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APRESENTAÇÃO
Cidadania, socioambientalismo, sujeitos e atores internacionais em
diálogo com o Direito
Esta obra é fruto de trabalhos acadêmicos realizados em nível de
graduação e pós-graduação stricto sensu nas áreas do Direito e afins. As
pesquisas que lhes deram suporte foram objetos de intensos debates durante o II Seminário Internacional Direitos da Cidadania na Nova Ordem
Mundial (11 a 13 de junho de 2018), promovido pelo Programa de PósGraduação em Direito da Unochapecó em parceria com prestigiada universidade estrangeira e com universidades brasileiras situadas na região
sul. O evento contou com apoio financeiro do programa Pró-Eventos da
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina,
FAPESC.
O II Seminário Internacional Direitos da Cidadania na Nova Ordem Mundial deu seguimento às parcerias interinstitucionais que se desenvolvem no marco do convênio de cooperação acadêmica entre Unochapecó e Universidad de Castilla-La Mancha, campus de Albacete/Espanha, que conta, no Brasil, com a colaboração da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí) e Universidade de Caxias do Sul (UCS), tendo como tema central os desafios que se
apresentam à consolidação dos direitos da cidadania em face das dinâmicas socioambientais, econômicas e políticas do mundo globalizado.
O primeiro debate teve lugar em seminário realizado no mês de
maio de 2015 no campus sede da Unochapecó. Os trabalhos apresentados
foram publicados em dois livros no formato eletrônico, sendo o primeiro
uma coletânea dos textos discutidos nos grupos de trabalho (Qualis/CAPES Livros L3) e, o segundo, uma coletânea das conferências proferidas pelos pesquisadores convidados (ainda aguardando avaliação pela
CAPES).
Na sequência ocorreram dois eventos na Universidade de Castilla
La-Mancha, campus de Albacete-Espanha, nos meses de novembro de
2016 e em julho de 2017, com a presença dos professores do Programa de

Pós-Graduação em Direito da Unochapecó. Desses eventos resultou a edição de duas obras coletivas organizadas pelos professores espanhóis.
O II Seminário Internacional sobre Direitos da Cidadania na Nova
Ordem Mundial representou uma nova oportunidade de diálogo e de
consolidação de vínculos acadêmicos entre as Universidades parceiras,
potencializando a investigação e a produção científica qualificada.
Merece destaque o envolvimento de estudantes da graduação e da
pós-graduação (Mestrado Acadêmico) nas atividades, impulsionada pela
ação dos grupos de pesquisa ‚Direito, Democracia e Participação Cidadã‛, ‚Direitos Humanos e Cidadania‛ e ‚Relações Internacionais, Direito
e Poder: cenários e protagonismo dos atores estatais e não estatais‛ (Unochapecó/CNPQ). Esta é a evidência de que uma universidade se constrói
com ensino, pesquisa e extensão, de modo articulado, e com o acesso dos
estudantes à iniciação científica desde os primeiros períodos do curso de
graduação. A pesquisa e a pós-graduação nutrem-se do ambiente universitário vocacionado à formação integral e continuada.
A obra está composta por três partes cujos temas são Cidadania e socioambientalismo, Cidadania, sujeitos e atores internacionais e Constituição, cidadania e direitos humanos, correspondentes aos grupos de trabalho temáticos que tiveram lugar durante o evento. Todos os trabalhos foram submetidos a avaliações e selecionados pelo critério ‚duplo-cego‛, sendo resultados de pesquisas em diferentes níveis acadêmicos.
Reconhecendo a contribuição e o empenho de muitas pessoas ao
êxito do Seminário e à consecução desta obra, registramos agradecimentos aos colegas pesquisadores das Universidades de Castilla-La Mancha,
Unijuí e UCS; aos docentes do Programa de Pós-Graduação em Direito da
Unochapecó; aos graduandos e mestrandos que deram suporte ao evento; às funcionárias da Unochapecó responsáveis pelo apoio operacional; à
Área de Ciências Humanas e Jurídicas e ao Curso de Direito. De modo
especial, agradecemos aos autores dos textos ora apresentados pela cedência dos direitos autorais.
Os organizadores
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1. A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NA FORMULAÇÃO DO PLANO
DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ-SC
Jauro Sabino Von Gehlen
Arlene Renk
Silvana Winckler

Introdução
Este trabalho destina-se a avaliar a qualidade da participação popular na formulação de política urbana, como dimensão da função socioambiental da cidade e expressão da democracia. Especificamente, analisou-se o processo de elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento
Territorial de Chapecó/SC – PDDTC (CHAPECÓ, 2014).
O Município de Chapecó deu início, no ano de 2013, ao processo
de revisão do anterior plano diretor que havia sido instituído pela Lei
Complementar Municipal nº 202, de 06 de janeiro de 2004, em atendimento ao disposto no parágrafo terceiro do art. 39 do Estatuto da Cidade,
que dispõe que a lei que institui o Plano Diretor deverá ser revista, pelo
menos, a cada dez anos.
A partir disto, surgiu o questionamento que mereceu aprofundamento durante este estudo: a participação popular na formulação das políticas públicas, no município de Chapecó-SC, vem assegurando a função
socioambiental da cidade, mediante o princípio da participação, e a efetivação da democracia?



Mestre em Direito pela Unochapecó.



Doutora em Antropologia Social pela UFRJ. Docente dos programas de pós-graduação
em Ciências Ambientais (mestrado e doutorado) e em Direito (mestrado acadêmico).


Doutora em Direito pela Universidade de Barcelona. Docente dos programas de pósgraduação em Ciências Ambientais (mestrado e doutorado) e em Direito (mestrado
acadêmico).

A Constituição Federal considera a cidadania como um dos fundamentos do estado democrático de direito, garantida a todos os brasileiros natos e naturalizados. Assim, o direito à cidade (LEFEBVRE, 2008) foi
contemplado, ainda que implicitamente, na Constituição Federal, quando
esta trouxe a necessidade de se respeitar a função socioambiental da propriedade, fundamento jurídico em que se sustenta o referido direito. A
carta magna vai além e confere aos municípios a competência de promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Para complementar instrumentalmente a garantia efetiva deste direito
à cidade, prevista na Constituição, o Estatuto da Cidade nasce para fixar
diretrizes e criar mecanismos para esta plena consecução.
Tanto na Constituição Federal como no Estatuto da Cidade foram
previstos meios de participação popular, trazendo a expectativa de que a
proposta de Lefebvre (2008), no sentido de se planejar a cidade de acordo
com a ótica do cidadão, tenha plena condição de ser atingida, bastando
que a participação seja efetiva e significativa.
Desde que a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional
instituíram instrumentos que garantem a ampla participação popular no
planejamento urbano, esperava-se que, gradativamente, a população
aumentasse sua participação efetiva nas discussões e na implementação
de políticas públicas e sociais voltadas à cidade. Os centros urbanos, cada
vez maiores, são o principal foco dos problemas sociais resultantes da falta de planejamento urbano adequado. O crescimento populacional, nos
grandes centros, e o esvaziamento significativo dos pequenos municípios
e das áreas rurais geram um desequilíbrio visível na capacidade administrativa do poder público em gerir a demanda por políticas públicas.
Em termos de recursos metodológicos, valemo-nos de abordagem
processualista, acompanhando os passos do processo de elaboração do
PDDTC. Tivemos acesso às convocações, registros de presenças e atas das
oficinas, reuniões e assembleias realizadas no período. Realizamos, ainda,
entrevistas com o coordenador do processo, o então Diretor de Planejamento Urbano, e com um representante da comunidade (bairro Efapi, o
mais populoso do município). Consultamos, também, o arquivo contendo as intervenções on line da população no sítio disponibilizado para o
envio de propostas para a elaboração do Plano Diretor, conforme metodologia descrita no seu Regimento.
Cidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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O meio ambiente como direito fundamental
A constitucionalização da proteção do meio ambiente é uma irresistível tendência internacional, segundo Antonio Herman de Vasconcellos Benjamin (2008). A carta magna constituiu o dever, tanto do estado
quanto de qualquer cidadão, à proteção do meio ambiente nos termos do
artigo 225, estabelecendo que ‚todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações‛.
Mas é importante, ao abordar o assunto da constitucionalização do
meio ambiente, esclarecer que a tendência é mundial, não restrita a alguns países. Pode-se afirmar, inclusive, que a comunidade mundial é que
vem impondo a devida responsabilidade no tratamento do assunto por
parte dos líderes mundiais e demais atores, incluindo aí os próprios cidadãos.
Ainda que se possa dizer que o meio ambiente não foi expressamente contemplado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de
certa forma ele se constitui em verdadeiro pressuposto para que se possa
dar cumprimento ao disposto no artigo 25 do referido documento. A parte inicial do dispositivo traz a seguinte redação: ‚Toda pessoa tem direito
a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e
o bem-estar (...)‛ (ONU, 1948).
O artigo 25 faz parte da segunda pedra-angular (direitos de segunda dimensão) da Declaração, onde são contemplados os direitos econômicos, sociais e culturais, quais sejam, os direitos de que todos são titulares como membros da sociedade. São direitos tidos como indispensáveis à dignidade humana e ao desenvolvimento livre da personalidade, e
devem ser realizados graças ao esforço nacional e à cooperação internacional.
Modernamente, contudo, o direito ao meio ambiente equilibrado
foi incluído no rol de direitos humanos, tido como um direito de terceira
dimensão, não expressamente contido na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Fazem parte destes direitos de terceira dimensão os direitos coletivos, conceituados, na verdade, como princípio e expressão da solidariedade entre os povos, como, por exemplo, o direito ao desenvolvimento
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sustentável ou ao meio ambiente sadio. Os direitos de terceira geração
não têm como titular o homem como indivíduo, mas, sim, a coletividade,
e, por isso, são chamados de direitos difusos ou coletivos. O fato destes
direitos não se encontrarem expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos não os faz menos importantes e, menos ainda, implica em
eventual não aplicabilidade. Até porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma resolução da Assembleia Geral da ONU, e essa é
fonte do Direito Internacional, ainda que juridicamente não vinculativa,
pois é uma declaração política. Possui, é inegável, uma grande importância como fonte do costume internacional.
Fábio Konder Comparato (2003, p. 176) diz que os direitos fundamentais são os direitos que, ‚consagrados na Constituição, representam
as bases éticas do sistema jurídico nacional, ainda que não possam ser reconhecidos, pela consciência jurídica universal, como exigências indispensáveis de preservação da dignidade humana‛.
Neste sentido, é claro que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado faz parte da gama de direitos humanos fundamentais
reconhecidos tanto internacionalmente quanto institucionalizados na
nossa Constituição Federal.
Além da instituição desse inovador "dever de não degradar" e da
ecologização do direito de propriedade, os mais recentes modelos
constitucionais elevam a tutela ambiental ao nível não de um direito qualquer, mas de um direito fundamental, em pé de igualdade
(ou mesmo, para alguns doutrinadores, em patamar superior) com
outros também previstos no quadro da Constituição, entre os quais
se destaca, por razões óbvias, o direito de propriedade.
(BENJAMIN, 2011, p. 118)

Segundo o autor, as consequências da concessão de status de direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado são de suma importância. Ele identifica, em primeiro lugar, o fato de levar à formulação de um princípio da primariedade do ambiente, no sentido de
que ‚a nenhum agente, público ou privado, é lícito tratá-lo como valor
subsidiário, acessório, menor ou desprezível‛ (BENJAMIN, 2011, p. 118).
Com status de direito fundamental, ainda goza de norma de aplicação direta, em sentido perceptivo e não apenas programático; vale por
si mesmo, sem dependência da lei, além de vincular, desde logo, todas as
entidades públicas e privadas. Do estatuto de direito fundamental deriCidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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vam os atributos da irrenunciabilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade, características que informam a ordem pública ambiental e o próprio marco jurídico dorsal do direito ambiental brasileiro.
O direito ao meio ambiente equilibrado é difuso, protege beneficiários futuros (as gerações futuras), ou mesmo aqueles destituídos de voz
ou estatura processual próprias (os seres vivos e os processos ecológicos
essenciais), e, por isso mesmo, traz consigo a presunção absoluta de que a
sua existência ou afirmação independe da revolta das vítimas contra as
violações eventualmente praticadas (BENJAMIN, 2011, p. 119).
A Constituição Federal atribui a todos, inclusive ao Estado, o dever
(obrigação negativa) de não degradar o meio ambiente. Mas vai além. O
Estado deve ser protagonista na defesa do meio ambiente, sendo-lhe imposto pela Constituição Federal um conjunto de obrigações ativas (faccere) de cunho preventivo, educativo, punitivo e, por vezes, reconstrutivo,
ainda que não tenha sido ele, poder público, o agente degradador. Assim,
tanto o Estado quanto qualquer pessoa são devedores da obrigação de
proteger o meio ambiente, responsabilizando-se pelo seu equilíbrio para
as presentes e futuras gerações.
Meio ambiente construído
O espaço urbano, composto pelo conjunto de edificações e transformações realizadas pelo homem no espaço natural, constitui aquilo que
denominamos de meio ambiente artificial. Chamamos de espaço urbano
fechado aquele que tem relação direta com o domínio privado, e de espaço urbano aberto o que tem relação com o domínio público (equipamentos públicos, ruas, praças e áreas verdes). A divisão do solo urbano deve
ter como premissa básica o cuidado com o cumprimento das funções sociais da propriedade, fixando regramentos para melhor aproveitamento
do espaço urbano e, com isso, a obtenção da sadia qualidade de vida, enquanto valor agasalhado pelo princípio do meio ecologicamente equilibrado, preceituado na Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.
Apesar da certeza da aplicabilidade do ramo do direito ambiental
também ao meio ambiente artificial, não se pode atribuir idêntico tratamento jurídico a ambos os ambientes (natural e construído), por conta da
distinção entre os valores tutelados na sua proteção e por conta do está-
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gio evolutivo que o sistema normativo relativo ao meio ambiente natural
alçou na ordem jurídica brasileira, em relação ao sistema que regula e
protege o meio ambiente construído.
É notório que ao se tratar de meio ambiente natural, o relacionamos automaticamente ao conceito de sustentabilidade dos recursos naturais indispensáveis à manutenção da própria vida humana. A importância, nesse caso, toma proporções naturalmente fundamentais, elementares. A manutenção do equilíbrio do meio ambiente natural é a única forma de conservação das reservas de água potável, oxigênio, estabilidade
da temperatura global, proteção à biodiversidade, entre outros fatores
necessários à própria sobrevivência do homem no planeta.
Neste sentido, tratar juridicamente de meio ambiente artificial com
a pretensão de dar equivalência ao grau de importância jurídica que se dá
ao meio ambiente natural parece ser contraditório, pois os valores tutelados poderiam ser considerados antagônicos. Explica-se. Os recursos naturais, com a construção de cidades, tendem a escassear e ter sua sustentabilidade presumidamente comprometida. A primeira impressão que se
tem é de que, na relação entre os dois ambientes, um influi negativamente sobre o outro, na medida em que um se impõe fisicamente sobre o outro. Ou seja, onde um está o outro não poderia estar.
E, partindo-se desta premissa, a escolha de uma dentre as duas
formas de meio ambiente sempre deverá considerar que o ecossistema é
o único fornecedor dos recursos naturais indispensáveis à vida, como já
se disse.
No entanto, não é imperativo que se tenha que escolher apenas
uma categoria de meio ambiente como prioridade absoluta na ordem jurídica. Um valor jurídico não precisa anular outro. A beleza da ciência jurídica e a sua importância para a humanidade está justamente na busca
pelo equilíbrio entre princípios, regras e valores.
Nenhum direito fundamental é absoluto. Com efeito, direito absoluto é uma contradição em termos. Mesmo os direitos fundamentais sendo básicos, não são absolutos, na medida em que podem ser
relativizados. Primeiramente, porque podem entrar em conflito entre si – e, nesse caso, não se pode estabelecer a priori qual direito
vai ‚ganhar‛ o conflito, pois essa questão só pode ser analisada
tendo em vista o caso concreto. E, em segundo lugar, nenhum direito fundamental pode ser usado para a prática de ilícitos. Então –
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repita-se – nenhum direito fundamental
(CAVALCANTE FILHO, 2010, p. 7)

é

absoluto.

A resposta a ser dada quando dois direitos fundamentais entram
em conflito é que se deve buscar uma solução razoável. Com base na
ponderação, deve-se assegurar a máxima efetividade possível aos dois
valores contrapostos, não sendo permitido sacrificar totalmente qualquer
dos direitos em conflito.
A questão se torna turbulenta quando se verifica que quase toda a
população mundial vive em centros urbanos e a cidade é, portanto, o local onde a vida humana acontece. Basta verificar que, em 2000, a população urbana no Brasil era de 137.755.550 habitantes e a população rural era
de 31.835.143 habitantes. Em 2010 a população urbana era de 160.925.792
e a rural era de 29.830.007 habitantes, segundo dados do IBGE (2010).
Aqui se deve fazer um esclarecimento, no sentido de que as áreas rurais
são, ao contrário do que se poderia pensar, consideradas meio ambiente
artificial, pois estes locais também são transformados artificialmente pelo
homem, perdendo a característica de meio ambiente natural, ainda que
em menor grau. A comparação populacional é importante, contudo, para
demonstrar a tendência mundial de aglomeração populacional em grandes centros urbanos, o que dificulta a efetivação da sustentabilidade nas
cidades.
Esta ligação entre as pessoas e a cidade faz com que se adote uma
visão menos simplista quando se encontram em conflito valores como a
proteção ao meio ambiente e a dignidade da pessoa humana, o interesse
público, a saúde pública e outros conflitos decorrentes do paradoxo existente entre a necessidade de urbanização e a necessidade de proteção ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Tais conflitos fazem com que o direito evolua, e, junto com ele, os
mecanismos de aplicação e efetividade das normas jurídicas, através do
próprio Estado ou da sociedade civil organizada.
O grande legado social que o direito pode deixar à sociedade é de
cumprir o papel de equalizador de valores fundamentais presentes em
todos os princípios, direitos e garantias reconhecidos pelo ordenamento
jurídico, extraindo-se de cada um, quando postos em conflito, a maior efetividade possível, jamais anulando ou desprezando um em função do
outro.
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A cidade sustentável é parceira do meio ambiente equilibrado. Só
não é compatível com o equilíbrio ambiental a cidade com problemas sérios de saneamento, com construções irregulares, desprovida de áreas
verdes, entre outros problemas que motivam reivindicações em nível
mundial.
A função socioambiental da cidade sustentável
A sustentabilidade da civilização humana dependerá de sua capacidade de resposta à necessidade de fazer um bom uso da natureza. Mas
não só. Esse desenvolvimento deve ser, além de ambientalmente sustentável, socialmente includente e capaz de ser economicamente sustentado
no tempo (SACHS 2010, p. 9).
A utilização de princípios norteadores, ao invés de normas com
espectro estreito (leis, decretos, resoluções) de aplicação a casos concretos, é preferível para a sistematização correta de um ramo do direito porque ‚eles são os únicos capazes de assegurar a compatibilidade de valores e interesses complementares ou contraditórios que buscam a ‘otimização da vida’‛ (MORAND, 1999, p. 189).
Entre os princípios que orientam as políticas públicas ambientais
poder-se-ia citar o princípio da intervenção estatal obrigatória na defesa e
proteção do meio ambiente urbano; o princípio da avaliação prévia dos
impactos ambientais de atividades de qualquer natureza; o princípio da
função socioambiental da propriedade urbana; o princípio da participação popular e da gestão democrática da cidade; e o princípio da garantia
do direito a cidades sustentáveis.
Pensar em cidade sustentável é pensar na cidade no futuro. É garantir que a cidade possa assegurar qualidade de vida para as presentes e
futuras gerações.
O Estatuto da Cidade determina que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
da propriedade urbana, garantindo a todos o direito à cidade sustentável,
o qual é entendido, em termos legais, como o direito à terra urbana, à
moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações.
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Portanto, todas essas garantias previstas na lei só farão parte do
conceito de sustentabilidade caso sejam passíveis de serem garantidas
para as futuras gerações. O conceito de sustentabilidade pressupõe, portanto, o planejamento e a projeção necessários para garantir que a cidade
do futuro seja um ambiente inclusivo, sadio, acessível e pleno de qualidade de vida.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 30, inciso VIII, atribui aos Municípios competência de promover, no que couber, adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano. O meio ambiente urbano está contemplado por um dispositivo especial na Constituição Federal, qual
seja o contido no artigo 182.
As normas constitucionais referentes à política urbana receberam
tratamento sistemático na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001,
que instituiu o Estatuto da Cidade. Esta lei estabelece as diretrizes gerais
da política urbana, que, em linhas gerais, tem dois objetivos: o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia de bem-estar de
seus habitantes. Verifica-se que este conceito está intimamente ligado à
sadia qualidade de vida, prevista no artigo 225, caput, da Constituição
Federal. Neste sentido, ao se tratar de planejamento urbano ou mesmo de
direito à cidade, estamos tratando do direito ao meio ambiente equilibrado e do cuidado com o meio ambiente urbano para as presentes e futuras
gerações, na dimensão da sustentabilidade ecológica e socioeconômica.
O artigo 39 do Estatuto da Cidade define os parâmetros para que
se considere atendida a função social do solo urbano. Está claro que o direito à cidade, em termos legais, se faz com esteio no princípio da função
social da propriedade urbana e que tanto a Constituição Federal quanto o
Estatuto da Cidade preveem instrumentos que possibilitam a sua efetivação, inclusive de forma coercitiva. Na hipótese de inércia da administração pública – poder executivo – o ministério público e o poder judiciário
podem agir, mediante a prerrogativa do controle jurisdicional da administração, já que há previsão legal dotada de plena aplicabilidade. No entanto não é o que se verifica na jurisprudência brasileira.
Edésio Fernandes (2007) debruçou-se a buscar a compreensão do
direito à cidade em termos jurídicos, na América Latina. Para isto, teve
que admitir que o conceito de Lefebvre não se volta a estas questões,
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sendo, muito mais, uma elaboração filosófica do direito do que uma leitura jurídico-institucional.
(...) o fato é que o conceito de ‚direito à cidade‛ de Henri Lefebvre
foi muito mais uma plataforma político-filosófica e não explorava
diretamente como, ou em que medida, a ordem legal determinava
o padrão excludente de desenvolvimento urbano. Aos argumentos
sociopolíticos de Lefebvre, deve ser acrescentada uma outra linha,
ou seja, argumentos jurídicos que nos permitam construir uma crítica à ordem legal não apenas na perspectiva de valores sociopolíticos ou humanitários, mas desde dentro da própria ordem legal.
(FERNANDES, 2007, p. 208)

No artigo 182 da Constituição brasileira de 1988 destaca-se o conceito da função social da propriedade urbana, com todos os instrumentos
normativos disponíveis para o seu atendimento, no âmbito da política
urbana, pelos municípios brasileiros. O Poder Público deve executar a
política de desenvolvimento urbano conforme diretrizes gerais fixadas
em lei, com os objetivos de ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e de garantir o bem-estar dos seus habitantes. Sendo obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, o plano diretor é o
instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana,
sendo que a função social da propriedade só é cumprida quando ela atente às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas neste
instrumento.
Como dito, é no artigo 391 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho
de 2001, que se definem os parâmetros para que se considere atendida a
função social do solo urbano, atendidas as necessidades dos cidadãos
quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas.
Embora o dispositivo legal remeta o conceito de função social da
propriedade ao que estiver disposto no plano diretor de cada município,
o que poderia trazer a ideia de que este seria mais um conceito jurídico
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Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o
atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao
desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2º
desta Lei.
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aberto, sem parâmetros objetivos, não é esse o conceito correto do instituto definido na Constituição.
Sendo uma lei federal, o Estatuto da Cidade, ao definir, em seu artigo 42 e 42-A, o conteúdo mínimo do plano diretor (lei municipal), cumpre sua função integradora do direito urbanístico nacional, desfazendo
qualquer impressão (errônea) de que cada município poderá ter o seu
próprio conceito de função social da propriedade urbana.
São dispositivos comuns a qualquer plano diretor a delimitação
das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação
ou utilização compulsórios, considerando a existência de infraestrutura e
de demanda para utilização. Lei municipal específica para área incluída
no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórias do solo urbano não edificado, subutilizado ou não
utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para implementação da
referida obrigação, nos termos do artigo 5º do Estatuto da Cidade.
O Estatuto da Cidade assegura ao poder público municipal o direito de preempção (preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de
alienação onerosa entre particulares) para a aquisição de áreas urbanas
sempre que houver necessidade (interesse público) que recaia sobre: regularização fundiária; execução de programas e projetos habitacionais de
interesse social; constituição de reserva fundiária; ordenamento e direcionamento da expansão urbana; implantação de equipamentos urbanos
e comunitários; criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse
ambiental; proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. A lei que enquadrar a área particular nos termos do artigo 26 do Estatuto da Cidade, conferindo ao poder público o direito de preempção,
constitui a obrigação, ao proprietário, de notificar previamente o poder
público de sua intenção de alienar o imóvel, para que o Município, no
prazo máximo de trinta dias, manifeste-se, por escrito, acerca de seu interesse em comprá-lo.
O art. 42-A determina, para os municípios incluídos no cadastro referido, que o plano diretor deve conter o mapeamento das áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, bem como as medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de impactos de desastres. Como muitas dessas áreas estão em Área de Preser-
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vação Permanente (APP), medidas preventivas de desastres deverão abranger a relocação de população e revegetação das áreas de risco.
A função socioambiental da propriedade urbana pode, a partir do
que se disse até aqui, ser inserida no contexto da política urbana como
um princípio plenamente aplicável e realizável, bastando, para tanto, que
o poder público use os referidos institutos como instrumentos para efetivar sua concretude, nos termos da Constituição Federal e da ordem jurídica vigente.
A obrigatoriedade da participação popular no planejamento urbano
No Brasil, após a Constituição de 1988, o planejamento das políticas públicas está atrelado à participação popular, mediante a escolha democrática de prioridades que, transformadas em projetos e ações, darão
eficácia à sustentabilidade preconizada pela Constituição Federal.
É importante salientar que a legislação torna a participação popular obrigatória, ou seja, não é uma questão de vontade política das administrações municipais, como acontece com o orçamento participativo. O
Estatuto da Cidade, em seu artigo 52 (BRASIL, 2001), por exemplo, diz
que o prefeito municipal incorre em improbidade administrativa caso
não permita a participação dos grupos civis organizados na elaboração
do Plano Diretor do município, o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.
As disposições legais são resultantes da concretização de anseios
da sociedade em forma de instrumentos garantidores de uma cidadania
que, aos poucos, ganha substância e força participativa. A participação da
sociedade na elaboração da política urbana municipal não é algo trivial
ou secundário. Pelo contrário, para os movimentos sociais ela é uma reivindicação tão importante quanto o estabelecimento do princípio da função socioambiental da propriedade. Na tentativa de superar a enorme
desigualdade social que caracteriza as cidades brasileiras, o Estatuto propõe um processo participativo capaz de possibilitar que a população de
baixa renda, sempre excluída do planejamento das cidades, passe a participar das decisões sobre a regulação do uso e ocupação do território e a
destinação dos investimentos públicos. Isso significa dizer que o direito à
cidade inclui o direito à participação da sociedade organizada na gestão e
na administração municipal, ou seja, é inviável avançar na construção de
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um modelo mais justo e democrático de cidade sem democratizar o aparelho burocrático estatal que toma as decisões referentes aos investimentos e à alocação de recursos no território urbano (TRINDADE, 2012).
Essa obrigatoriedade, contudo, não é suficiente para que a participação popular efetivamente ocorra. Até porque a obrigatoriedade imposta ao poder público se restringe ao dever de oportunizar a todos o direito
de participar, dando ampla publicidade aos cidadãos acerca das audiências públicas realizadas para as discussões. Isto é, o poder público não
pode obrigar a população a participar destes eventos. A vontade de participar deve partir dos próprios atores interessados.
Esta conclusão decorre do conceito de direito à cidade: trata-se de
um direito e não de um dever (em relação ao seu titular, e não em relação
ao Estado). O direito à cidade necessita ser reivindicado pelo seu titular
quando o poder público não é eficiente a ponto de realiza-lo independentemente de provocação.
Neste sentido, a previsão na lei que torna obrigatória a participação popular nas políticas públicas serve tão somente para garantir que o
Estado possibilite esta participação e promova os momentos e espaços a
ela destinados, mas não resolve o problema da falta de iniciativa por parte dos cidadãos.
A elaboração do plano diretor do município de Chapecó-SC
Para a análise do processo político, valemo-nos de Bourdieu (2003),
da categoria ‚campo‛, que é construída como espaço multidimensional
no qual os agentes encontram-se em posições diferenciadas, hierarquizadas, disputando os capitais em jogo. Posições diferenciadas e hierarquizadas levam a concluir que a apropriação dos capitais em jogo é desigual,
ou seja, o capital é distribuído desigualmente dentro do campo, o que
configurará polos dominantes e polos dominados. Em consequência, as
estratégias desses agentes estarão de acordo com a posição no campo.
Tomando-se o plano diretor do município de Chapecó, podemos
considerá-lo enquanto campo na medida que abriga subcampos, como o
poder executivo e seu corpo técnico, o setor imobiliário. Este, não obstante a concorrência entre empresas, nesse momento alia-se e age em bloco
movido por interesses supraempresariais. Os cidadãos, pagantes de impostos, não deixam de constituir outro subcampo que se faz presente; as
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representações classistas ou profissionais constituem outro subcampo.
Tais subcampos têm interesses particulares. Ora podem estabelecer alianças, ora ocorrem rupturas, num contexto de conferências e votações, no
qual o futuro da cidade está em jogo.
Para Bourdieu, as lutas são jogadas no campo. Quem busca legitimidade fora do campo degrada-se.
O processo de revisão do plano diretor do município de Chapecó
teve início, em 2013, com a aprovação de um regimento interno, cujo artigo primeiro definiu que: ‚Fica instituído o processo de Revisão do Plano
Diretor de Desenvolvimento Territorial de Chapecó – PDDTC, Lei Complementar nº 202, de 06 de janeiro de 2004‛.
Além de dar o pontapé inicial para o processo de revisão do
PDDTC, o regimento interno definiu a forma da consulta pública (prévia), que ocorreu entre 29 de abril e 10 de junho de 2013. O município
disponibilizou, em seu site oficial, todos os documentos necessários a
quem se interessasse em formular proposições, e aqueles que o interessado necessitasse, a mais, poderiam ser requeridos pelo endereço de correio
eletrônico também disponibilizado.
Após o prazo estabelecido, a coordenação, assessorada por comissão técnica, sistematizou as proposições, publicando a compilação no site
oficial do município, para conhecimento público.
A partir daí, realizaram-se sete oficinas com vinte e três grupos
temáticos. As oficinas tinham como temas: instrumentos da indução do
desenvolvimento urbano; mobilidade urbana; código de obras; habitação
e regularização fundiária; meio ambiente; uso e ocupação do solo e parcelamento do solo; zoneamento do entorno do aeroporto. As oficinas deram-se entre os dias 09 de julho e 02 de agosto de 2013, no Centro de Eventos Plínio Arlindo de Nês2.
Na sequência, foi realizada uma conferência de sistematização, deliberação e validação de tudo que se debateu e decidiu nas etapas anteriores, sendo que esse material serviu de base para a elaboração da minuta
de projeto a ser novamente levado a debate com a população em diversas
audiências públicas.

