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RESUMO

O caso Dreyfus se tornou paradigmático no estudo dos Direitos Humanos e dos direitos fundamentais porque nos convida a refletir sobre a 
proteção da liberdade individual em contraposição à defesa do Estado garantidor do interesse público. Alfred Dreyfus, capitão do exército 
francês, foi submetido à corte marcial sob acusação de alta traição, no ano de 1894, por ter supostamente entregue segredos militares ao 
governo alemão. Naquele período, a França, recém derrotada na guerra Franco-Prussiana, deixara o regime monárquico, adotando um incipiente 
republicanismo carecedor de fortalecimento que pudesse dar sustentabilidade à prosperidade econômica propiciada pela incursão colonial em 
países da África. Nesse contexto, a condenação de Dreyfus à pena de degradação e a solitária prisão na ilha do Diabo, na costa da Guiana 
Francesa, foi cercada de dúvidas quanto à autenticidade e verossimilhança das provas, e assim não tardou para que intelectuais como Émile 
Durkheim e Zola invocassem os ideais da revolução liberal em defesa de Dreyfus e da revisão de sua condenação. Por outro lado, outros 
pensadores, como Ferdinand Brunetiére, afirmavam a necessidade de preservação da sentença, como baluarte da defesa da autoridade do Estado 
e do Exército francês, tão necessários naquele momento de reconstrução do país. Guardadas as proporções, sem deixar de situar o caso Dreyfus 
no devido tempo e espaço, o “enfrentamento” entre as liberdades individuais e a atuação do Estado monopolizador do uso legítimo da força 
nunca saiu da pauta das discussões políticas em todo o mundo. A conjuntura sócio-política frequentemente serve de pano de fundo para a defesa 
do Estado centralizador, a quem são permitidos certos “exageros”, tal como ocorrido durante os regimes totalitários, em meados do século XX e, 
mais recentemente, no tratamento dispensado a prisioneiros da base naval norte-americana de Guantánamo, no início deste século XXI. Nesse 
contexto, a pesquisa analisará os seguintes problemas: a) os direitos de liberdade podem ser considerados Direitos Naturais, e assim anteriores ao 
Estado, funcionando como meio de proteção dos indivíduos independentemente da conjuntura sócio-política? b) ainda que não o sejam, há 
limites a serem impostos ao Estado como forma de proteção das liberdades individuais em face de tendência popular de recrudescimento 
conservador, e a prática de condutas de violência como a tortura? c) as teorias políticas e jurídicas que sustentaram a defesa do capitão Alfred 
Dreyfus podem ser aplicadas ainda hoje? d) as teorias que sustentaram a defesa da centralidade do Estado francês e o apelo pela prevalência do 
interesse público em detrimento das liberdades podem ser aplicadas hoje? A pesquisa, em sua fase inicial, adota a metodologia do “estudo de 
caso”, permitindo a aproximação entre a teoria e o plano concreto da prática da Ciência Política e do Direito, permitindo um aprofundamento nas 
reflexões de questões jurídicas, porque contextualizadas a uma realidade ainda muito atual. A pesquisa consistirá na descrição do caso Dreyfus, 
procurando esgotar os elementos fundamentais a sua compreensão (narrativa), para então efetuar a apreciação técnica e crítica do caso a partir 
de elementos teóricos do Direito, da Ciência Política e da Filosofia, especialmente a filosofia jurídica. Levantamento bibliográfico preliminar 
aponta, em hipótese, que embora não possamos considerar a liberdade como Direito Natural, as sociedades humanas a privilegiam como 
fundamento do contrato social, adotando-se como referência a obra de J. J. Rousseau. Por isso a necessidade de se impor limites à atuação do 
poder político estatal. Em última análise, a sacralidade da pessoa humana enquanto sujeito de Direitos Humanos nos parece inviolável, tal como 
preceituou outrora Émile Durkheim, em defesa de Dreyfus, e hodiernamente autores como Hans Joas, o que parece afastar as teorias de defesa 
de um Estado que se sobreponha as liberdades, ainda que em prol do interesse público.

Ciências Jurídicas

Direito
IX Seminário de Pesquisa da Estácio


