em uma re-organização do processo produtivo gerando efeitos perversos
para as classes mais pobres, onde os processos de alienação e mais-valia, tão bem
explicados por Marx, ganharam seus tristes contornos mais acabados.
A discussão do papel do Estado e do mercado descuidou por décadas em ouvir
àqueles aos quais dirigiam seus programas: a sociedade civil. Em contraposição a estas
dinâmicas sociais, Movimentos Sociais e ONGs, orientados para uma diversificada gama
de interesses, instauraram procedimentos variados que oscilaram de discursos à
passeatas, de abaixo-assinados à greves - entre outras formas de pressão social exigindo aquilo que era entendido/considerado como sendo seu “direito”. Esta concepção
democrática,

participativa

e

solidária

que

orienta

a

ação

política

implica

na

imprescindibilidade de construção das relações de poder a partir da ação coletiva e
organizada da sociedade civil, no que pese o sistema representativo em voga, utilizando
de expedientes que se aproximam da idéia de uma democracia direta.
Levando em consideração esta construção, tensa, entre direito e demanda social,
Bobbio nos anos 90, já levantava a discussão sobre a necessidade de se pensar o
conceito operacional de “novos direitos”, considerando o crescente aumento da
quantidade de bens merecedores de tutela, a partir da valorização da individualidade em
termos de referenciais de idade, gênero e cultura local, para citar apenas alguns
exemplos, e uma extensão da idéia de direito a seres que não humanos – neste caso, os
animais.
A idéia de “novos direitos” é produto da construção de uma concepção de mundo
em um determinado período histórico onde seus mais diferentes aspectos estão unidos
pelo conceito de racionalidade, permeado, dentro outras idéias, pelos conceitos de
vulnerabilidade social (OLIVEIRA,1995) e risco social (BECK, 1996), ao qual damos o
nome genérico de modernidade e cuja crítica deste momento hoje vivenciamos (BAUMAN
2000 e 2001; TOURAINE, 2000; HABERMAS, 2003; SANTOS, 2006). Dessa forma, o
conceito de novos direitos, como pensado aqui, segue as considerações de Wolkmer,
quando este afirma que :
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“Ainda que os chamados direitos “novos” nem sempre sejam inteiramente “novos”, na
verdade, por vezes, o “novo” é o modo de obtenção destes direitos que não passam mais
pelas vias tradicionais – legislativa e judicial – mas provêm de um processo de lutas e
conquistas das identidades coletivas para o reconhecimento pelo Estado. Assim, a
designação de “novos” direitos refere-se à afirmação e materialização de necessidades
individuais (pessoais) ou coletivas (sociais) que emergem informalmente em toda e
qualquer organização social, não estando necessariamente previstas ou contidas na
legislação estatal positiva” (WOLKMER, 2001: 166).