2

Trata-se de espaço central e maior capacidade de logística para acolhida de população.
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Realizaram-se oito audiências públicas regionalizadas – por bairro
– e uma geral, final, em janeiro de 2014.
Compilado e sistematizado, o produto dessas atividades foi entregue ao Poder Executivo para formatação como projeto de lei complementar, que foi protocolizado na Câmara Municipal de Vereadores em 29 de
abril de 2014.
Após intensa negociação entre os poderes Executivo e Legislativo
municipais, o projeto de lei foi aprovado com algumas emendas, dando
origem à Lei Complementar Municipal número 541 de 26 de novembro
de 2014, tendo entrado em vigor na data de sua publicação.
O Diretor de Planejamento e Gestão do Município de Chapecó
trouxe a este trabalho um importante e detalhado relato que descreve a
ótica de quem coordenou o processo de revisão do Plano Diretor de Chapecó. Alguns pontos relevantes, extraídos da entrevista serão relatados a
seguir.
O entrevistado relatou que a consulta popular foi o primeiro procedimento com vistas a colher opiniões e participações da sociedade para
as discussões que se seguiriam. Foi proporcionada a consulta popular em
um sítio na internet e, também, em meio físico, no centro administrativo
da Prefeitura Municipal de Chapecó e na Secretaria de Desenvolvimento
Urbano. Não houve procura nos locais referidos, não havendo participação pelo meio físico. Na internet, ao contrário, houve um número razoável de participação (244 propostas). Tanto os cidadãos quanto as organizações da sociedade formalizaram proposições, mas, de modo geral, os
cidadãos pleiteavam ações pontuais, como a pavimentação de ruas. O setor imobiliário foi o que mais apresentou propostas.
Foram realizadas oito oficinas, com a participação de vinte e cinco
grupos temáticos. Em cada oficina eram eleitos representantes de segmentos da sociedade. Constatou-se, pelo exame das listas de presenças, a
baixa participação da comunidade. Após as oficinas temáticas houve a
conferência de sistematização, deliberação e validação, na qual a participação das universidades e dos sindicatos foi praticamente inexistente. A
entidade que mais se fez presente em todo esse processo foi o Instituto
dos Arquitetos do Brasil (IAB). Houve participação da comunidade por
meio de lideranças de bairros.
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Na conferência de sistematização, deliberação e validação, segundo a leitura do entrevistado, o contraponto aos representantes do setor
imobiliário e da construção civil foi feito pelos técnicos do município, no
sentido de pensar na cidade como um todo e não a partir de interesses setoriais ou econômicos.
As organizações de interesses econômicos, como as do setor imobiliário e da construção civil, tiveram momentos de conflitos em que os interesses contrapostos ficaram claros. Um exemplo se deu quando se discutiu o tamanho mínimo de lotes. O setor imobiliário defendia o menor
tamanho de lote e a menor largura de rua possíveis. O setor da construção civil se opôs a este entendimento, pois a construção civil em espaços
pequenos se torna inviável. A regularização fundiária também foi um
tema conflituoso. Notou-se uma tendência, por parte de alguns cidadãos,
no sentido de não aceitar o direito de todos à cidade, invocando-se, por
exemplo, argumentos como: ‚eu pago meus impostos e faço tudo certo e
sou penalizado, mas quem invade propriedades é recompensado com regularização fundiária‛. Ou seja, ainda há uma dificuldade, por parte dos
cidadãos, de entendimento do direito à cidade na sua integralidade.
O Ministério Público do Estado de Santa Catarina teve uma participação muito importante e efetiva nas oficinas temáticas, com a presença
de três Promotores de Justiça.
Após as oficinas temáticas, ocorreram dezoito conferências em que
se discutiu, artigo por artigo, a proposta de Plano Diretor, corrigindo-se
eventuais erros e inconsistências e melhorando a forma de exposição das
matérias contempladas na proposta de lei que seria formulada pelo Poder Executivo.
Durante a entrevista com o Diretor de Planejamento e Gestão do
Município de Chapecó, ficou clara a insatisfação de todo o corpo técnico
responsável pela revisão do Plano Diretor, na finalização deste, quando a
minuta de lei enviada à Câmara Municipal de Vereadores de Chapecó foi
radicalmente alterada por propostas de emendas. Relatou que todas as
demandas do setor imobiliário, que haviam sido rechaçadas nas audiências públicas e conferências realizadas com a participação popular, foram
retomadas em forma de emendas apresentadas por alguns vereadores.
Ou seja, o setor imobiliário realizou lobby para desconsiderar as discussões que se deram democraticamente no ambiente de deliberação popu-
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lar, para, por meio da força econômica e política, modificar tudo o que se
havia definido nas deliberações participativas.
O entrevistado relata que, neste momento, o papel do corpo técnico do município foi importante para pressionar os vereadores a retirarem
as emendas. Num primeiro momento, a equipe analisou todas as propostas de emendas, uma a uma, com critérios técnicos, para só então iniciar
as estratégias para barrar a manobra dos vereadores, o que foi feito com
ameaça de denúncia e exposição pública.
O Ministério Público teve papel importante também neste momento, pois foi terminantemente contrário à apresentação e discussão das
emendas na casa legislativa, pois contrariavam a iniciativa popular e a
própria legitimidade do que havia sido discutido nas audiências públicas.
Ao fim e ao cabo, os vereadores retiraram quase todas as emendas
que haviam sido propostas para atender interesses do setor imobiliário.
Na entrevista, outro ponto importante foi a informação de que a
comissão instaurada na Câmara de Vereadores para acompanhar as discussões do Plano Diretor, composta de três vereadores, não registrou
presença nas oficinas e conferências realizadas para a discussão.
Quando questionado se, na sua leitura, o cidadão está preparado
para participar politicamente das discussões públicas, e se o cidadão possui interesse em exercer este direito, o entrevistado relatou que o cidadão
se sente inibido e que um dos melhores frutos do Plano Diretor foi o
Conselho da Cidade. O Município proporcionou dois momentos de capacitação aos conselheiros, representantes da sociedade. Nestes momentos,
foi feito um trabalho de incentivo aos conselheiros, no sentido de que aquele espaço não é reservado apenas a pessoas detentoras de conhecimento técnico, mas que, ao contrário, a participação dos cidadãos é mais
importante, em vários aspectos, do que a opinião técnica, pois orienta o
planejamento da cidade na ótica do cidadão.
As conferências da cidade, que são realizadas a cada dois anos,
também proporcionam espaços ricos de aprendizado, em que experiências bem-sucedidas, trazidas de outros Municípios, são apresentadas como propostas para implantação local, sendo discutidas e analisadas em
sua aplicabilidade e efeitos práticos.
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Foi entrevistado, também, um representante da comunidade do
Bairro Efapi, que participou do processo desde o início. A entrevista teve
início com sua avaliação no sentido de que a participação popular foi assegurada, tendo havido divulgação nos meios de comunicação. No entanto, no seu entender, a mobilização dos cidadãos deveria se dar de forma
mais próxima, pessoalizada, por meio de lideranças de cada comunidade,
de modo a convidar e incentivar os moradores a participarem efetivamente da discussão.
O entrevistado relatou que as autoridades públicas que conduziam
o processo, em alguns momentos de questionamentos por parte dos cidadãos, quando estes traziam problemas locais a serem resolvidos, respondiam no sentido de que o Plano Diretor priorizava o futuro. Ou seja,
se dizia que nem tudo o que estava consolidado no presente seria passível de correção. O problema é que, no entender do entrevistado, este presente não corrigido seria o futuro daquele local. Em sua visão, faltou um
pouco mais de preocupação com os problemas pontuais trazidos pelos
cidadãos que buscavam contribuir com a revisão da norma.
Indagado sobre o conteúdo das proposições que os cidadãos traziam, o entrevistado afirmou que, na maioria das vezes, os cidadãos buscavam resolver problemas individuais e demandas reprimidas. Entende
que os problemas individuais, por vezes, podem refletir ou indicar um
problema coletivo a ser solucionado, cabendo aos gestores e técnicos envolvidos avaliarem cada caso com maior cuidado. Na medida em que esta particularidade se replicar em diferentes localidades, ela pode sair da
condição de exclusividade para a condição de coletividade.
Quanto à participação popular propriamente dita, o entrevistado
revelou preocupação quanto à complexidade técnica das discussões travadas nas oficinas e audiências públicas. Disse que muitos participantes
não se sentiam preparados para opinar, pois os fatores a serem considerados não faziam parte do universo do cidadão que não possui formação
jurídica ou urbanística. O entrevistado mencionou a insuficiência de informações entre a maioria dos cidadãos e, também, o número de participantes, que foi pequeno em relação ao total da população do município
(e mesmo das centenas de entidades existentes).
Concluiu dizendo que deve ser obrigação do poder público proporcionar ao cidadão a formação por meio de ações que deveriam ser desenvolvidas não somente nas vésperas das discussões, mas com maior
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ênfase, garantindo-se a devida antecedência, a fim de que aquele possa
compreender o assunto que será posto em discussão. Na visão do entrevistado, a formação cidadã é pressuposto sem o qual não pode haver efetiva participação popular. É conditio sine qua non para que haja interesse
coletivo para participar das oficinas, audiências públicas e conferências e,
mais ainda, que esta participação se dê de forma direta, ativa, contributiva e transformadora.
O entrevistado abordou, de forma semelhante à descrição feita pelo então Diretor de Planejamento e Gestão do Município de Chapecó, o
tema da exemplar organização e mobilização dos setores imobiliário e da
construção civil no processo de revisão do plano diretor. Considerou
normal e esperada a massiva presença destes nas discussões, pelo motivo
óbvio de que eles cuidavam de interesses muito caros para os seus próprios negócios. Ou seja: aquilo, para eles, era trabalho e não uma discussão política.
O entrevistado levanta um problema evidente, no seu entender,
quanto à partidarização sempre presente em todas as discussões e que
compromete o resultado do processo. A análise é importante porque, segundo ele, a questão partidária se manifesta já no momento da mobilização da população para participar do processo. Ou seja, as lideranças que
mobilizam a comunidade possuem, quase sempre, alguma vinculação
partidária, o que as leva a sensibilizar os cidadãos que possuem alguma
simpatia com a agremiação política à qual pertence o autor do convite.
De outro lado, ainda que haja convite a um número amplo de pessoas em cada local, não se questiona a preferência política de ninguém.
Em outras palavras, os próprios cidadãos possuem o crivo pessoal e íntimo que será acionado para, a depender de quem venha o convite, decidir se comparecem ou não. Esta polarização, que é inerente à política partidária, não é benéfica à discussão democrática, pois ela insere no discurso um elemento que não faz parte da democracia.
Ou seja, sempre haverá um componente desagregador presente
nas discussões democráticas travadas no ambiente deliberativo que só se
presta a dois resultados: contaminar a discussão com posições antagônicas inócuas, não justificáveis moralmente; e facilitar a prevalência dos interesses daqueles que ocupam as cúpulas dos partidos envolvidos. Ou seja, o cidadão pensa que está defendendo um interesse legítimo, mas está,
na verdade, a serviço de políticos profissionais.
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Na sequência, o entrevistado demonstrou a mesma indignação já
manifestada pelo então Diretor de Planejamento e Gestão do Município
de Chapecó, quando, após todo o processo de discussão popular, em que
se discutiram as propostas formuladas, alguns vereadores fizeram um
pacote de emendas para serem aprovadas às pressas, sendo propostas
que haviam sido rechaçadas nas oficinas e audiências públicas e que haviam sido levadas por alguns dos setores econômicos envolvidos. Neste
sentido, o entrevistado relatou que a população e o Poder Executivo Municipal, nas pessoas dos agentes públicos que estavam na condução do
processo, como o próprio Diretor de Planejamento e Gestão e o corpo
técnico (arquitetos, engenheiros, procuradoria) uniram forças para enfrentar os parlamentares, resistindo às alterações que estes pretendiam
implantar de forma impositiva e contrária à vontade popular. Segundo
ele, o papel do Ministério Público, nesta fase, foi determinante para que
as emendas não fossem aprovadas.
Considerações finais
O abismo entre os interesses defendidos diretamente pela população e os interesses defendidos por aqueles que deveriam ser seus representantes parlamentares demonstra que existe algo de muito errado no
sistema representativo a que estamos submetidos. Os entrevistados apontaram a partidarização das discussões como um problema que impede a
necessária imparcialidade (no sentido da predominância do interesse coletivo – direito à cidade, função socioambiental da cidade etc. – acima dos
interesses particulares). Mas não é só. A política partidária está sempre
em jogo. Os parlamentares estão todos os dias buscando votos e apoiadores para as suas campanhas. Em troca de apoio (seja político ou financeiro) os parlamentares passam a defender interesses isolados em detrimento da coletividade. Este fato foi constatado no processo de revisão do Plano Diretor de Chapecó, conforme os relatos aqui expostos.
É interessante a análise desse problema à luz da teoria proposta
por Bourdieu (1990), em que o conceito de campo possibilita melhor
compreensão do fenômeno constatado neste caso, em que vereadores do
município de Chapecó buscaram ressuscitar, por meio de emendas ao
projeto de lei, matérias cujo conteúdo já havia sido exaustivamente discutido diretamente pela população, e resultaram rechaçadas por inúmeros
motivos, sendo consideradas inadequadas para a coletividade.
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Do processo de elaboração do Plano Diretor fica evidente a clivagem dos agentes, dotados desigualmente dos capitais em jogo. De um lado, há aqueles com acumulada experiência de participação em mais de
um Plano Diretor e aqueles que pela primeira vez se fazem presentes. O
domínio das estratégias e habilidades não é um repositório que está à
disposição de todos na mesma medida. As condições de apropriação e
uso são diferenciadas. O mesmo se diga a respeito da apreensão do vocabulário e das terminologias em uso, por mais haja boa vontade do corpo
técnico em traduzi-las. A decodificação depende do repertório, previamente acumulado, de cada agente.
O processo do Plano Diretor demonstrou a evidência de relação de
forças entre o setor imobiliário e a ‚sociedade‛. As regras do jogo, definidas cavalheirescamente no cenário, foram descumpridas noutro espaço,
junto ao Legislativo, por quem não se sentiu contemplado em medida satisfatória. Este é um exemplo da luta concorrencial inerente ao campo. No
entanto, ela se apresenta como desrespeitosa do decoro do cavalheirismo
dos acertos das regras da arena. A parte que se supunha perdedora não
recorre ao campo e às regras do campo. Ela recorre a outro campo, o Poder Legislativo, e vale-se dele para invalidar o processo. O Legislativo é,
por excelência, o campo político, isto é, um microcosmo e um corpo social
(BOURDIEU, 2011), cujos agentes estão investidos de capital político. O
segmento do mercado buscou o seu veredito no campo político, que o acolheu, contraditoriamente, porque está representando a população, ou
seja, os diversos segmentos. Aqui, para Bourdieu (2003), o segmento empresarial estaria se desonrando ao buscar fora do campo a legitimação da
sua proposta de Plano Diretor. Parece-nos, no entanto, que do ponto de
vista de quem a buscou, tratou-se de estratégia assumida como legítima,
independente do campo em que se insere. Trata-se, sem dúvida, de um
ato de violência, tanto a busca quanto a acolhida. Além do mais, como
lembra Bourdieu (2011), o segmento de mercado imobiliário não está
formado por profissionais do mundo político, o que deslegitima o recurso a essa esfera.
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2. A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE FRENTE À LEI FEDERAL Nº 13.465/2017
Karen Bissani
Reginaldo Pereira

Introdução
As Áreas de Preservação Permanente são espaços com características naturais e funções ecológicas relevantes, e por este motivo recebem
amparo legal. Foram introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro pelo antigo Código Florestal (Lei Federal nº 4.771/1965) e definidas pelo atual Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012) que em seu artigo 3º,
inciso II, trata como ‚área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas‛.
Em tese, nestas áreas ambientalmente protegidas, não deveria haver ocupação humana, contudo, não é essa a realidade de muitas cidades
brasileiras. A falta de acesso aos lotes legais empurra a população de baixa renda para áreas que burlam os padrões urbanísticos vigentes, como
parcelamentos clandestinos e irregulares, ou que tem pouco valor econômico, como as Áreas de Preservação Permanente.
Assim, surge a necessidade da regularização das ocupações em
Áreas de Preservação Permanente e neste contexto, a Lei de Regularização Fundiária (Lei nº 13. 465/2017) publicada em 11 de julho de 2017, in-
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dica a possibilidade de regularização desde que preenchidos os requisitos
dispostos nos artigos 64 e 65 Código Florestal Brasileiro (Lei nº
12.651/2012) prevendo exigências próprias para regularização de Interesse Social e Interesse Específico.
Este trabalho pretende analisar a evolução da legislação brasileira
quanto à faixa de proteção ambiental, bem como as modificações trazidas
pelo novo marco legal sobre Regularização Fundiária no Brasil (Lei nº 13.
465/2017), que revogou totalmente o Capítulo III da Lei da Minha Casa
Minha Vida (Lei nº 11.977/2009), porém manteve a viabilidade de Regularização Fundiária em Áreas de Preservação Permanente permitida pela
última norma e incialmente tratada pela Resolução nº 369/2006 do
CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente.
A Regularização Fundiária é antes de tudo um mecanismo de garantia ao
direito à cidade, todavia, merece ser atualizado pela necessidade de ser
inserida na dimensão e perspectiva ambiental. Na verdade, o maior desafio é manter a sustentabilidade dos projetos de Regularização Fundiária,
tratando o desenvolvimento urbano em harmonia com o meio ambiente.
Essa perspectiva deve ser traçada levando em consideração os inúmeros benefícios que um projeto de Regularização Fundiária pode oferecer, visto que envolve dimensões jurídicas, urbanísticas, ambientais e
sociais, cujo principal fator é a possibilidade de resgatar a dignidade de
seus beneficiados com a conquista definitiva da cidadania.
A evolução da legislação brasileira quanto à metragem da faixa de
proteção ambiental
Para uma melhor compreensão da evolução das normas ambientais quanto a metragem da faixa de proteção, se faz necessária uma breve
incursão na legislação ambiental brasileira no que concerne à fixação dos
limites não edificáveis e que, em muitos casos, refletiu na modificação da
legislação municipal.
Partindo-se inicialmente do antigo Código Florestal de 1965, tinhase como Área de Preservação Permanente ‚as florestas e demais formas
de vegetação natural‛ situadas, ao longo dos rios ou de qualquer curso
d’água, devendo ser respeitada uma faixa de proteção com extensão mínima de cinco metros.
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Posteriormente, a Lei de Parcelamento do Solo Urbano de 1979 instituiu que deveria ser respeitada ‚ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias, ferrovias e dutos‛
uma reserva de faixa não edificável de quinze metros, tratando especificamente de áreas urbanas.
Uma nova alteração ocorreu em 1986, com a modificação do texto
do Código Florestal de 1965, dando-se nova redação ao artigo 2º, alínea
‚a‛ número 1 que ampliou a faixa de proteção ambiental de cinco metros
para trinta metros, derrubando o artigo 4º, inciso III da Lei de Parcelamento do Solo Urbano de 1979.
Durante muito tempo inúmeras leis municipais adotaram o entendimento de que nas áreas urbanas se aplicaria a largura de faixa mínima
de quinze metros de área non aedificandi disposta na Lei de Parcelamento
do Solo Urbano.
Na lição de José Afonso Silva, entende-se como área non aedificandi
aquelas reservadas dentro de terrenos de propriedade privada, que ficam
sujeitas a restrição ao direito de construir, por razões de interesse urbanístico, ou melhor, de interesse coletivo (SILVA, 2000).
Com a publicação do novo Código Florestal Brasileiro em 2012, em
seu artigo 4º, repetiu-se a definição de Área de Preservação Permanente
da lei anterior, tendo sido incorporado integralmente esse conceito adotando para tanto, nas duas situações – áreas rurais ou urbanas – trinta
metros de faixa de proteção para os cursos d’água.
Trata-se, portanto, de uma limitação ao direito de propriedade e se
manifesta frente a noção da função socioambiental da propriedade, enquadrando-se na definição constitucional de espaços territoriais especialmente protegidos, expressa no inciso III do §1º do art. 225 da Constituição Federal de 1988, o qual proíbe a utilização destas áreas quando comprometer a integridade dos atributos que justificam a sua proteção.
Em razão desta previsão, a nova legislação ambiental trouxe consigo significativas mudanças nas regras para a determinação das faixas
destinadas à preservação ambiental nos municípios, causando uma oscilação na doutrina e jurisprudência que se dividia com posicionamentos
dependendo do caso concreto.
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A maior divergência residia na possibilidade de aplicação do novo
Código Florestal Brasileiro nas áreas urbanas em detrimento a Lei de Parcelamento do Solo, isso porque muitos municípios autorizaram edificações na faixa de proteção entre quinze e trinta metros, pois a legislação
anterior permitia, criando-se um passivo ambiental difícil de solucionar.
Diante disto o Tribunal de Justiça de Santa Catarina firmou seu entendimento no sentido de que fossem utilizados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para que a edificação, que além de preservar
o meio ambiente deveria ser adequada ao ordenamento à cidade e ao
cumprimento da função social da propriedade (TJSC, 2013).
Segundo o TJSC, o princípio da proporcionalidade deve ser aplicado levando-se em consideração a necessidade de cumprimento das normas e restrições urbanísticas voltadas à proteção do meio ambiente, prevendo um esforço dos poderes públicos no sentido de assegurar o direito
de moradia e a inclusão social, respeitando-se, assim, os objetivos fundamentais da Constituição Federal de 1988 voltados, entre outros aspectos, à construção de uma sociedade livre, justa e igualitária, empreendendo esforços à erradicação da pobreza, das desigualdades sociais e regionais (MPSC, 2015).
A ausência de uniformização de entendimento no TJSC, obrigou o
Ministério Público de Santa Catarina, em 24 de abril de 2014, atualizar os
Enunciados de Delimitação de Áreas Urbanas Consolidadas e que pretendem alcançar uma maior uniformização de atuação e interpretação jurídica diante do aparente conflito de normas. Se a Lei nº 4.771/1965 era
omissa quanto à aplicação das regras do Código Florestal em áreas urbanas, a Lei nº 12.651/2012 dirimiu quaisquer dúvidas sobre essa controvérsia no caput do artigo 4º, ao definir os critérios de metragem de Área de
Preservação Permanente em zonas rurais ou urbanas (MPSC, 2014).
Atualmente tem-se aplicado os limites não edificáveis de trinta metros do novo Código Florestal de 2012 em áreas urbanas, ou seja, diante
da especificidade da nova lei, que definiu a metragem da faixa de proteção tanto em zona rural como urbana inquestionável a aplicação da norma mais protetiva ao meio ambiente, porquanto a cautela deve pender a
favor do bem-estar da população.
Em Chapecó/SC o antigo Plano Diretor Municipal (Lei Complementar Municipal nº 202/2004) previa ao longo das águas correntes e
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dormentes, a obrigatória arborização e a reserva de uma faixa non aedificandi com no mínimo quinze metros de cada lado, sem que coubesse aos
proprietários qualquer direto à indenização tal comando encontrava-se
consoante com a Lei de Parcelamento do Solo Urbano de 1979.
Atualmente o novo Plano Diretor Municipal (Lei Complementar
Municipal nº 541/2014) publicado em 26 de novembro de 2014 em seu artigo 60, §1º inciso ‚a‛ acolheu a nova lei ambiental, determinando uma
largura mínima de trinta metros como proteção ambiental nas Áreas de
Preservação Permanente.
Frente à modificação da legislação federal inerente ao limite mínimo da faixa de proteção ambiental, durante muitos anos permitiu-se a
ocupação entre os quinze e os trinta metros em áreas urbanas, contudo, a
partir da modificação trazida pelo novo Código Florestal de 2012 a lei
municipal teve que se adequar e os novos projetos atualmente passam
por análise técnica e devem atender aos requisitos exigidos na legislação
vigente.
Neste contexto, alguns municípios tiveram que criar soluções para
lidar com as áreas edificadas na vigência da lei anterior, trazendo a possibilidade de regularização ao considerar estas áreas como consolidadas.
Novamente tomando como exemplo o município de Chapecó/SC, a
solução encontrada foi incluir no Plano Diretor Municipal (Lei Complementar Municipal nº 541/2014) a permissão de que na área central da cidade, com base em um diagnóstico socioambiental, as áreas urbanas consolidadas devem obrigatoriamente reservar, nas faixas marginais dos
cursos d’ água, a largura mínima de quinze metros para cada lado, desde
a borda da calha do leito regular, na inexistência de situação de risco ou
interesse ecológico relevante.
Por outro lado, no município de Jaraguá do Sul/SC editou-se a Lei
Municipal nº 7.235 de 20 de julho de 2016, dispondo sobre a delimitação
da área urbana consolidada e estabelecendo medidas para a regularização ambiental ou fundiária de imóveis situados às margens de cursos
d’água naturais, observando‐se o mínimo de quinze metros, prevendo
ainda medidas compensatórias.
Sabe-se que a função primordial das Áreas de Preservação Permanente é preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geoló-
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gica e a biodiversidade, facilitando o fluxo gênico de fauna e flora, protegendo o solo e assegurando o bem-estar de todos.
A importância da proteção das Áreas de Preservação Permanente é
inegável, especialmente nos grandes centros urbanos, por serem fundamentais para a preservação dos recursos naturais para as presentes e futuras gerações, em total consonância com o conceito de desenvolvimento
sustentável, contudo, a fixação de parâmetros para a sua preservação deve levar em consideração os aspectos sociais das cidades brasileiras
(BEAL, 2016).
Na verdade, a regra geral aplicável às Áreas de Preservação Permanente é a intocabilidade e a vedação de uso econômico direto, em razão dos seus atributos ambientais. A intervenção nestas áreas deve obedecer aos preceitos legais, sob pena da aplicação das sanções e responsabilidades cabíveis, não sendo relevante, para a sua caracterização, se a área é coberta ou não de vegetação nativa, sendo que denominação ‚permanente‛ representa a perpetuidade da sua proteção (SILVA, 2017).
A regularização fundiária em áreas de preservação permanente na lei
federal nº 13.465/2017
As cidades contemporâneas experimentam realidades paralelas resultantes de abordagens radicalmente diferentes no seu desenho e gestão.
A primeira é a realidade oficial como consequência do planejamento urbano rigoroso; a outra é o resultado dos processos informais que os próprios cidadãos geram em seu cotidiano, de modo que a cidade que existe
hoje é produto da interação de ambos os processos (COSTA, 2010).
Não se deve ignorar que a legalidade e a ilegalidade são dois lados
do mesmo processo social de produção do espaço urbano. A ilegalidade
urbana deve ser entendida não apenas em termos da dinâmica entre os
sistemas políticos e os mercados de terras, mas também em termos da natureza da ordem legal em vigor, especialmente no que diz respeito à definição dos direitos de propriedade urbana (COSTA, 2010).
Não há dúvidas que o desenvolvimento econômico implica diretamente no desenvolvimento urbano da cidade, deste modo, o problema
da organização dos espaços físicos, bem como a própria concepção de
propriedade urbana tem merecido destaque na elaboração de políticas
públicas municipais.
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Na maior parte das cidades brasileiras, a política de habitação de
interesse social não é suficiente e a falta de acesso aos lotes legais joga a
população de baixa renda para áreas que burlam os padrões de urbanidade vigentes, ou que tem pouco valor econômico, como as Áreas de Preservação Permanente, surgindo assim a necessidade de regularizar.
Partindo-se da Resolução nº 369/2006 do CONAMA – Conselho
Nacional de Meio Ambiente, já havia autorização para intervenção ou
supressão de vegetação em Áreas de Preservação Permanente desde que
devidamente caracterizada e motivada, mediante procedimento administrativo autônomo e prévio, e atendidos determinados requisitos nos casos
de utilidade pública, interesse social e intervenção ou supressão de vegetação eventual e de baixo impacto ambiental.
Seguindo a mesma linha, o Código Florestal Brasileiro de 2012 em
seu artigo 8° previu que a intervenção em Áreas de Preservação Permanente ocupadas, somente seria autorizada nos casos de utilidade pública;
interesse social e baixo impacto ambiental, sendo que as hipóteses de interesse social são elencadas no artigo 3º, inciso IX, dispondo sua alínea
‚d‛ a possibilidade de Regularização Fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas.
De algum modo este dispositivo impõe a supremacia do interesse
coletivo sobre o privado, na materialização do princípio da função social
da propriedade, que tem aplicação tanto no campo urbanístico, quanto
no ambiental. A propriedade deixa de ser um direito absoluto passa a sofrer restrições para que seu uso favoreça a comunidade na qual se insere
e deve ser exercido de forma consciente.
O primeiro marco jurídico de caráter nacional a dispor sobre a Regularização Fundiária em áreas urbanas de maneira abrangente foi a Lei
Federal nº 11.977/2009 (Lei da Minha Casa Minha Vida) e que lançou no
seu artigo 47, inciso II o conceito de conceito de área urbana consolidada
– condição primordial da área para aplicação do instrumento de regularização fundiária – trazendo ainda tratamento diferenciado no que tange à
Regularização Fundiária de assentamentos irregulares localizados em
Áreas de Preservação Permanente Urbanas.
A justificativa deste tratamento especial, em regime de exceção, reflete a triste realidade brasileira forjada na ocupação clandestina e irregu-
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lar das Áreas de Preservação Permanente, dai a relevância do ponto concernente aos critérios e limites para a Regularização Fundiária nestas áreas, pois, além de se exigir a consolidação, ou seja, impossibilidade de
reversão da área, exige-se ainda um mínimo de segurança e salubridade
habitacional, excluindo-se por completo as áreas de risco.
O § 1º. do artigo 54 permitia que o Município, através de decisão
motivada, admitisse a Regularização Fundiária de Interesse Social em
Áreas de Preservação Permanente, ocupadas até 31 de dezembro de 2007
e inseridas em área urbana consolidada, fundamentado em estudo técnico que comprovasse que a intervenção melhoraria as condições ambientais em relação à situação de ocupação irregular anterior.
Contudo, o procedimento administrativo imposto por esta norma
tramitava, em grande parte, dentro do Registro de Imóveis, o que de certa forma dificultava o seu andamento especialmente se a municipalidade
não dispusesse de técnicos com conhecimentos específicos em Regularização Fundiária, em suma, não funcionou.
A experiência da vigência da lei anterior demonstrou um ambiente
de insegurança jurídica por parte dos órgãos municipais licenciadores
quanto ao conteúdo do projeto de Regularização Fundiária, especialmente pelo tratamento diferenciado que se impõe estabelecer a ele em comparação a um projeto de parcelamento comum (BARROS, 2017).
O Ministério das Cidades criou em 2016 o Grupo de Trabalho
‚Rumos da Política Nacional de Regularização Fundiária‛ com a finalidade de debater propostas de alteração da legislação federal existente sobre Regularização Fundiária e definir diretrizes e metas para a Política
Nacional de Regularização Fundiária.
Resultado deste trabalho, inicialmente foi a publicação da Medida
Provisória nº 759 de 22 de dezembro de 2016, trazendo alterações pontuais em matéria de regularização de imóveis rurais, modificando os artigos de leis já vigentes, simplesmente revogando por completo o Capítulo
III da Lei nº 11.977/2009, e o Capítulo XII da Lei nº 6.015/73, como se toda
a experiência anterior de regularização tivesse sido um grande equívoco
para o país (MACEDO, 2017).
A Medida Provisória foi duramente criticada por entidades da sociedade civil como favorecedora da grilagem de terras, mas defendida
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pelo Governo Federal como instrumento de desenvolvimento econômico
(PINTO, 2017).
Em 11 de julho de 2017 publicou-se a Lei Federal nº 13.465 considerado como o novo marco sobre regularização fundiária urbana, também
chamada de REURB, que reestrutura o processo de Regularização Fundiária com fins a desburocratizar, dar maior eficiência e criar novos instrumentos de regularização, sendo as principais mudanças a ampliação do
conceito de informalidade urbana; criação da legitimação fundiária; mudanças nos procedimentos de registro e o direito real de laje.
A nova lei trouxe uma nova formatação para o procedimento administrativo, atribuindo ao Poder Público Municipal a responsabilidade
nos atos administrativos e na condução do processo de regularização
fundiária urbana, chamado de REURB (PEREIRA, 2017).
A REURB reprisou a divisão em espécies, quais sejam, de Interesse
Social e Específico prevendo que todos os casos que não se enquadrarem
como REURB-S serão considerados como REURB-E sendo a distribuição
de responsabilidades quanto à implantação de infraestrutura essencial diferentes em cada caso.
Especificamente nas ocupações em Áreas Preservação Permanente,
a REURB firmou o entendimento da necessidade de se cumprir o disposto nos artigos 64 e 65 do Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/2012),
hipótese na qual se torna obrigatória a elaboração de estudos técnicos que
justifiquem as melhorias ambientais em relação à situação anterior, inclusive por meio de compensações ambientais, quando for o caso.
O objetivo do estudo ambiental exigido por lei é a caraterização
das áreas como consolidadas, a avaliação da infraestrutura e do saneamento básico implantado, a identificação de áreas de risco – o que poderia impedir a Regularização Fundiária – e a identificação de áreas de relevante interesse ambiental, ou seja, a avaliação dos riscos ambientais é o
principal foco do estudo.
Com o estudo técnico é possível se avaliar a possibilidade da manutenção das famílias nas Áreas Preservação Permanente, ou se seria necessário à sua realocação em função do risco ambiental detectado. Uma
solução técnica viável para o caso de manutenção dos moradores no local
seria a reurbanização transformando a ocupação em um loteamento vi-
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sando reequilibrar a aplicação dos direitos fundamentais ao meio ambiente saudável e a moradia digna.
As restrições para edificação ou mesmo supressão de vegetação em
Áreas de Preservação Permanente são rigorosas e decorrentes da função
que estas desempenham para a manutenção dentre outros da qualidade
de vida humana, em especial no meio urbano, entretanto, a maioria das
cidades brasileiras se desenvolveu sem grandes compromissos com a
preservação do meio ambiente, tornando algumas situações irreversíveis
(LOCATELLI, 2015).
Por fim, entende-se que a educação ambiental e participação dos
moradores no desenvolvimento dos processos de Regularização Fundiária são fundamentais para a sustentabilidade dos projetos, para tanto, se
faz necessário um trabalho social buscando adaptar a convivência dos
moradores com as restrições da ocupação das Áreas Preservação Permanente.
Conclusão
A irregularidade fundiária é consequência da falta de governança
territorial, o Estado precisa assumir a sua função de governo, criando Políticas Públicas voltadas especificamente para a Regularização Fundiária,
pois, a gestão do território é medida primordial para se governar.
A informalidade decorre de diversos fatores, e sem mecanismos
legais claros acaba-se criando um mercado informal em detrimento ao
formal, sendo que a maior parte da população carente acaba sendo vítima
do mercado informal. A insegurança jurídica traz inúmeros prejuízos e
sem regularização não existe o desenvolvimento sustentável.
O direto à cidade é o eixo central para onde convergem outros direitos fundamentais, propondo uma nova forma de se pensar a cidade
baseando-se na cooperação de diversos setores, gestão democrática e na
dignidade da pessoa humana.
O planejamento urbano surge no ordenamento jurídico brasileiro,
com a finalidade de gerenciar o crescimento desordenado das cidades e a
sustentabilidade é o fator determinante de uma Política Pública de Regularização Fundiária vinculada a uma série de transformações que envol-
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vem diversos fatores entre os quais a tomada de consciência dos cidadãos.
Muito embora a intenção da Lei nº 13. 465/2017 tenha sido simplificar e facilitar a regularização, em muitos aspectos foram impostos mais
entraves, criando dificuldades e incertezas de como esses novos mecanismos funcionarão e qual o impacto causado pelo novo procedimento
administrativo de Regularização Fundiária.
Os instrumentos criados têm como objetivo a inclusão dos assentamentos irregulares à chamada cidade legal, tendo o direito à moradia
como fundamento principal. Entretanto, para que a Regularização Fundiária possa ser plena, devem ser observados vários aspectos tais como a
infraestrutura mínima; a urbanização das áreas institucionais; o acesso
aos serviços públicos e a proteção ambiental.
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3. AMBIENTE E SAÚDE: UMA REFLEXÃO NA
PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR
Simone Cristine dos Santos Nothaft
Elton Luíz Gregório
Maria Assunta Busato

