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Apenas a título de exemplo de inspiração, não posso deixar de recor

dar, com admiração, a atuação decisiva do Movimento da Luta Antimanicomial, 
o Fórum Mineiro de Saúde Mental e a frrme convicção e a competência profis
sional de Miriam Abou-Y d, Rosemeire Aparecida Silva, Marta Elizabeth de 
Souza, Marta Soares, Mark Nápoli e Ana Marta Lobosque, dentre tantos ou
tros; na experiência corajosa e absolutamente pioneira do Programa de Aten

ção Integral ao Paciente Judiciário - PAI-PJ, a força de espírito de pessoas 

como Fernanda Otom de Barros; no Conselho Federal de Psicologia, em espe
cial o trabalho de sua Comissão de Direitos Humanos; bem como a contribuição 
do Programa Pólos de Cidadania da UFMG, sob a firme, dedicada e consistente 
coordenação e orientação da Prof Doutora Miracy Barbosa de Sousa Gustin, 

com a sua Frente de Saúde Mental. 
É preciso coragem até mesmo para falar da exclusão, quanto mais 

para lutar contra ela. Há, no mais das vezes, uma crença absolutizada como 
"saber científico" a servir-lhe de pretenso fundamento, que precisa ser 

desconstruída e desautorizada. A abertura de novos horizontes para os direitos 
fundamentais não se dá sem a contribuição efetiva de profissionais das mais 
diversas áreas dispostos a enfrentar o saber instalado, com o risco de sua pró

pria credibilidade profissional. 
As reflexões aqui apresentadas, já aplicadas ao Direito Constitucio

nal e à Teoria da Constituição, são também devidas ao trabalho científico desen
volvido pelo Prof. Virgílio de Mattos, que, sem perder o vínculo com o combate 
militante, foi capaz de exigir que a sua sensibilidade teórica e prática se refinas

se com a vivência adquirida na difícil tarefa de produzir decisões bem funda
mentadas e de formar novos profissionais do Direito, da pesquisa e do ensino 
jurídicos no árduo campo do Direito Penal e da Criminologia. 

Se não é fácil tematizar o direito à igualdade do excluído - ou seja, o 
direito de o excluído ter a sua diferença específica reconhecida como liberdade, 
como diferença que não somente não impede, mas que requer mesmo a afirma
ção de sua igualdade como cidadão; impondo aos demais o respeito a essa 
diferença enquanto igualdade na diversidade e complexidade sociais juridica
mente protegidas - bem mais difícil é falar da igualdade daquele que no grupo 
dos excluídos ainda sofre mais uma exclusão, daquele que é duplamente segre
gado. É o caso dos portadores de sofrimento mental em conflito com a lei, 

temática temida até, e talvez sobretudo, pelos próprios defensores do direito à 
igualdade dos portadores de sofrimento mental. 

Essa a temática a que se dedicou VIrgílio de Mattos desde antes da 
conclusão de seu Mestrado em Ciências Penais pela UFMG, com a elaboração 
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de sem fundamentos absolutos e imutáveis, não reduziu, mas, pelo contrário, 

incrementou e sofisticou a complexidade social. 

1- A modernidade da sociedade moderna 

A modernidade da sociedade moderna, como demonstra Raffaele De 
Giorgi, reside em sua complexidade estrutural, decorrente de um processo de 
diferenciação funcional que produziu subsistemas sociais operacionalmente di
ferenciados. 

No campo normativo, moral, Direito e política se diferenciam, pas
sam a cumprir funções específicas, que não mais se confundem, e que, por isso 
mesmo, podem prestar-se serviços mútuos, pois conquanto diferenciadas guar
dam entre si, como veremos, uma relação de complementaridade. 

A religião passa a ser vista como um direito individual, não mais po

dendo servir de fundamento absoluto e unitário para a rígida e estática estrutura 
hierárquica das sociedades tradicionais ou pré-modernas e que, dessa forma, 
perde a sua força de elemento aglutinador central do amálgama normativo 
indiferenciado que regia essas sociedades em que a reprodução da ordem de 
privilégios era assegurada por naturalização divinizada, por seu caráter 
inquestionável e imutável. A liberdade religiosa e a correlata necessidade de reco
nhecimento do pluralismo religioso acabaram por contribuir decisivamente para 
o desencadeamento do Estado constitucional. É no quadro desse processo de 
diluição dos fundamentos absolutos e unitários das sociedades tradicionais e de 

afirmação do pluralismo religioso, político e social que se dá a invenção do indi

víduo. 
A fonte da moral passa a ser interna ao indivíduo, inerente à sua 

racionalidade. Os costumes e as tradições perdem a força transcendente tradici
onal de revelarem a "essência imutável" da sociedade, para se transformarem em 
meros usos passíveis de ser revistos e abandonados, configurando uma nova 
eticidade de cunho reflexivo. A antiga fonte da moral, os bons costumes são 
agora reflexivamente definidos por essas exigências universais e abstratas de 
reconhecimento da igualdade e da liberdade a que, por nascimento, todos os 

homens têm direito. A afirmação da natureza racional do homem implica tam
bém o reconhecimento do indivíduo enquanto sujeito universal, agente moral, 
dono do seu próprio destino. Assim, é possível agora que se adote uma postura 

crítica em relação às normas sociais. O reconhecimento do outro pressupõe 
também uma reciprocidade, ou seja, se todos são iguais e livres, todos são autô
nomos. Esses homens egoísticos e que passam a se auto-denominar modernos, 
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Para Dworkin, a Constituição constitui assim uma comunidade fun
dada sobre princípios. Mas o que significa uma comunidade que se alicerça 
sobre o reconhecimento recíproco da igualdade e da liberdade de todos e cada 
um de seus membros? Qual a natureza desses princípios de conteúdo moral? 