Considerando, portanto, a reflexão acima destacada, ou seja, a idéia de novos
direitos como direitos já conquistados historicamente, mas, não implementados na prática,
associados a outros criados pelas dinâmicas históricas conjunturais, esta reflexão não
pode descuidar de três aspectos analíticos fundamentais: primeiro, o fato de que todos os
ordenamentos legais, em algum momento histórico, foram construídos socialmente numa
luta envolvendo interesses divergentes por definição, onde prevaleceu o interesse do
grupo mais organizado que, de alguma forma, impôs seu ponto de vista aos demais.
Segundo, estando um ordenamento legal em vigência, urge perscrutar seu modo de
encaminhamento/execução, sendo necessário tanto uma participação nos processos
decisórios como também seu controle, ou seja, um acompanhamento dos resultados
efetivos das ações realizadas. Terceiro, o fato de existir um ordenamento legal não
significa necessariamente que ele seja “bom” e/ou que deva ser cumprido pela sua
simples existência, cabendo revogações e emendas que podem ser apresentadas pelos
padrões formais burocráticos do sistema ou exigidas por pressão popular.
Cabe destacar que o sistema democrático, em si mesmo, é razoável, necessitando
de ajustes contínuos que o tornem mais adequado aos interesses sociais mais amplos,
considerando as transformações ou mudanças de parâmetros sociais num fluxo
ininterrupto no contexto contemporâneo. Nesse sentido, pensar o conceito de “novos
direitos” implica em pensar tanto as construções teóricas que lhes sustentam e permeiam
bem como indicar as dificuldades práticas de sua implementação a partir de uma reflexão
parametrizada pelos conceitos de modernidade, alta modernidade pós-modernidade,
sendo este o caminho a ser percorrido nas linhas que se seguem.
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1. Do consenso teórico: aproximações reflexivas.
Alguns pensadores contemporâneos defendem a idéia de que estamos na
modernidade ou, mais especificamente, na alta modernidade, como Habermas. Outros,
por sua vez, argumentam que estamos na pós-modernidade (como Santos), podendo-se
falar neste caso, inclusive, na possibilidade de construção de um direito pós-moderno. A
diferença de nomenclatura não está relacionada a uma mera questão de datação ou
qualquer outra superficialidade, o que tornaria esta discussão inócua e desnecessária,
mas implica em duas posturas analíticas distintas, cujos desdobramentos resultam em
orientações diversas para a atuação na realidade.
O direito moderno se propôs a apresentar a legalidade tomando como referência a
discussão racional na construção do ordenamento jurídico.

Para os autores que

defendem a idéia de alta modernidade como um aprofundamento da concepção de
modernidade, calcada no apelo à razão como fundamento, bastaria, tão somente,
aprofundar este processo de racionalização para garantir a continuidade, sem grandes
rupturas, do modelo padrão de construção do pensamento jurídico. Por outro lado, os
autores que advogam a existência de uma pós-modernidade fazem esta inferência
considerando, do ponto de vista crítico, a impossibilidade circunscrever, descrever,
compreender o real em uma unicidade teórica, racional. Essa impossibilidade reside na
percepção da complexidade do real, principalmente no que diz respeito aos seus
paradoxos e, portanto, um novo modelo deve ser apresentado – lembrando que tais
autores não sugerem ou indicam, explicitamente, qual seria a alternativa ao racionalismo
como acima explicitado. O desafio, portanto, está dado.
Se, na modernidade, a racionalidade monodirecionada e universal ofereceu uma
expectativa de validade para conformação da norma em termos de sua fundamentação
enquanto critério de verdade e justiça (KANT,2003) para além do recurso a teses
transcendentais não passíveis de perscrutação metodologicamente consistente, a pósmodernidade rompe este fundamento a partir da aporia da multiplicidade de vozes da
razão (HABERMAS, 1990) em paralelo e contraste ao paradigma multiculturalista (HALL,
2002). Esta multiplicidade implica em vozes dissonantes cujo fundamento radica e se
desenvolve sobre a diversidade de horizontes de perspectivas axiológicas e deontológicas
articuladas em discursos e práticas constituintes e constituídas no movimento dialético de
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sua (re) articulação contínua colocando em crise o conceito de Estado de Direito em
função do questionamento quanto aos desdobramentos e implicações desta noção na
perspectiva da fluidez e pluralidade conceitual a ela subjacente.