Introdução
Compreender saúde e ambiente como uma relação complexa vai
além de fatores isolados e desconexos em que o processo vital do ser humano depende de circuitos estreitamente relacionados ao meio ambiente.
O sistema ambiental por si só, não é algo simples e isolado, pois se percebe sua complexidade no momento em que ambos se cruzam, saúde e
ambiente, constituindo um resultado cíclico e sistêmico (LEFF, 2011).
Quando se discute sobre saúde e ambiente, parte-se do pressuposto da
relação essencial entre seres humanos e natureza, sendo o conceito de
ambiente construído pela ação humana. Então a saúde humana depende
do meio ambiente, bem como a saúde do ambiente depende da ação humana e de sua inter-relação (MINAYO, 2009).
Para o estabelecimento de práticas que caracterizam a relação saúde e ambiente necessitam de reflexões, planejamento e avaliações interdisciplinares, operacionalizadas por meio de ações coordenadas entre os
diferentes campos do conhecimento, ou seja, Estado, sociedade civil, sistema de saúde, dentre outras.
Na perspectiva de uma reflexão interdisciplinar e do ponto de vista do Direito, o ambiente, além de seus valores intrínsecos, beneficia to
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dos os organismos que vivem na terra e são responsáveis pela manutenção da vida no planeta (PEREIRA; WINCKLER; FRANCO, 2008). Percebe-se que há tempos a discussão sobre essa relação vem sendo pautada
pela complexidade a qual está envolvida abarcando distintas áreas do
conhecimento.
Diante do exposto, esse texto pretende instigar o leitor a refletir acerca da relação entre saúde e ambiente e suas conexões com as demais
áreas do conhecimento, para que essa reflexão leve à mobilização e contribuição sinérgica de todos os que trabalham no terreno comum da proteção da saúde humana e de um ambiente saudável.
Saúde: entre conceitos e direitos
Mas afinal, o que é saúde? A pergunta parece óbvia, porém ao respondê-la percebe-se a complexidade de seus significados. O conceito de
saúde difere para cada indivíduo, dependendo de fatores como a cultura,
as crenças, a formação, a região onde habita, suas experiências e vivências relacionadas ao processo de adoecer. Dessa forma, discutir saúde inclui contextualizar a doença e suas relações historicamente construídas,
bem como refletir sobre as normas legais que tratam de sua proteção,
promoção ou manutenção.
Com o desenvolvimento do conhecimento científico, surgiu a necessidade da racionalização na construção de significações e sentidos da
realidade sem considerar o limite entre os conceitos na relação com o real.
Essa condição se apresenta igualmente ao discutir sobre saúde, desconsiderando os limites dos conceitos de saúde e de doença alusivos à real experiência da saúde e do adoecer (CZERESNIA, 2003). Para a autora, pensar saúde em uma perspectiva mais complexa não se trata de propor conceitos e modelos científicos determinados, mas de criar discursos e práticas que constituam uma nova relação com qualquer saber científico.
Para a compreensão da construção do conceito de saúde e suas
transformações, Scliar (2007) coloca que esse conceito relaciona-se com os
contextos histórico, cultural, social, político e econômico, evidenciando a
evolução, transição e transformação do conhecimento humano. A saúde é
uma representação distinta para cada indivíduo, pois dependerá da época, do lugar, da classe social, de valores individuais e de concepções científicas, religiosas e filosóficas.
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Partindo de um ponto de vista histórico, a Organização Mundial
da Saúde (OMS), em 1946, conceituava saúde como bem-estar físico,
mental e social e não apenas a ausência de doença (WHO, 1946). Não obstante a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em seu relatório final, apresenta a saúde em seu aspecto mais abrangente, como sendo um direito de
todos e resultante de condições como ‚alimentação, habitação, educação,
renda, meio-ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade,
acesso e posse de terra e acesso a serviços de saúde‛ (BRASIL, 1986, p. 4).
Outros fatores complementam as concepções de saúde, como é apresentado por Sá, Ferreti e Kleba (2013, p. 38), como sendo resultante do
acesso aos serviços que se constituem a partir de políticas e ideologias
fundamentadas no paradigma saúde/doença. Para esses autores, as discussões sobre estas concepções são essenciais para a promoção e desenvolvimento de políticas e ações específicas que interfiram nos condicionantes da saúde e que possam gerar mudanças que favoreçam a melhoria
das condições de vida e de saúde da população.
Para a construção e desenvolvimento de ações e políticas que considerem o conceito ampliado de saúde, que sejam efetivas e que impactem positivamente nas condições de saúde, torna-se necessário atender à
legislação, principalmente respeitar o direito universal.
A saúde do ponto de vista legislativo tem seu direito garantido pela Lei Federal n° 8080 de 19 de setembro de 1990 que apresenta em seu
Art. 2º a saúde como um direito fundamental do ser humano, devendo o
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
(BRASIL, 1990). Em seu Artigo 3° apresenta fatores determinantes e condicionantes e afirma que dizem respeito à saúde as ações que se destinam
a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social (BRASIL, 1990).
O conceito jurídico de saúde de acordo com Aith e Dallari (2017),
bem como a extensão deste direito e o dever do Estado são traduzidos pelas escolhas normativas que este faz com relação à efetivação do direito à
saúde. Para os autores, essas escolhas devem ser feitas em ‚um ambiente
de democracia sanitária que possibilite a participação da sociedade no processo decisório normativo e o acesso universal e igualitário aos serviços oferecidos no sistema público de saúde‛ (AITH; DALLARI, 2017, p. 3).
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Nesse sentido, o problema da preservação da saúde implica, necessariamente, no seu reconhecimento como um direito público subjetivo
dos brasileiros, que deve ser fortalecido pelo ordenamento jurídico nacional e protegido pelo Estado que tem o dever de proporcionar aqueles
destinatários, serviços em condições de atender às necessidades públicas
nesse campo porém, esse direito não poderá deixar de gerar para o indivíduo e a coletividade obrigações, responsabilidades e participação
(NASCIMENTO, 2016).
Dessa forma, o poder normativo do Estado contemporâneo pertence aos mecanismos que asseguram a participação do povo na definição e
contínuo controle popular dos atos de implementação das políticas públicas, identificando não apenas os argumentos que têm como base atos
legislativos em sentido próprio, mas também aqueles que têm fundamento no poder normativo público, derivado da efetiva participação das pessoas na definição e na realização do direito à saúde (DALLARI, 2013).
Sendo assim, Dallari (2013) aponta que esse comportamento deve caracterizar a execução do direito à saúde – ao mesmo tempo um direito individual, coletivo e difuso, que exige a apreensão no processo judicial do
verdadeiro sentido do conceito de saúde existente em certa comunidade.
Nessa perspectiva o Direito Ambiental relacionado à saúde tem caráter preventivo, ou seja, numa visão higienista, se o ambiente for equilibrado o direito fundamental à saúde é preservado. Porém, apesar de danos ambientais serem compensáveis de alguma forma, o ambiente quando modificado pela ação humana provoca desequilíbrio aos ecossistemas,
afetando direta ou indiretamente a saúde, a exemplo da contaminação
dos lençóis freáticos pelo uso do agrotóxico.
Sendo assim, os princípios da precaução e prevenção do direito
ambiental são importantes e indispensáveis para a proteção e promoção
da saúde, uma vez que restringem e até mesmo proíbem a implantação
de empreendimentos que ofereçam riscos à natureza e à saúde da população.
Ambiente: alguns conceitos
Partindo do ponto de vista complexo, a concepção de ambiente apresenta-se como uma relação estabelecida em que o homem constitui o
ambiente ao mesmo tempo em que é constituído por ele, compondo as-
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sim um sistema uno, em que todo e partes se influenciam, em uma relação mútua (SOUZA, 2009).
Nessa mesma perspectiva, Leff (2009) coloca que o ambiente é objetividade e subjetividade, exterioridade e interioridade, imperfeição em
ser e imperfeição de saber, ele não é somente um objeto complexo, mas
que está integrado pelas identidades múltiplas que configuram uma nova
racionalidade, a qual acolhe diversas racionalidades culturais.
De outra forma, ainda há a concepção antropocêntrica de ambiente
como apresentam Yassi et al. (2002), que colocam o conceito de ambiente
como sendo todos os elementos externos que influenciam o ser humano
e/ou uma comunidade, e para esse ambiente ser dito saudável deve ser
levado em consideração aspectos como saneamento básico, educação
ambiental, atitudes e hábitos para a conservação do ambiente e da saúde.
Os autores compreendem como meio ambiente um conjunto de valores
naturais, sociais e culturais existentes num lugar e num momento determinado, que influenciam a vida do homem e o futuro das gerações
(YASSI et al., 2002).
O meio ambiente não é inteiramente homeostático nem deliberado,
tendo uma parte essencial funcionando de forma autônoma e outra de direção voluntária. O homem, embora consciente do seu papel criador e
dominando os mecanismos coordenadores e reguladores do meio ambiente, é obrigado a ter cuidado para não interferir no automatismo desse
sistema, componente do seu próprio meio ambiente, pois, dada a relação
complexa que sustenta a harmonia entre homem e meio ambiente, a interferência em um de seus elementos de ligação pode originar verdadeiras reações em cadeia, desorganizando todo o sistema de maneira irreversível (BRANCO, 2014).
Santos (2000) apresenta outra perspectiva para o conceito e reconhece o ambiente como um território de desenvolvimento e de interrelações humanas em que acontece a construção social. O autor considera
o ambiente para além do espaço territorial geográfico, mas espaço das relações que se estabelecem entre os sujeitos. No sentido das relações, Minayo (2009) refere que o ambiente é construído pela ação humana, sendo
esse conceito histórico e passível de transformações.
Meio ambiente é o lugar onde os elementos naturais e sociais estão
em relações dinâmicas e em interação, que implicam processos de criação
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cultural e tecnológica e processos históricos e sociais de transformação do
meio natural e construído (REIGOTA, 2010). Frente a essas formas de
compreensão e de conceitos, entende-se que não se excluem, mas se
complementam na sua complexidade, pois, como contextualizam Augusto e Moisés (2009, p. 21), ‚(...) o ambiente é um campo do conhecimento,
que não se resolve mais dentro dos paradigmas tradicionais das ciências,
adquirindo novos significados e com dimensões ampliadas‛.
Numa perspectiva histórica da legislação, a Política Nacional do
Meio Ambiente apresenta como meio ambiente ‚o conjunto de condições,
leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas‛ (BRASIL, 1981, p.
1). Sete anos depois, a Constituição Federal de 1988, tem em seu Capítulo
VI a proposição sobre o meio ambiente estabelecendo no Art. 225 que:
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendêlo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (BRASIL,
1988, p. 131)

A adoção do termo ‚meio ambiente‛ pela Constituição Federal, de
acordo com Fensterseifer (2007), revela um entendimento antropocêntrico
pelo fato da expressão ‚meio‛ ambiente sugerir algo que está em torno
do ser humano, ou seja, do lado de fora, quando, na verdade, o ambiente
constitui a própria essência e caracteriza elemento intrínseco da existência humana, não se limitando a ser o meio onde o homem desenvolve a
sua existência, mas constitui a sua própria natureza. A expressão ‚ambiente‛ aborda uma forma integrada e sistemática que se pretende traçar
entre ser humano e ambiente, considerando uma compreensão biocêntrica e holística do fenômeno socioambiental (FENSTERSEIFER, 2007). Sendo assim, desponta o importante papel de construção de um conceito jurídico de meio ambiente mais condizente com a problemática atual.
O paradigma do meio ambiente contido na Constituição Federal
foi ampliado e sua conceituação jurídica aponta para quatro dimensões
distintas, porém integradas. Essa divisão, de acordo com Farias (2006) é
reconhecida pela maior parte dos estudiosos do direito ambiental no que
diz respeito ao tema sendo classificado em: 1) meio ambiente natural –
constituído pelos recursos naturais como o solo, a água, o ar, a flora e a
fauna, e pela correlação recíproca de cada um destes elementos com os
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demais; 2) meio ambiente artificial – construído ou alterado pelo ser
humano, sendo edifícios urbanos, equipamentos comunitários como as
ruas, as praças e as áreas verdes; 3) meio ambiente cultural – patrimônio
histórico, artístico, paisagístico, ecológico, científico e turístico e constituise tanto de bens de natureza material, quanto imaterial; 4) meio ambiente do trabalho – o local de trabalho, as ferramentas, as máquinas, os agentes químicos, biológicos e físicos, as operações, os processos, a relação
entre trabalhador e meio físico. Independentemente das suas classificações a proteção jurídica ao meio ambiente é uma só e tem sempre o único
objetivo de proteger a vida e a qualidade de vida (FARIAS, 2006).
As distintas dimensões da conceituação de ambiente estão relacionadas ao campo do conhecimento e a compreensão da sua relação com o
ser humano. A concepção do ambiente como local onde o homem está inserido, dependendo do equilíbrio desse meio como condição de sua sobrevivência, perpetua o paradigma antropocêntrico no conceito de ambiente, que pode ser rompido pela reflexão, discussão e compartilhamento
de conhecimentos. Esse exercício será efetivo se permeado pela interdisciplinaridade, considerando todos os setores, disciplinas e atores envolvidos nesse processo, tendo consciência do papel de cada um, num processo transformador da realidade.
A relação ambiente e saúde
A relação entre saúde humana e ambiente é contemporânea na discussão em fóruns mundiais, pois é a partir da década de 1970 que o tema
ambiental surge na Conferência das Nações Unidas em Estocolmo. A nova ordem mundial, com a integração de economias e o aumento da circulação de pessoas e mercadorias, levou à degradação ambiental e adoecimento da população humana e, consequentemente, à destruição dos meios de sobrevivência ambientais (BUSATO; ANTONIOLLI; FERRAZ,
2013; MINAYO, 2009; FONSECA, 2012).
Nessa mesma perspectiva, Passos e Cutolo (2012) colocam que no
início da década de 1970, por meio de pesquisas interdisciplinares, deu-se
a tomada de consciência dos efeitos destrutivos das ações antrópicas sobre o meio ambiente, e seu impacto a curto, médio e longo prazo na saúde humana e dos ecossistemas. Corroborando com esses autores, Lebel
(2005) defende que a saúde humana não pode ser considerada isoladamente, pois depende da qualidade do ambiente em que as pessoas viCidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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vem, sendo que para que estejam saudáveis é necessário um ambiente
saudável.
Como se percebe, a consciência humana da relação saúde e ambiente vem desde os tempos mais primórdios e tornou-se mais acentuada
na modernidade com a Revolução Industrial no Ocidente entre os séculos
XVIII e XIX (MINAYO, 2009). Nesse período, refere Minayo (2009), surge
a teoria dos miasmas que associava a sujeira externa e os odores de resíduos às doenças. Com isso, as questões de higiene e temas relacionados à
saúde foram incorporados nas discussões e reivindicações dos trabalhadores, emergindo um forte movimento denominado medicina social, que
tinha por base a concepção de saúde como resultante da interação entre
condições de vida e ambiente.
Saúde e ambiente são duas dimensões inseparáveis, tanto no que
se refere aos aspectos conceituais, como aos políticos. Não se pode pensar
em saúde sem relacionar às condições socioambientais, pois o ambiente é
um fator determinante para a existência da vida (BROMBERGER, 2003).
A qualidade ambiental, de acordo com Fensterseifer (2007), integra
o princípio da dignidade humana, na medida em que o ambiente oferece
as bases naturais ao desenvolvimento da vida humana em toda a sua potencialidade. Não se pode conceber uma vida saudável sem um ambiente
natural saudável e equilibrado, sendo que o direito fundamental à saúde
é o que apresenta maior convergência do seu âmbito de proteção com a
tutela do ambiente. Em vista da formulação conceitual traçada pela OMS
de ‚um completo bem-estar físico, mental e social‛, e devidamente recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro, tem-se um parâmetro normativo importante para caracterizar um conceito amplo de saúde, que
necessariamente integra a qualidade ambiental no seu núcleo protetivo
(FENSTERSEIFER, 2007).
Outro ponto a ser destacado é a medida que permite avaliar como
o ambiente e as condições socioeconômicas se relacionam com a condição
de saúde de uma comunidade, ou seja, a justiça socioambiental que, de
acordo com Ribeiro (2017, p. 159), ‚as condições de saúde estão diretamente relacionadas à situação da comunidade, ao seu entorno, à exposição ou não a efluentes industriais, à poluição visual, sonora e do ar‛.
A relação dinâmica entre ambiente e saúde sempre esteve presente
desde os primórdios dos tempos, porém, a partir do momento em que os
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seres humanos iniciaram a exploração desrespeitosa do ambiente, sem refletir sobre os impactos futuros, iniciou-se um processo de desequilíbrio
afetando a saúde do ambiente e dos seres humanos. No momento em que
a humanidade começou a sentir esses impactos ambientais, no clima, na
qualidade da água para consumo, na poluição do ar, no aumento na incidência de doenças transmitidas pela água, ar e solo contaminados, evidenciaram-se as preocupações com as consequências ocasionadas por um
ambiente transformado pela ação humana.
Olhar sobre o ambiente e a saúde de forma interdisciplinar
Ações e reflexões com enfoque interdisciplinar são consolidadas e
eficazes na condução de solução para problemas de natureza diversa que
tenham a ver com a intervenção dos fatores saúde e ambiente. Considerase que a interdisciplinaridade na integração entre saúde e ambiente forma uma matriz para o planejamento em áreas distintas, haja vista que
tem a finalidade o desenvolvimento de conceitos novos sobre essa relação, centrando em realidades mais concretas como um meio de possibilitar a implementação de ações adequadas e saudáveis, como expressam os
autores:
Estratégias mais coerentes exigem dos diferentes atores envolvidos
nesse setor, seja na gestão, seja na assistência ou mesmo na formação, práticas dialógicas com os outros setores, atores e organizações
sociais com vistas a incorporar no planejamento e no desenvolvimento políticas e ações integradas, na lógica da cooperação e do
compartilhamento de responsabilidades. (SÁ; FERRETI; KLEBA,
2013, p. 38)

Assim, a pressuposição de uma discussão interdisciplinar paira
sobre a integração entre a ciência e o mundo da vida na concepção de
uma qualidade de vida com base na sociedade e no planeta, tal como a
concepção de responsabilidades coletivas e individuais. Pode-se dizer
que tal enfoque constrói um caminho para o desenvolvimento de capacidades disciplinares individuais que se fundem e resultam num conhecimento interdisciplinar que surge a fim de fortalecer as ações de promoção da saúde e bem-estar de cunho holístico e ecológico.
Destaca-se que a disciplinarização do saber se contrapõe com a totalidade do ser humano e suas relações, bem como a condição necessária
para o ‚com-viver‛ remetendo à necessidade de uma mudança de paraCidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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digma e formas sistêmicas de pensar e fazer no mundo. A totalidade não
isenta a importância das disciplinas que são responsáveis pela construção
do conhecimento, pelo contrário, requer um ato contínuo de reconhecimento enquanto individualidade, diferença, referência, de forma recursiva e recorrente e reflexão à própria história no processo sistemático do
desenvolvimento científico.
Do ponto de vista histórico, o avanço tecnológico do século XIX fez
eclodir um novo modo de produção discursiva no campo das ciências,
que se pode denominar interdisciplinaridade. Esse novo modelo propiciou a constituição de novas disciplinas ou subdisciplinas, principalmente na área da saúde, com métodos e conteúdos teóricos próprios, tendo
como núcleo discursivo comum a saúde pública, com o estudo de populações específicas e sua exposição ao risco de adoecimento (MADEL,
2009). A autora caracteriza a interdisciplinaridade ‚pela emergência de
subdisciplinas densas conceitualmente, especializadas em novos objetos,
com novos métodos de investigação e novas perspectivas teóricas, fruto
da intersecção de ‘disciplinas mães’‛ (MADEL, 2009, p. 308).
A interdisciplinaridade e a complexidade são termos inseparáveis
que remetem um ao outro. A complexidade exige a interdisciplinaridade,
não há como entender o pensamento complexo sem considerar todas as
disciplinas envolvidas nesse processo, em todas as suas nuances. Não há
como fragmentar ou estudar as disciplinas separadamente, na complexidade que é o ser humano e o ambiente que o cerca. Nessa perspectiva, é
imperativo o pensamento complexo na discussão de temas como na interlocução de saúde e ambiente. Na instabilidade que pauta essa relação,
tendo o caos como dinâmica inicial e que desencadeia processos construtivos/desconstrutivos, a complexidade promove a auto-organização como
leitura do meio e a assimilação dos elementos de sobrevivência nele.
A questão ambiental abre-se para uma perspectiva epistemológica
para compreender a ampliação do saber, ou seja, para uma reconstrução
do conhecimento da realidade ambiental, desconstruindo paradigmas
dominantes, abrindo diálogos entre as diferentes ciências, que permitam
analisar a dinâmica dos sistemas ambientais de forma complexa
(GUIMARÃES, 2010).
Com relação ao direito ambiental a interpretação atualizada dos
seus princípios passa pela ‚re-significação‛ por meio dos postulados das
ciências e ‚saberes relacionados à vida na Terra‛ (PEREIRA; WINCKLER;
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FRANCO, 2008, p. 146). Dessa forma, os autores colocam que os princípios do direito ambiental serão abordados multidisciplinarmente ocupando um lugar de interface entre as diversas áreas do conhecimento.
Neste contexto pode-se pensar em compreender saúde e ambiente
como uma relação complexa, que vai além de fatores isolados e desconexos, no qual o processo vital do ser humano depende de circuitos estreitamente relacionados ao meio ambiente. Esse sistema ambiental por si só,
não é algo simples e isolado, pois se percebe sua complexidade no momento em que ambos se cruzam, saúde e ambiente, constituindo um resultado cíclico e sistêmico (LEFF, 2011).
Dessa forma, a articulação entre os diversos setores governamentais e a sociedade, e entre as diversas disciplinas para a construção de agendas intersetoriais transversais é necessária para a definição, reestruturação e implementação de políticas públicas que integrem Saúde, Meio
Ambiente e Desenvolvimento (BARBOSA; BARATA; HACON, 2010). Para a efetivação dessa articulação e consequente produção de resultados
positivos, faz-se necessário refletir e transpor os obstáculos epistemológicos que derivam das resistências impostas pelos especialistas, inércia das
situações adquiridas, o abismo das relações entre as disciplinas e a dificuldade de perceber suas contribuições.
Sendo assim, ampliar a discussão sobre ações interdisciplinares, no
sentido de contribuir para o aperfeiçoamento de instrumentos que fortaleçam as políticas públicas setoriais, dentro de uma reflexão acerca das
características do atual modelo de desenvolvimento, compreendendo
como os processos produtivos impactam o ambiente natural e consequentemente à saúde das populações, é uma estratégia fundamental e
urgente (SILVEIRA; ARAÚJO NETO, 2014).
Considerações finais
A reflexão sobre as colocações dos autores referenciados no decorrer do texto direcionam a considerações que estão longe de serem finais e
estáticas. Saúde e ambiente na contemporaneidade são temas dinâmicos,
com conceitos em constantes transformações haja vista a complexidade
que os envolve.
As concepções sobre saúde e ambiente são amplas, abrangendo características sistêmicas. A saúde, na maioria das vezes, apresenta-se como
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a interação de fatores que implicam na condição do ter saúde, como religião, ambiente dentre outros. Para além da visão reducionista, está associada às condições de vida e infraestrutura e às interações sociais mantidas no território no qual o indivíduo convive.
O ambiente está relacionado não somente ao meio ambiente ou à
natureza, mas também a um espaço natural, relacionado inclusive ao
ambiente de trabalho e o meio social onde ocorrem as interações. Mesmo
com concepções complexas, quando se discute a prática da relação do
ambiente com a saúde, emergem resquícios de um paradigma antropocêntrico e higienista, ao considerar que somente o ambiente interfere na
saúde humana, havendo a preocupação na preservação do meio, porém,
desconsiderando um equilíbrio ecossistêmico no qual o ser humano faz
parte.
A interdisciplinaridade deve permear constantemente o planejamento de ações na construção de políticas públicas, na formação e capacitação, por todos os setores, disciplinas e atores que estão direta ou indiretamente ligados à saúde e ao ambiente, considerando os princípios da
precaução e prevenção do direito à saúde e um ambiente saudável.
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4. AS VÍTIMAS DO DESENVOLVIMENTO DA
HIDRELÉTRICA DE BARRA GRANDE
Patricia Jung
Arlene Renk

Introdução
A problemática do desenvolvimento é, sobretudo, brasileira, considerando que nos últimos anos e para os próximos, são vários os projetos de infraestrutura, especialmente hidrelétricos, em função do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)1 e da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional da América do Sul (IIRSA). De acordo
com o Anuário Estatístico de Energia Elétrica (2016), a matriz eletroenergética brasileira é liderada pela hidroeletricidade, representando em média 62% de toda a energia produzida, além disso, o Brasil perde apenas
para China em termos de geração hidrelétrica no mundo, existindo 1.241
usinas hidrelétricas em operação (ANEEL, 2016), e pelo Plano Decenal de
Expansão de Energia 2010-2020, a previsão era de uma aumento de pelo
menos 50% da capacidade instalada de hidrelétricas nesse período
(BRASIL, 2011)2. Panorama este vangloriado pelo governo brasileiro por
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Foi criado em 2007, através do decreto 6.025, de acordo com o Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (BRASIL, 2018) ‚representa um novo modelo de planejamento,
gestão e execução do investimento público. Articula projetos de infraestrutura públicos e
privados e medidas institucionais para aumentar o ritmo de crescimento da economia. Modernizar a infraestrutura, melhorar o ambiente de negócios, estimular o crédito e o financiamento, aperfeiçoar a gestão pública e elevar a qualidade de vida da população são alguns
dos objetivos do PAC‛.
2

Um cenário que se modificou no mais recente Plano Decenal de Expansão de Energia
2017-2026, em que se reconhece a diminuição do potencial hidrelétrico a partir de 2019 pela

contribuir para que a matriz elétrica brasileira seja uma das mais renováveis no mundo.
Em decorrência das hidrelétricas se inserirem no rol de energia
limpa e renovável propaga-se no Brasil um discurso favorável à proliferação desses projetos, que em um segundo plano mascara como estes são
privilegiados em detrimento do meio ambiente, da população local, de
seu modo de vida e de sua cultura. São, em verdade, obras realizadas à
revelia das condições ambientais e socioculturais das localidades.
O discurso do desenvolvimento e do progresso são apropriados
tanto pelo setor público como privado para legitimar suas estruturas de
poder para implantação desses empreendimentos, o que protege seus interesses e mantém o status quo, desviando a atenção dos objetivos que estão por detrás dessa linguagem universalizante, que pelas vias científica e
jurídica obtém a legitimidade necessária para atuar em nome dos interesses e do bem comum. Subterfúgios, que mascaram como essas obras são
realizadas à revelia das condições ambientais e socioculturais das localidades.
Diante disso, o objetivo constitui-se em compreender os efeitos
posteriores à implantação da Hidrelétrica de Barra Grande, avaliando
como vem ocorrendo reconstrução do modo de vida após mais de 10 anos da implantação, corroborando a tese de ‚vitimas do desenvolvimento‛. O universo estudado foi composto daqueles sujeitos impactados diretamente pela implantação da hidrelétrica, objetivando-se verificar os
impactos e a realidade atual de suas perspectivas. Para tanto, a pesquisa,
de caráter qualitativo conjugou, além do método bibliográfico e documental, o trabalho de campo desenvolvido em Anita Garibaldi (uma das
principais cidades afetadas pela Hidrelétrica em apreço). Realizaram-se 9
entrevistas semiestruturadas com atingidos que depois de gravadas e
transcritas foram incorporadas e parcialmente apresentadas neste artigo.

dificuldade de licenciamento que os novos projetos vêm enfrentando pelos impactos socioambientais que ocasionam (BRASIL, 2017). Seria uma mudança de postura ou indicativos
de ataque ao licenciamento ambiental, a fim de que se dê início a uma série de afrouxamentos regulatórios?
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Hidrelétrica de Barra Grande: ‚o depois‛
A chegada da hidrelétrica, marca um novo ‚depois‛ na trajetória
da população, que agora inferioriza o atingido por Barra Grande, assim
como de outras hidrelétricas.
Locatelli (2015, p. 28), entende ocorrer uma ‚guerra de memórias‛
sobre a hidrelétrica, em que o lado dominante, consegue impor a sua versão da história. Invisíveis antes, durante e depois. A luta e os descontentamentos são apagados, e dão a aparência de que tudo está em seu devido lugar. A história que permanece é a construção de barragens como um
feito épico de engenharia.
Os atores sociais são relegados ao que Acselrad (2014) denomina
de ‚alternativas infernais‛, que não apontam outros horizontes além da
denúncia impotente.
Perdura-se assim, uma percepção de que ‚possuem pouca ou nenhuma visibilidade social‛ (BLOEMER, 2000, p. 56), o que contribui para
que não se sintam cidadãos em pleno gozo de seus direitos.
Em relação à população local, constituída de descendentes de europeus e caboclos, continua a se perpetrar um modelo de expropriação
em relação aos últimos, enquanto para os italianos, que outrora vieram
de forma voluntária e por sua configuração mantiveram suas tradições e
laços sociais, enfrentam agora deslocamentos compulsórios, que ameaçam suas estratégias de reprodução econômica e social. A barragem portanto, atualiza o sentido tanto da identidade dessa população, como aquele conferido à terra e à migração (BLOEMER, 2000).
É dessa constatação, que com as hidrelétricas, os camponeses passam a se auto identificarem como atingidos. Nesse sentido, ser atingido
carrega o sentimento de perda e de luta pela efetivação de direitos já existentes e de novos. Sentimento representado, por uma prática que, inclusive, se inicia nessa região com a implantação da Hidrelétrica de Campos
Novos: o ato de arrancar os marcos e em seu lugar colocar cruzes.
Uma das mudanças mencionadas unanimemente pelos atingidos
são aquelas ligadas às atividades produtivas realizadas. Em função dos
acessos às propriedades assim como o tipo de terra destinada ao plantio,
a produção antes da barragem ainda era artesanal, eminentemente braçal,
não sendo possível o uso de maquinário e sendo desnecessário o uso de
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químicos para a produção, tendo em vista a fertilidade da terra. Hoje a
produção exige mais investimentos, e com acessos mais facilitados às
propriedades, é possível o emprego de máquinas. Por outro lado, o
retorno acaba sendo maior do que anteriormente.
Bloemer (2000), em sua pesquisa já apontava a preocupação de inexistência de terras férteis na região. O que foi corroborado na presente
pesquisa. Os depoimentos assinalam que sem investimentos não se colhe,
tornando-os reféns de agroquímicos e de tecnologia. Como alternativas
os entrevistados mencionaram o arrendamento de suas terras ou a migração para pecuária. Para as comunidades remanescentes nos locais de
origem, ao invés da infertilidade da terra, é a falta de pessoas para o trabalho que lhes fazem migrar para a pecuária.
As antigas comunidades se esvaziaram e são quase fantasmas pela
quantidade de famílias que deixaram as localidades. Os depoimentos seguintes reforçam as relações perdidas e a vontade de voltar no tempo:
Do ponto de vista econômico pegaram um dinheirinho, que dava
pra comprar um pedaço de terra, mas pra eles é os vizinho, é o parente, é a comunidade, é isso que vale‛.
Se for avaliar só do ponto de vista econômico, todas se saíram bem,
(...), mas pro camponês isso não tem muito valor, por ele gosta de
lá, ele sonha em como estava, dá pra ver pelo meu pai e minha mãe,
´(...) não veem a hora de voltar pro que tava.
Perda das relações da comunidade, das famílias, dos parentes, dos
vizinhos, isso se acabou nas comunidades antigas, e em partes nas
comunidades novas não consegue se reestabelecer isso, por que fica
uma coisa meio forçada.
Quem ficou na comunidade e não foi atingido ficou sozinho, eles
rezavam pra ser atingido e poder sair.
A mudança é que assim, a gente acaba se desligando da região da
gente, porque o cara tem que mudar de lugar, você tem que enraizar de novo né, tipo que nem você arrancar uma planta grande e querer
que ela pegue, continue, ela vai sofrer, ela vai demorar.
(ENTREVISTADO 2)
‚Tem outros jeito de gerar energia sem atingir tudo que atingiu,
sem remanejar, tá certo, tem gente que achou bom, que gostou, mas
que nem, minha mãe já é falecida, mas se pegasse ela hoje, ela queria tá lá, (...) ela nunca acostumou aqui, se dissesse pra ela hoje:
‚quer voltar amanhã pra lá?‛, ela ia dizer, se der de ir hoje, vamos hoje‛.
(ENTREVISTADO 6)
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No entanto, os relatos mais impactantes são do Entrevistado 3 e 8,
que demonstram as reais mudanças ocorridas no quotidiano dos atingidos.
A vida era uma vida simples, mas boa, porque tinha muito mais
gente que morava na região, hoje diminui muito, o interior se acabou.
Por exemplo, essa comunidade aqui, tinha 35 famílias, hoje tem 3. (...)Não
tem mais aquele convívio, as pessoas que foram, que saíram pros
reassentamento, as cartas de crédito eles iludiram as pessoas, colocaram elas sozinhas, tinham um convívio de um jeito e mudou
muito. (ENTREVISTADO 3)
Pra gente afetou negativamente, porque ficamos isolados, ficou o lago e o pessoal saiu todo mundo, hoje a gente tem aquilo lá e não
pode fazer um investimento porque não tem mão de obra, não tem
uma troca de dias que nós tinha no momento, pra nós ficou bem
negativo.
Eu sinto muita saudade, hoje a gente vai e fica triste, porque é só
água, aquilo que ficou debaixo da água tudo morto, pra mim é
muito triste aquilo lá‛. (...) E sem contar que eu sinto muita falta da
população que tinha lá, dos que moravam lá, apesar que tem alguns
que se colocaram e tão bem, talvez melhor do que se tivessem lá.
Quando a gente se reúne com eles e conversa, a gente sente também a
tristeza que eles tem de deixarem o chão deles lá, sabe?
Minha irmã foi reassentada em Campo Belo, e ela ainda me disse:
‚lá eu tô bem, mas eu ainda vou voltar a morar em Anita‛. Não estão contentes, é uma tristeza porque foi arrancado do chão onde estavam, que era simples, mas que eles gostavam mais do que hoje onde eles estão arrumados, hoje eles estão longe. (...) Espalhou todo
mundo. (ENTREVISTADA 8)

Mudanças que inclusive impactam emocionalmente o relato da Entrevistada 8, que chega a dizer que o processo foi muito chocante psicologicamente e que o deixa sem palavras para expressar o quanto se sente
afetado. Além disso, relata que o processo de ter que lutar por um direito
que era seu, e pior, saber que de qualquer modo teriam que sair de sua
terra, foi traumatizante. As proporções desse impacto podem ser ‚medidas‛ em dois momentos de sua fala:
Foi um impacto tão grande pra mente da gente, a situação como a
gente enfrentou lá, que a gente talvez até para no tempo, se desanimou, não tenho mais quase nem vontade de ir lá.
Eu acho que psicologicamente foi bem ilegal, que afetou muito a
gente, e acho que foi ilegal porque tinha que ter deixado a natureza, o rio como era, as coisas como eram.
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A Entrevistada 5 ao ser questionada sobre seus motivos para querer permanecer na área atingida, relata: ‚nós já estávamos acostumados,
nascemos e se criamos tudo lá‛. Em meio as lágrimas continua: ‚Eu gostava de lá, eu saí chorando mesmo de lá, saí chorando. Agora já acostumei aqui, é bom aqui‛. Quando ela diz ‚é bom aqui‛, ‚agora estamos
bem‛, ela parece querer convencer a si mesma disso, parece mais a força
do hábito falando para endossar o coro do marido. Quando questionada
se ela voltaria para lá, ela diz que não sabe, o que reforça ainda mais a resistência interna dela em aceitar que o novo local é melhor por ter oferecido condições econômicas melhores. Depois ela confessa: ‚Um dia eu
sonhei mesmo, sonhei que nós tinha voltado tudo pra lá, mas não tem
mais jeito, nem cortando a barragem‛.
Nesse mesmo caminho, Baquero e Pase (2013) ao avaliarem dados
provenientes de survey, realizada com 632 indivíduos atingidos e contemplados por diferentes modalidades de remanejamento provenientes da construção de hidrelétricas na Bacia do Rio Uruguai3, constataram que 74,7% dos
indivíduos sentem saudades dos vizinhos e da comunidade, e que ao menos
46,7%, deles ou algum de seus familiares ficou muito triste ou deprimido
após a mudança. Constatou ainda, relativa mudanças nos hábitos comunitários que são marcantes na região conforme expresso na seção ‚antes‛, as
quais são apresentadas resumidamente no Quadro 4, e que comprovam as
percepções da pesquisa de campo realizada e já referidas.
Quadro 1: Análise das relações comunitárias e familiares antes e após a barragem
Fator analisado
Antes
Depois
Costumava ir nas atividades da comunidade?
83,5%
71,8%
Gostava dessas atividades?
85,2%
77,6%
Visitava os vizinhos com regularidade?
92,5%
79,7%
Reside próximo aos familiares?
78,3%
56,%
Poderia contar com os vizinhos para cuidar da ca93,8%
83,5%
sa/filhos caso precise viajar por um ou dois dias?
Fonte: (BAQUERO; PASE, 2013)

3

Os dados são provenientes do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento ‚Avaliação dos Resultados e Proposições de Modelo de Elaboração de Programas de Remanejamento da População
Atingida por Empreendimentos Hidrelétricos‛. Fizeram parte da pesquisa os seguinte municípios do Rio Grande do Sul: Alpestre, Aratiba, Barracão, Machadinho, Maximiliano de Almeida, Paim Filho, Pinhal da Serra, Sananduva, São João da Urtiga e São José do Ouro. No Paraná: Chopinzinho e Mangueirinha. Em Santa Catarina: Abdon Batista, Águas de Chapecó,
Anita Garibaldi, Campo Belo do Sul, Campos Novos, Celso Ramos, Cerro Negro e Itá.
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Os dados corroboram para entender o quão frágeis são as relações
comunitárias e sua reconstrução. Esse ‚‘encantamento dos vínculos’ não
estava à venda‛ (RENK; WINCKLER, 2017, p. 194).
Esse esvaziamento ‚sentido‛ é confirmado ao serem avaliados os
dados populacionais de Anita Garibaldi. A população de Anita Garibaldi
teve um decrescimento médio anual de -1,74%. Enquanto em 2000 a população havia chegado a 10.273 habitantes, em 2017 a estimativa do IBGE
é de qua população seja de 7.537 habitantes, conforme pode ser avaliado
no Gráfico abaixo. A distribuição entre urbano e rural também se
modificou nesse período, enquanto em 2000 quase 60% da poulação era
rural, em 2010 a maioria era urbana, com quase 53%.
Gráfico 1: Evolução Populacional Anita Garibaldi-SC 1991-2010

Fonte: IBGE, 2010

As taxas de crescimento negativas são explicadas por Oliveira
(2016) pela existência de uma rota migratória para a cidade de Lages,
causado pela mecanização dos campos e baixa oferta de mão de obra nas
cidades. Isso demarca, para o autor, a existência de uma nova ruralidade
na região dos campos de Lages, em que a atividade rural deixa de ser a
principal fonte de renda, a ponto inclusive, do rural tornar-se apenas local de moradia para atividades urbanas, o que revela um processo de
gentrificação. Embora em Anita Garibaldi, assim como em Campo Belo
do Sul e Cerro Negro o comércio e o setor de serviços representem mais
de 50% da composição do PIB municipal, isso só ocorre pela existência de
hidrelétricas, havendo a concentração econômica nesse segmento. No entanto, tanto as hidrelétricas, quanto a indústria madeireira (outra ativi-
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dade significativa na região) empregam pouca mão-de-obra. Logo, salta
aos olhos a importância da agricultura tradicional e familiar, ainda que
no panorama das estatísticas absolutas não possua importância significativa.
Mas por outro lado, ainda persiste um modelo de ruralidade calcado na permanência no campo como meio de produção agrícola, voltado para a agricultura familiar de subsistência e para exploração da pecuária. O que por sua vez, evidencia que as expectativas e projetos futuros
não estão baseados em outros valores, que não os desenvolvimentistas.
Como exemplo, Oliveira (2016) comenta o caso de um reassentamento da
hidrelétrica de Barra Grande em Campo Belo do Sul, que ‚inova o modo
de vida no campo, através do trabalho associativo, com a produção de
produtos orgânicos (hortaliças e frutas) e inserção no mercado através da
criação de feiras‛. Porém, essa é a exceção, o que ocorre na maioria dos
casos é venda e comercialização dos lotes, ou ao menos a intenção de
venda, para que os atingidos possam retornar as suas cidades de origem.
A renda per capita de Anita Garibaldi, nos últimos 20 anos cresceu
232,05%, o que propiciou que a população de pessoas pobres- com renda
inferior a meio salário per capita, passasse de 42,13% em 2000, para
19,41% em 2010, contribuindo ainda para a diminuição da desigualdade,
que pelo do Índice de Gini passou de 0,56 em 2000, para 0,50 em 2010. Essa evolução, pode ser verificada na Tabela abaixo (ATLAS DO
DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2017).
Tabela 1: Renda, Pobreza e Desigualdade- Município- Anita Garibaldi-SC

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2017.