Seria também moral e não jurídica? 
Retomar os textos resultantes da discussão entre Ronald Dworkin e 

Richard Posner permite-nos aprofundar na complexa relação complementar que, 
na visão do primeiro autor, entre si guardam a moral, o Direito e a política. Básica 
para que possamos efetivamente compreender todo o potencial reconstrutivo, 
inclusivo e democrático, de sua doutrina, que, no Brasil, é recorrentemente mal 
compreendida em razão de traduções muito pouco cuidadosas. 

Para Richard Posner, não seria possível falar de uma moral que trans

cendesse a moral individual ou de princípios morais universais. A moral seria 
particular, local. Ela depende de tradições, de uma cultura, não sendo possível 
estabelecer um denominador moral comum. Não seria possível, por total ausên

cia de critérios, julgar imoral, por exemplo, a discriminação dos judeus, dos 
comunistas ou dos portadores de sofrimento mental pelos nazistas. Quando re
provamos atitudes como essas, o fazemos a partir de nosso próprio ponto de 
vista. Para ele, no contexto das sociedades modernas só se poderia falar em 
pluralismo moral. Portanto, analisar o direito à luz da moral não seria possível, 
pois os juízes não podem decidir com base em suas crenças morais e nem 
poderiam, dado o pluralismo intrínseco à sociedade moderna. Posner posiciona
se, assim, frontalmente contra o que ele denomina moralismo acadêmico, a de
fesa da existência de uma moral universal. Dentre os autores que designa mora

listas acadêmicos, ele inclui com destaque Ronald Dworkin, com a sua teoria da 
única resposta correta. 

O que Posner denomina pluralismo moral é, como vimos, na verdade, 
efetivamente pressuposto da democracia e do constitucionalismo. Por herança 
do liberalismo, reconhece-se precisamente a possibilidade de distintas visões de 
mundo concorrentes conviverem simultaneamente. 

Contudo, contra Posner, há que se notar que essa pluralidade de vi
sões de mundo só se toma possível a partir do reconhecimento da igualdade e da 
liberdade dos indivíduos. Ao se declarar que todos os homens são livres e iguais 
por nascimento, as constituições e declarações de direitos não pretenderam dizer 
que todos os norte-americanos ou todos os franceses seriam materialmente iguais. 
A idéia é que todos os homens, precisamente por serem homens, nascem livres 
e iguais. A moral pós-convencional é, pois, principiológica, reflexiva. É uma 
moral de princípios extremamente abstratos, objetivos, universais, e que guar-
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N O duro processo histórico de aprendizado do que significam para 

nós os direitos fundamentais à liberdade e à igualdade pudemos compreender 

que, se a afirmação formal desses direitos, desconhecendo o Direito as desigual

dades materiais efetivas entre as pessoas, gera uma exploração sem precedente 

histórico dos materialmente em desvantagem, por outro lado, condicionar o seu 

reconhecimento à satisfação de determinadas condições materiais, privatiza o 

público e gera apenas clientela e não a cidadania prometida. E isso porque, se a 

todos devem ser asseguradas oportunidades mínimas para alcançarem as condi

ções materiais necessárias ao pleno exercício dos seus direitos constitucionais 

fundamentais de liberdade e de igualdade, é precisamente porque já os reconhe

cemos como cidadãos iguais e livres, como membros da comunidade de princí

pios. Devem ser tratados, portanto, como cidadãos, desde o início, livres e 

iguais, titulares dos direitos fundamentais, tendo oportunidade de responder por 

suas opções e de com elas aprender. E essa cidadania necessariamente envolve a 

permanente reconstrução do que se entende por direitos fundamentais consoan

te uma dimensão de temporalidade que abarque as vivências e exigências cons

titucionais das gerações passadas, das presentes e das futuras 

Assim é que, justamente pelo caráter abstrato e universal da lingua

gem em que se expressam constitucionalmente esses direitos fundamentais, é 

possível a sua ampliação mediante a explicitação em lei do que agora eles signifi

cam para nós. Toma-se claro agora, para nós, que o reconhecimento dessa 

diferença específica como direito à igualdade sempre esteve autorizado pela afir

mação desses princípios; nós, que não éramos capazes de ver a injustiça até 

então perpetrada. Dessa sorte é que essa explicitação mediante lei, atuação admi

nistrativa ou decisão judicial, na verdade, não altera a Constituição, apenas explicita 

o patamar alcançado por nossa comunidade de princípios no mais fiel cumpri

mento da Constituição, comprovando o sucesso vivo e pulsante do que ela cons

tituiu. 

Por fim, cabe somente salientar que o reconhecimento da internação 

permanente como uma violência aos direitos fundamentais dos portadores de 

sofrimento mental, em que pese a tipologia de internações ali criada, até mesmo 

pela única autorização legal para tanto ser para os que já tenham sido definitiva

mente prejudicados pelo suposto tratamento segregacionista, ela só pode ser 

constitucionalmente válida, em qualquer das modalidades, se transitória e tem

porária, enquanto episódio de um tratamento que respeita e promove a cidadania 

dos que por ele têm que passar. 
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