Este movimento

desenvolvido num arco ideológico orientado por distintas e onipresentes relações de poder
(FOUCAULT, 1989) alcançam sua dimensão praxiológica abarcando também e
principalmente o universo das representações sociais (artificialmente ou não) construídas
no bojo do movimento enunciado (BOURDIEU, 1998). Assumir os desafios impostos pelo
contexto histórico vigente significa articular as questões relacionadas às condições
materiais de existência dos sujeitos sociais, na perspectiva da reflexividade (GIDDENS,
BECK, LASH, 1997), extrapolando visões reducionistas que articulam inapropriadamente
aspectos contingenciais da realidade justapostos numa perspectiva causal (HUME, 1999)
desprovida de uma precaução quanto aos efeitos perversos de um procedimento qualquer
adotado (BOUDON, 1979), pondo em risco as metas sociais estabelecidas e assumidas
como princípio de ação pelos diversos agentes sociais.
Acrescente-se a estes pressupostos o fato de que a análise do processo legislativo
radica muitas vezes em questões de ordem filológicas (e não necessariamente
hermenêuticas) e a validade do ordenamento jurídico é tomado, numa perspectiva
meramente positivista, como em Kelsen ou Rawls. Nesta perspectiva desdobra-se sobre
si mesmo apartando-se da realidade que lhe informa e a qual deve servir, gerando um
encastelamento do Direito num idealismo que atende a um pequeno rol de interesses,
suspeitos por definição, em seu aspecto meramente formal enquanto vigência da norma.
Considerando estes aspectos, a reflexão que se apresenta está calcada no diálogo
sobre a legalidade a partir de um conceito de legitimidade sob uma concepção alargada
de cidadania, na perspectiva da construção de um discurso competente e seu alcance
sobre as demandas emergentes para além de uma lógica excludente própria de uma
concepção mercadológica das relações sociais e, portanto, limitadora da condição
humana tanto em termos individuais como coletivos (ARENDT, 2001; SANTOS, 2003).
Pensar o conceito de novos direitos na alta modernidade implica na reflexão quanto
aos processos de regulação e regulamentação que lhes são próprios. Considerando a
relevância das contribuições analíticas de Habermas, apresentamos na sequência alguns
elementos que possibilitem refletir sobre a multiplicidade das formas de participação e dos
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mecanismos de controle social. A reconstrução teórica que se segue tem sua razão de ser
na medida em que alguns desses princípios/pressupostos serão questionados na
perspectiva de uma real possibilidade de consolidação da democracia, e, portanto, construção
de novos direitos, neles embasados.
Apesar da colonização do mundo da vida pelo sistema, o agir comunicativo, ao
contrário do agir estratégico próprio da razão sistêmica, concebe que cada indivíduo é
“motivado racionalmente pelo outro para uma ação de adesão” (HABERMAS, 1989, p.79)
já que este agir comunicativo não é meramente uma possibilidade de escolha, uma
alternativa teórica à primeira vista idealista no sentido de desconectada da realidade, e
sim uma necessidade racional. Dessa forma, é proposta uma interação/ integração geral
da sociedade através da força discursiva de uma vontade geral. Seu objetivo é renovar o
paradigma da modernidade, especialmente o projeto da filosofia contratualista, ou seja,
incluir o agir político no discurso, face a mediação de uma fala argumentativa, de um
acordo sobre os princípios de uma ação política legítima e, por definição, ética.
Pode-se, então, encontrar em Habermas uma Teoria da Verdade Consensual
(FREITAG, 1986; ARAGÃO, 2002), onde o critério para assegurar a verdade de um
enunciado estaria na possibilidade de se obter um consenso entre os participantes em
uma situação de comunicação ideal. Este consenso é fundamentado dialogicamente em
processos argumentativos segundo razões ou fundamentos válidos para qualquer pessoa.
Neste âmbito, são válidos todos os enunciados que possuam e sustentem uma pretensão
normativa de validade, e este procedimento seria necessário, suficiente e imprescindível
para que a sociedade não sucumba em possíveis engodos metafísicos ou ideológicos. A
verdade ou legitimidade de uma afirmação ou norma está no consenso dos possíveis
interessados sobre os problemas, e não em seus conteúdos específicos.

A arena

discursiva é propiciada pelo modelo democrático que viabiliza a discussão pública,
inclusive sobre o que é Direito ou não.
A “ética do discurso” ou princípio (D) postula que as normas do agir podem
sustentar sua pretensão de validade somente na medida em que são justificadas por
argumentos aceitos livremente pressupondo aqui a racionalidade de todos os envolvidos
enquanto participantes, atuais ou potenciais, segundo as normas de uma comunidade
ideal de comunicação ou situação ideal de fala. Assim, “uma norma só deve pretender
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validez quando todos os que possam ser concernidos por ela cheguem (ou possam
chegar), enquanto participantes de um Discurso prático, a um acordo quanto à validez da
norma” (HABERMAS, 1989, p.86). Seguindo a mesma linha de raciocínio do autor, a
validade desta norma só seria possível pelo princípio de universalização (U), ou seja, as
normas só podem ser válidas quando ganham o reconhecimento de todos os envolvidos, o
que implica a satisfação de interesses universalizáveis. Em seu livro Comentários à Ética
do Discurso, Habermas assim define o princípio de universalização (U):
“Todas as normas em vigor têm de cumprir a condição de que as consequências e efeitos