Essas mudanças populacionais, nos permitem avaliar e correlacionar que apesar de ser ainda maioritário o discurso pró-barragem, inclusive dentre os atingidos, ele é amparado especialmente pela condição precária4 da região antes da implantação da hidrelétrica, o que corrobora pa-

4

‚aqui é uma região de pessoas que passavam muita fome, muita fome, miséria mesmo,
aqui por exemplo, nessa região, as pessoas viviam mais, tipo índio sabe, viviam da caça, viCidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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ra que os efeitos econômicos sejam superestimados como única e exclusivamente decorrentes da hidrelétrica, quando em verdade, o panorama
econômico nacional a partir dos anos 2000 sofreu um boom.
Nesse sentido, quanto a satisfação dos atingidos, os depoimentos
colhidos revelam que para a maioria dos reassentados os efeitos teriam
sido positivos pela barragem ter oferecido a oportunidade de se tornarem
proprietários, vez que majoritariamente eram arrendatários na época da
indenização. Baquero e Pase (2013) também constataram em suas pesquisas que a satisfação, assim como a melhoria no bem-estar e na qualidade
de vida dos atingidos que optaram pela modalidade de reassentamento
são mais evidentes. Já dentre aqueles mais insatisfeitos denota-se que estão os atingidos que eram proprietários, seja por considerarem a indenização injusta ou pela qualidade da terra, seja pelo esvaziamento da região, e especialmente pela perda da comunidade.
Baquero e Pase (2013, p. 197), alertam que em casos assim, há a possibilidade da compensação pelo deslocamento atuar como ‚ ‘qualquer esmola’ que contenta quem anda ou pouco possui e não necessariamente
como um política desenvolvida com qualidade e que alcance sua principal
finalidade‛. Avaliando as ações de remanejamento ocorridas a partir de
1980 na Bacia do Rio Uruguai, na qual se inclui a hidrelétrica de Barra
Grande, os referidos autores, chegam a conclusão de que, embora os indicadores objetivos de qualidade de vida (avaliação da existência ou escassez
de bens e serviços tangíveis) sejam percebidos de maneira positiva pelos
remanejados, os indicadores subjetivos de qualidade de vida (bens e noções intangíveis da vida) não seguem esta tendência. Sendo assim, se concentrar unicamente nesses efeitos monetários seria o equivalente a reproduzir justamente as estruturas imperantes do campo do desenvolvimento.
De outra perspectiva, Gomes (2014), ao avaliar a importância da
compensação financeira oferecida aos municípios afetados por hidrelétricas no complexo Pelotas-Uruguai, para o desenvolvimento da região, verificaram a falta de correlação entre a aplicação dos recursos financeiros
provenientes dessa fonte com os indicadores relacionados a qualidade de
vida e proteção ambiental. Não representando o cumprimento das pro-

viam da plantação (...). Hoje ninguém mais passa fome‛ (ENTREVISTADO 3). Esse depoimento confirma além das condições econômicas precárias o modo de viver caboclo predominante nessa cidade.
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messas de progresso provenientes do discurso pró-barragem. Estudo que
reitera que a elevação de receitas não significa distribuição dos recursos
na medida necessária. Por outro lado, com a redução da população, em
especial a população rural, o município de Anita Garibaldi ainda deixa
de arrecadar percentual do Fundo de Participação dos Municípios, cujo
coeficiente é estabelecido pela faixa populacional, e de impostos ocasionados com toda a cadeia de relações comerciais provenientes de agricultores e do comércio. Assim, ainda são vítimas aqueles que, de boa-fé, acreditaram que os royalties propiciaram benefícios materiais às comunidades (RENK, WINCKLER, 2017).
Também são vítimas, por sofrerem as consequências ambientais,
pela perda da paisagem e de suas referências locais, por acreditarem no
progresso, nos benefícios materiais da obra, pelo cerceamento e impedimento de utilização de áreas antes comuns e acessíveis. São questões impassíveis de negociação, recuperação e reconstrução.
Nós tinha muito medo, e eles jogavam muito pra cima a questão do
desenvolvimento, que não teve na verdade. (...) A construção da
barragem não trouxe nada de desenvolvimento, a não ser os royalties que vai para as prefeituras.
Criou mais um grande problema, o peixe que produzia, que era
muito legal, não pra nos ganhar dinheiro, mas pra poder fazer uma
festinha e tal, hoje não existe mais, acabou. (...) água muito profunda e parada, não dá nada, não dá mais peixe nenhum
(ENTREVISTADO, 3).
Foi muito triste você vê o mato, saber que ía ficá, e ficô mesmo de
baixo da água, foi muito triste, sabe? Até hoje a gente chega lá e
não aceita aquilo lá, e também por aqueles que saíram né, ficou um
recanto lá, nossa propriedade ficou, mas saiu toda a vizinhança, é
muito triste aquilo.

Assim, para Bloemer (2000, p. 267) embora não se possa legalmente
falar de expropriação de terras, vez que são indenizados financeiramente,
pode-se falar em expropriação de modos de vida, considerando que ameaçam sua continuidade no mundo rural. ‚Nesses termos, a migração que
no passado tinha um caráter estruturante, assumiria, no futuro, um papel
desestruturante à realidade social desses camponeses‛.
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Conclusões
Constata-se que os efeitos da implantação de hidrelétricas somente
têm sido dimensionados após a implantação das hidrelétricas, sendo as
condicionantes insuficientes nessa função, ao menos, enquanto forem
formuladas dentro das searas de poder baseadas no desenvolvimento.
Lições ainda podem ser retiradas de outros casos, sejam similares
ou díspares em relação às localidades e suas peculiaridades, como o da
hidrelétrica de Yacyretã, no Rio Paraná, na divisa entre Encarnación no
Paraguai, e Posadas na Argentina, em que a urgência da obra ignorou a
existência de lei que protegia o patrimônio cultural da cidade de Encarnación, existe na área alagada, como as ferrovias, sem que se quer houvesse projeto de recuperação (CARÍSIMO, 2017). E mesmo em casos urbanos, como desta barragem em que presume-se que o acesso a informação e possibilidade de participação poderiam ser mais efetivos, são causas que continuam sendo reivindicadas como essenciais para tonar a implantação desse projetos mais justos, redistribuindo o foco em impactos
tangíveis para impactos intangíveis. Ao invés de se preocupar com reforma urbana e cidades ‚novas‛, pensar como proteger a identidade local
com a reconfiguração do espaço. Cabe compreender que a identidade
reivindicada pelas populações atingidas é construída historicamente e existe pelo processo relacional entre as pessoas. Sem a existência dessas relações a identidade é descontruída.
Diante do exposto, como pode o medo e a indignação, assim como
a luta por garantia de direitos dessas populações serem infundadas? Assim como Leturcq (2016), cabe nos perguntarmos, mesmo diante das inúmeras evidências e estudos em diversas hidrelétricas, porque continuam a se repetir as consequências negativas desses projetos sobre as populações locais?
Com base nesses elementos apontados sobre Barra Grande, que
reproduzimos a constatação de Renk e Winckler (2017, p. 195) sobre os atingidos pela Hidrelétrica Foz do Chapecó: ‚A alteração compulsória do
modo de vida, a quebra dos vínculos vicinais, comunitários e de organização de trabalho realizado há décadas levam a categorizá-los, para além
da condição de atingidos, mas como vítimas do desenvolvimento‛.
Além disso, assim como aqueles ameaçados por agrotóxicos, grandes eventos, processos de gentrificação, dentre outros, são vítimas em
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função de uma rede de poder que por sua estrutura os condicionam a serem dominados, e estando no último nível dessa rede sofrem os efeitos
negativos.
No caso das vítimas do desenvolvimento, embora existam instrumentos protetivos, ainda que não sejam específicos a esta condição, mas
em relação a direitos adjacentes a sua dignidade, demonstrou-se que eles
são constantemente violados. Os depoimentos apresentados do estudo de
caso reforçaram as constatações anteriores em outros estudos, reafirmando novamente a necessidade de olhar para essas populações como vítimas desse processo, legitimas e passíveis de garantir seus direitos.
O caso das vítimas do desenvolvimento se insere na ordem jurídica
como uma nova convenção social. Emana da necessidade de incorporação de novos valores que compreendem o Direito como sociologicamente
provisório, fazendo com que se renove à medida que a sociedade evolui
(ROSA, 2009).
O conceito de vítimas do desenvolvimento se revela mais apropriado por revelar mais precisamente o déficit democrático ao qual estão
submetidos, pela falta de alternativas. Nesse sentido, o que está em jogo
no caso das hidrelétricas é a defesa do que aquela população afetada defende por riqueza e desenvolvimento, e como isso reflete em sua concepção de território, natureza, projeto produtivo, ambiental e social. A luta
dos atingidos por barragens tangencia o direito à autodeterminação, de
poderem decidir sobre a destinação de seus territórios e reflexivamente
sobre a construção de sua sociabilidade e cultura.
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5. DIREITO E CIDADANIA NO AMBIENTE URBANO: LAZER E
MOBILIDADE NA CONSTITUIÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
COMPLEXOS SOB UMA PERSPECTIVA SISTÊMICA

Karina Borges Rigo
Sergio Francisco Carlos Graziano Sobrinho

Introdução
O objeto epistemológico do presente estudo é apresentar, com fundamento na teoria dos sistemas proposta por Niklas Luhmann (2016), a
busca de efetivação do direito fundamental ao lazer em comunhão com o
conceito de mobilidade urbana para a constituição de espaços públicos
que contribuam para o direito à cidadania a ser exercido pelo habitante
das cidades.
As capacidades do indivíduo de se divertir e deslocar parecem ganhar centralidade na estruturação da vida social contemporânea, ao se
apresentarem como constituintes de desigualdades e hierarquizações.
Em um contexto em que diversão, prazer e descontração são sinônimos de realização pessoal, mobilidade espacial e (consequentemente)
social também são qualidades essenciais dos ricos em um mundo onde os
pobres se caracterizam primordialmente por sua fixidez. Assim, a capacidade de deslocar-se, tal como a de divertir-se, constitui-se como um capital social, a que Vincent Kaufmann (2004) e outros se referem como
mobilidade.
Todo e qualquer estudioso das ciências sociais que deixa de observar a independência dos sistemas sociais perante os demais objetos influ-
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enciadores do meio social sucumbe em paradoxos onde há manifesta incompatibilidade de objetos.
A ideia aqui proposta envolve hipóteses referentes ao conceito teórico de direito ao lazer, de mobilidade e espaços públicos bem como sua
prática social. Para tanto, segue o questionamento: é possível repensar,
por meio da teoria dos sistemas, o direito ao lazer na sociedade complexa?1 Qual a interrelação entre mobilidade urbana, lazer e espaços públicos? Pode-se reconhecer a mobilidade urbana como um sistema autônomo e autorregulador?2
A análise proposta no presente artigo pretende sintetizar a figura
do direito social ao lazer como sistema autônomo e autorregulador. Para
tanto, caracterizar-se-á enquanto sistema autopoiético ante a visão de Niklas Luhmann (2016, p. 72)3.
Na busca da compreensão da teoria dos sistemas, onde se enquadra a proposta da visão autopoiética, primordialmente deve-se vislumbrar o objeto do sistema proposto. No caso em tela, o direito ao lazer, em
si, por tratar-se de sistema social.
Sendo a linguagem analisada sob o enfoque da semiótica, ou seja,
estudando-a como signo formador do sistema jurídico, invariavelmente
será observado que a locução na seara do direito ao lazer deve vir acompanhada de ações do poder público que visem efetivar os direitos sociais
fundamentais em um caráter inclusivo da pessoa à sociedade, efetivando
seu direito à cidadania, portanto.

1

Por sociedade complexa deve-se compreender o conceito de Luhmmann (2016), de que a
sociedade moderna resultaria da hipercomplexificação social vinculada à diferenciação funcional das
esferas do agir e do vivenciar. Implicaria, portanto, o desaparecimento de uma moral de conteúdo hierárquico, válida para todas as conexões de comunicação, e o surgimento de sistemas sociais operacionalmente autônomos, reproduzidos com base nos seus próprios códigos e critérios, embora condicionados pelo seus meios ambientes.
2

Por sistema autorregulador, explica Luhmann no mesmo livro supracitado que ‚o direito
é, portanto, uma história sem fim, um sistema autopoiético, que só produz elementos para
poder produzir mais elementos; a codificação binária é a forma estrutural que garante
justamente isso‛ (LUHMMANN, 2016, p. 238).
3

Falar de autopoiese e fechamento operativo apenas se as operações que reproduzem uma
à outra – e consequentemente, o sistema – revelarem certas características.
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É relevante o destaque do código binário (LUHMMANN, 2016, p.
235)4 como meio norteador da efetivação de tais conceitos (lazer e mobilidade urbana), e, sob a ótica da teoria dos sistemas o binômio inclusão/exclusão será analisado, onde a inclusão será almejada em detrimento da exclusão, visando dar efetividade ao direito à cidadania.
É correto afirmar que a busca de prevalência da inclusão, em especial quanto à efetivação do direito fundamental ao lazer, demanda a análise semiótica do sistema no sentido de se reconhecer fatores externos a
este, em especial o meio ambiente urbano.
Definição de direito ao lazer e mobilidade urbana a partir da teoria dos
sistemas
O direito ao lazer resta evidenciado como direito social personalíssimo fundamental, estando destacado no art. 6º da Constituição Federal
de 1988, e, embora possua elementos objetivos em seu sistema, apontados
pela própria norma constitucional, para sua integral efetivação por intermédio de garantias sociais, necessário se apresenta a interpretação de
fatores externos ao sistema.
Portanto, como objeto teórico, verifica-se o instituto do Direito ao
Lazer elencado na Constituição Federal de 1988, conforme explicitado,
explorado juntamente com os conceitos da teoria dos sistemas e da sociedade complexa, a ser analisado sob a ótica do reconhecimento do direito
social ao lazer a partir da teoria sistêmica.
Ressalte-se que é necessária a observação do lazer como sistema
único, autorregulador e modificador do meio social, em especial quanto
ao seu caráter inclusivo como direito de cidadania na seara do meio ambiente urbano, além de representar-se completamente capaz de sofrer influência diretamente externa (como é o caso da influência do tráfego ur-

4

Vale mencionar apenas que o termo ‚código‛ não é o mesmo que se tem na semiótica.
Com código, a semiótica designa uma função ou regra de atribuição que relaciona uma
expressão com um conteúdo comum. Mas, quando se trata de uma regra de atribuição (e
não dos conteúdos atribuídos tomados em si mesmos), também o uso da linguagem
semiótica se baseia em uma estrutura binária, em última instância, e a proposta de termo
favorecido só se sobressai à medida que o próprio código é visto como uma duplicação
artificial da realidade e, assim, altera o sentido de ambos os lados da relação codificada.
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bano sobre o tempo livre do cidadão), senão diante da possibilidade de
evolução sistêmica quando evidenciados conflitos que alteram o paradigma do código binário de inclusão/exclusão.
Acerca da temática da trafegabilidade urbana como um direito de
cidadania, é certo afirmar que promover e organizar mobilidades é uma
função histórica do urbanismo enquanto ferramenta de gestão de diversidades. Da cidade murada, em que o planejamento visou a garantir a
boa circulação do poder real por todo um perímetro, passa-se ao de cidade aberta, em que o aumento dos recursos para os deslocamentos serve a
promover higiene, comércio e vigilância, e em que o controle passa a ser
a administração dessa circulação (FOUCAULT, 2007, p. 26-35).
Essa evolução é acompanhada das mudanças nos tipos-ideais de
urbanitas. Ao habitante da Idade Média, seguem-se, após a Revolução
Industrial, o utilizador pendular e, em fins de século 20, o utilizador de
cidades (MARTINOTTI, 2005, p. 90-109). O turista é talvez a forma a mais
visível desse último tipo-ideal, num indício de que o urbanita se tornou,
além de mais móvel, mais lúdico.
Essa evolução, também, leva a que um dos principais desafios atuais das cidades e metrópoles seja se tornarem atrativas não apenas como
locais de residência e trabalho, mas também de lazer. O fomento à mobilidade, então, passa a ser acompanhado do fomento ao lazer. Tal coincidência se materializa nas intervenções urbanísticas que promovem a ocupação dos espaços urbanos de forma transitória e ludicizada, transformando-os no que Luís Vicente Baptista chama de ‚território lúdico‛
(BAPTISTA, 2004, p. 90-96).
A relação entre complexidade e contingência é um ponto de partida possível para empreender uma observação sistêmico-luhmanniana
dos direitos de cidadania a exemplo de lazer e mobilidades. Para tanto,
pode-se partir da seguinte premissa: o convívio humano é sensorialmente
orientado. Esse convívio, do qual advém a própria noção social de ser cidadão, leva a explorar não apenas os processos básicos de formação do
direito, mas sua função como um componente da estrutura de sistemas
sociais.
É por intermédio da atividade do ser humano, que edifica de forma sistêmica a realidade que o cerca, que se pode afirmar a inexistência
do sistema sem a atuação do homem. O homem, enquanto ser cognoscenCidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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te reconhece a existência dos sistemas. De igual sorte, é também correto
assegurar que a subsistência de determinado sistema reclama a figura da
linguagem social e cidadã (CARVALHO, 2009, p. 116).
Vale dizer que, sob o enfoque dos direitos de cidadania, a linguagem se apresenta como matéria prima necessária para a origem de um
sistema. Com o foco de estudo para a sociedade complexa, Niklas Luhmann observou que a atividade intelectual externa à sociologia contribuiu de forma essencial para a elaboração de sua teoria dos sistemas, abarcando a esta, tópicos interdisciplinares, tais como: acoplamento estrutural, estrutura, tempo, e, em especial, autopoiese5, destacada como essência da autonomia do sistema.
Assim, é no campo ‚tempo‛ e ‚estrutura‛ que o direito ao lazer e a
mobilidade urbana inserem-se na teoria sistêmica luhminianna. Isto porquê, dizer lazer é pressupor tempo livre, e dizer ausência ou presença de
mobilidade dentro da cidade é afirmar a estrutura binômica inclusão/exclusão.
Isto posto, só é possível a correta efetivação do binômio lazer/tempo livre – mobilidade/ estrutura a partir da análise da efetivação
de direitos de cidadania que ainda não foram garantidos dentro do meio
ambiente urbano sob uma perspectiva sistêmica e complexa.
Análise das políticas públicas de cidadania sob a ótica da teoria
sistêmica
A ideia de sistema autopoiético, primariamente, fora concebida em
âmbito distinto da seara das ciências sociais. Maturana e Varela (1995, p.
88) é que foram os pioneiros no estudo do sistema enquanto visão autopoiética, ao defenderem a tese de aplicabilidade deste na extensão das ciências biológicas descrevendo a autonomia prevista na autopoiese como
a capacidade de um sistema especificar suas próprias leis.
A partir desse contexto, de acordo com Maturana:
Reconhecer que aquilo que caracteriza os seres vivos e sua organização autopoiética permite relacionar uma grande quantidade de

5

Utiliza-se o conceito original de autopoiese de Maturana e Varela, a ser explicado no
tópico seguinte.

78 § Silvana Winckler, Reginaldo Pereira e Marcelo Markus Teixeira (Orgs.)

dados empíricos sobre o funcionamento celular e sua bioquímica.
O conceito de autopoiese, portanto, não contradiz esse corpo de
dados – ao contrário, apoia-se neles e propõe, explicitamente, interpretá-los de um ponto de vista específico, que enfatiza o fato de
os seres vivos serem unidades autônomas. Utiliza-se a palavra ‚autonomia‛ em seu sentido corrente – ou seja, um sistema é autónomo se puder especificar suas próprias leis, aquilo que é próprio dele. (MATURANA, 1995, p. 88)

No mesmo sentido refere Rocha, quando afirma:
Discorrer quanto ao sistema em sentido amplo é aceitar, por consequência, a existência de um impulso motivador, ou seja, considerar
a ausência da inércia em qualquer espécie de sistema. Na teoria sistêmica e na sociedade do terceiro milênio, vivencia-se então o chamado sistema social hipercomplexo, ou seja, a possibilidade de recorrer à análise dos diferentes sistemas, para o enfrentamento de
questões específicas. As decisões não dependem somente dos indivíduos, mas das organizações, pois estas têm a função de tomar decisões a partir de cada sistema. (ROCHA, 2013, p. 43)

É importante frisar que a proposta de um sistema enquanto categoria autônoma e detentor de capacidade de conservação e adaptação, é
originária da análise biológica dos seres vivos, apresentada por Humberto Maturana e Francisco Varela, quando propuseram a ideia de um sistema autopoiético, ou seja, um sistema autônomo capaz de sua manutenção independentemente do meio externo.
Niklas Luhmann, em analogia aos trabalhos de Maturana e Varela,
idealizou a visão autopoiética dos sistemas sociais. Explica Luhmann,
que Maturana, ante a dificuldade em conceituar operações próprias do
sistema que o caracterizariam como autônomo, utilizou-se da sugestão de
um amigo filósofo, quando explicou a diferença entre praxis e poiesis enquanto estudava Aristóteles (2001, p. 29).
Praxis, para Luhmann (2016, p. 97), se apresenta como uma ação
involuntária, da qual seus efeitos positivos ou negativos não são objetos
de interpretação, basta tão somente ser realizados. Poiesis, por sua vez,
sob a ótica aristotélica, representa a ação executada com o objetivo específico de produzir algo.
Assim, Maturana acrescentou a expressão auto ao termo poiesis,
destacando autopoiesis como a capacidade de produção independente do
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sistema, ou seja, por intermédio exclusivo de seus elementos caracterizadores sem ação ou efeitos externos.
A proposta de Niklas Luhmann ao considerar a sociedade como
sistema autopoiético é a premissa de impossibilidade de atuação de um
sistema além de seus limites. Evidente que a teoria dos sistemas sociais
enquanto visão autopoiética não despreza a existência dos elementos externos ao sistema, o que levou Niklas Luhmann (2002, p. 91) a afirmar
que nenhum sistema pode evoluir a partir de si mesmo.
Se evidencia o reconhecimento do autor da importância de elementos externos que venham a ocasionar perturbações passíveis de desequilibrar o sistema, justificando a evolução deste. Destas considerações, depreende o reconhecimento da autonomia como pressuposto para a autopoiese, destacando a figura do acoplamento estrutural para a teoria dos
sistemas para justificar a possibilidade de ação do entorno, aqui podendo
ser exemplificada como a ação direta que possui um correto planejamento urbano de trafegabilidade e/ou mobilidade – qualquer decisão nesta
seara implicará em feitos diretos nos locais em que vivem os cidadãos.
Embora a proposta do presente estudo seja alcançar ilimitadas
possibilidades para uma análise crítica à teoria da sociedade complexa a
partir da efetivação de direitos de cidadania, a hipótese dos atos de comunicação como meio motivador da evolução dos sistemas sociais, utilizando-se a linguagem como fundamento metabólico deste e identificador
dos elementos do sistema, alia-se à posição de Niklas Luhmann, que, utilizando-se de sua visão autopoiética dos sistemas sociais, celebrou estudo
onde se apresenta possível uma análise taxionômica dos mesmos, similar
à análise celebrada na seara da biologia.
Políticas públicas de cidadania, por exemplo, enquanto atuação estratégica promovida pelo poder executivo, e pertencentes ao sistema social, figuram como sistema autopoiético de segundo grau, de assinalar
que possuem total autonomia quanto ao sistema autopoiético geral.
Para que o Estado alcance o objetivo dos direitos fundamentais sociais, prezando pela inclusão do cidadão aos lazeres, políticas públicas de
mobilidade urbana e, consequentemente, conferindo-lhe direito à cidadania, a promoção de políticas sociais e econômicas de urbanismo e cidadania se apresenta como obrigatória. É também correto afirmar que
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quando estas apresentam equívoco programático, sob a ótica da teoria
dos sistemas, a exclusão estará sobressaindo-se à inclusão.
Para Maria Paula Dallari Bucci (2006, p. 3), ‚as políticas públicas
são categoria jurídica que se apresenta na medida em que buscam a concretização de direitos humanos e, em particular, direitos sociais‛.
Os direitos sociais de cidadania restam configurados, segundo
Norberto Bobbio (2004, p. 23s), ‚como direitos de segunda geração e foram formulados para garantir a plenitude dos direitos de primeira geração‛.
Política pública, portanto, não deve ser compreendida como categoria definida e instituída pelo direito, mas sim de arranjos complexos,
típicos da atividade político-administrativa, devendo o direito estar apto
a descrever, compreender e analisar de forma a integrar à atividade política, os valores, e métodos próprios do universo jurídico.
O enfoque acima delimita de forma evidente duas categorias de
sistemas autopoiéticos de segundo grau, quais sejam as políticas públicas
e o direito à cidadania aqui configurados como o acesso ao lazer e à digna
mobilidade dentro das cidades, e, consequentemente sua abertura semântica e pragmática.
É preciso insistir também no fato de que a complexidade prevista
na teoria dos sistemas de Niklas Luhmann representa a possibilidade da
análise semiótica e pragmática com os objetos dos demais sistemas, uma
vez que se reconhece a evolução da sociedade enquanto sistema, haja vista a associação de fatores diversos.
A política pública, enquanto sistema de segundo grau efetivador
dos direitos sociais se utiliza de objetos inerentes ao seu sistema autopoiético, como se pode observar os incisos do art. 6º e incisos da Constituição Federal de 1988, mas que, contudo, necessitam de uma delimitação,
influenciada, neste ponto, pela complexidade.
O reconhecimento dos direitos fundamentais sociais previstos no
art. 6º e incisos da Constituição Federal de 1988 como objetos da política
pública de cidadania enquanto sistema autopoiético não representa o reconhecimento da preexistência destes direitos neste sistema, assim como
não pode representar a impossibilidade de ingresso de novos objetos ao
mesmo.
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Embora as assertivas acima ainda não estejam completamente fundamentadas dentro da ótica da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann,
evidencia-se a complexidade do meio, apontando objetos exteriores ao
sistema política pública, e, por isso, serão passíveis de interpretação semântica e pragmática. Neste sentido, é conclusiva a assertiva de que a efetivação dos direitos fundamentais sociais, a exemplo do direito ao lazer,
não estaria subordinada exclusivamente à previsão do art. 6º e incisos da
Constituição Federal, mas, também, na análise aberta em termos semânticos e pragmáticos, utilizando-se a teoria Luhminianna como ponto de
partida para interpretação do disposto na Constituição Federal de 1988
no que atine ao direito social ao lazer e demais direitos de cidadania.
Conclusão
No contexto atual da sociedade e do direito, sob condições contemporâneas, aparecem tensões entre direitos de cidadania até agora
pouco analisadas e ainda menos compreendidas. Conforme já dito no introito, a capacidade do indivíduo de se divertir é proporcional à sua capacidade de deslocar-se, o que constitui fator importante de desigualdade e hierarquização na sociedade complexa.
No âmbito do pensamento complexo-sistêmico ainda há muita resistência na discussão acerca da relevância e garantia de determinados
institutos sociais de cidadania, principalmente quando dizem respeito a
direitos que refletem necessidades representativas da classe trabalhadora,
a exemplo do direito e do acesso ao lazer, aqui abordados com enfoque
no meio ambiente urbano sob a ótica luhminniana.
Ao habitante das cidades deve ser proporcionado o pleno gozo de
direitos de cidadania a exemplo do direito ao lazer e mobilidade urbana,
pois, caso contrário, não há que se falar em caracterização e/ou reconhecimento da teoria dos sistemas de Luhmann, vez que conforme demonstrado, um direito interdepende de outro, tornando-os sistêmicos e autopoiéticos.
Assim, fins de responder os questionamentos da introdução, é possível repensar, por meio da teoria dos sistemas, o direito ao lazer na sociedade complexa. Ainda, que a interrelação entre mobilidade urbana, lazer e espaços públicos é evidente e que o primeiro deve sim ser compreendido como sistema autônomo e autorregulador.

82 § Silvana Winckler, Reginaldo Pereira e Marcelo Markus Teixeira (Orgs.)

Para finalizar, infere-se do presente estudo que, se a cidade não garantir um plano de mobilidade que possibilite ao cidadão locomover-se
de maneira fácil e rápida, consequentemente sua qualidade de vida e suas horas de lazer também estarão comprometidas. Em certa medida, isso
poderia ser considerado normal em um contexto sistêmico e complexo.
Porém, quando a inclusão de um direito repousa na exclusão de outros,
essa diferença subverte o funcionamento normal dos sistemas funcionais.
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6. O MOVIMENTO CAMPESINO E A LUTA PELOS
DIREITOS DA PACHA MAMA
Andressa Zanco
Jaqueline Kelli Percio
Maria Aparecida Lucca Caovilla

Introdução
O modelo de desenvolvimento econômico impulsionado pelo
capitalismo trouxe, em prol da lucratividade, problemas ambientais,
exclusões de classes e de gênero. Não obstante, surge como uma
mudança de paradigma o reconhecimento de direitos da Pacha Mama,
aqui entendida como Terra e como natureza, pelo novo
constitucionalismo Latino-americano, com vistas a sua proteção efetiva,
ao respeito à vida e à dignidade da pessoa humana.
Parte-se da hipótese de que os movimentos e lutas sociais são
necessários para a compreensão da natureza como sujeito de direitos e
para a mudança de interpretação e prática jurídica. Ainda, especialmente,
que o campesinato é um agente na luta pela igualdade de gênero e pelo
bem viver, ou seja, uma luta por justiça ambiental e social.
Neste contexto, questiona-se o modelo econômico atual e apresenta-se a proposta de um desenvolvimento econômico libertador, o qual seria capaz de garantir a igualdade de gênero e o reconhecimento da Pacha
Mama.
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Na primeira parte, identifica-se os aspectos relativos a Pacha Mama,
seu conceito e direitos reconhecidos pelo novo constitucionalismo latinoamericano. Na sequência, aborda-se a luta dos movimentos campesinos
em compasso com o reconhecimento da Pacha Mama como sujeito de
direitos. Por fim, apresenta-se a concepção de uma estratégia de inserção
de um novo modelo de desenvolvimento econômico com vistas ao bem
comum.
A pesquisa é analítica, de caráter teórico-qualitativo. Em termos
metodológicos, trata-se de uma pesquisa do tipo bibliográfica, na qual
são analisadas as referências a respeito do assunto em periódicos, anais
de eventos, livros, sites e artigos.
Direitos da Pacha Mama
Em decorrência do modelo de desenvolvimento econômico impulsionado pelo capitalismo, a humanidade vem sofrendo com consequências ambientais graves em benefício do lucro e do acúmulo de riquezas.
Os abusos ambientais permanecem ante o sistema exploratório e o propagado desenvolvimento sustentável (GUSSOLI, 2014, p. 11).
Sob uma ótica utilitarista, o meio ambiente e os recursos naturais
recebem uma proteção secundária. Não obstante, a ‚(...) crise ambiental
está mobilizando novos atores e interesses sociais para a reapropriação
da natureza‛(LEFF, 2010, p. 64).
A acumulação material – mecanicista e interminável de bens –, assumida como progresso, não tem futuro. Os limites dos estilos de
vida sustentados na visão ideológica do progresso antropocêntrico
são cada vez mais notáveis e preocupantes. Se quisermos que a capacidade de absorção e resiliência da terra não entrem em colapso,
devemos deixar de ver os recursos naturais como uma condição
para o crescimento econômico ou como simples objeto das políticas
de desenvolvimento. E, certamente, devemos aceitar que o ser humano se realiza em comunidade, com e em função de outros seres
humanos, como parte integrante da Natureza, sem pretender dominá-la. Isto nos leva a aceitar que a Natureza, como construção
social, ou seja, como termo conceitualizado pelos seres humanos,
deve ser reinterpretada e revisada integralmente se não quisermos
colocar em risco a vida do ser humano no Planeta. Para começar
qualquer reflexão aceitemos que a humanidade não está fora da
Natureza e que esta tem limites. (ACOSTA, 2011)
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Percebe-se uma mudança de paradigma com o reconhecimento pelo novo constitucionalismo Latino-americano da natureza como detentora de direitos.
O termo pachamama é formado pelos vocábulos ‘pacha’ que significa universo, mundo, tempo, lugar, e ‘mama’ traduzido como mãe.
De acordo com vestígios que restaram, a Pachamama é um mito
andino que se refere ao ‘tempo’ vinculado à terra. Segundo tal mito, é o tempo que cura os males, o tempo que extingue as alegrias
mais intensas, o tempo que estabelece as estações e fecunda a terra
e absorve a vida dos seres do universo. O significado ‘tempo’ advém da língua Kolla-suyu, falada pelos aborígenes que habitavam
a zona dos Andes durante o processo de colonização(...) No transcorrer dos anos, com o predomínio de outras raças e de modificações na linguagem, pachamama passou a significar ‘terra’, merecedora do culto. Os aborígenes, antes do contato com os espanhóis,
na língua Kolla-suyu, chamavam a sua divindade de Pacha Achachi; depois substituíram a expressão ‘Achachi’ por ‘Mama’, designando mãe, talvez em razão da noção de ternura da Nossa Senhora, a senhora principal, decorrente da influência do catolicismo apregoado pelos colonizadores. Assim, na atualidade, há um consenso entre os autores que defendem que, entre os índios da Cordilheira dos Andes (Peru, Equador, Colômbia, Bolívia, Chile e Argentina), a Pachamama traz em si o sentido de ‚tierra grande, diretora
y sustentadora de la vida‛. (PAREDES, 1920, apud TOLENTINO;
OLIVEIRA, 2015, p. 313)

Pacha Mama é, portanto, termo sinônimo de Natureza, enquanto
reconhecimento de plurinacionalidade e interculturalidade (ACOSTA,
2011).
O preâmbulo da Constituição do Equador celebra a Pacha Mama,
afirmando sua importância para a existência do ser humano:
Constituição da República do Equador
Preâmbulo
Nós, o povo soberano do Equador, reconhecendo nossas raízes milenares, forjadas por mulheres e homens de diferentes povos, celebrando a natureza, Pacha Mama, da qual somos parte e que é vital
para nossa existência, invocando o nome de Deus e reconhecendo
nossas diversas formas de religiosidade e espiritualidade, apelando
à sabedoria de todas as culturas que nos enriquecem como sociedade, como herdeiros das lutas sociais de libertação frente a todas
as formas de dominação e colonialismo, e com um profundo compromisso com o presente e o futuro decidimos construir uma nova
forma de convivência cidadã na diversidade e harmonia com a naCidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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tureza, para alcançar o bem viver, sumak kawsay; uma sociedade
que respeite, em todas as suas dimensões, a dignidade das pessoas
e das coletividades; um país democrático, comprometido com a integração latino-americana - sonho de Bolívar e Alfaro, a paz e a solidariedade com todos os povos da terra (...). (EQUADOR, 2011,
tradução nossa)

Em 2008, a Constituição do Equador passou a tratar a natureza
como sujeito de direitos, estabelecendo em seu capítulo sétimo (art. 71)
que a Pacha Mama, ‚onde se reproduz e realiza a vida, tem direito que se
respeite integralmente a sua existência e a manutenção e regeneração de
seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos‛ (EQUADOR,
2018, tradução nossa).
Embora estabeleça (art. 74) que para viver bem as pessoas, comunidades povos e nações têm direito de beneficiar-se do meio ambiente e
dos recursos naturais, também declarou (art.73) que o Estado pode aplicar medidas de precaução e restrição, inclusive proibindo a introdução de
organismos e materiais orgânicos e inorgânicos que podem alterar o patrimônio genético nacional (EQUADOR, 2018, tradução nossa).
Em seguida, a referida Constituição (art. 71) estabeleceu que qualquer pessoa pode exigir das autoridades públicas o cumprimento dos direitos da Pacha Mama, e que devem ser respeitados todos os elementos
que formam um ecossistema (EQUADOR, 2018, tradução nossa).
No mesmo sentido, em 2009 a Constituição da Bolívia previu a existência de um tribunal Agroambiental (art. 186) e garantiu à natureza a
mais ampla proteção jurídica, admitindo que qualquer pessoa individual
ou coletiva pode defender seus diretos perante o Judiciário (art. 34)
(BOLÍVIA, 2019, tradução nossa).
Ainda na Bolívia, no ano de 2012, houve a proclamação da Lei dos
Direitos da Mãe Terra, tendo como finalidade chamar a Assembleia Geral
das Nações Unidas para adotá-la como propósito comum para todos os
povos e nações, e que estes promovam por meio do ensino, da educação e
da conscientização, o respeito aos direitos reconhecidos na Declaração
(Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra, 2012).
A questão da Pacha Mama, a Mãe Terra, destacou-se nos anais da
ONU, na Resolução nº 66/288, aprovada pela Assembleia Geral (2012),
sendo conhecida como ‘O futuro que queremos’, no anexo II, no item B,
alíneas 39 e 40, constando que alguns países reconhecem os direitos da
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natureza no contexto da promoção do desenvolvimento sustentável, que
o enfoque holístico leva a humanidade a viver em harmonia com a natureza, conduz ao restabelecimento da saúde e à integridade do ecossistema da Terra (TOLENTINO; OLIVEIRA, 2015, p. 330).
A Bolívia e o Equador deram um passo importante ao reconhecer a
condição ‚sagrada‛ da Terra, como algo muito importante para a vida,
não na sua percepção folclórica ou mitológica, mas como um sistema vivo, no qual o ser humano é só mais um elemento (TOLENTINO;
OLIVEIRA, 2015, p. 331).
Os direitos da natureza, sejam na Constituição da Bolívia ou na do
Equador, bem como a Lei da Mãe Terra, ao que tudo indica, podem
ser um instrumento que possibilite o equilíbrio do ambiente, entendendo a pessoa humana como parte da Pachamama, ou seja, da
natureza, a qual tem o direito à vida. A nova legislação, nascida do
debate entre os próprios atores sociais, garante a proteção da natureza, recupera e fortalece os saberes locais e conhecimentos ancestrais. A Lei da Mãe Terra baseia-se no fato de que, se o ser humano
faz parte dessa terra (Pachamama), e se ela tem direitos, os seres
humanos também têm direitos: direito à vida, à saúde, ao bemestar, como têm também o dever de obrigações e de respeitá-la.
(TOLENTINO; OLIVEIRA, 2015, p. 331)

Os atores da ciência e do direito precisam mirar as lutas dos movimentos sociais e mobilizações, que denunciam a face violenta dos interesses do poder do capital, para escutar o grito de Pacha Mama. As mobilizações e lutas sociais são necessárias para a mudança de interpretação e
da prática jurídica, compreendendo a da natureza como sujeito de direitos. ‚A luta pela liberdade da natureza e pelo bem viver é uma luta por
justiça ambiental e social, para a qual todos são convocados‛ (FERREIRA,
2013, p. 421).
Associação Pacha Mama e as Comunidades Campesinas
O novo constitucionalismo Latino-americano pode ser considerado
como um instrumento que busca suprir a incapacidade daqueles que se
encontram em maior grau de vulnerabilidade, com vistas à proteção da
natureza, ao respeito pela vida, à dignidade, ao valor da pessoa humana
(TOLENTINO; OLIVEIRA, 2015, p. 317).
(...) a ideia de políticas públicas ambientais deve incluir e envolver
as comunidades locais de conhecimento e de práticas de manejo
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ambiental. Mais do que isso, desenvolveu-se com base na concepção de que, em um país pobre e com tantas desigualdades sociais,
um novo paradigma de desenvolvimento deve promover não só a
sustentabilidade ambiental – ou seja, a sustentabilidade de espécies, ecossistemas e processos ecológicos – como também a sustentabilidade social – ou seja, deve contribuir também para a redução
da pobreza e das desigualdades sociais e promover valores como a
justiça social e equidade. (SANTILLI, 2005, p. 34)

Fundada em 2006 e com sede na cidade de Pelotas/RS, a Associação Pacha Mama é uma instituição jurídica do terceiro setor. Uma das
missões da instituição é experimentar em comunidades campesinas soluções para as demandas atuais da sociedade, promovendo e desenvolvendo novas propostas ambientais, sociais e humanas na sociedade (ONG
PACHAMAMA, 2006).
Existem, atualmente, sete comunidades campesinas que fazem parte da Associação Pacha Mama, sendo a Casamama Arcoiris (San Marcos
Sierras, Argentina), Vale Sagrado Arco-Íris (Pelotas-RS), Mama Gaia
(Nova Petrópolis/RS), Aoniken (Gravataí-RS), Santuário Nhanderu'Ete
(Campina Grande do Sul-PR), Eleusis (Brasília-DF), Shangrilah (GuaiúbaCE) (ONG PACHAMAMA, 2006).
Todas as citadas comunidades campesinas são fundadas em valores, cujo principal é a vida, sendo praticadas a sustentabilidade dos espaços, a permacultura, a economia solidária, a vida comunitária entre os residentes, as hortas comuns a todos, o banco de sementes crioulas, o desenvolvimento de medicina alternativa, a educação no âmbito socioambiental e da ecologia emocional, serviço comunal (ONG PACHAMAMA,
2006).
Considera-se que uma das lutas mais importantes dos camponeses
brasileiros está centrada no esforço de construir um lugar familiar. A relação de trabalho é baseada no trabalho da família (DINIZ, 2010, p.40)
(...) o campesinato tem uma concepção de mundo diferente das
concepções capitalistas. Constitui-se num sujeito social, cujo movimento histórico se caracteriza por moldes de ser e de viver que
lhe são próprios, não se caracterizando como capitalista, ainda que
inseridos na economia capitalista. A racionalidade do mundo camponês está pautada na reprodução social da família, na oferta de alimentos para a família e para a população não camponesa. Essa racionalidade é muito diferente daquela do território do latifúndio
capitalista, centrada na obtenção do lucro. A diversificação de ati-
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vidades, o trabalho familiar ou cooperativo e a vivência comunitária são centrais para as estratégias de reprodução camponesas.
(DINIZ, 2010, p.43)

O campesinato, em uma visão geral, pode ser entendido como uma
forma social de produção. É uma forma de viver e de trabalhar no campo
que, além de uma simples forma de produzir, é também um modo de vida e uma cultura (WANDERLEY, 2014).
Também pode ser visto como uma luta de camponeses para permanecer na terra, suportando a imposição do capital e criando estratégias
para não desaparecerem como classe.
(...) apesar das inúmeras dificuldades e obstáculos enfrentados por
estes camponeses, principalmente no que se refere à viabilização da
produção, eles manifestam ânimo e disposição de luta, ou seja, continuam firmes no propósito de encontrar soluções em vistas de um
futuro melhor, não abrindo mão de continuar na terra. Ressaltamos
que essa condição, além de demarcar as contradições entre os interesses das classes em contradição, demarca também, a presença do
campesinato se contrapondo à tese de seu desaparecimento.
(DINIZ, 2010, p. 41)

O caráter de resistência dos camponeses contra a exclusão social,
exercida principalmente pelas práticas agrárias, contribuem para o aumento da consciência da classe camponesa, que demarca a afirmação do
seu modo de ser e de viver (DINIZ, 2010, p. 41)
Movimento das Mulheres Camponesas e a desigualdade de gênero
Além dos inúmeros obstáculos enfrentados pelos camponeses, especialmente no que se refere à exclusão social pelas práticas agrárias,
surge também a questão de desigualdade de gênero.
No sistema de produção capitalista, a representação de papéis,
masculino e feminino, estabelece uma relação de hierarquia, na qual o
homem ocupa um poder dominante. Esta relação de subordinação, no
entanto, tem reflexos na divisão do trabalho, pela qual se confirma a supremacia do homem (COUTINHO, 2006).
A concepção de gênero tem por base múltiplas categorias sociais
que interagem por meio do poder. Esta concepção fundada em representações simbólicas, adotada pela cultura e pelas instituições sociais, reCidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...

§ 91

monta aos movimentos sociais feministas que modificaram o conceito do
universo masculino (COUTINHO, 2006).
As mulheres, cansadas da opressão marital, lutaram e obtiveram
muitos direitos, que atualmente são tidos como comuns, mas que à época
significavam a liberdade e o avanço feminino. No século XXI as mulheres
conquistaram seu espaço no mercado de trabalho, em diversas áreas, porém, o vácuo que separa as mulheres da igualdade de direitos entre os
gêneros e da não discriminação ainda é imenso (RIGONI;
GOLDSCHMIDT, 2015).
Para as camponesas, segundo registros históricos, esse processo de
reconhecimento de seu trabalho no campo fora uma necessidade
primeira, visto que, mesmo desempenhando as mesmas funções
que os homens, socialmente seu trabalho era visto como uma ‚ajuda‛ e, logo, não era trabalho. Portanto, a mulher não era reconhecida como trabalhadora rural e não possuía direito e acesso a benefícios concedidos parcialmente para os homens rurais. (JAHN, 2013)

Com a modernização agrícola e a instalação de agroindústrias, os
agricultores e agricultoras sofreram com as profundas alterações nos processos produtivos e modos de vida. Com isso surgiram muitos movimentos sociais em que os agricultores passaram a organizar-se de forma coletiva, o que permitiu a reflexão sobre as condições precárias a que estavam
submetidos e de que forma poderiam atuar para conquistar melhores
condições de vida (VALANDRO, 2017).
O Movimento das Mulheres Agricultoras (MMA), atualmente reconhecido como Movimento das Mulheres Camponesas (MMC), surge
neste contexto e visa uma participação mais igualitária e democrática,
com base na lógica da contestação da realidade excludente gerada pela
modernização (VALANDRO, 2017).
Esse movimentar-se das camponesas na década de 1980 também é
fruto de um conjunto de ações e atividades de movimentos de mulheres que vinham se organizando na Europa na década de 1970, e
se reorganizando no Brasil no período de pós-ditadura militar. Segundo a pesquisa realizada pelo Comitê das Organizações
Profissionais Agrícolas da CEE (COPA, 1988), na Europa, os anos
70 foram marcados por uma reação das mulheres rurais à dureza
de seu trabalho agrícola, estando presente a aspiração de serem
mais que ‚donas de casa‛. Segundo a mesma fonte, nos anos 80 ocorre uma mudança no sentido da valorização das mulheres como
‚profissionais da agricultura‛. (...) Dessa forma, a participação das
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mulheres trabalhadoras rurais - enquanto organização social - se
constrói a partir da necessidade da conquista de direitos, no reconhecimento da profissão de trabalhadoras rurais e do trabalho realizado pelas mulheres, especialmente na década de 1980. (JAHN,
2013)

Diante da exclusão histórica, que foi construída pelo patriarcado e
que tratou de invisibilizar as mulheres e suas lutas, é que surgem os movimentos específicos das mulheres, e dentre eles o Movimento das Mulheres Camponesas. A forma como as mulheres reivindicaram e se organizaram partem do questionamento da construção histórica que a mulher
tem ocupado nos espaços de poder e decisão (JAHN, 2013).
Para as mulheres camponesas, o modelo de agricultura apresentado no pacote de modernização da agricultura, além de agravar a
crise econômica entre as famílias do campo, acentuou expressivamente a cultura patriarcal já existente nas relações familiares, impondo uma condição de maior opressão e invisibilidade às mulheres. (VALANDRO, 2017)

As mulheres camponesas da América Latina possuem uma história
semelhante à colonização, pois foram violentadas e invisibilizadas. ‚O colonialismo se firmou sobre a imagem das índias como ‚as selvagens e sujas, mas tentadoras‛ e ‚das negras (escravizadas) libidinosas e traiçoeiras‛ para justificar a invasão e continuá-la‛ (CONTE, 2013).
Atualmente, há um feminismo camponês com identidade própria
que busca autonomia e acredita nas novas relações de gênero e em novas
relações com a natureza. Estas mulheres buscam romper com os lugares
naturalizados para as mulheres, e reforçam a ideia da mulher da roça,
mas acima de tudo defendem que a roça precisa ser um lugar bom de viver (CONTE, 2013).
Desenvolvimento econômico libertador
A modernidade é fruto da transformação da sociedade europeia,
que definiu seus paradigmas e teve como uma consequência a exploração
da natureza. Esta exploração deu origem ao mercado capitalista e intensificou o individualismo. A hegemonia global se manifestou de forma que
resultou na destruição, absorção e submissão dos modelos de produção
pré-capitalista (HOUTART, 2011).
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O etnocentrismo europeu, que surgiu com a Modernidade foi o
primeiro a ser considerado um etnocentrismo mundial e passou a buscar
um mundo humano por excelência, no qual o mundo dos outros é considerado a barbárie, a marginalidade e o não-ser. Esta universalidade buscou estabelecer uma universalidade abstrata humana, na qual se impuseram as particularidades europeias como uma cultura, uma civilização e
uma filosofia (DUSSEL, 2012).
Essa crise é global porque este tipo de civilização difundiu-se ou foi
imposto praticamente ao globo inteiro‛. Os indivíduos estão se
transformando em mercadorias mortas e o sistema não vai parar
com este processo por conta própria, para detê-lo são necessárias
alternativas capazes de criar uma nova civilização global. (BOFF,
2009)

A importância dada à propriedade, ao ‚ter‛, é convertida como um
projeto de vida e compreendida como a única razão de viver. Este ‚projeto de vida‛, é institucionalizado por meio de um sistema, de forma que
passa a ser imposto para toda a sociedade. Esta condição aliena e destitui
os indivíduos de sua história e de sua cultura (OLIVEIRA, 2009).
Nos últimos anos, com a intensificação de bens, serviços e capitais,
o trabalho de diversas pessoas e das organizações do mundo todo tem
demonstrado os efeitos excludentes da globalização neoliberal, os quais
têm fomentado discussões políticas e acadêmicas sobre o rumo da economia mundial. O modelo econômico atual acentua para a desigualdade
em todas as suas escalas (SANTOS, 2012).
Há necessidade da criação de um novo modelo econômico, nas suas dimensões sociais, políticas e culturais. Torna-se imprescindível reformular os diversos conceitos, com a natureza; a produção basilar da vida, em um sentido físico, cultural e espiritual; a organização coletiva da
sociedade, em sua forma política e social; e a própria cultura (HOUTART,
2011).
A diferença entre as potencialidades do planeta e da vida, que é
marcada pelas desigualdades e pela pobreza, tem relação com a restrita
atenção que os mais desfavorecidos recebem, além de representar a organização social. A crise mundial, que foi formada por equívocos políticos e
comportamentos empresariais, incidiram sobre os mais fracos, o que agravou a desigualdade e a pobreza (SEN; KLIKSBERG, 2010).
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Assim, traz-se à baila o termo bem viver, que surge como uma perspectiva com capacidade de dar sentido para a realização das liberdades
públicas e privadas, e tem como pressuposto expandir e qualificar essas
liberdades frente às limitações históricas, coletivas e individuais. O bem
viver se resume à concreta aplicação das liberdades, por meio de ações
que permitam o seu real exercício, aos meios econômicos, educativos, políticos, dentre outros (MANCE, 2016).
O bem viver tem como principal característica a exigência do respeito a todos os seres e tem consequências de ordem política, econômica e,
como resultado, enfrenta definitivamente o mercado de produção e o capitalismo desenfreado (ZAFFARONI, 2011).
A estratégia do bem viver visa a inserção de um novo modelo econômico, que representa uma nova forma política e uma cultura solidária,
que seja capaz de organizar a sociedade de forma que as liberdades sejam
eficientes a ponto de garantir a todas as pessoas as mediações materiais,
políticas e educativas, com a realização da singularidade e a sustentação
do bem comum. Isso significa a reestruturação do Estado e a reivindicação dos direitos humanos (MANCE, 2016).
A essência do bem-viver consiste na ética - não a moral individual
-, que deve nortear a ação do estado e as relações das pessoas entre si, em
especial com a natureza. Esta noção abrange todo o ser vivo, incluindo os
humanos, o que exige interdependência e equilíbrio, não sendo possível
alcançá-lo individualmente (ZAFFARONI, 2011).
Quando ética e economia atuam de forma articulada, a vida das
pessoas têm melhoras significativas. Esta concepção, portanto, é útil para
que as pessoas possuam dignidade e para que seus direitos sejam atrelados ao desenvolvimento econômico e que estes estejam ligados ao objetivo final de qualquer economia (SEN; KLIKSBERG, 2010).
Na chamada ‚economia de desenvolvimento‛ a principal preocupação é a definição dos meios para o crescimento da renda. A principal
intenção é uma relação proporcional entre renda, consumo e satisfação. O
bem-estar é definido pela busca do desenvolvimento puramente econômico. No entanto, ‚onde está o valor da vida humana?‛ (SEN, 2001).
O constitucionalismo andino deu um salto no ambientalismo e ecologia pois invocou o respeito à Pacha Mama. A Pacha Mama é ofendida
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quando maltratada, porém, não impede a caça e a pesca, somente condena a depredação (ZAFFARONI, 2011).
O pressuposto do bem-viver é a ética da suficiência para a comunidade, na qual a produção e o consumo não podem ultrapassar o que o
ecossistema consegue suportar. O ser humano está inserido num contexto
maior, no qual se busca a harmonia dos seres que habitam a Pacha Mama.
O resgate destas dimensões não admite a qualidade de vida reduzida à
posse e acumulação de bens materiais, que é predominante no Ocidente
(BOFF, 2013).
Considerações finais
Evidencia-se um movimento com vistas a uma mudança social relacionada à aceitação da natureza como sujeito de direitos. Há uma nova
interpretação e reflexão acerca do valor da Pacha Mama, deixando de lado
a ótica utilitarista do meio ambiente e dos recursos naturais, e reconhecendo que é a natureza que reproduz e realiza a vida, merecendo, portanto, efetividade na sua proteção.
Isso é constatado no novo constitucionalista latino-americano, que
não somente declara os direitos de Pacha Mama e defende seu valor, mas
também estende sua proteção aos vulneráveis, aos direitos humanos, ao
respeito à vida e à dignidade da pessoa humana.
Vê-se que a inserção de um novo modelo econômico, tendo como
base as características do bem viver, quais sejam, a exigência do respeito a
todos os seres, a ética da suficiência para a sociedade, a produção e o
consumo conscientes, é medida tratada como tema internacionalmente e
local.
Os movimentos e lutas sociais, especialmente o campesino, têm
consequências de ordem econômica e política, enfrentando diretamente o
atual modelo de produção e o desenfreado capitalismo.
Os movimentos e as lutas sociais são necessários para a
compreensão da natureza como sujeito de direitos e para a mudança de
interpretação e prática jurídica.
O campesinato é uma forma de lutar pela igualdade de gênero e
pelo bem-viver, ou seja, uma luta por justiça ambiental e social.
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Buscar um novo modelo econômico significa reivindicar a efetividade de direitos humanos. O ser humano é considerado parte da Pacha
Mama, por isso, o reconhecimento de seu valor e direitos é de extrema
importância para manutenção da humanidade.
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7. GENTRIFICAÇÃO EM GRANDES PROJETOS URBANOS NAS
CIDADES DO RIO DE JANEIRO, BARCELONA E CHAPECÓ-SC
Daiane Giusti
Arlene Renk
Reginaldo Pereira

Introdução
A realidade urbana desigual e problemática resultou no surgimento do denominado processo de gentrificação, que visa retirar e afastar das
áreas mais valorizadas e de maior importância das cidades as classes menos favorecidas, isso tudo para beneficiar as classes de maior poder aquisitivo sob a justificativa que isso diminui a violência, bem como permite
novos investimentos na área reabilitada.
Ademais, a criminalidade alastra-se cada vez mais nas cidades brasileiras e isso está vinculado as disparidades de condições e oportunidades econômicas e sociais. Assim, a sensação de insegurança se perpetua e
intensifica a divisão da sociedade, bem como das classes sociais. O processo de gentrificação ao qual muitas pessoas são submetidas nas áreas
urbanas é um dos fatores que impulsionam essa realidade.
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E, os efeitos da gentrificação recaem, principalmente, sobre os pobres que são excluídos de determinadas áreas ou retidos em espaços reservados.
E foram os motivos ora expostos que serviram de impulso para a
elaboração deste artigo.
Assim, busca-se analisar os processos de gentrificação e seus efeitos no contexto urbano. Também se objetiva com a pesquisa avaliar as
consequências causadas pela gentrificação e examinar a partir de casos
concretos se a gentrificação impulsiona a criminalidade urbana.
A pesquisa realizada é bibliográfica, utilizando-se como fontes principais a pesquisa de livros, artigos, dissertações, inclusive os publicados na
internet, doutrinas e legislações. O método utilizado será o dedutivo, consistente no estudo dos diversos temas que envolvem este artigo.
Por fim, serão analisados os casos concretos de injustiça ambiental
decorrentes de processo de gentrificação ocorridos em Barcelona, na Espanha, no Rio de Janeiro e em Chapecó-SC.
Gentrificação e seus efeitos no contexto urbano
O desenvolvimento urbano do Brasil está caracterizado pela inaptidão de incluir de maneira igualitária as massas urbanas e pelo caráter
excludente de determinados grupos sociais, ou seja, a expansão urbana
ocorreu com o amparo legal e estatal somente em relação a cidade ‚legal‛
ou ‚formal‛. Isso sucedeu-se porque as cidades que possuíam plano diretor1 não o aplicavam a cidade ‚informal‛, em suas áreas pobres e destituídas de infraestrutura, consequentemente, favoreceu interesses econômicos de empreiteiras, imobiliárias, determinados grupos sociais, dificultando demasiadamente a possibilidade das pessoas com insuficiência de
recursos residirem em local adequado (CARVALHO; CORSOPEREIRA,2017, p. 11).
Esse contexto urbano desigual e problemático resultou no surgimento do denominado processo de gentrificação, que visa retirar e afas-

1

O plano diretor é um conjunto de diretrizes urbanísticas destinadas a organizar e induzir
formas desejáveis – do ponto de vista do Poder Público, diga-se – de ocupação e uso do solo
(FERREIRA, 2017, p. 9).
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tar das áreas mais valorizadas e de maior importância das cidades as
classes menos favorecidas, isso tudo para beneficiar as classes de maior
poder aquisitivo sob a justificativa que isso diminui a violência, bem como permite novos investimentos na área reabilitada.
Segundo Rigol apud Campos:
O termo gentrificação vem de ‚gentry‛ que, na Inglaterra, é o segmento social posicionado logo abaixo da nobreza. O termo foi usado
originariamente pela socióloga Ruth Glass em seu estudo sobre Londres, em 1964, quando percebeu a ‚invasão‛ de alguns de seus bairros operários por parte das classes médias. (CAMPOS, 2017)

Já Battaller define o processo de gentrificação como sendo:
(...) uma série de melhorias físicas ou materiais e mudanças imateriais – econômicas, sociais e culturais – que ocorrem em alguns centros urbanos antigos, os quais experimentam uma apreciável elevação de seu status. Este processo tem se desenvolvido nos países industrializados basicamente ao longo da etapa chamada pósindustrial ou pós-moderna, iniciada com o declínio do modelo socioeconômico industrial tradicional a partir dos anos de 1970. Caracteriza-se normalmente pela ocupação dos centros das cidades
por uma parte da classe média, de elevada remuneração, que desloca os habitantes da classe baixa, de menor remuneração, que viviam no centro urbano. (BATTALLER apud CORREA, 2017, p. 41)

Atualmente, o Brasil possui em torno de 80% de sua população residindo na área urbana e o desequilíbrio social que afeta tal população é
consequência dos ‚(...) graves desajustes históricos e estruturais da nossa
sociedade‛. E, além do mais ‚(...) o fenômeno de urbanização desigual
observado em grande parte dos países subdesenvolvidos se deve à matriz de industrialização tardia da periferia (...)‛ (FERREIRA, 2017, p. 2).
A gentrificação representa a ocupação do território das cidades de
maneira desigual e isso ocasiona o aumento da
(...) insegurança urbana, seguida por novas formas de controle e
regulação privada do espaço, nas quais os dispositivos privados de
segurança, articulados à oferta do mercado imobiliário, reorganizam o padrão do convívio das cidades, gerando formas particulares de segregação espacial e social. (IVO, 2017, p. 134)

Ademais, a criminalidade alastra-se cada vez mais nas cidades brasileiras e isso está vinculado as disparidades de condições e oportunida-
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des econômicas e sociais. Assim, a sensação de insegurança se perpetua e
intensifica a divisão da sociedade, além das classes sociais. O processo de
gentrificação ao qual muitas pessoas são submetidas nas áreas urbanas é
um dos fatores que impulsionam essa realidade.
Assim, o contexto social, bem como o econômico são os que influenciam os processos de gentrificação nas cidades e as pessoas submetidas a
tal processo na maioria das vezes passam por inúmeras dificuldades, discriminações e, sobretudo, estão mais expostas ao risco da criminalidade.
Portanto, é primordial que em toda a elaboração de projetos que
visem intervir, bem como revitalizar espaços urbanos em que predomina
o crime, desemprego, prostituição, etc., é necessário a participação popular de maneira justa e democrática evitando a supremacia do poder econômico e grupos hegemônicos em detrimento dos mais pobres, conforme
determina o inciso II, do artigo 2°, do Estatuto da Cidade (Lei n.
10.257/01)2, para não dar origem a casos de injustiça ambiental decorrentes de processos de gentrificação como os que ocorreram em Barcelona,
na Espanha, no Rio de Janeiro e em Chapecó-SC.
Casos de injustiça ambiental decorrentes de processos de gentrificação
ocorridos em Barcelona na Espanha, no Rio de Janeiro e em ChapecóSC
Desde que foi anunciado pelo governo, em 2008, que o Rio de Janeiro seria umas das cidades brasileiras que sediaria a Copa do Mundo
de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, ela sofreu inúmeras alterações em
sua infraestrutura urbana mudando significativamente a realidade dos
moradores, e, causando, sobretudo, o fenômeno da gentrificação.
(...) os processos de gentrificação e de exclusão verificados recentemente com as obras para grandes eventos coevos da expansão imobiliária brasileira, não são explicáveis somente pelas leis econômicas,
mas também dependem da compreensão de questões sociais mais
amplas, como a atuação do Estado, os valores sociais e a história da

2

Art. 2o. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: (...) II –
gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas
dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano.
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ocupação fundiária e segregação funcional e espacial presentes nas
grandes cidades brasileiras. (DOMINGUES,2017,p. 52)

Fato semelhante ao do Rio de Janeiro ocorreu em Barcelona, na Espanha, que também foi submetida a mudanças em prol do esporte. Assim, a remodelação da cidade de Barcelona justificada pelas olimpíadas
‚(...) impulsionou o prefeito Eduardo Paes a assinar acordo com o prefeito de Barcelona, Jordi Hereu, para que o Rio tenha acesso aos projetos detalhados e a ajuda de técnicos que ajudaram na transformação da cidade
espanhola‛ (LIMA, 2013, p. 81).
A posição da administração municipal de que a Rio 2016 terá legado maior que o de Barcelona reflete a projeção de uma cidade
‚moderna‛, ‚funcional‛ e alinhada aos padrões internacionais dos
grandes centros urbanos. No entanto, a aproximação entre Rio e
Barcelona, cidade-sede das Olimpíadas de 1992, vai muito além do
que possa ter ficado registrado como legado no imaginário social.
(CASTILHO, 2017, p. 97)

Os jogos olímpicos foram sediados em Barcelona, na Espanha, em
1992, este evento proporcionou várias mudanças e consequências como a
gentrificação na cidade, sobre essa situação afirma Carvalho:
Em Barcelona, os Jogos revigoraram o protagonismo vanguardista
da cidade e afirmaram a consolidação democrática na Espanha, a
partir da revitalização da cidade. A organização do megaevento,
com seus objetivos de prover legado político, social, cultural, econômico e urbanístico à cidade, foi um sucesso. Atentando aos aspectos simbólicos, culturais e políticos, os Jogos de 92 foram importantes na afirmação de identidades catalã e europeia e a atuação
mais assertiva no cenário internacional teve a ver com demandas
objetivas e pôde influenciar a percepção de mundo e os valores de
agentes econômicos, culturais e dos atores políticos. Houve profícua articulação entre os setores privados e a sociedade civil organizada, juntamente aos poderes envolvidos. Os Jogos Olímpicos adequaram-se à Barcelona e não o contrário, o que foi muito benéfico,
apesar do processo de gentrificação na cidade. Por meio da cooperação descentralizada e seus efeitos para Barcelona e para a Espanha, houve sensíveis melhorias de infraestrutura, que puderam ser
observadas na cidade de Barcelona, ao final dos períodos de preparação e realização dos Jogos Olímpicos. (CARVALHO, 2014, p. 58)

Os casos de Barcelona e do Rio de Janeiro exemplificam a utilização de um megaevento como catalisador da transformação urbana
(LIMA, 2013, p. 81). Vale ressaltar que ‚(...) neste fenômeno, em que os
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Jogos Olímpicos são utilizados, em larga escala, para que o modelo empreendedor transforme a cidade-sede em cidade-negócio, infelizmente,
sempre haverá, além das grandes melhorias, resultados negativos (...)‛
(CARVALHO, 2014, p. 58).
A realidade da Espanha e, mais especificamente, a de Barcelona assemelhava-se bastante, antes da escolha como cidade-sede, à do Rio
de Janeiro, no que diz respeito ao esvaziamento de suas funções
produtivas, especialmente as ligadas à indústria, em face de um
novo arranjo internacional, mais globalizado e dinâmico. Apesar de
considerada pela imprensa internacional como um exemplo bemsucedido, a ponto de se tornar uma referência quando se fala em
Olimpíadas, Barcelona teve um legado não muito divulgado em
sua totalidade. (CASTILHO, 2017, p. 62)

A eleição de determinada cidade pelo Comitê Olímpico Internacional para sediar os jogos olímpicos representa inúmeras alterações e
transformações, ou seja:
A eleição de uma cidade pelo COI significa a transformação da
mesma, em decorrência da dimensão do evento e das exigências por
ele impostas, a começar por uma ampla infraestrutura com nível de
excelência, que abranja as diversas modalidades esportivas, as acomodações dos atletas, treinadores, imprensa, espectadores – e suas
necessidades básicas – transporte, alimentação. Investe-se grande
quantidade de capital em um projeto de candidatura tendo em vista
o retorno – financeiro, político, de visibilidade, turístico – que o
mesmo trará para a cidade e para o país eleito. (LIMA, 2013, p. 34)

Em relação às transformações feitas no Rio de Janeiro, Smith entende que:
Um resgate histórico das reformas urbanas empreendidas na capital, identificada como ‚cartão postal‛ do país, revela-nos uma aproximação com um tipo de modernização que, a despeito de incluir uma pequena parcela privilegiada dos habitantes do lugar,
tem como contrapartida a exclusão de amplos segmentos da população. Propomos verificar se o projeto olímpico em curso no Rio de
Janeiro apresenta aproximações com a lógica de um estado que, para promover o desenvolvimento, produz violência sistemática contra aqueles não inseridos na cidade voltada para os negócios, o entretenimento e o consumo. (SMITH apud CASTILHO, 2017, p. 86)

Desde a eleição do Rio a candidato oficial à sede dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, as três esferas governamentais (municipal,
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estadual e federal) se uniram em torno do projeto Rio 2016 (LIMA, 2013,
p. 33). E acima de tudo, ‚para o Rio de Janeiro, a vitória da candidatura
olímpica seria a oportunidade de superar os problemas de ordem socioeconômica que vinham se expandido e se agravando pela cidade ao longo
das últimas décadas; de recuperar o slogan de cidade maravilhosa, posto
em questão (...)‛ (LIMA, 2013, p. 34).
Dentro do pacote jurídico para a viabilização do evento olímpico, a
grande quantidade de decretos de desapropriação por utilidade
pública afetou sobremaneira moradores e comerciantes de diversos
bairros da Zona Norte e Zona Oeste, dentre outros motivos, por
conta da passagem do sistema BRT (Bus Rapid Transit), sistema de
transporte público com corredores exclusivos para ônibus articulados. O caso emblemático do processo de remoção e desapropriação
em curso na cidade do Rio ocorreu no bairro Vila Autódromo, comunidade fundada nos anos 1960 como colônia de pescadores ao
lado do novo Parque Olímpico, que concentrará a maior parte das
atividades esportivas durante os Jogos. Ainda lutavam para permanecer na comunidade 192 famílias (cerca de 800 pessoas), segundo reportagem publicada pela edição brasileira do jornal El País (05/08/2015). Este número representa um terço das 583 famílias
(cerca de 2.450 pessoas) que moravam na Vila Autódromo até fevereiro de 2014, quando a administração municipal, segundo a mesma fonte, iniciou o processo de desocupação, com reassentamento
ou pagamento de indenizações aos moradores. Dados apresentados
no livro SMH 2016: Remoções no Rio de Janeiro Olímpico, com base no Relatório da Secretaria Municipal de Habitação (SMH), revelam que, entre 2009 e 2013, cerca de 67 mil pessoas foram removidas pela Prefeitura. (CASTILHO, 2017, p. 94)