secundários, provavelmente decorrentes de um cumprimento geral dessas mesmas
normas a favor da satisfação dos interesses de cada um, possam ser aceites
voluntariamente por todos os indivíduos em causa (HABERMAS, 1991, p.34);

A validade universal de um enunciado implica não apenas a compreensão de seu
significado como também as pretensões de validez que fazem com que um ato de fala
indique uma ação. Desse modo, o entendimento significa que os participantes visam a um
consenso que depende do reconhecimento intersubjetivo das pretensões de validade
lançadas nos próprios atos de fala proferidos pelo sujeito falante e agente. O
reconhecimento destas pretensões de validade são criticáveis, o que supõe que aqueles
que agindo comunicativamente são capazes de criticismo mútuo. Desse modo, tudo
decorre do convencimento, sendo que “as convicções assentam-se em última instância
num consenso ensejado discursivamente” (HABERMAS, 1989, p.113).
Pode-se então afirmar que a legitimidade num período pós-tradicional de
justificação só é possível pela aceitação racional por parte de todos os membros de uma
comunidade, numa formação discursiva de opinião e vontade, no contexto de uma
situação ideal de discurso. Essas regras elaboradas por Habermas levaram Alexy a propor
as regras do discurso como segue:
“(3.1)É lícito a todo sujeito capaz de falar e agir participar de Discursos
(3.2) a) é lícito a qualquer um problematizar qualquer asserção
b) é lícito a qualquer um introduzir qualquer asserção ao Discurso
c) é lícito a qualquer um manifestar suas atitudes, desejos e necessidades
(3.3) Não é lícito impedir falante algum, por uma coerção exercida dentro ou fora do
Discurso, de valer-se de seus direitos estabelecidos em (3.1) e (3.2)” (HABERMAS, 1989,
p.112).
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Uma das muitas críticas ao pensamento habermasiano está no fato de que, ao
discutir a formação discursiva da linguagem enquanto situação ideal de fala, ele acaba por
desconsiderar as relações de poder implícitas aos procedimentos para formação de
consenso.
Habermas pensa ser possível encontrar no conceito de consenso uma possibilidade
de emancipação. A percepção de que a racionalidade teria um papel fundamental no
sentido de distinguir os falsos dos verdadeiros consensos, ou seja, quando e como uma
afirmação ou norma pode ser validada, estimula esse autor a resgatar o projeto da
modernidade. Assim, Habermas encaminha-se para uma discussão a respeito das instâncias
onde seriam possíveis (re)construir o consenso de onde a fala poderia ser exercida em
suas condições ideais, e sua resposta parece migrar de uma percepção mais ampla de
“mundo da vida” para um alinhamento teórico mais específico, ou seja, o ordenamento
jurídico. Segundo Souza,
“O direito torna-se fundamental para o projeto habermasiano na medida em que, nas

condições das sociedades pós-tradicionais, apenas ele permite a expressão simultânea de
um acordo racionalmente motivado com a ameaça de sansões externas. Ele permite, em
certo sentido, perceber a relação interna entre constrangimentos sociais inexoráveis e
racionalidade, compreendida esta última como a possibilidade de uma condução de vida
(individual ou coletiva) consciente” (SOUZA, 2000, p.84).