A construção de um Rio de Janeiro idealizado priorizou como
sempre as elites em detrimento daqueles mais destituídos de recursos financeiros. Tudo valia em prol da imagem da cidade maravilhosa, até o
próprio prefeito municipal da cidade pregava e perpetuava a exclusão.
‚A postura adotada em relação à população pobre culminou no apelido
de prefeito ‚bota-abaixo‛ ou período ‚bota-abaixo‛, título recentemente
recuperado pela resistência para fazer referência à gestão de Eduardo Paes em virtude da grande quantidade de remoções (...)‛ (LIMA, 2013, p.
71).
A construção do Novo Rio envolve projetos de reconfiguração arquitetônica e simbólica de favelas cariocas com o discurso de que o
novo projeto urbanístico será um avanço para a cidade, que trará
benefícios sociais e culminará na superação da dicotomia morro-
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asfalto. Para além do discurso oficial da integração e da inclusão
social, entretanto, têm-se observado remoções de algumas famílias
que residem em comunidades inseridas no projeto olímpico. Enquanto o discurso oficial da prefeitura defende as remoções das casas que se situam em áreas de risco ou em áreas de preservação
ambiental, a Secretaria Municipal de Habitação marca casas e contribui para a redução da pobreza e o desenvolvimento turístico dos
territórios. O projeto do Novo Rio visa transformar a cidade com
vistas a atrair novos investimentos privados e alavancar o turismo.
A questão esportiva é o discurso inicial das transformações urbanas, mas a questão, como se sabe, é bem mais abrangente. Não é de
se surpreender, portanto, que o atual projeto de resgate das maravilhas do Rio, de projeção de uma cidade integrada e pacificada,
tenha como ações a retirada/exclusão de pobres. Trata-se da gestão
do lugar do pobre na cidade. (LIMA, 2013, p. 99-100)

A realização de grandes empreendimentos na área urbana passa a
falsa percepção de que traz benefícios e melhorias à população, mas na
realidade as consequências dessas transformações são realmente sentidas
pelos cidadãos pobres que na grande maioria das vezes são as maiores vítimas disso tudo e, em muitos casos, acabam sendo despejados e excluídos de suas residências em nome da transformação urbana.
Semelhantes aos casos do Rio de Janeiro e de Barcelona, ocorreu
também, no Bairro Expoente, em Chapecó-SC, casos de injustiça ambiental decorrentes de processo de gentrificação, que causaram e continuam
causando inúmeros transtornos e problemas às pessoas envolvidas.
O Loteamento Expoente, localizado no bairro Seminário, município
de Chapecó, construído com recursos do Programa Minha Casa
Minha Vida do Governo Federal, mediante uma parceria entre a
Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Chapecó. A obra foi autorizada, e o contrato foi assinado em uma solenidade no dia 26 de
novembro de 2009, e neste mês a Construtora Embracol, firmou o
contrato de construção do loteamento junto à Caixa Econômica Federal. Trata-se do maior empreendimento habitacional no oeste catarinense, construído em uma área de 82 mil metros quadrados,
com um total de 470 moradias. O investimento total no projeto é de
R$ 20,6 milhões. O empreendimento foi entregue em um prazo extraordinário de pouco mais de 14 meses (...). As moradias fazem
parte da execução do Programa Minha Casa Minha Vida
(PMCMV), uma das principais ações voltadas ao financiamento de
moradias. O programa foi criado a partir da Lei nº 11.977, sancionada em 7 de julho de 2009. Trata-se de um programa do Governo
Federal que tem como objetivo fomentar o acesso à moradia por
famílias de baixa renda. (HETZEL, 2016, p. 36- 37)
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As pessoas que seriam beneficiadas com casas ou apartamentos no
Loteamento Expoente foram escolhidas mediante a realização de sorteio e
avaliadas sob os seguintes critérios:
Entre 18 de maio a 30 de outubro de 2009, a Prefeitura de Chapecó,
através da Secretaria de Habitação, distribuiu 7.588 senhas para famílias. Nesse período, foram feitos 2.618 cadastros, posteriormente avaliados considerando critérios como: Famílias com renda de até
R$1.395,00; Famílias estabelecidas em áreas de risco; Mulher chefe de
família; Menor renda per capita; Territorialidade; Parte da renda
comprometida com aluguel e período mínimo de domicílio de cinco
anos no município. As informações fornecidas pelos interessados foram verificadas por uma equipe da Secretaria de Habitação do município que, no dia 07 de novembro de 2010, realizou um sorteio para
definir as 470 famílias que seriam beneficiadas com as moradias. O
sorteio priorizou os grupos que vivenciavam maiores riscos ou situações de vulnerabilidade social. (HETZEL, 2016, p. 39)

O Loteamento Expoente localiza-se em um lugar afastado da área
urbana da cidade de Chapecó – SC, esse fato, portanto, pode ser utilizado
como exemplo para demonstrar que o crescimento urbano brasileiro tem
intensificado a segregação e as desigualdades entre os seus habitantes
(HETZEL, 2016, p. 40-41).
O papel do governo na administração da cidade reúne planejamento e gestão, sem perder de vista fatores que influenciam na dinâmica urbana, como os sociais, arquitetônicos e financeiros, permitindo
pleno funcionamento em todos os seus aspectos, desde os físicos,
até os econômicos, sociais e institucionais. (CASTILHO, 2017, p. 88)

O crescimento urbano é estimulado pelo sistema capitalista, todavia, isso ocasiona a exclusão dos mais pobres para os piores locais da cidade. ‚Nesses espaços, além de ter moradias precárias, sendo algumas
em péssimas condições, também não existem infraestrutura e serviços
públicos de qualidade. E é a essas condições de vida a que são submetidas grandes parcelas da população brasileira‛ (HETZEL, 2016, p. 41-42).
‚Nesse processo de reinvenção, o combate à violência e a manutenção da
ordem apareceram como principais linhas de ação dos governos municipal e estadual, afetando os grupos mais pobres da cidade, especialmente
os favelados‛ (LIMA, 2013, p. 82).
Infelizmente não é o que acontece quando se pensa em conjuntos
habitacionais de interesse social. As políticas públicas ainda carregam o fardo preconceituoso de atividade assistencialista, de benes-
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se do governo em favor dos pobres, quando na verdade trata-se da
efetivação de um direito de cidadania. A ideia de que ‚para os pobres qualquer coisa serve‛ aliada à falta de recursos destinados a
esse fim influenciam para a ‚redução de custo através da diminuição da área construída, tendo como resultado consequente o empobrecimento das soluções arquitetônicas e urbanísticas em determinados aspectos‛. (BERGAN apud HETZEL, 2016, p. 43)

As pessoas que residem no Loteamento Expoente foram enfáticas
em afirmar que o lugar não é saudável para se viver, bem como que só
continuam no local por necessidade e por não terem condições financeiras para se mudarem (HETZEL, 2016, p. 44).
A forma como se planejou e o Loteamento Expoente também revela
características segregadoras. A decisão de colocar 470 famílias juntas sem levar em consideração que não tinham nenhum vínculo anterior, e que não se tratava de uma comunidade, mas de pessoas de
diferentes lugares que foram sorteadas para ocupar o Loteamento,
é uma forma de desenvolver espaços onde se propaga a violência.
O resultado desse empreendimento é a criação de um espaço de
miséria, onde por falta de planejamento ou vontade política foi
construída a favelização, pois é inerente a esse processo, da mesma
forma com a carga do estigma. Todos são re-significados com o estigma de pessoas perigosas. Percebem-se nessa localidade graves
falhas na execução das políticas públicas que têm produzido e fomentado as desigualdades sociais. (HETZEL, 2016, p. 53)

De acordo com Hetzel (2016, p. 45), a insatisfação dos moradores é
praticamente unânime, pois de 11 entrevistados, 10 deles afirmaram que
desejam morar em lugar diverso. Como é possível observar no seguinte
relato:
Ai como tinha vontade de ir embora daqui, mas como o apartamento é meu como é que eu vou abandonar, tão difícil pra conseguir, agora não dá pra gente abandonar. Mora só eu e meu neto de
14 anos, aí a gente não tem opção de sair, não tem condições de
manter o apartamento até terminar de pagar e nem alugar outro
lugar, até não terminar de pagar e não pode vender. (ENTREVISTA
5). É o que eu sempre digo: o sossego. (...) aí você fica pensando o
que vale mais, ter um lugar bonitinho e os móveis bonitinho e não
dormir tranquilo, ou pagar aluguel e viver bem, aí você coloca algumas coisas na balança (ENTREVISTA 10). (HETZEL, 2016, p. 45)

Observando relatos como esse surge, então, a indagação dos motivos pelos quais fazem os habitantes do Expoente quererem tanto deixaCidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...

§ 109

rem suas casas e partirem para um novo lugar, mesmo que ele não tenha
a infraestrutura que ali é disponibilizada. As afirmações a seguir expostas
elucidam claramente a realidade.
Foi possível constatar nos resultados a influência que a moradia vem
exercendo na saúde dos moradores do Loteamento Expoente, principalmente nas mulheres, pois passam a maior parte do dia em casa,
enquanto os maridos saem para o trabalho ou para outros espaços
que lhes proporcionam outras relações sociais, diferente de suas mulheres que ficam trancadas nos apartamentos, amedrontadas. Os relatos apontam para o sofrimento em ter que conviver diariamente
com a insegurança do local (...). Outro ponto a ser considerado é o
descompasso no reconhecimento entre os moradores e os profissionais envolvidos com o Loteamento Expoente, diante da pergunta.
Em sua opinião, o Loteamento Expoente oferece condições para uma
moradia saudável? Um dos profissionais respondeu de forma a contemplar o que os moradores haviam dito: ‚Do jeito que está com toda essa questão de violência que a gente ouve das famílias, não, tanto
que a gente atende muitas famílias doentes, o estresse, o medo, a insegurança, e assim não se não chega até nos que não estão doentes‛
(ENTREVISTADO 12). (HETZEL, 2016, p. 46)

Para os moradores, o Loteamento Expoente representou a oportunidade de terem suas casas e de melhorarem de vida. Entretanto, as condições que se apresentam, revelam que não era o que eles esperavam. Isso porque, ‚para quase todos os moradores entrevistados no Loteamento
Expoente, esse sonho se transformou em um pesadelo. Frustrados e sem
a opção de ter para onde ir, essa é a realidade daquela população‛
(HETZEL, 2016, p. 48).
A forma adotada para o enfrentamento da questão habitacional de
Chapecó manteve o foco exclusivamente na casa. No discurso político a construção de moradias para população de baixa renda ou a
promoção de habitação de interesse social fez parecer que tudo é
maravilhoso e que o direito à moradia está garantido, porém não
há a compreensão de que, para que os direitos sejam assegurados, a
cidade tem de garantir a atenção às necessidades dos moradores.
(HETZEL, 2016, p. 49)

Uma questão relevante que o ocorreu no loteamento e que demostra o total descaso com seus habitantes foi o fato de que ele foi destinado
essencialmente às mulheres chefes de família, mas somente 5 (cinco) anos
após a conclusão da construção das casas que uma creche passou a funcionar no local (HETZEL, 2016, p. 50).
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Questionando sobre o planejamento para receber essas famílias, recebi a informação de que houve um trabalho articulado entre as secretarias, porém em relação à educação as ações iniciaram principalmente após a chegada dos moradores: A todo o momento o nosso trabalho é em conjunto com as outras secretarias, então como eu
falei a de Habitação, principal porque é ela quem comanda ali o
conjunto e depois com a de Saúde e Assistência Social para ajudar
nesse trâmite. Antes das famílias se mudarem a gente já pensou na
creche, só que a nossa atuação como educação ela começa mesmo
quando a família está lá, porque a gente precisa saber quem é a criança, a idade da criança, se ela já estuda em algum lugar, aí às vezes a criança não quer sair dessa outra escola. Também não dá para
ser um planejamento muito antecipado o da educação, porque a
gente tem que ver criança por criança, e foi isso que a gente fez a
partir do momento que eles estavam lá, como eles saíram de outras
partes da cidade, eles já sabem vir buscar o serviço, antes que a
gente conseguisse chegar numa família que se mudou a pouco
tempo, eles já estavam ligando pra nós e perguntando ´olha, estou
me mudando do São Pedro, pra onde que eu vou estudar?`; esse
fluxo é bem legal, eles já têm esse vínculo (ENTREVISTA 15).
(HETZEL, 2016, p. 50)

Sobre a criminalidade e a violência que assola o Loteamento Expoente, Hetzel, relata pormenorizadamente a realidade:
(...) percebe-se que a insegurança assola os moradores; só não sofre
com a situação quem se beneficia dela. Aqui a segurança tá feia, o
cara não dorme mais direito, tem dias e noites aí que tá sempre
cheio de tiro, e a polícia quando vem leva uma hora e o caboclo tá
morto, e é noite e dia ninguém deixa conversar, prosear com ninguém, entende? Então acho que a segurança aqui pra nós tá feia,
feia mesmo de verdade (ENTREVISTA 1). Acaba que os bandidos
estão sendo mais forte que polícia, então ficou aquela coisa, eles
desistiram (ENTREVISTA 14). (HETZEL, 2016, p. 54)

Hetzel enfatiza:
A questão da criminalidade e do medo entre os moradores se apresentou de maneira que saltou aos olhos a forma como tal situação
apavora os moradores, ao mesmo tempo em que os limita em sua liberdade. Por isso, não poderia desconsiderar esse fenômeno e tratálo de forma banalizada. Observei que os moradores vivem sob constante ameaça, sob pressão e medo, sendo agredidos psicologicamente
sem poder se defender ou sequer denunciar tais agressões. Nem dá
pra gente falar, porque eu tenho medo, as pessoas que denunciam
sempre eles perseguem mais, só que eu tenho medo, eu tenho, depois tem dois que vem sempre me pedir dinheiro pra mim e pra FuCidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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lana. Às vezes a gente tem um troquinho pra comprar um pão, às
vezes tem um troquinho pra prevenção, comprar um litro de leite e
daí vem bater 11 horas da noite na porta, às vezes já estou dormindo,
eu to cansada (desabafo), esse que é mais o meu medo. Eu tenho medo. (...). Eu não falei nada porque senão eles ficam e fazem de tudo e
aí me incomodam, daí já querem registrar queixa e eu tenho medo eu
não quero, eu não quero. Eu tô cansada, só que a gente sofre calada
(ENTREVISTA 4). (HETZEL, 2016, p. 55)
O principal medo dos moradores é dos tiroteios que acontecem
com frequência. Há um grupo de pessoas chamado pelos moradores de ‚os meninos‛ ou ‚os piá‛, que são os causadores dessas preocupações e promovem a violência no Loteamento. (HETZEL, 2016,
p. 55)
Ah, eu tenho medo dessa piazada que ficam brigando e dando tiro,
tu já pensou se dá nos vidros, não tem proteção o apartamento não
tem muita espessura nas paredes, um tiro meio forte passa do outro lado, eu quando vejo aquele tiroteio me escondo dentro do banheiro. Que é no meio. (ENTREVISTA 5). Medo de tiro, briga, de
quererem entrar dentro de casa, eu acho que mais o medo é de tiro,
quanto o tiro já deu aqui, Eu já passei situação de pularem dentro
da minha casa. O tráfico é livre, os piá fumando, eu tento nem querer saber. (ENTREVISTA 10). (HETZEL, 2016, p. 55)

É claro é inegável que no Expoente ‚(...) o cotidiano violento provoca nos moradores o sentimento de insegurança e medo, o que revela
que esses indivíduos estão submetidos a constantes agressões psicológicas‛ (HETZEL, 2016, p. 55-56).
A presença do medo da violência na fala dos moradores nos revela
que a criminalidade se apresenta na forma de uma territorialização
perversa, onde o tráfico de drogas se impõe pelo uso da força e pela lógica do medo como estratégias de dominação, por isso muitos
moradores vivem fechando os olhos para o que acontece nos arredores de suas residências, afirmando que ‚não vi nada, não sei de
nada‛ (ENTREVISTA 5 ) acreditando que assim terão a sensação de
segurança, ou pelo menos de estarem afastados do perigo.
(HETZEL, 2016, p. 56)

No Loteamento Expoente há algumas coisas positivas como: a coleta do lixo e o abastecimento de água. No entanto, o esgoto é um problema
para o local. E o mau cheiro é constante em todo o ambiente. Isso ocorre
em razão de alguns moradores não realizarem o pagamento da taxa condominial e, por este motivo, as fossas não são esvaziadas. Ademais, os
moradores comentam que a rede de esgoto sempre deu problemas porque não foi feita de maneira adequada (HETZEL, 2016, p. 59).
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Argumenta Hetzel (2016, p. 61): ‚(...) pode-se perceber nos moradores um sentimento de abandono por parte do poder público, mesmo reconhecendo o atendimento em relação à saúde, à educação e ao transporte; os
demais serviços são praticamente inexistentes‛.
Observa-se que o Plano Diretor do município não se aplica totalmente em relação ao Loteamento Expoente, principalmente ao que
se refere à garantia de acesso a bens, serviços e políticas públicas a
todos os munícipes; moradia digna, saneamento ambiental e a justa
distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. (HETZEL, 2016, p. 64)

Os principais problemas existentes no Loteamento Expoente ocorrem, sobretudo, porque:
(...) a forma como organizou-se o Loteamento, não respeitou as diversidades culturais e isso tem representado um problema aos moradores. Teve gente que não soube cuidar, moravam lá no barraquinho e nunca tiveram esse hábito de higiene e vieram, e tem pessoas que não vão mudar seu jeito nunca mesmo que ganhe uma casa novinha tudo bonitinho, não vão mudar não adianta.
(ENTREVISTA 14). É complicado, com o Expoente foi o primeiro
projeto deles, teve muita cosa errada, é muita gente em um espaço
pequeno. (ENTREVISTA 10). O atendimento foi bem difícil no início, porque você entra com uma questão cultural das pessoas.
(ENTREVISTA 16). (HETZEL, 2016, p. 64)

‚O projeto Expoente visou atender ao direito de Habitação, porém,
a iniciativa acabou por violar outros direitos, ao passo que retirou moradores de várias regiões da cidade e inseriu todos em um único espaço‛
(HETZEL, 2016, p. 66). A criação desse loteamento objetivou primordialmente solucionar um problema de habitação. Visou, sobretudo, disponibilizar residências e infraestrutura a inúmeras pessoas marcadas pela desigualdade social, mas deixou de considerar o principal, ou seja, se a realidade em que cada uma daquelas pessoas vivia iria possibilitar a convivência harmônica entre elas em um novo espaço.
O Expoente foi uma tentativa de resolver problemas sociais, mas ao
não ter sido planejado na lógica da garantia dos direitos sociais, acabou por retirar a população vista como ‚problema‛ de vários locais da cidade e alocar todos estes ‚problemas‛ em um único lugar,
afastado dos olhos do poder público. Dessa forma, criou um problema que extrapolou o controle das autoridades e tem em sua raiz
a violação dos direitos. (HETZEL, 2016, p. 66)
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É nítido que faltou estudo detalhado da realidade de cada novo
morador do Loteamento Expoente e, acima de tudo, faltou planejamento
para inserir cada uma das famílias nesse novo contexto habitacional, situação que resultou um problema de grandes proporções e que a solução
não será tão fácil e simples, em razão da falta de engajamento dos setores
municipais para tanto.
As transformações urbanas planejadas pelo poder público na maioria das vezes não consideram o que realmente as comunidades necessitam, fato que, culmina com a remoção de pessoas de maneira inadequada, haja vista que não é dada importância ao impacto que a mudança de
residência pode gerar na vida das pessoas envolvidas nesse processo.
Como bem demonstrado pelos exemplos citados, a gentrificação causa
sérios danos às pessoas que são submetidas a ela, bem como reflete em
outros inúmeros problemas para o contexto da cidade.
Conclusão
Há diversos fatores responsáveis por ocasionar desigualdades urbanas no Brasil e a resolução dessa problemática não é simples, nem
mesmo fácil, será necessário forte investimento e prioridade no desenvolvimento social para reverter essa realidade.
Pelo fato do crescimento da população urbana ter iniciado em decorrência do desenvolvimento industrial tardio, bem como em razão da
mão – de – obra ter sido sempre desvalorizada e barata por ser abundante, consequentemente, ocasionou extrema dificuldade aos cidadãos para
adquirirem habitações de qualidade e com infraestrutura adequada, situação que facilitou o surgimento de fatores como gentrificação e criminalidade.
Os processos de gentrificação alteram significativamente a vida
das pessoas envolvidas, e, chegam a desencadear terror psicológico porque os que passam por tal processo na grande maioria não querem ou
não aceitam alterar sua realidade habitacional, por não saberem se será
mais benéfico ou trará vantagens. Geralmente, os órgãos que promovem
essas mudanças ocultam informações propositalmente visando concretizarem seu objetivo a qualquer custo, sem se importarem com as consequências que resultará isso tudo.
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A realidade do contexto urbano brasileiro exige urgência para
combater a exclusão e segregação tanto social quanto espacial. Assim,
torna-se necessário o engajamento do poder público, especialmente os
executivos municipais, afim de que deixem de priorizar os interesses
dominantes. Além disso, será imprescindível a utilização adequada dos
planos diretores e dos instrumentos urbanísticos dispostos no Estatuto da
Cidade, bem como a colaboração e participação dos cidadãos que fazem
parte dessa situação para auxiliar na busca pela solução mais apta e justa
minimizando as consequências oriundas da gentrificação.
É inegável que o contexto social e econômico são os que influenciam os processos de gentrificação nas cidades e as pessoas submetidas a
ele na maioria das vezes passam por inúmeras dificuldades, discriminações e, sobretudo, estão mais expostas ao risco da criminalidade.
As transformações urbanas planejadas pelo poder público na maioria das vezes não consideram o que realmente as comunidades necessitam, fato que, culmina com a remoção de pessoas de maneira inadequada, haja vista que não é dada importância ao impacto que mudança de
residência pode gerar na vida das pessoas envolvidas nesse processo. A
gentrificação causa sérios danos às pessoas que são submetidas a ela, bem
como reflete em outros inúmeros problemas para o contexto da cidade.
Portanto, é primordial que em toda a elaboração de projetos que
visem intervir e revitalizar espaços urbanos haja a participação popular
de maneira justa e democrática evitando a supremacia do poder econômico e grupos hegemônicos em detrimento dos mais pobres, assegurando à justiça social da população e a sua qualidade de vida, conforme determina o inciso II, do artigo 2°, do Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/01),
bem como os princípios e direitos disposto na Constituição Federal, para
que não surjam outros casos de injustiça ambiental decorrentes de processos de gentrificação como os que ocorreram em Barcelona, na Espanha, no Rio de Janeiro e em Chapecó-SC.
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8. MEIO AMBIENTE E ENERGIAS RENOVÁVEIS: UMA
ANÁLISE ATRAVÉS DO BIODIESEL
Thainá Giordani
Thaís Giordani

Introdução
A sociedade representa originalmente uma essência para organização e evolução do ser humano, é uma necessidade vital para seu aperfeiçoamento e sua imortalidade no tempo, assim resta notório que com o
desenvolvimento humano, no decorrer das últimas décadas, o consumo
de energia multiplica-se constantemente. Ainda, como é sabido atualmente a maioria da energia gerada pelo ser humano é de origem fóssil,
ou seja, uma fonte esgotável.
Desde a realização do Protocolo de Kyoto de 1997 a busca por um
futuro de energia sustentável é o maior desafio do século XXI, como visto
anteriormente, a maioria da energia gerada é de origem fóssil, a qual é
responsável por causar problemas ambientais através da liberação de gás
carbônico na atmosfera, tanto industrial quanto veicular. A queima do
combustível de origem fóssil contribui constantemente para agravo do
efeito estufa e mudanças climáticas bruscas. Visto isso, a meta é unir forças para o desenvolvimento e implementação de energias renováveis de
forma ambientalmente e socialmente responsáveis.
A busca pela prática de atividades humanas que sejam menos ofensivas ao meio ambiente, por intermédio da gestão ambiental, levou ao
estudo do biodiesel como um possível substituto das energias de origem
fóssil. O biodiesel é uma energia renovável, biodegradável e não tóxico
que emite menos gases poluentes na atmosfera.
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O método adotado para a presente pesquisa foi o bibliográfico, teórico e
documental, sendo que se adotou o método dedutivo e qualitativo.
Gestão ambiental
A preocupação com o equilíbrio entre desenvolvimento econômico
e preservação ambiental sempre esteve presente ao longo dos séculos,
porém modificações profundas somente foram estabelecidas no século
XX na década de 30 com o Código Florestal e Código das Águas. Apesar
disso, nas últimas décadas houve uma crescente degradação dos recursos
naturais e descaso com o meio ambiente (NASCIMENTO, 2012, p. 17).
Nos anos 70 ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, em Estocolmo, que visou influenciar os
países a estabelecer padrões e regulamentar órgãos ambientais a fim de
controlar a poluição ambiental onde esta passou a ser considerada crime
em diversos países (NASCIMENTO, 2012, p. 18).
Nos anos 90 a preocupação com o equilíbrio ambiental se tornou
cada vez mais evidente, e foi quando, em 1992, ocorreu a Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento conhecida
como Rio-92, no Rio de Janeiro. Como resultado do evento houveram
dois importantes documentos denominados A Carta da Terra e Agenda
21 mostrando que a mudança do século XX para o XXI viria com a inquietação de toda a humanidade em relação a questão ambiental. A busca
por otimização do processo produtivo a fim de reduzir o impacto ambiental passou a ser prioridade e o conceito de prevenção difundiu-se
(NASCIMENTO, 2012, p. 21).
Na década de 90 também ocorreu a instituição de um sistema de
normas ambientais em nível mundial, que constituem a ISO 14000, dando
início a uma longa caminhada em busca da conservação ambiental e desenvolvimento sustentável. Dessa forma as empresas passaram a aderir
ao sistema de forma voluntária a fim de garantir a credibilidade da mesma junto a responsabilidade social e ambiental. Sendo assim, através dos
eventos anteriormente citados e entre outros, foi difundida a importância
da gestão ambiental (NASCIMENTO, 2012, p. 21).
Quando se trata de Gestão Ambiental não se pode esquecer do
termo sustentabilidade em se tratando de ambiente institucional, o conceito de desenvolvimento sustentável deve estar incluso nas estratégias
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de gestão. As associações precisam compreender que seus processos produtivos provocam impactos socioambientais e que necessitam criar e ajustar medidas que busquem o equilíbrio entre produzir e preservar
(SOUZA JUNIOR, 2017, p. 03).
O avanço tecnológico e científico alcançado com o desenvolvimento econômico desenfreado das últimas décadas são vistos como benefícios gerados para a humanidade, porém isso questiona-se quando se faz
a comparação de todo esse avanço com os impactos ambientais causados
por ele (SOARES; FONTANA; MORAIS, 2014, p. 1180).
Desta forma, a partir desse questionamento exercido pela sociedade, a demanda de clientes preocupados com a preservação e impacto
ambiental tem aumentado, fazendo com que organizações industriais não
poupem esforços para adequar seus processos com o intuito de reduzir
os impactos ambientais, a partir da utilização de uma manufatura limpa
com padrões e instruções operacionais e sistemas de controle. Essas práticas citadas fazem parte de um conjunto de ferramentas que essencialmente correspondem ao Sistema de Gestão Ambiental (AVILA; PAIVA,
2006, p. 475).
Atualmente, um dos meios utilizados pelas organizações para estabelecer o Sistema de Gestão Ambiental é através da sua adequação a
IS0 14001 que faz parte do sistema de normas ISO 14000. Essa norma é difundida mundialmente e faz com que organizações a adotem voluntariamente, por meio de certificação e organismos específicos credenciados,
bem como, obedeçam seus requisitos. Sabe-se que uma maneira de tornar
o impacto sobre os processos produtivos mais eficaz é implantando o Sistema de Gestão Ambiental em conjunto com o atendimento dos requisitos estabelecidos na norma referida (AVILA; PAIVA, 2006, p. 475).
A série de normas ISO 14000 foi concebida com o intuito de padronizar, em nível internacional, uma configuração de gestão eficaz para estabelecer um equilíbrio entre preservação do meio ambiente e emissão de
gases nocivos com as necessidades econômicas e sociais. As normas ISO
que dizem respeito a gestão ambiental são apresentadas de maneira diversificada sendo que, somente as normas ISO 14001 e ISO 14004 apresentam apoio e diretrizes no que diz respeito às técnicas, sistemas e princípios sobre o sistema de gestão ambiental (OLIVEIRA, 2012, p. 16).
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Ao se estabelecer o Sistema de Gestão Ambiental, no âmbito empresarial, a instituição estabelece o cumprimento da legislação ambiental
vigente e foca na melhoria contínua no seu desempenho socioambiental,
até que se alcance a certificação. As organizações certificadas, através da
certificação ISO, apresentam seus processos e produtos reconhecidos internacionalmente, distinguindo-se daquelas que apenas cumprem à legislação ambiental (NASCIMENTO, 2012, p. 105-107).
Destarte, a implantação e aplicação contínua e eficaz de um Sistema de Gestão Ambiental bem como a certificação ambiental, possibilitam
instituições se tornarem mais competitivas no mercado que estão inseridas produzindo produtos ambientalmente corretos e mostrando uma
responsabilidade socioambiental para o mercado consumidor (GARCIA;
CONCEIÇÃO, 2009, p. 02).
Meio ambiente e energias renováveis
Atualmente vivenciamos em uma sociedade tecnológica que nos
remete constantemente ao consumo e a necessidade de adquirir mais coisas em menores espaços de tempo, apresentando, dessa forma, sérios desafios com relação a sua própria sustentabilidade, e a mesma pode ser abordada sob os mais diversos aspectos. ‚O homem precisou esperar o processo desenvolvimentista-tecnológico de o interesse econômico acontecer,
com todo o impacto inerente às funções, para que só depois pudesse visualizar concretamente a irreversibilidade do quadro ambiental e pensar em
medidas mitigatórias‛ (FRAGOMENI; GOELLNER, 2009, p. 76).
As energias renováveis são um importante instrumento para amenizar as consequências advindas da sociedade do consumo, um mecanismo capaz de abranger as causas ambientais. Desde os primórdios o ser
humano extraiu da natureza os recursos necessários para saciar as suas
necessidades ou realizar suas atividades cotidianas, quase sempre considerando a natureza como uma fonte infinita de recursos. ‚Nesse sentido,
uma regra bastante simples, de não gastar mais do que se pode receber, é
quase sempre desprezada‛ (DUPONT; GRASSI, ROMITTI, 2015, p. 71).
Atualmente já se sabe que os recursos naturais são limitados e que
a demanda por energia, levando-se em consideração a sociedade do consumo e seus hábitos tecnológicos, está cada vez maior, impondo a necessidade de grande produção ao sistema de geração energética. ‚O interes-
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se comum da sociedade vem impulsionando a comunidade científica a
pesquisar e desenvolver estratégias para o aproveitamento de fontes alternativas de energia, menos poluentes, renováveis, e que provoquem
reduzido impacto ambiental‛ (DUPONT; GRASSI, ROMITTI, 2015, p. 72).
As fontes renováveis de energia são repostas imediatas fornecidas
pela natureza, é o caso dos potenciais hidráulicos, eólicos, a energia das
marés e das ondas, a radiação solar e o calor do fundo da Terra, ainda, a
biomassa também é uma fonte renovável de energia e engloba diversas
subcategorias. As fontes renováveis de energia estão presentes na história
da humanidade, o que ocorre é que com o advento da tecnologia tais energias restaram melhoradas, a tecnologia apresenta um acréscimo para
as energias renováveis (GOLDEMBERG; LUCON, 2007, p. 9).
A sociedade possui o dever de conservar o meio ambiente, avaliar
as suas atividades cotidianas e observar suas práticas poluidoras usuais,
como exemplo o uso indiscriminado de material descartável. Racionalizar
o consumo é uma alternativa para evitar futuros prejuízos ao meio ambiente, ainda, preferir produtos biodegradáveis, com embalagens recicláveis e evitar embalagens plásticas, bem como realizar a separação do lixo,
entre outras medidas simples, que podem auxiliar a sustentabilidade no
planeta (FRAGOMENI; GOELLNER, 2009, p. 83). O combate ao desperdício é sinônimo de consciência ambiental.
A preservação do meio ambiente é de interesse coletivo, sendo todos
beneficiados pela sua manutenção, as energias advindas de fontes alternativas representam um passo para um planeta mais sustentável, quando representadas por medidas com equilíbrio e de consciência econômica, o
meio ambiente precisa ser visto como imprescindível nas questões industriais e tecnológicas (DUPONT; GRASSI, ROMITTI, 2015, p. 78-79).
Biodiesel
Os biocombustíveis são fontes de energias renováveis considerados como uma alternativa positiva em se tratando de impactos no meio
ambiente, os quais são derivados de matérias orgânicas como plantas, resíduos orgânicos, biomassa. Um exemplo desse tipo de energia é o biodiesel que funciona como um alicerce para o desenvolvimento sustentável
(SANTOS, 2016, p. 17-18).
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Atualmente este tipo de energia renovável é requisitado, visto que
se torna interessante estabelecer cuidados com os impactos causados ao
meio ambiente e cuidados com a escassez de matérias-primas para garantir que exista uma satisfatória duração do atendimento às necessidades
humanas e garantia da qualidade de vida por gerações e gerações
(SANTOS, 2016, p. 18).
O biodiesel é regulamentado pela lei 9.478 de 1997 que apresenta
como sua definição jurídica: ‚Biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento, para geração de outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil‛ (BRASIL, 1997).
Por outro lado, a partir de uma visão técnica, define-se biodiesel
como um biocombustível derivado da biomassa, renovável, biodegradável e ambientalmente correto, constituído de uma mistura de ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos, obtidos geralmente de uma reação de
transesterificação de qualquer triacilglicerol, derivado de gordura animal
ou vegetal utilizando um álcool de cadeia curta (KRAUSE, 2008, p. 07).
A utilização de biocombustíveis apresenta diversas vantagens ao
meio ambiente, como a redução de emissão de gases considerados nocivos a natureza. A utilização do biodiesel ou sua mistura com o diesel acarretam na diminuição de emissão de gases como dióxido de carbono
(CO2), dióxido de enxofre (SO2) – uma vez que o biodiesel não contém
enxofre- e material particulado (KRAUSE, 2008, p. 08-09).
Ademais, a obtenção do biodiesel pode se dar a partir de gordura
animal, matéria-prima que apesar de não ser renovável é um resíduo do
seu processo produtivo de origem e geralmente tem seu descarte de maneira equivocada e prejudicial ao meio ambiente, sendo assim seria uma
maneira de garantir sua utilização de maneira responsável e um meio de
contribuir para o desenvolvimento sustentável (KRAUSE, 2008, p. 09).
Conclusão
A busca incessante em atender a necessidade do mercado consumidor ocasionou a produção em massa de instituições de diversos ramos
distintos. Essa produção deixou de se preocupar com o impacto ambiental, através do uso desenfreado de matérias-primas e energia não renová-
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veis que podem se tornar escassas, por décadas. Essa produção em massa
passou a se tornar uma preocupação para a sociedade que se alertou em
relação da importância da preservação levando ao surgimento de sistemas de gestão para estabelecer um equilíbrio entre produzir e preservar.
A Gestão Ambiental surgiu com o intuito de contribuir na responsabilidade socioambiental através de práticas e princípios conhecidos
como Sistema de Gestão Ambiental, cumprimento da legislação vigente e
certificação ambiental em função das normas ISO. Esse sistema contribuiu para reduzir os impactos ao meio ambiente causados pela crescente
necessidade do consumo em quantidade desnecessária em um intervalo
de tempo reduzido. O desenvolvimento tecnológico acarretou em um
consumo de energia maior necessitando de sistemas que fizessem uma
análise de como produzir mais e poluir menos sendo esse o papel das
normas, certificações e Sistema de Gestão Ambiental.
A busca por matérias-primas renováveis e substituição das que se
tornarão escassas ocasionaram em pesquisas para substituir a energia utilizada hoje por energia limpa. O biodiesel é inserido no mercado como
uma fonte de energia renovável que tem potencial para substituir parte
da energia de origem fóssil e assim, amenizar a poluição. Esse biocombustível além de ser produzido a partir de matérias-primas renováveis
também pode ser produzido através de resíduos de diversos processos
que teriam seu descarte equivocado, sendo assim, considerado, uma interessante alternativa.
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9. UHE FOZ DO CHAPECÓ: O LICENCIAMENTO AMBIENTAL E
OS PESCADORES
Jânia Wirth
Cristiane Zanini