Habermas afirma que
“O direito vigente garante, de um lado, a implementação de expectativas de comportamento
sancionadas pelo Estado e, com isso, segurança jurídica; de outro lado, os processos
racionais da normatização e da aplicação do direito prometem a legitimidade das
expectativas de comportamento assim estabilizadas – as normas merecem obediência
jurídica e devem poder ser seguidas a qualquer momento, inclusive por respeito à lei. [...]
Para preencher a função socialmente integradora da ordem jurídica e da pretensão de
legitimidade do direito, os juízos emitidos têm que satisfazer simultaneamente às condições
de aceitabilidade racional e de decisão consistente” (HABERMAS, 1997, p.245-46).

Por outro lado, a construção de um consenso racional pode ser facilmente apontada
como uma ilusão formalista diante de um mundo onde os imperativos sistêmicos tendem a
predominar. O exercício da competência comunicativa pode viabilizar uma transformação
política através da reinvenção do cotidiano, desde que aprofunde as discussões sobre as
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formas de “ruídos da comunicação”, tentando oferecer alternativas para que as mesmas
ocorram em menor grau e quantidade.
Diante do exposto, pode-se concluir que o Estado democrático de direito, ao
pressupor reciprocamente uma esfera pública pluralista, legitima-se enquanto é capaz de,
no âmbito político-jurídico da sociedade super complexa da contemporaneidade,
intermediar consenso procedimental e dissenso conteudístico e, dessa maneira, viabilizar
e promover o respeito recíproco às diferenças, assim como a autonomia das diversas
esferas de comunicação (NEVES, 2000, p.154), afirmação esta que engloba certo
consenso sobre o conceito de democracia e a forma de como ela deva ser construída e
continuamente reformulada. É nesse terreno das possibilidades que encontramos amparo
à idéia de novos direitos enquanto uma construção que deriva do interesse social, fazendo
com que a idéia de direito deixe de ser uma dádiva do Estado (que esconde as relações
de poder no qual o Direito foi produzido) e passa a ser um processo coletivo, democrático
e dialógico de construção de uma ordem social que ofereça respostas, consistentes, aos
graves problemas sociais contemporâneos.
2. Da controvérsia prática: limites e possibilidades na aplicação dos conceitos.
O projeto da modernidade que, se pensava, traria um progresso infindo à
humanidade, com a solução dos diversos problemas sociais, simplesmente fracassou. As
desigualdades sociais aumentaram em progressão geométrica, materializando-se em
fome, miséria e todo o tipo de carência social não obstante a ampliação e melhoria
contínua dos procedimentos técnicos e de reflexões em todos os âmbitos da cultura. O
fracasso de um projeto de sociedade teve seu ápice na emergência de duas grandes
guerras mundiais, que deixaram uma marca indelével no século XX e de milhares de
outros conflitos que se estendem até os dias atuais, nas mais diversas partes do planeta e
por questões tão diversas que cada uma delas, apesar de resultados comuns – morte e
destruição – têm uma singularidade própria que as tornam únicas em função dos
condicionantes sócio-históricos nas quais elas se desdobram.
O processo de exclusão social originado da mercantilização social, tanto no meio
urbano quanto rural, gerou ao longo das décadas um grupo cada vez maior de pessoas
cujos direitos foram e são sistematicamente violados. Entretanto, estas pessoas, por
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vezes, conseguiram alcançar certo grau de consciência de sua condição social e
conseguem mobilizar-se em grupos para ter acesso àquilo que compreendem como sendo
seus direitos, daí surgindo movimentos como os “sem-terra” ou os “sem-teto” e as diversas
ONGs. Em resposta a esta demanda da sociedade, e forçado por ela, também o direito
passa a ter um papel efetivo no sentido de construir uma resposta legal às demandas da
sociedade. Desse modo, a autocrítica da sociedade alimenta a discussão jurídica, e viceversa, numa relação dialética, criando as condições necessárias para a criação e
desenvolvimento da idéia de novos direitos a partir da revisão ou criação de novas visões
a respeito da idéia de valores que devem ser alcançados e distribuídos socialmente. O
postulado básico aqui é de que o Direito serve à sociedade e não o contrário, aproveitando
para lembrar que reconhecer alguém como titular de direitos não significa que a pessoa,
efetivamente tenha acesso e exerce estes direitos.
Segundo Santos existe uma crise do Direito que não pode ser resolvida recorrendo
aos “mecanismos de ajustamento disponíveis dentro dos parâmetros da transformação
normal [...] que dá origem a novos perigos, riscos e inseguranças, mas que também
aumenta as oportunidades para a inovação, a criatividade e a opção moral.” (Santos,
2000:186) Pensar esta crise e sua superação implica em focar o pensamento na tensão
existente entre o paradigma dominante e o paradigma emergente, ou seja, deixar claro os
contornos da tensão entre regulação e emancipação que orienta o campo de discussão
das questões jurídicas na contemporaneidade.
Para refletir sobre os pensamentos deste autor, faz-se necessário situá-lo no
contexto de seu projeto de investigação mais recente chamado de “A reinvenção da
emancipação social”. Sua preocupação inicial era estudar quais seriam as alternativas a
uma globalização neoliberal e ao capitalismo global produzidos pelos movimentos sociais
e pelas ONGs na sua luta contra a exclusão e a discriminação em diferentes domínios
sociais e diversos países.