Introdução
A constante busca pelo desenvolvimento econômico faz com que a
preocupação por um desenvolvimento sustentável também aumente,
uma vez que precisamos garantir que as futuras gerações tenham recursos para suprir suas necessidades.
Com a construção da usina hidrelétrica (UHE) Foz do Chapecó aproximadamente 7.000 pessoas residentes e domiciliadas em cerca de 12
municípios foram atingidas. Em razão disso, há uma preocupação, principalmente, por parte dos atingidos de que os danos causados, independentemente se individuais ou coletivos, sejam reparados.
Analisar os impactos ambientais da UHE Foz do Chapecó é importante para a sociedade, pois afetam a todos, mesmo que de forma indireta.
O presente estudo tem como objetivo verificar se a UHE Foz do
Chapecó cumpriu com a reparação dos danos socioambientais causados e
verificar se houve e como se deu a compensação pelos danos causados
aos pescadores da colônia Z-29.
O tema da pesquisa foi definido considerando a amplitude dos danos ambientais causados pelo empreendimento, sendo que milhares de
pessoas da região foram atingidas, mesmo que de forma indireta.
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Primeiramente será abordada a teoria do desenvolvimento sustentável, licenciamento ambiental e a importância do estudo prévio de impactos ambientais, pois para um meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações, é imprescindível, antes da instalação de um
empreendimento ou atividade com potencial poluidor ou degradador, a
realização de um estudo sobre a viabilidade e sustentabilidade da obra.
Além disso, o licenciamento ambiental e o estudo prévio de impacto ambiental possibilita um controle sobre os danos causados e as futuras
medidas reparatórias e mitigadoras por parte dos órgãos fiscalizadores.
Num segundo momento, será abordado o dano ambiental, as formas de responsabilização e reparação dos danos socioambientais.
Por fim, será realizado um breve histórico da UHE Foz do Chapecó, seus impactos socioambientais causados e as respectivas medidas
compensatórias e mitigadoras realizadas pelo empreendimento além de,
analisar o caso dos pescadores atingidos da colônia Z-29.
Desenvolvimento sustentável
Para garantir recursos naturais às futuras gerações, é preciso se desenvolver de uma forma sustentável, usando de instrumentos adequados
para causar o mínimo de dano ao meio ambiente e preservar o máximo
possível os recursos naturais existentes.
O conceito de desenvolvimento sustentável ficou mundialmente
conhecido a partir de 1987 com o relatório de Brundtland, também conhecido como ‚relatório Nosso Futuro Comum‛.
O relatório de Brundtland conceitua desenvolvimento sustentável
como ‚o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem
comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades‛. Este conceito foi firmado na Agenda 21, documento
desenvolvido na Conferência ‚Rio 92‛, e absorvido em outras agendas
mundiais, no entanto cabe destacar que, para a maioria dos autores este
conceito ainda está em construção (BARBOSA, 2008, p. 02).
Para Milaré (2015, p. 62), harmonizar meio ambiente com desenvolvimento é ‚considerar os problemas ambientais dentro de um processo contínuo de planejamento, atendendo-se adequadamente às exigências
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de ambos e observando as suas inter-relações particulares a cada contexto
sociocultural, político, econômico e ecológico‛.
Dessa forma, a ideia do desenvolvimento sustentável é se desenvolver economicamente, mas usar tecnologias e políticas públicas adequadas para causar o mínimo de dano ao meio ambiente, garantindo assim, um meio ambiente equilibrado e saudável as futuras gerações, sem
olvidar do desenvolvimento social.
Estudo prévio de impacto ambiental: um importante instrumento
A implantação de qualquer empreendimento, obra ou atividade
potencialmente degradadora do meio ambiente precisa ser submetida a
um estudo prévio. Essa análise é necessária para prever os impactos ambientais a serem compensados, prevenidos ou corrigidos quando uma determinada atividade é instalada.
Como modalidade de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), o
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é considerado um dos mais valorosos instrumentos para se compatibilizar o desenvolvimento econômico e
social com a preservação da qualidade do meio ambiente, sendo que é elaborado antes da instalação da obra ou atividade potencialmente degradadora (MILARÉ, 2015, p. 757).
A Constituição Federal de 1988 tratou o estudo prévio de impacto
ambiental no seu artigo 225, § 1°, IV onde prevê que para a instalação de
uma atividade ou obra potencialmente degradadora deve haver um estudo prévio.
O EIA tem o papel de analisar e quantificar antecipadamente o impacto ambiental, estudar as prováveis modificações socioeconômicas e
biofísicas que podem ocorrer no meio ambiente em decorrência de uma
obra ou atividade proposta (MILARÉ, 2015, p. 759).
Ademais, busca-se com o estudo analisar a viabilidade ou não da
atividade ou indústria, além de encontrar alternativas tecnológicas que
poderiam diminuir os impactos negativos ao meio ambiente.
Licenciamento ambiental
Segundo a Constituição Federal, o meio ambiente é um patrimônio
público e assim sendo, deve ser assegurado e protegido para o uso da co-
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letividade ou uso comum do povo. Assim, ‚por ser de todos em geral e
de ninguém em particular, inexiste direito subjetivo à sua utilização, que,
à evidência, só pode legitimar-se mediante ato próprio de seu direito
guardião – o Poder Público‛ (MILARÉ, 2015, p. 787).
Dessa forma, o Poder Público tem o dever de cuidar o bem coletivo, o que é feito por meio da legislação que criou uma série de instrumentos de controle, por meio dos quais verifica a possibilidade de qualquer intervenção no meio, seja através de uma atividade, empreendimento ou obra a ser instalada.
O licenciamento é um dos instrumentos da Política Nacional do
Meio Ambiente. Sendo assim, ‚obedece a preceitos legais, normas administrativas e rituais claramente estabelecidos‛, objetiva disciplinar a implementação de empreendimentos ou atividades que causem ou possam
causar alterações no meio ambiente (MILARÉ, 2015, p. 790).
A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) n. 237/97, conceitua licenciamento ambiental como:
(...) procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental
competente licencia a localização, instalação, ampliação e operação
de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideras efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas
que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental,
considerando as disposições legais e regulamentares e as normas
técnicas aplicáveis ao caso.

Já a Lei complementar 140, de 08.12.2011, que entrou em vigor após
as instalações da UHE Foz do Chapecó, estatue em seu art. 2°, I, que o licenciamento ambiental é um ‚procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma,
de causar degradação ambiental‛.
O licenciamento ambiental pode ser considerado o ‚mais importante instrumento jurídico que materializa o princípio da prevenção‛.
Pois, é através do adequado licenciamento ambiental que se busca evitar
os danos ambientais (ANTUNES, 2005, p. 164).
Pode-se dizer ainda, que o licenciamento ambiental visa a concretização da ideia contida no princípio do desenvolvimento sustentável, que
é a conciliação entre dois paradigmas, ou seja, o desenvolvimento ecoCidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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nômico e a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável.
Por ser um procedimento, o licenciamento é constituído por várias
fases. Uma vez deferido o pedido, esta fase desdobra-se em três etapas
distintas: a) outorga da licença prévia (LP); b) outorga da licença de instalação (LI); e c) outorga da licença de operação (LO). Podendo entre uma e
outra etapa ser necessário o EIA/RIMA e a audiência pública (FIORILLO,
2012, p. 225).
A licença prévia é o ato pelo qual o poder público reconhece a viabilidade ambiental do empreendimento ou atividade quanto à sua localização e concepção e estabelece os requisitos básicos e condicionantes a
serem atendidos nos próximos passos de sua implementação (art. 8, I, da
lei 6.938/81).
Dessa forma, a localização geográfica do empreendimento é um fator determinante e da essência da licença prévia, sendo que a própria viabilidade ambiental só poderá ser atestada em função das condições do
território afetado (MILARÉ, 2015, p. 793).
A licença de instalação expressa consentimento para o início da
implementação do empreendimento ou atividade, conforme as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo
as medidas de controle ambiental e demais condicionantes (art. 8, II, da
lei 6.938/81).
A licença de operação manifesta concordância com a operação da
atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes então determinadas (art. 8, III, da lei 6.938/81).
Verifica-se que para a manutenção da licença ambiental é necessária a constante observância das condicionantes estabelecidas nas respectivas licenças ambientais.
Milaré (2015, p. 795) nos ensina que as condicionantes são obrigações feitas pelo órgão licenciador, sendo que condicionam as próximas
etapas do processo de licenciamento ou até mesmo condicionam a própria licitude do empreendimento.
O autor entende (2015, p. 795) que as condicionantes do licenciamento ambiental abrangem três espécies de medidas, sendo elas, medi-
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das de prevenção, de mitigação e de compensação. As duas primeiras
medidas assumem um caráter de essencialidade, como requisitos técnicos
para respaldar a licença ambiental, as medidas compensatórias são classificadas como exigências complementares estabelecidas pelo órgão licenciador.
As medidas preventivas, tem o condão de agir antecipadamente
mediante a implementação de ações de prevenção. Busca-se com o princípio da prevenção o afastamento, no tempo e no espaço, do perigo; além
de proteção contra o próprio risco e na análise do potencial danoso oriundo do conjunto de atividades (DERANI, 2008, p. 151).
Nos casos em que não seja possível evitar a intervenção no meio
ambiente deverão ser impostas medidas mitigadoras, que objetivam suavizar, atenuar ou reduzir o impacto causado ao meio ambiente. Na visão
de Milaré (2015, p. 797) a mitigação pode ser tanto a causa ou o motivo de
um procedimento, bem como, o efeito benéfico deste.
Por fim, a terceira condicionante se destina a compensar os impactos ambientais negativos e não mitigáveis. Milaré (2015, p. 797) entende
que ‚compensar equivale a reparar um estrago infligido ao meio com a
supressão ou o impacto negativo a um recurso natural ou bem ambiental‛.
Dano ambiental
Em se tratando de dano ambiental, em nossa legislação brasileira
não encontramos um conceito, no entanto, a Lei nº 6.938/81, em seu artigo
3º, inciso II define degradação ambiental como qualquer alteração nas características do meio ambiente resultante de atividades do homem.
Sirvinskas (2012, p. 249) interpreta o dano ambiental como sendo
toda agressão contra o meio ambiente causada por atividade econômica
potencialmente poluidora, decorrente de ato comissivo praticado por
qualquer pessoa ou ainda, por omissão voluntária decorrente de negligência.
Dano ambiental pode também ser definido como uma ‚alteração
indesejável ao conjunto de elementos chamados meio ambiente‛, engloba
também os efeitos que esta modificação gera na saúde das pessoas e em
seus interesses (LEITE; AYALA, 2011, p. 94).
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Em linhas gerais poderíamos então conceituar o dano ambiental
como uma mudança negativa provocada ao meio ambiente resultante da
ação humana.
Responsabilidade por danos ambientais
Quando os limites impostos pelo Direito Ambiental são ultrapassados, é necessário que os responsáveis suportem os custos decorrentes
de suas condutas. Assim, a responsabilidade surge como uma consequência ao dano ambiental causado. O dever de reparar o dano ambiental se justifica na necessidade de manter o equilíbrio ecológico e a vida
saudável para as presentes e futuras gerações.
Tendo em vista a importância do bem tutelado pelo direito ambiental, adotou-se a teoria da responsabilidade objetiva, como pode-se perceber o artigo 14, § 1º da Lei n. 6.938/81, impõe ao poluidor, independentemente da existência de culpa, o dever de indenizar ou reparar os danos
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
A responsabilidade objetiva no âmbito ambiental também está
prevista na Constituição Federal que em seu artigo 225, § 3° dispõe que
‚as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados‛. Portanto, para maior proteção do meio ambiente, o legislador protegeu o bem ambiental na esfera administrativa, civil e penal, não se podendo falar na ocorrência de bis in idem.
Reparação de danos ambientais: uma ordem hierárquica a ser seguida
Aquele que de alguma forma causar um dano ou prejuízo a outrem é obrigado a repará-lo. Nesse sentido, a Lei 6.938/1981 dispõe que a
Política Nacional do Meio Ambiente objetiva a preservação, melhoria e
recuperação da qualidade ambiental propicia à vida, tendo como um dos
princípios a recuperação de áreas degradadas (artigo 2° caput e inciso
VIII).
A Política Nacional do Meio Ambiente visa, entre outras coisas, à
preservação e restauração dos recursos ambientais e à imposição, ao po-
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luidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos
causados, consoante artigo 4°, inciso VI e VII.
Além disso, é importante lembrar que o dever de reparar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros independe da existência de culpa (art. 14, § 1°, da Lei 6.938/81).
No âmbito da Constituição Federal o artigo 225, § 3° determina
também que ‚as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os
danos causados‛.
‚O meio ambiente lesado é, na maioria das vezes, impossível de
ser recuperado ou recomposto, insuscetível de retorno ao statu quo ante e,
assim, há uma premente necessidade de conservação e manutenção‛
(LEITE; AYALA, 2011, p. 212). Enfatiza o autor (2011, p. 212) que a proteção jurídica ambiental deve se dar através da conservação do bem jurídico e sua manutenção.
Milaré (2015, p. 333) entende que há duas formas de reparação do
dano ambiental no direito brasileiro: a) a reparação natural ou in specie; e,
b) a indenização pecuniária. O autor (2015, p. 334) explica ainda que, hierarquicamente as modalidades de reparação não estão em pé de igualdade, sendo que o ideal é a reconstituição ou reparação do bem lesado, ainda que mais onerosa. No entanto, observa que as modalidades podem ser
exigidas simultaneamente.
Portanto, a recuperação natural é entendida como prioritária, mas
não há óbice de cumulação com a indenização pecuniária. Cabe ressaltar,
que se além do dano patrimonial, se observar ainda o dano extrapatrimonial, também se deve combinar as duas formas de reparação sendo: a
restauração das áreas degradadas e a compensação pecuniária pelo dano
moral sofrido.
Machado (2014, p. 403) entende ser impiedoso que o aplicador da
lei observe esta ordem, vez que não são poucas as hipóteses em que ‚não
basta indenizar, mas fazer cessar a causa do mal, pois um carrinho de dinheiro não substitui o sono recuperador, a saúde dos brônquios, ou a boa
formação do feto‛.
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Breve histórico da UHE Foz do Chapecó
A UHE Foz do Chapecó é um dos empreendimentos hidrelétricos
da bacia do rio Uruguai, fruto dos megaprojetos governamentais de geração de hidroeletricidade originários de planos da década de 1970, durante o período militar.
Oficialmente inaugurada no dia 30 de dezembro de 2010, a UHE
Foz do Chapecó possui uma potência instalada de 855 megawatts. Dessa
forma, tem uma capacidade equivale a 25% do consumo de energia do
estado de Santa Catarina ou 18% do consumo do Rio Grande do Sul. Tal
energia é suficiente para abastecer mais de cinco milhões de lares.
A barragem da Usina reúne 598 metros de extensão e 48 metros de
altura. O empreendimento é considerado o primeiro do Brasil a utilizar o
sistema de núcleo asfáltico, comum em países da Europa e nos Estados
Unidos. O que propicia maior velocidade às obras e, também é reconhecido pelo bom desempenho como impermeabilizante.
Impactos ambientais x compensações
De acordo com o disposto no EIA/RIMA, a implantação e operação
da UHE Foz do Chapecó se deu em etapas. A primeira etapa diz respeito
aos estudos e projetos, onde foi feito o levantamento de campo e a instalação das obras.
Na etapa seguinte foram identificados e avaliados os efeitos do
empreendimento sobre o ambiente que lhe dará suporte e as medidas de
mitigação e potencialização de situações emergentes, a partir do início
das obras.
A terceira etapa, diz respeito aos planos e programas de monitoramento considerados pertinentes para a construção e operação do canteiro de obras.
Após a aquisição e desocupação das áreas do reservatório para seu
enchimento, são ações da quarta fase. Por fim, a última fase diz respeito a
operação e administração da usina.
A classificação dos impactos ambientais seguiu as determinações
contidas no artigo 6º, inciso II, da Resolução n. 001/86 do Conama. Dessa
forma, foram classificados de acordo com a natureza do impacto, forma
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de manifestação do impacto, duração do impacto, temporalidade da ocorrência do impacto, reversibilidade, abrangência, magnitude, importância e caráter do impacto.
A partir disso, foram identificados vinte e sete impactos ambientais
resultantes da implantação da UHE Foz do Chapecó, seguindo quinze associados ao meio socioeconômico doze ao meio físico-biótico. Dessa forma, para cada impacto identificado, uma medida mitigadora ou compensatória foi estabelecida, conforme demostra o quadro abaixo (Tabela 1).
Tabela 1: Impactos e medidas compensatória
Impactos ambientais:
Medidas mitigadora
Alteração do sistema fluvial
Monitoramento limnológico de qualidade da
água
Elevação do lençol freático
Controle de processos erosivos
Alteração na qualidade da água
Monitoramento limnológico de qualidade da
água
Interferência de áreas de autorizaInvestigações minerarias
ções e concessões minerais com o reservatório
Ocorrência de sismos induzidos
Monitoramento sismográfico
Início ou aceleração de processos eControle de processos erosivos e recuperação de
rosivos
áreas degradadas
Redução de diversidade biológica
Monitoramento limnológico de qualidade da
dos ecossistemas aquáticos
água e da ictiofauna; implantação de unidade de
conservação e proteção da fauna e flora
Alteração na estrutura da fauna aMonitoramento limnológico de qualidade da
quática e na qualidade da água na
água e, monitoramento da ictiofauna
fase pré-operacional
Alteração na estrutura da fauna aMonitoramento limnológico de qualidade da
quática e na qualidade da água na
água e, monitoramento da ictiofauna
fase de enchimento e na operação da
barragem
Comprometimento de rotas migraMonitoramento limnológico de qualidade da
tórias
água e, monitoramento da ictiofauna
Remoção de cobertura vegetal atual
Monitoramento da ictiofauna e a implantação de
e perda de habitats
unidade de conservação e proteção da fauna e
flora
Aumento da caça
Implantação de unidade de conservação e proteção da fauna e flora e, educação ambiental e comunicação social para mitigação dos impactos
Geração de expectativa da populaEducação ambiental e comunicação social, reção diante do empreendimento
manejamento da população e reorganização das
áreas remanescentes e a recomposição e melhoria da infraestrutura
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Mudança no comportamento sociocultural da população atingida
Desestruturação da unidade de proteção familiar
Interferências com sítios arqueológicos
Alteração no quadro de saúde
Alterações no mercado de trabalho
Alteração do mercado imobiliário

Alteração do mercado de bens e serviços da renda regional e da arrecadação municipal
Melhoria dos sistemas de transmissão e comunicação
Intensificação do tráfego rodoviário
e interferências na infraestrutura viária
Perda de áreas de produção agropecuária
Deslocamento compulsório da população
Interferência com travessias fluviais
Interferência com a infraestrutura
social
Interferência com as comunicações
indígenas

Educação ambiental e comunicação social, apoio
a população migrante e apoio as atividades agropecuárias
Apoio a população migrante e apoio as atividades agropecuárias como formas de mitigação
Salvamento do patrimônio
Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e acompanhamento sanitário
Acompanhamento no quadro de saúde e o apoio
a população migrante
Remanejamento da população e reorganização
das áreas remanescentes e a recomposição e melhoria da infraestrutura
Remanejamento da população e reorganização
das áreas remanescentes
Recomposição e melhoria da infraestrutura
Educação ambiental e comunicação social e a recomposição e melhoria na infraestrutura
Apoio as atividades agropecuárias
Este impacto é negativo, de alta magnitude e irreversível
Recomposição e melhoria da infraestrutura
Recomposição e melhoria da infraestrutura
Monitoramento das populações indígenas.

A partir do analisado nesta tabela, verifica-se que a atividade de
pesca profissional e/ou artesanal, não foi reconhecida como uma atividade de subsistência de parte das famílias atingidas, bem como não foi elencada no EIA/RIMA como um impacto causado pela UHE Foz do Chapecó.
E é a partir da não identificação/reconhecimento dos pescadores
como indivíduos/coletivo impactados pelo empreendimento que passaremos a estudar o desfecho e/ou atual situação dessa população.
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O caso dos pescadores da Foz do Chapecó
A atividade de pesca é definida pela Lei n. 11.959 de 29 de junho
de 2009 (BRASIL, 2009) em seu artigo 2°, III como ‚toda operação, ação
ou ato tendente a extrair, colher, apanhar, apreender ou capturar recursos
pesqueiros‛. Nos incisos XXI e XXII da referida lei, os pescadores são divididos em duas categorias:
Art. 2° (...) XXI – pescador amador: a pessoa física, brasileira ou estrangeira, que, licenciada pela autoridade competente, pratica a
pesca sem fins econômicos; XXII – pescador profissional: a pessoa
física, brasileira ou estrangeira residente no País que, licenciada pelo órgão público competente, exerce a pesca com fins comerciais,
atendidos os critérios estabelecidos em legislação específica.
(BRASIL, 2009; Grifo nosso)

Após, a lei divide a pesca como comercial e não comercial em seu
artigo 8° vejamos:
Art. 8o (...) I – comercial: a) artesanal: quando praticada diretamente
por pescador profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante
contrato de parceria, desembarcado, podendo utilizar embarcações
de pequeno porte; b) industrial: quando praticada por pessoa física
ou jurídica e envolver pescadores profissionais, empregados ou em
regime de parceria por cotas-partes, utilizando embarcações de pequeno, médio ou grande porte, com finalidade comercial; II – não
comercial: a) científica: quando praticada por pessoa física ou jurídica, com a finalidade de pesquisa científica; b) amadora: quando
praticada por brasileiro ou estrangeiro, com equipamentos ou petrechos previstos em legislação específica, tendo por finalidade o
lazer ou o desporto; c) de subsistência: quando praticada com fins de
consumo doméstico ou escambo sem fins de lucro e utilizando petrechos previstos em legislação específica. (BRASIL, 2009; Grifo
nosso)

Partindo disso, Agnolin e Renk (2015, p. 218-219) entendem que a
pesca no Rio Uruguai é praticada tanto por pessoas que residem perto
das margens do rio e obtém sua renda da pesca (artesanal/profissional),
quanto por pessoas que se deslocam regularmente até o rio e tem a pesca
como atividade de lazer (amadora/de subsistência).
Cabe destacar que, inicialmente os pescadores entre a área da UHE
de Itá até o distrito de Ilha Redonda não constavam no EIA/RIMA da
UHE Foz do Chapecó. No entanto, em razão de sua mobilização, passaCidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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ram a constar no Plano Básico Ambiental (PBA) como integrantes de projetos socioeconômicos (AGNOLIN; RENK, 2015, p. 214).
Os pescadores na área de influência da UHE Foz do Chapecó se
organizaram em colônias, a partir de pesquisas foi possível identificar
três delas sendo a colônia de pescadores Z-29 com sede na cidade de
Chapecó; colônia Z-35 com sede em São Carlos e, colônia Z-22 com sede
na cidade de Iraí-RS.
Neste trabalho, estudaremos alguns aspectos relacionados aos pescadores profissionais vinculados à Colônia de Pescadores Z-29, com sede
na cidade de Chapecó, a partir da pesquisa o qual resultou em uma dissertação de mestrado apresentada por Gilberto Luiz Agnolin ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Unochapecó, em agosto de 2012.
A colônia de pescadores Z-29 é definida por Agnolin como:
(...) a primeira organização coletiva relacionada à pesca na região
do rio Uruguai, nos trechos definidos na pesquisa, e sua constituição representa um reconhecimento formal da existência de pescadores neste espaço, tanto pelos Governos e seus órgãos, bem como
pelo Consórcio Foz do Chapecó. (AGNOLIN, 2012, p. 46)

Cabe destacar que, a função das colônias/organizações consiste
principalmente em organizar a categoria na luta por direitos, fazer os encaminhamentos burocráticos como o recebimento de benefício no período
do defeso e a inscrição para receber a carteira de pescador, etc. (DAL
MAGRO, et al., 2015, p. 244).
Agnolin (2012, p. 38), explica que a renda dos pescadores profissionais, além da venda do pescado, por vezes, se constitui da composição
de outras rendas, sendo em sua maioria fruto de outras atividades possíveis em cada estação do ano como, extração de areia do rio e alimentos
da floresta, serviço de travessia do rio com caíco ou balsa ou ainda, com
transporte fluvial de madeira da região para a Argentina, como citam os
entrevistados PP5T1 e T3:
Aí nós tinha uma barca véia tocada a muque lá, a remo, pra passar
o rio pra baixo da barra do rio Paloma. Porque eu morei no Goio
En, depois dali, lá do Itá nos viemos no Goio Em. Ali, aí tivemos os
quatro piás mais velhos, ali no Goio En, que eu vim lidar com madeira no rio. Tinha só mais ou menos um alqueire, não tinha dois
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hectares desmatado, o resto era puro mato, e eles subiam cortar o
mato lá em cima. Levava os cachorros e quando era à tarde vinha
com uma cotia, um tatu, um bichinho. Eles matavam, isso era um
tempo bom, só era meio sofrido aqueles anos. (...) só se viesse gente
de fora que comprava os peixes, quando eles fizeram, construíram
aquele frigorífico ali de Seara, ali eu arrumei muito dinheiro com
peixe, eu cuidava a barca, e tiremo areia, nós tirava areia de caíco
lá. (AGNOLIN, 2012, p. 39)

Além disso, os entrevistados pelo autor também fazem menção de
atividades voltados à agricultura e pecuária, como o cultivo de grãos e
cuidado com os animais, vejamos:
Depois de pegar o pão de cada dia, não tinha tempo, daí trabalhava, tinha que trabalhar, plantar um milho para o porco, dava mais
pescar, plantar não dá nada, não pagam nada (entrevistado
PP11T2). Mais é pesca, o gado, várias coisas. Na roça plantar milho
(entrevistado PP3T1). (AGNOLIN, 2012, p. 39)

Da análise das entrevistas verifica-se que a principal fonte de renda
dos pescadores vem do pescado, no entanto a maioria possui alguma atividade para complementar a renda e/ou planta alimentos para sua subsistência tais como: árvores frutíferas, cultivo de milho, mandioca, cana
de açúcar etc., além de criar animais para o próprio consumo como, porcos e gado.
Entretanto, o autor (2012, p. 43) destaca que dentre os entrevistados quatro pescadores e duas pescadoras, sendo três aposentados e três
em plena atividade informaram que obtém sua renda exclusivamente da
pesca.
O autor (2012, p. 45) destaca que, através dos depoimentos aparecem dúvidas acerca das negociações feitas pelos representantes das colônias de pescadores com o Consórcio Foz do Chapecó e com relação a
quais benefícios coletivos serão alcançados ressaltando, que até o momento da pesquisa os pescadores associados na colônia Z-29 não obtiveram nenhum benefício, enquanto os que estão associados na colônia Z-35,
tiveram auxílio financeiro repassado pelo Consórcio Foz do Chapecó ao
pescador.
Dessa forma, quando os pescadores da colônia Z-29 ficaram sabendo das negociações criticaram as lideranças de sua colônia que esta-
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vam a frente das negociações com o Consórcio Foz do Chapecó, vejamos
um trecho da entrevista feita por Agnolin:
Nós fundemos a colônia de pescador, ela funcionou tempo ali, daí
se abriram, abriram para São Carlos, daí o outro mais ativo lá ganharam os R$ 10.000,00 e nós aqui que era a matriz não ganhamos
nada (entrevistado PP11T2). (AGNOLIN, 2012, p. 48)

Agnolin (2012, p. 49) sustenta que existem muitos conflitos e divergências quanto ao território de pesca e seus usos, tanto entre as colônias de pescadores, quanto entre os pescadores profissionais que praticam a pesca artesanal e pescadores amadores que praticam a pesca como
uma forma de lazer.
Por fim, o autor (2012, p. 50) destaca que através dos depoimentos
resta claro que entre os próprios pescadores profissionais (tanto da colônia Z-29 como Z-35) também há diversos conflitos, principalmente relacionados ao fato de alguns pescadores trabalharem na cidade e raramente
pescar, fato que prejudica as negociações com o Consórcio Foz do Chapecó, nas reivindicações feitas pelos pescadores profissionais.
Conclusão
A presente pesquisa nos mostra que a ideia do desenvolvimento
sustentável é desenvolver economicamente mas usar tecnologias e políticas públicas adequadas para causar o mínimo de dano ao meio ambiente,
garantindo assim, um meio ambiente equilibrado e saudável para as futuras gerações.
Uma das formas de protegermos o meio ambiente é através do estudo prévio de impacto ambiental, que visa analisar a viabilidade ou não
da atividade ou indústria, além de encontrar alternativas tecnológicas
que poderiam diminuir os impactos negativos ao meio ambiente.
Além disso, o procedimento administrativo de licenciamento ambiental permite ao Poder Público avaliar e analisar se determinada atividade ou empreendimento é viável ou não.
Dessa forma, o licenciamento ambiental é um importante instrumento de prevenção e visa a concretização da ideia contida no princípio
do desenvolvimento sustentável, que é a conciliação entre dois paradig-

140 § Silvana Winckler, Reginaldo Pereira e Marcelo Markus Teixeira (Orgs.)

mas, ou seja, o desenvolvimento econômico e a defesa do meio ambiente
ecologicamente equilibrado e saudável.
Toda vez que houver uma lesão ao meio ambiente decorrente da
atividade humana estaremos diante de um dano ambiental e, é a partir
desse dano que surge a responsabilidade e o dever de reparar para mantermos o meio ambiente saudável e equilibrado para a nossa e às futuras
gerações.
Verificamos que, a responsabilidade no direito ambiental é, em regra, objetiva como bem disposto em nossa Carta Magna e, para uma maior proteção do meio ambiente, o legislador protegeu o bem ambiental nas
esferas administrativa, civil e penal.
Portanto, a reparação do dano ambiental pode se dar através da
reparação natural e/ou indenização pecuniária. Entretanto, a forma ideal
é a reconstituição ou reparação do bem lesado, ainda que esta seja a mais
onerosa. A indenização ambiental sempre está em caráter subsidiário
pois, o objetivo é sempre o de reparar/mitigar o dano, no entanto, nada
impede que as modalidades sejam exigidas simultaneamente.
A partir da análise do EIA/RIMA foram identificados vinte e sete
impactos ambientais resultantes da implantação da UHE Foz do Chapecó, sendo quinze associados ao meio socioeconômico e doze ao meio físico-biótico. Percebemos que para cada impacto identificado uma medida
mitigadora ou compensatória foi estabelecida.
Entretanto, a atividade de pesca profissional e/ou artesanal, não foi
reconhecida como uma atividade de subsistência de parte das famílias atingidas, bem como não foi elencada no EIA/RIMA como um impacto
causado pela UHE Foz do Chapecó, uma vez que, somente após mobilização passaram a constar no Plano Básico Ambiental.
Por fim, verificamos que existem diversos conflitos entre os pescadores e entre as colônias de pescadores, principalmente, no que tange aos
membros da colônia Z-29 pois, os pescadores a ela vinculados nada receberam a título de indenização. Motivo pelo qual os dirigentes da colônia
Z-29 são constantemente criticados.
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10. O DIREITO DE MORADIA COMO UM EXERCÍCIO DE CIDADANIA E
O PROBLEMA DAS OCUPAÇÕES IRREGULARES DAS APPS URBANAS
EM ÁREAS CONSOLIDADAS E DA COLISÃO DE DIREITOS
FUNDAMENTAIS NO BRASIL
Marjara Garcêz Maciel
Katiana Berghahn

Introdução
O presente artigo tem por objetivo retratar um dos desafios atuais
enfrentados pelo Estado: as APPs (Áreas de Preservação Permanentes)
Urbanas consolidadas, e promover, além de uma explanação, uma reflexão sobre o problema, ou seja, o desafio de prover condições dos cidadãos exercerem seu direito a moradia digna e adequada, de forma regular e com condições salubres, dentro das cidades, as quais não foram pensadas em prol da harmonia de convivência entre o homem e o meio ambiente, o que tem gerado ocupações desenfreadas de áreas de preservação ambiental urbanas, o que represente um forte conflito de direitos
fundamentais a ser enfrentado.
Para tanto, se faz inicialmente necessário fazer uma breve explanação sobre o desenrolar histórico do nascimento do conceito de cidadania,
desde os primórdios e de onde o homem deixa de ser vassalo para ser cidadão de direitos, consciente e questionador de sua realidade. Em seguida, nessa mesma linha e embasamento, volta-se a atenção para a moradia
como um direito, trazendo sua evolução dentro dos séculos.



Mestranda em Direito pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó –
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Por fim, após a base histórica e conceitual sobre cidadania e direito
de moradia, será trazido o direito de moradia como um exercício de cidadania e o desafio enfrentado atualmente, pode-se dizer em nível nacional, em relação a ocupação desenfreada pelos cidadãos de áreas urbanas de Preservação Permanente (APP) e os conflitos dos direitos fundamentais entre o direito a moradia e o direito a um meio ambiente equilibrado.
Breve perspectiva histórica do nascimento da cidadania
A palavra cidadania vem do latim civitate (Portugal, 2016); por sua
vez, civitatem é tradução latina da palavra grega polis, que quer dizer cidade (cidades-estados antigas). No Dicionário brasileiro significa ‚qualidade ou condição de cidadão. Condição ou dignidade de quem recebe o
título honorífico de cidadão‛, ou ainda ‚condição de pessoa que, como
membro de um Estado, se acha no gozo de direitos que lhe permitem
participar da vida política‛ e também, ‚condição de quem possui direitos
civis, políticos e sociais, que garante a participação na vida política‛.
Essa exploração etimológica é um ponto de partida importante para compreender as ideias, conceitos e práticas que envolvem a cidadania,
porém, além da conceituação etimológica, o mais importante é compreender seu significado ao longo dos tempos, até mesmo para que fiquem
claros os termos integrantes de seu conceito.
A ideia da cidadania é antiga, estando presente já na Grécia1, onde
teria surgido, em uma sociedade em que os homens eram considerados
livres e iguais, considerava-se cidadão aquele nascido em terras gregas
(Polis Grega)2, que era entendida, ao mesmo tempo, como cidade e comunidade política. Assim, o conceito de cidadania pode se confundir com o
de naturalidade na Grécia antiga, visto que cidadão, portador de direito,
era somente os nascidos em solo Grego.
A cidadania nessa época era muito diferente da conhecida atualmente, ou seja, se concretizada pela participação ativa na vida e nas deci-

1

Disponível em: <http://www.dedihc.pr.gov.br>. Consulta em 11-08-17.