Seu principal objetivo foi “determinar em que medida a

globalização alternativa está a ser produzida a partir de baixo e quais são as suas
possibilidades e limites” (Santos, 2006:777). Desse seu projeto, seguiram-se três grandes
conclusões:
“Em primeiro lugar, a experiência social em todo mundo é muito mais ampla e variada do
que o que a tradição científica ou filosófica ocidental conhece e considera importante. Em
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segundo lugar, esta riqueza social está a ser desperdiçada. É deste desperdício que se
nutrem as idéias que proclamam que não há alternativa, que a história chegou ao fim e
outras semelhantes. Em terceiro lugar, para combater o desperdício da experiência, para
tornar visíveis as iniciativas e os movimentos alternativos e para lhes dar credibilidade, de
pouco serve recorrer à ciência social tal como a conhecemos. (...)não basta propor um
outro tipo de ciência social. Mais que isso, é necessário propor um modelo diferente de
racionalidade” (Santos, 2006:778).

Estas três conclusões sobre as possibilidades de revisão dos processos de
compreensão da realidade são importantes já que não podemos, de forma alguma,
dissociar a idéia de Direito da idéia de sociedade, pois parte-se do pressuposto que, se o
Direito não nasce e/ou responde as demandas sociais, não é útil ou necessário à
sociedade.
Considerando a necessária relação Direito-Sociedade é preciso realizar um trabalho
de “tradução da realidade”, ou seja, uma tentativa de re-significação do mundo
viabilizando novas e plurais concepções de emancipação social, reinventando o presente
com a criação de práticas inovadoras. Este trabalho estaria a cargo da hermenêutica
diatópica – que consiste “no trabalho de interpretação entre duas ou mais culturas com
vistas a identificar preocupações isomórficas entre elas e as diferentes respostas que
fornecem para elas” (Santos, 2006:803) Essa afirmativa decorre do pressuposto de que
todas as culturas são incompletas e, portanto, podem ser enriquecidas pelo diálogo e pelo
confronto com outras culturas. A idéia de novos direitos está intrinsecamente relacionada
a estes pressupostos já que participa da idéia de uma (re)construção contínua da idéia de
Direito, possível por este diálogo acima enunciado.
Dado a pluralidade das formas sociais, o conceito de universalismo fica prejudicado,
decorrendo desta crítica a impossibilidade de construção de uma teoria geral que englobe
a realidade, muito menos de um Direito que pretenda abarcar toda a multiplicidade social a
partir de um cânone universalizado. É necessário, nas palavras do autor, expandir o
presente e contrair o futuro a partir de uma sociologia das ausências e das emergências. A
sociologia das ausências implica na “investigação que visa demonstrar que o que não
existe é, na verdade, ativamente produzido como não existente, isto é, como uma
alternativa não credível ao que existe. O seu objeto empírico é considerado impossível à
luz das ciências sociais convencionais, pelo que a sua simples formulação representa já
uma ruptura com elas”. (Santos, 2006: 786) A sociologia das emergências “consiste em
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substituir o vazio do futuro segundo o tempo linear (um vazio que é tanto tudo como é
nada) por um futuro de possibilidades plurais e concretas, simultaneamente utópicas e
realistas, que se vão construindo no presente através das atividades de cuidado. O
conceito que preside à sociologia das emergências é o conceito de Ainda-Não”.
Considerando as formulações acima, e tendo em mente as questões referentes ao
debate modernidade/alta modernidade/pós-modernidade, é importante destacar que este
pensador busca, na reflexão sobre os contextos locais, em suas idiossincrasias, dar
visibilidade àquilo que não é visto, discutido, apresentado nos debates geralmente
realizados sobre estes contextos. O que temos hoje é a existência de um saber que se
pretende hegemônica e que é proposta como uma teoria explicativa “correta” da realidade,
sendo as demais totalmente dispensadas neste processo. E qual a relação destas
reflexões sobre a diversidade social face ao direito?
Como já afirmamos acima, a modernidade é marcada pela tensão entre a regulação
e a emancipação. Entretanto, a regulação, entendida como ordem, foi apresentada como
algo necessário e urgente à sociedade anulando a tensão acima, tornado o direito um
racionalizador da sociedade assegurando a existência da ordem necessária à organização
do capitalismo.

Assim, ocorreu uma “cientificização” do direito que se tornou

“exclusividade” do Estado. Partindo deste contexto, destaco aqui duas idéias de Santos:
a) O Estado nunca deteve o monopólio do Direito (Santos, 2000:171). De acordo como
autor, sempre coexistiu no sistema mundial, na ordem supra-estatal, o desenvolvimento de
leis sistêmicas que se sobrepõe às leis nacionais. Ao mesmo tempo, de ordem infraestatal temos as várias ordens jurídicas locais, com ou sem base territorial, regendo
determinadas categorias de relações sociais e interagindo com o Direito estatal. Nesse
sentido é possível a construção de novos direitos ainda que o Estado resista a este
processo.
b) Pluralismo jurídico. Este conceito, como pensado pelo autor,
“não é aquele estudado e teorizado pela antropologia jurídica, ou seja, da coexistência,no
mesmo espaço geo-político, de duas ou mais ordens jurídicas autônomas e
geograficamente segregadas.
Trata-se, sim, da sobreposição, articulação e
interpenetração de vários espaços jurídicos misturados, tanto nas nossas atitudes, como
nos nossos comportamentos, quer em momentos de crise ou de transformação qualitativa
nas trajetórias pessoais e sociais, quer na rotina morna do cotidiano sem história.[...] a vida
sócio-jurídica do fim do século é constituída pela intersecção de diferentes linhas de
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fronteiras e o respeito de umas implica necessariamente na violação de outras. Somos,
pois, transgressores compulsivos, o outro lado da liberdade multiplicada por si própria
segundo o ideário da modernidade”. (Santos, 2000: 221)

Pensar os novos direitos significa pensar a sua instituição, suas características e,
principalmente, seus critérios de legitimação considerando as bases sociais e jurídicas da
construção destes direitos.
Ao longo dos séculos, com a afirmação crescente da idéia de Estado, sedimentouse uma orientação da realidade no sentido de pensar a tutela dos direitos. Nesse sentido,
o Estado se assenhorou da autoridade de “proteger” os sujeitos sociais e seus interesses,
tarefa nem sempre cumprida com o devido vigor, neutralidade, consciência como se
esperava de sua formulação inicial. Ao monopolizar a solução dos dilemas jurídicos da
realidade, cria-se a figura do poder judiciário, atribuindo-lhe determinadas funções criando
um sistema, a primeira vista, indiscutível.
O fundamento da idéia de novos direitos é dado pela sua legitimação que ocorre
pela consensualidade das discussões ocorridas no espaço público formado por estas
forças sociais emergentes. Dado esta forma de articulação da idéia de novos direitos, ela
não se funda em rígidos padrões técnico-formais, burocráticos, que podem ao seu modo
organizar a realidade. É a própria condição de vida e a consciência desta, sob a
perspectiva das exigências postas por um devir que necessita ser construídos, que a idéia
de direitos como conquista se efetivam.
A principal crítica aqui estabelecida refere-se à necessidade de se alargar cada vez
mais o espaço e a materialização destas organizações produtoras do direito, ainda que
através de meios não convencionais se considerados os padrões burocráticos do sistema
judiciário vigente. A idéia de direito não surge, portanto, exclusivamente, de uma
autoridade, mas, das dinâmicas da existência das comunidades. Esta concepção de que
a produção jurídica não reside apenas no Estado já é um tanto antiga, pois a encontramos
em pensadores como Ehrlich, que no início do século XX já postulava a idéia de um
“Direito Vivo”, que emerge das demandas da sociedade, ainda que a materialização
destas idéias só pudesse ganhar uma expressão e um alcance não mais possível de se
desconsiderar algumas décadas mais tarde.
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Considerações finais
Um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, conforme a CF, inciso III
do Art. 1, é a dignidade da pessoa humana. Este conceito pode ser explorado de muitas
formas, podendo compreender o rol de condições para que as pessoas sejam respeitadas,
em sua integridade moral e física, e onde se garanta o desenvolvimento, para o seu bem e
de toda a sociedade, de todas as suas aptidões.
Ao longo deste texto, apoiados pela reflexão de autores como Wolkmer, pudemos
discutir um conceito de novos direitos e as formas de como, efetivamente, pensar o direito
enquanto uma construção efetiva da realidade. Apontamos o papel da sociedade na
construção destes direitos enquanto um processo de radicalização da democracia em seu
sentido mais pleno.
Assim sendo, podemos afirmar a idéia de novos direitos como uma decorrência de
um processo, fértil, de mudanças jurídicas, em função do contexto social contemporâneo
cuja complexidade crescente exige novas respostas. A reflexão epistemológica que
fundamenta a construção jurídica deve permitir a elaboração de novos modelos e práticas
sociais que atendam às demandas emergentes. Mais que conteúdos, a idéia de novos
direitos implica em processos sociais, estando em nossas mãos a responsabilidade de sua
construção e materialização na realidade. Cabe lembrar que o direito é um sistema de
normas criado pelo homem que racionaliza a vida em sociedade e tem como finalidade a
solução dos conflitos de interesses de modo justo. A construção do direito implica, ao ser
humano, negar o que ele é, como ser natural, para se tornar o que ele deve ser, como ser
cultural.
Para o positivismo, só existe uma ordem jurídica: a comandada pelo Estado, autojustificada, sustentada e legitimada por si mesma. A sujeição da norma à ética é sua
própria legalidade. Entretanto, a concepção de direito possui uma natureza simbólica que
ao mesmo tempo que sustenta-se em aspectos racionais, lhe transcende ao envolver
justificativas racionais para concepções metafísicas da realidade.

De acordo com as

especificidades de interpretação e visões de mundo, o ser humano constrói símbolos que
orientam sua ação na realidade.

A interpretação constitui-se em seu elemento

fundamental já que a análise jurídica da realidade é sempre circunstanciada e transcende
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(ou deveria transcender) o mero tecnicismo.
Observamos hoje a existência e a emergência de novas práticas de pensar e fazer
política, conjugando ação estatal e ação pública. É necessário pensar os conceitos de
construção democrática e cidadania na perspectiva de qual sociedade realmente
queremos. Esperamos, neste sentido, que as considerações aqui desenvolvidas possam
ser o mote inicial de uma discussão mais abrangente sobre a problemática da idéia de
novos direitos, apelando para a identificação de uma noção de direito que corresponda às
demandas sociais atuais e emergentes, analisando esta passagem do discurso para a
ação e refletindo sobre esta ação, alçando-a analiticamente, no sentido de buscar
continuamente a retomada do processo, com clareza de objetivos e resultados, abrindo,
assim, novas sendas direcionadas a materialização de uma sociedade mais justa e
solidária.
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