2

Cidade-estado Grega. Modelo das antigas cidades gregas. Definição Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org>. Consulta em 01-06-18.
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sões da cidade (BARACHO, 1994, p. 1). Em Roma, a palavra cidadania
era usada para indicar a situação política de uma pessoa e os direitos que
essa pessoa tinha ou podia exercer. Todavia, essa cidadania, tanto na
Grécia como em Roma, estava longe de ser Universal, sendo um direito
de poucos, eis que se excluíam mulheres, escravos, crianças e os estrangeiros, havendo também claramente em Roma a exclusão dos não nobres,
os quais não possuíam nenhuma espécie de direitos.
Já na Idade Média, a cidadania encontrou novos obstáculos decorrentes do feudalismo, sistema presente nesse período, os quais inviabilizaram também sua existência. Segundo T.H. Marshall (1964, p. 9) nos ensina, nos velhos tempos, os direitos se confundiam, pois as instituições
estavam amalgamadas, assim os direitos sociais dos indivíduos eram originários do status desses, o qual também determinava que justiça podiam
esses esperar e onde poderia obtê-la.
Para Marshall (1967, p. 61-75), o conceito de cidadania pode ser dividida em três pilares: civil, política e social. Em suma, a civil é composta
dos direitos necessários à liberdade individual (de ir e vir, de imprensa,
pensamento e fé etc.), o político é o direito de participar no exercício do
poder político, como um membro investido de autoridade ou como eleitor, e, por fim, o social se refere a tudo que vai desde o direito de mínimo
bem estar econômico e segurança ao direito de participar por completo
na herança social e levar a vida de um ser civilizado.
No sistema feudal, também de acordo com Marshall (1967, p. 6175), o status3 não era de cidadania no sentido moderno da expressão, mas
sim era uma marca distintiva de classe e a medida de desigualdade, sendo que não havia um código único de direitos no qual todos os homens
se embasassem, assim, nobre e plebeus, livres e servos, eram investidos
com base em sua participação na sociedade. Não havia princípios de igualdade entre os cidadãos.
Surgido no século XIII, o sistema feudal, sistema esse rural, o poder estava, em sua maioria, concentrado sobre as mãos da Igreja Católica,
assim o sendo durante toda a era medieval, em uma época onde haviam

3

No dicionário brasileiro, significa ‚antrpol condição (de alguém ou de algo) aos olhos do
grupo humano em que vive‛. Consulta em: <https://www.google.com.br>. Consulta em 1108-17.
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crenças e superstições que ditavam a convivência e tornavam a população submissa as vontades da Igreja e de seus governantes, assim, nessa
época, tudo está vinculado a ‚vontade de Deus‛ (Couvre, 2001, p. 18-35).
Assim, é a Igreja quem controla a propriedade privada, o matrimônio, o
direito, o governo e a escravidão, abaixo da Igreja vinham os senhores
feudais, esses sujeitos de Direitos e obrigações perante seus vassalos. Observa-se que o vassalo não é cidadão, mas sim um servo que pouco questionava e muito obedecia, eram os servos e camponeses tratados como
gado, sem escolha sobre seus destinos.
Nesse cenário não poderia existir cidadania, pois entre os gregos a
cidadania era a igualdade entre os homens e o direito de discussão e deliberação para resolver os conflitos, enquanto no feudalismo o poder era
dividido de forma arbitrária e os ditos da igreja eram incontestáveis.
Após esse período, saindo das trevas (como ficou conhecida a Idade Média- época de escuridão e ignorância do povo), segundo Maria de
Lourdes Couver (2001, p. 18-35), já entre o século XV, XIV e XVI denominado de Renascimento (ou Iluminismo – época da Luz), foi a época de
transição do feudalismo para o capitalismo e foi marcado pelo ressurgimento, então, da cidadania, com ascensão da burguesia em luta contra o
feudalismo, já estando o povo voltando a viver núcleos urbanos.
Com o fim da Idade Média, foram os reis que assumiram o poder
político em prejuízo com os senhores feudais, que se tornaram coadjuvantes, tornando a monarquia, aos poucos, absoluta (ODALIA). Todavia,
muito das regras anteriores foram sendo abolidas, concedendo-se maior
liberdade a burgueses e camponeses, tanto para o comércio como, em especial aos camponeses, pudessem ter suas próprias terras. Assim, a servidão, uma característica do sistema feudal, foi aos poucos sendo abolida
de maneira progressiva até a Revolução, quando restaram extintas totalmente.
Foi a Revolução Francesa, ocorrida no final da Idade Média início
da Idade Moderna (Séculos XV e XVI), importante marco opositor as
normas difusas e indiscriminadas do sistema feudal e as normas arbitrárias do regime monárquico ditatorial, tornando o Século XVIII, segundo
Nilo Odalia, um século de muitos processos históricos como a Reforma e
a Contra-Reforma religiosas ou a destruição do Estado monarquista absoluto, tendo anunciado uma relação jurídica centralizada com o estabelecimento das Cartas Constitucionais. Essa relação jurídica centralizada é
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chamada de Estado de Direito (COUVRE, 2001, p. 18-35). Ocorre, assim, o
início da construção do homem comum para o sujeito de direitos civis.
Segundo Maria de Lourdes Manzini (2001, p. 18-35), a proclamação
da igualdade entre os homens foi feita pelas constituições francesa e norte-americana, e reorganizado e ratificado após a Segunda Guerra Mundial pela ONU (Organização das Nações Unidas) com a Declaração Universal dos Direitos do Homem.
No mesmo sentido a autora expõe que no século XVIII que o homem toma consciência de sua situação histórica, não apenas intelectual, a
própria burguesia também toma consciência e percebe sua importância
nas transformações sociopolíticas, econômicas e culturais. Nesse mesmo
século, nasce a ideia de felicidade, não como meta individual, mas sim
coletiva, ou seja, que só pode ser pensada como um projeto de sociedade.
Abrindo-se um parêntese, além dos grandes marcos de ressurgimento da cidadania, está a grande mudança do povo e de sua maneira de
pensar, segundo Bedin (2001, p. 50) nos traz de forma clara e esplêndida,
ocorrida ao longo do tempo, de forma lenta e gradual durante a idade
média, sendo que, nesse período, as ditas verdades supremas apresentadas pela igreja começam a serem questionadas, assim como a ideia de
que uma vez nascido como vassalo, nada poderia mudar sua realidade,
pois tudo era vontade de Deus. O fato é que a Igreja não praticava o que
pregava, tendo passado a ser questionada tanto internamente quanto externamente, não podendo sustentar-se diante da nova realidade que vinha se moldando, em especial com as cruzadas e a perca da importância
inicial do feudo. A conseqüência de tais questionamentos foi a elevação
do homem de mero vassalo para cidadão questionador.
A par disto, embora os séculos anteriores tenham iniciado esse
processo de construção do novo homem, é com a Revolução Francesa e
Americana, nos anos de 1789 e 1776 respectivamente, e mais a Revolução
Industrial, também segundo Nilo Odalia (2005, p. 159-169), que ele deslancha e estendesse até os dias de hoje. Todavia, é a Revolução Francesa a
fundadora dos direitos civis. A natureza do novo cidadão, presente na
Revolução Francesa, tem sua natureza sintetizada pela palavras liberdade, igualdade e fraternidade. Assim, o Estado de Direito surge para trazer direitos iguais entre todos os homens, ainda que perante a Lei, onde
todos passaram a ser considerados iguais pela primeira vez na história da
humanidade.
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Foi a Revolução Francesa também que instaurou de vez a burguesia como classe dominante e o capitalismo como forma de produzir e viver. A burguesia antes de criar a nação, vinha constituindo a cidade e um
jeito de viver, ou seja, o urbano e de homem, o cidadão, em um processo
que se deu ao longo de muitos séculos, em qual em todas as camadas a
cidadania se fazia presente. A Revolução Francesa também significou um
rompimento profundo com o direito que era obtido pelo nascimento, característico do período feudal e também presente já na antiguidade
(COUVRE, 2001, p. 23). Todavia, para Nilo Odalia (2005), porém, o mérito da Revolução Francesa foi acelerar mudanças que ocorreriam naturalmente.
Após a Revolução Francesa, chegando a Revolução industrial, em
substituição a burguesia, nasce uma nova classe, o proletariado. Enfim,
um dos caminhos para compreender a cidadania é observar seu desenvolvimento com o capitalismo, por estar intimamente ligada com a classe
que a instaurou, ou seja, a burguesia.
Não pode olvidar, todavia, conforme bem destaca Nilo Odalia
(2005), que a cidadania é uma construção lenta construção que veio sendo
realizada desde a Revolução Inglesa, já no Século XVII, passando pelas
Revoluções Americana e Francesa e, especialmente, pela Revolução Industrial, com destaque para essa última por ter trazido a nova classe social o proletariado a cena social, o qual, não apenas herdou da burguesia
sua consciência histórica da força revolucionária, como também buscou
ampliar os direitos civis conquistados pela burguesia por meio da Revolução Francesa.
Um dos fatos marcantes que elevou a cidadania ao que conhecemos hoje foi a Carta da ONU (Organização das Nações Unidas) de 1948,
eis que nela restou firmado que todos os homens são iguais perante a lei,
independente de raça, credo ou etnia, lhe sendo conferido o direito de livre expressão, de militar em partidos políticos, sindicatos, movimentos e
organizações da sociedade civil.
Igualmente, outro marco decisivo na história foi a Declaração dos
Direitos do Homem, no fim do Século XVIII, segundo Hannah Arendt
(1989, p. 528), tendo significado que agora o homem, e não os comandos
de Deus ou os costumes da história, seria a fonte da Lei. Portanto, independente dos rumos da história havia concedido a certas camadas sociais, a declaração era o mesmo tempo a amostra de que o homem se liberCidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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tava desses conceitos, assim como era um meio de proteção desses nos
Estados em que haviam nascido. Era o homem agora o único soberano
em questão de lei, da mesma forma em que o povo era o único soberano
em questão de governo.
Assim, o cidadão não é mais dependente de sua condição social e
econômica, de seu sexo ou da vontade de Deus, para atingir esta condição, sendo ela alcançada pelo simples fato de sua existência como ser
humano, a quem se mostra como conditio sine qua non4 a fruição e exercício de, no mínimo, os direitos que lhe são fundamentais, essenciais.
No que diz respeito aos deveres, a Carta estabelece que cabe aos
homens fazer valer os direitos para todas as pessoas, ter responsabilidade
pelo grupo social, respeitar e cumprir as normas e leis elaboradas e decididas coletivamente. Igualmente, foi conferido a todos os homens o direito a um salário digno, à saúde, a educação, ao lazer e a habitação. É importante assinalar, por fim, que os direitos da cidadania são, ao mesmo
tempo, deveres, o que caracteriza assim a força social perante o Estado.
Todos esses direitos e deveres deram ao homem o pleno exercício
da cidadania, como um membro pleno e igual da sociedade. A cidadania
é a conquista de tais direitos e o cumprimento dos deveres, sendo através
dela que o indivíduo pode exercer seu papel fundamental no desenvolvimento da sociedade, lutando por melhores garantias individuais e coletivas e por direitos essenciais.
Breve perspectiva histórica da moradia como um direito
Nos tempos feudais, na Idade Média e Idade Moderna, a visão de
moradia era muito diferente da atual, estando intimamente ligada aos
conceitos pregados pela igreja, em relação a ‚vontade de Deus‛ e condições de nascimento das pessoas, as quais na época, conforme já visto, limitavam seus direitos e determinavam suas condições de vida.
Na Idade Média, conforme destacado por Bedin (2001, p. 37) em
seu brilhante trabalho de pesquisa, a moradia era cedida pelo senhor
feudal, que dava a seus vassalos, uma vez que a figura do cidadão não

4

Expressão em latim que pode ser traduzido como ‚sem a/o qual não pode ser‛. Disponível
em: <https://pt.wikipedia.org>. Acesso em: 12-08-17.
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existia ainda, toda a proteção e sustento necessário, em troca de seus serviços e fidelidade. Assim, a moradia não era vista como um Direito fundamental e sinônimo de dignidade humana, mas sim algo a ser conquistado mediante um pacto e mediante uma contra partida (trabalho e proteção ao senhor etc.), oriunda dessas.
A moradia como um Direito, passou a ser historicamente abrangida pelas Constituições de modelo social, sendo essas importantes precedentes históricos, tendo lançado as primeiras diretrizes sobre o direito à
moradia digna (GAZOLLA, 2008, p. 50).
De forma pioneira, assim, a Constituição Mexicana de 1917 dispôs,
em seu artigo 4º, o direito a moradia digna, ao estabelecer que ‚Toda família tem direito a desfrutar de moradia digna e decorosa‛5, remetendo a
uma lei regulamentadora os instrumentos necessários para a consecução
desse direito.
Na Alemanha, nesse mesmo sentido, a Constituição de Weimar (alemão: Weimarer Verfassung) reconheceu o direito e a importância do
acesso a terra, prevendo o parcelamento e utilização do solo, conferindo
ao Estado o dever de planejar a ocupação do solo para que todos tivessem acesso a moradia. Assim, a Constituição de Weimar representou o
auge da crise do Estado Liberal do século XVIII e a ascensão do Estado
Social do século XX, sendo o marco do movimento constitucionalista que
consagrou direitos sociais.
O processo que consagrou a moradia digna como um direito está
ligado a mudança e a uma nova universalidade dos direitos fundamentais. A Declaração Universal dos Direitos do Homem da ONU (1948) representa forte marco nessa trajetória e a constatação da existência dessa
nova fase, retirando-se de seu preâmbulo os seguintes dizeres que retratam esse fato:
(...) Considerando que, na Carta, os povos das Nações Unidas proclamam, de novo, a sua fé nos direitos fundamentais do Homem,
na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres e se declaram resolvidos a favore-

5

Texto original em espanhol ‚Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y
decorosa‛. Traduzido pela autora do artigo Marjara Garcêz Maciel.
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cer o progresso social e a instaurar melhores condições de vida
dentro de uma liberdade mais ampla; (...). (ONU, 1948)

Nessa Declaração, pela primeira vez em nível internacional, segundo Sarlet (2011) os chamados direitos econômicos, sociais e culturais,
dentre eles o direito a moradia, foram previstos expressamente na condição de direitos humanos e fundamentais, sendo essencial para os movimentos internacionais surgidos na evolução desse direito à moradia. Assim, a partir das linhas gerais traçadas pela ONU (Organização das Nações Unidas), a moradia como um direito fundamental passou a ser reconhecida expressamente em vários tratados e documentos internacionais.
Também segundo Sarlet (2011), ais de 50 Constituições, na esfera
internacional, reconhecem expressamente um direito fundamental à moradia, de uma maneira mais afinada e de acordo com as diretrizes da
ONU (Organização das Nações Unidas).
No Brasil, os direitos sociais, dentre eles o direito a moradia, foi
tratado pela primeira vez na constituição de 1934, influenciada pelas
constituições do México e da Alemanha, já citadas anteriormente, tendo
dedicado um título (Título IV) inteiro sobre a ordem econômica e social,
consagrando ambas em seu artigo 115, que dispunha: ‚A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da Justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que possibilite a todos existência digna.
Dentro desses limites, é garantida a liberdade econômica‛.
Proibiu-se, portanto, o exercício da propriedade contra o interesse
social e coletivo, além do artigo 113, número 17 e 34, prever o dever do
poder público em amparar os que estiverem em indigência, permanecendo as perspectivas sociais da Constituição de 1934, nas constituições posteriores.
As carências de moradia têm origem também nas migrações cada
vez mais crescente em direção as cidades, em especial aos grandes centros urbanos, surgindo diversos desafios diante da demanda desorganizada. Assim, na intenção de formular a política nacional de habitação e
de planejamento territorial no Brasil, criou-se a Lei Federal n º 4.380 com
a declarada intenção de estimular a construção de habitações e financiamento da casa própria, o que, devido as crises econômicas no País, não se
concretizou.
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No caso do Brasil, a Constituição Federal assegura aos cidadãos os
direitos de votar para escolher os representantes do Legislativo e do executivo, bem como o direito de se candidatarem a estes cargos. Foi dado
também ao cidadão o direito de apresentar projetos de lei, participar de
plebiscito, o direito de propor certas ações judiciais, etc. A par disso, a
Constituição prevê a participação obrigatória de representantes da comunidade em órgãos de consulta e decisão sobre os direitos da criança e
do adolescente, bem como na área da saúde e da educação. Esta participação configura o exercício de direitos da cidadania e é muito importante
para a democratização da sociedade.
Porém, o direito a moradia como conhecemos hoje e como consta
em nossa Constituição Federal atualmente, foi incorporado apenas no
ano 2000, com a Emenda Constitucional nº 26 6, que deu redação ao artigo
6º na época7, cuja a redação hoje é dada pela Emenda Constitucional nº
908, apesar da previsão internacional muito anterior. Assim, o Brasil deixou de tratar a população de baixa renda por políticas pública de cunho
desagregador, porém, o direito a moradia já era reconhecido pela jurisprudência e pela doutrina pátria, muito antes de sua inserção no texto
constitucional.
O direito a moradia está ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, também consagrado pela Constituição Federal brasileira, es-

6

Art. 1o O art. 6o da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: ‚Art. 6o
São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição‛.
7

‚Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição‛ (BRASIL. Constituição de
1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>).
8

‚O art. 6º da Constituição Federal de 1988 passa a vigorar com a seguinte redação:"Art. 6º
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte,
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição‛.
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se expresso em seu artigo 1º, inciso III9, sendo considerado o mínimo existencial ao ser humano.
Sua delimitação etimológica ou conceitual não basta para definir o
Direito a moradia digna, sendo os conceitos de dignidade analisados com
os casos concretos, porém com base em conceitos e visões sociais préestabelecidas. Segundo Osório (2004, p. 17-37) nos ensina, apesar de devidamente positivado, a falta de apontamento de requisitos mínimos para a consecução da moradia adequada, evidencia uma grande distância
entre as normas e as práticas.
Em uma definição conceitual das palavras envolvidas no contexto
do direito a moradia, temos as expressões estar, morar, residir, habitar e
viver, o que se encontra intimamente ligado a um complexo de condições
materiais mínimas de subsistência, ou seja, quanto mais satisfeitos os direitos sociais, mais intenção será a fruição de uma vida digna pelo homem.
O direito de moradia como um exercício de cidadania e o desafio atual
das APPS urbanas em áreas consolidadas e da colisão de direitos
fundamentais no Brasil
Não restam dúvidas que a moradia é desde os tempos remotos
uma necessidade fundamental dos seres humanos. A ausência de número
de moradias e o grande problema que representa a falta dela para tantos
cidadãos, além de proceder de um passado histórico, é fruto não só de
ausência de políticas públicas, mas, também de uma política que sempre
esteve voltada para os interesses individuais dos seres de uma determinada condição financeira, deixando de lado os menos favorecidos, burlando, assim, todos os tratados internacionais e os direitos sociais garantidos pela Constituição Federal (FREITAS, 2014).
De fato, no Século XX, o grande e desenfreado crescimento urbano
mundial, provocou inúmeras mudanças territoriais e sociais, com tal
crescimento vieram as diferenças sociais, a degradação ambiental, entre
outros problemas. No centro dessa balança problemática temos políticas

9

‚Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos: (...) III- a dignidade da pessoa humana‛.
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públicas ineficazes, incapazes de fazer cumprir os direitos sociais, e um
Estado omisso na proteção ambiental que deveria, ainda que minimamente, prestar tal proteção de maneira eficaz.
Sabe-se que a realidade social é dinâmica e está em constante transformação, porém é imutável o fato de, além do garantido pela Constituição Federal como um direito social, a moradia digna e adequada representa um direito humano, também reconhecido pela ONU (Organização
das Nações Unidas).
Em uma análise conjunta entre cidadania e a moradia como um direito, ou seja, como conhecemos e como disciplinada hoje em dia, analisando seus surgimentos e evoluções ao longo da história, resta consolidado que ter moradia digna, faz parte de, muito mais que um direito, um
exercício de cidadania, compreendido entre um dos direitos dado ao cidadão.
A efetivação desse direito, assim como o de tantos outros direitos
sociais, representa um desafio, porém, em relação ao direito a moradia
digna o desafio é ainda maior, pois, por muitos anos, desde o início, os
processos de ocupações foram ignorados pelo Poder Público e pelos meios em que ocorriam, sendo que freqüentemente se davam em áreas em
que se compromete o meio ambiente, resultando em um crescimento desordenado das cidades brasileiras e condenando boa parte da população
a viver em áreas de assentamentos informais, boa parte deles de proteção
ambiental, entre elas as chamadas APP (Área de Preservação Permanente) (SANTOS, 1994, p. 157-174).
Antes de entrar no problema em si, cabe esclarecer que o grande
crescimento da consciência ecológica, bem como da necessidade de resolução dos problemas oriundos do crescimento desordenado das cidades,
deve-se em especial pelos impactos ambientais ocorridos nas últimas décadas, provocados pelo próprio ser humano e com reflexos em toda a
humanidade. A degradação ambiental chega a um nível tão alarmante
que não apenas a qualidade de vida preocupa, mas sim a própria existência de vida.
A Constituição Federal brasileira, em seu título II, artigo 225, dispôs sobre o direito ao ambiente equilibrado, o elevando a um direito
fundamental de todos e um dever do Poder Público e da coletividade, defendê-lo e preservá-lo, essencial a vida, sendo uma nova forma de proteCidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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ção de tal direito. Além disso, a Constituição Federal de 1988 inseriu
também a defesa do meio ambiente como princípio de ordem econômica,
em seu artigo 170, inciso VI, o que significa que toda atividade de produção econômica deve respeitar o meio ambiente.
Portanto, é claro e inegável a importância dada pela Constituição
Federal à questão ambiental e o status constitucional dado a tutela do
meio ambiente, tudo em prol, principalmente, ao direito de cada ser humano a um ambiente sadio e que possa lhe dar qualidade de vida
(MELO, 2010, p. 37).
Em mesmo nível de proteção e elevado a direito fundamental está
também o direito a moradia, ou seja, ambos tutelados constitucionalmente, portanto, quando ambos os direitos estão no mesmo espaço e com interesses e posição conflitantes, há conflito de direitos fundamentais.
A questão a ser respondida é: como então resolver a situação da
ocupação de áreas de Preservação Permanente urbanas em áreas consolidadas e que trazem contínuos prejuízos ao meio ambiente sem, por outro
lado, retirar de um número razoável de pessoas o acesso à moradia?
Para melhor compreensão, área urbana consolidada em nível não
Municipal, é aquela que é definida como área urbana por lei; possui no
mínimo três dos seguintes itens de infra-estrutura urbana implantada:
malha viária, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos, rede de
abastecimento de água e energia; e tem densidade demográfica superior
a 50 (cinqüenta) habitantes por hectare, considerada a área inserida no
perímetro do parcelamento urbano10.
Já as Áreas de Preservação Permanentes (APP) são tuteladas pelo
capítulo II, do Código Florestal 12.651/2012. Em suma, são áreas ambientalmente protegidas, com territórios cheios de vegetações nativas que
propiciam um ambiente sadio. É regulamentada de acordo com o inciso
III, § 1º do artigo 225 da Constituição Federal.
Não se deve esquecer que, na grande maioria, a ocupação dessas
áreas tem origem na falta de efetivação de Políticas Públicas eficazes e no
crescimento desordenado dos espaços urbanos. Porém a resolução do
questionamento em uma situação onde direitos fundamentais estão em

10

Material Disponível em: <https://www.google.com.br>. Acessado em: 20-08-2017.
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conflito, se faz necessária a construção argumentativa de acordo com os
casos concretos, sendo um desafio a ser vencido pelo interprete da norma, ou seja especialmente pelo Poder Judiciário, ao medir a proteção ao
meio ambiente equilibrado e o direito de moradia do ser humano
(CANOTILHO, 1994).
Inevitavelmente o julgador ou o interprete da norma irá limitar um
dos direitos envolvidos, tendo como pressuposto o princípio da Unidade
Constitucional, devendo respeitar e considerar o princípio da necessidade e buscar uma solução harmoniosa, de acordo com o caso analisado.
Conclusões
Da análise dos dados trazidos para o estudo pode-se deduzir que o
a moradia como um direito restou um grande avanço para a humanidade, fazendo tal direito um dos meios do homem exercer a cidadania plena, fazendo parte dos direitos oriundos dessa.
A questão da moradia em nossa sociedade atual significa uma busca
constante por soluções e respostas, em razão do caráter dinâmico da realidade, devendo ser reconhecido, protegido e efetivado através de políticas
públicas específicas a serem desenvolvidas. Desse modo, é sabido que não
basta apenas ter moradia, mas é necessário tê-la de forma ‚digna‛.
Da análise do ordenamento jurídico aplicado ao caso, resta também claro a tutela constitucional dada ao direito de moradia e ao direito a
um meio ambiente equilibrado, tornando ambos direitos fundamentais.
Trata-se de um impasse onde deve ser colocado na balança a degradação ambiental do planeta e a necessidade de moradia do homem,
especialmente da população de baixa renda que é pressionada para as áreas marginais das cidades.
Ver a ocupação de certas áreas de especial interesse ambiental como ato antiético, significa deixar de enfrentar a fundo o verdadeiro problema, já que a população de baixa renda que recorre à ocupação de áreas
de preservação o faz por falta de opção, e normalmente com a omissão ou
conivência do Poder Público. Em contra partida, não se pode ignorar o
risco a saúde e a vida da população, que representa a ocupação irregular
das APPs (áreas de Preservação Permanente).
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O fato é que as repostas não podem ser dadas de maneira pronta e
universal, mas sim devem ser buscadas e analisadas pelos interpretes da
norma, de acordo com o caso em análise, buscando-se uma decisão justa
e harmônica entre os direitos fundamentais em conflito.
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11. O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E A GESTÃO DOS RISCOS
SOCIOAMBIENTAIS DOS AGROTÓXICOS NO BRASIL:
PROBLEMATIZAÇÕES A PARTIR DO PROJETO DE LEI Nº
3.200/2015
Andrey Luciano Bieger
Pamela Bier Belló
Reginaldo Pereira

Introdução
O Projeto de Lei n.º 6.299 de 2002 – a seguir denominado apenas
por PL – e os projetos que a este foram aglomerados, visam alterar a Lei
Federal n° 7.802 de 1989, a qual disciplina uma série de questões a respeito dos agrotóxicos no Brasil, inclusive sua liberação. O PL recebe, por alguns, o sugestivo nome de ‚Pacote do Veneno‛, pois tem suscitado uma
série de indagações a respeito do seu conteúdo, uma delas é a observância ao princípio da precaução. O presente artigo pretende analisar a metodologia de análise de riscos proposta pelo Projeto de Lei n. º 3.200/2015
e sua correspondência ao princípio da precaução.
A regulamentação dos agrotóxicos é tema complexo que enseja dificuldades pelos órgãos responsáveis pela avaliação e liberação no mercado, diante do antagonismo de resultados no que se refere a avaliação
de mutagenicidade, carcinogenicidade e teratogenicidade desses produtos. Segundo Grisolia (2005, p. 301-302) de um lado, ‚testes enviados pe-
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las empresas que apresentam certificados de boas práticas laboratoriais,
com assinaturas de auditorias externas e declaração de cumprimento de
protocolos reconhecidos internacionalmente‛ apontam, quase sempre,
para resultados negativos no que se refere aos aspectos objetos da avaliação. Por outro lado, há ‚bancos de dados onde estão indexadas revistas
científicas de renome internacional‛ que mostram resultados contrários,
indicando a presença de ingredientes ativos de agrotóxicos. Essa divergência de resultados indica, por si só, a possibilidade de aplicação do
princípio da precaução.
Desta forma, o objetivo geral deste artigo é analisar a sistemática
de análise de riscos proposta para o PL n.º 3.200/2015 em face do princípio da precaução. Em correspondência, o problema desenha-se como: A
metodologia de análise de risco proposta pelo PL é legítima frente ao
princípio da precaução?
Na primeira parte, identifica-se a alteração que o PL n.º 3.200/2015
visa dar à Lei 7.802/89. Para tanto, adentra-se na diferenciação entre aspectos das duas espécies normativas. Na segunda parte, aborda-se a classificação relacionada ao perigo, ao risco e ao risco residual, expondo as
suas diferenças. Com isso demonstra-se, ainda que de maneira simplificada, quais são as situações que comportam a aplicação do princípio da
precaução. A partir da utilização de uma teoria tripartite do risco, adotase o critério de que a tolerabilidade do risco é ditada pela sua imprevisibilidade. Assim, pode-se discutir a possibilidade de aplicação do princípio da precaução a partir da previsibilidade dos riscos trazidos pela utilização de agrotóxicos. Na última parte, adentra-se no conteúdo próprio
do princípio da precaução.
A pesquisa encontra-se em uma fase inicial, de maneira que algumas respostas ainda permanecem latentes. A metodologia é analítica, utilizando-se da pesquisa bibliográfica e documental direta para a sua construção.
Alterações na sistemática de avaliação de agrotóxicos: da identificação
do perigo para a análise do risco
A Lei Federal n° 7.802 de 1989, que dispõe sobre agrotóxicos no
Brasil, estabelece determinados critérios para registro desses produtos,
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estabelecendo regras que proíbem o registro e a consequente utilização
de agrotóxicos que ofereçam perigo ao ser humano e ao meio ambiente.
O Projeto de Lei n° 3.200 de 2015 – apensado, juntamente com outros, ao Projeto de Lei nº 6.299 de 2002, conhecido como ‚Pacote do Veneno‛ – propõe, dentre outros aspectos, alteração em relação aos critérios
de avaliação para proibição de agrotóxicos, produtos estes renomeados
no PL como ‚defensivos fitossanitários‛.
Atualmente, a Lei Federal n° 7.802/1989 (Brasil, 1989), no artigo 3º,
caput e parágrafo 6º, alínea ‚e‛, dispõe que os agrotóxicos ‚só poderão ser
produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados, se
previamente registrados em órgão federal‛, e que é proibido o registro de
produtos ‚que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes
de laboratório, com animais, tenham podido demonstrar, segundo critérios técnicos e científicos atualizados‛.
O Decreto n° 4.074 de 2002 (Brasil, 2002), que regulamenta a Lei
Federal n° 7.802/1989, dispõe no mesmo sentido em seu artigo 31, determinando que é proibido o registro de agrotóxicos quando considerados
teratogênicos, carcinogênicos, mutagênicos, que provoquem distúrbios
hormonais, que se revelem perigosos para o homem e que causem danos
ao meio ambiente.
Nota-se nos dispositivos mencionados a proibição de utilização de
agrotóxicos que ofereçam perigo.
Recentemente entrou em vigor no Brasil a Instrução Normativa n°
2, de 9 de fevereiro de 2017, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, que disciplina a avaliação
de risco em relação aos produtos agrotóxicos. Em seu artigo 2°, inciso II,
considera avaliação de risco ambiental o ‚processo que avalia a probabilidade de que um efeito ecológico adverso possa ocorrer, ou esteja ocorrendo, como resultado da exposição a um ou mais agentes estressores‛.
No inciso XII, considera ‚risco‛ como a ‚probabilidade de ocorrência de
um efeito adverso em um organismo, sistema ou (sub)população, em virtude da exposição a um agente estressor, sob circunstâncias determinadas‛ e, no inciso XIII, dispõe que ‚risco aceitável‛ é o ‚nível de dano tolerável frente aos objetivos de proteção, que depende das incertezas, de
dados científicos, ambientais, sociais, econômicos e de fatores políticos e
também do benefício que surge do uso do(s) ingrediente(s) ativo(s)‛.
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Constata-se que a mencionada Instrução Normativa n° 2 apresenta
conceitos acerca de termos até então não disciplinados pela legislação no
tocante a avaliação de risco, dentre os quais está o da própria ‚avaliação
de risco‛ e o de ‚risco aceitável‛1.
Como metodologia científica, a avaliação de risco se destina a ‚gerenciar a utilização de substâncias químicas potencialmente tóxicas ao
homem e ao meio ambiente‛. Ainda que muitas críticas lhe sejam direcionadas, ‚[o] sistema de avaliação de risco para a saúde humana e ambiental tem sido adotado por muitos países para classificar os agrotóxicos
durante os procedimentos de registro‛ (Grisolia, 2005, p. 307).
O Projeto de Lei n° 3.200/2015 propõe alteração que substitui o
termo ‚perigo‛, previsto na atual legislação dos agrotóxicos (Lei
7.802/1989) pelo termo ‚risco inaceitável‛ ao se referir a proibição de agrotóxicos, indicando haver uma medida aceitável de risco.
O termo ‚risco inaceitável‛ vem disposto no artigo 22, alíneas ‚c‛,
‚d‛, ‚e‛, ‚f‛, do PL 3.200/2015 (Brasil), que determina a proibição do registro de defensivos fitossanitários:
c) que revelem um risco inaceitável para características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, de acordo com os resultados
atualizados de experiências da comunidade científica;
d) que revelem um risco inaceitável para distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, de acordo com procedimentos e experiências atualizadas na comunidade científica;
e) que revelem um risco inaceitável mais perigoso para o homem
do que os testes de laboratório, realizados com animais ou através
de métodos alternativos, tenham podido demonstrar, segundo critérios técnicos e científicos atualizados;
f) cujas características revelem um risco inaceitável para saúde humana, meio ambiente e agricultura, segundo critérios técnicos e científicos atualizados.

A alteração desta classificação encontra-se em discussão no Brasil.
O PL 3.200/2015 utiliza o termo ‚risco‛ para se referir à proibição de determinados agrotóxicos, ao invés do termo ‚perigo‛, como disposto na

1

O artigo 11 da Instrução Normativa dispõe que para a avaliação de risco deverão ser conduzidos estudos em ‚Boas Práticas de Laboratório e em Boas Práticas Agrícolas em consonância com as diretrizes e protocolos reconhecidos e com as orientações do Ibama‛
(IBAMA, 2017).
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Lei Federal n° 7.802/1989. A proposta de alteração ‚(...) sugere, no âmbito
das doenças crônicas não transmissíveis e do câncer, que seja feita a ‘análise de riscos’ dos agrotóxicos ao invés da ‘identificação do perigo’‛
(INCA, 2018).
Para o Instituto Nacional de Câncer – INCA o termo ‚identificação
do perigo‛, além de estar previsto na Lei nº 7.802/1989, sempre foi usado
no Brasil e é o critério atualmente indicado como ideal na União Europeia
para o registro de produtos agrotóxicos. Com relação ao termo ‚perigo‛
pode ser definido como ‚a propriedade inerente de um agente químico
com potencial de causar efeitos tóxicos sobre a saúde humana e o meio
ambiente‛ (INCA, 2018).
O ‚risco‛ pode ser caracterizado como a ‚probabilidade de ocorrência de um efeito tóxico para a saúde humana e o meio ambiente‛. A
‚análise de riscos‛ conforme proposto no PL visa estabelecer um ‚limite
permitido de exposição‛ aos produtos agrotóxicos. Esse parâmetro, contudo, desconsideraria questões como: ‚a periculosidade intrínseca dos
agrotóxicos, o fato de não existir limites seguros de exposição a substâncias mutagênicas e carcinogênicas e o Princípio da Precaução‛, possibilitando ‚o registro de agrotóxicos com características teratogênicas, mutagênicas e carcinogênicas, colocando em risco a saúde da população exposta a esses produtos e o meio ambiente‛ (INCA, 2018).
De acordo com o Relatório do Programa de Análise de Resíduos de
Agrotóxicos em Alimentos – PARA, apresentado em 2016 pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA:
A caracterização do risco é o processo de combinação das avaliações de perigo, de dose-resposta e de exposição para determinar a
probabilidade de ocorrência dos efeitos adversos de um resíduo de
agrotóxico a um indivíduo ou população, sob condições específicas
de exposição. (ANVISA, 2016, p. 108)

Para a caracterização do risco dietético agudo, a Anvisa (2016, p.
108) informa que é comparado o resultado da IMEA (Ingestão Máxima
Estimada Aguda)2 de cada detecção com a respectiva DRfA (Dose de Re-

2

‚A exposição aguda é estimada a partir do cálculo da Ingestão Máxima Estimada Aguda
(IMEA), verificada para cada amostra monitorada. A IMEA é definida como a quantidade
máxima estimada de resíduo de agrotóxico em alimentos consumida durante um período
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ferência Aguda)3, de maneira que ‚o risco é considerado aceitável quando a IMEA é menor ou igual à DRfA do agrotóxico em questão‛.
O Relatório PARA de 2016 da Anvisa (2016, p. 108) apresenta dados que demonstram a existência de exposição de seres humanos a quantidades de agrotóxicos acima das consideradas aceitáveis, ainda que a
metodologia científica utilizada considere improvável e portanto, não seja levado em consideração, ‚que um indivíduo consuma grande quantidade de dois ou mais alimentos diferentes, em um curto período de tempo, contendo resíduos do mesmo agrotóxico nas maiores concentrações
detectadas no monitoramento‛.
Fato que demonstra o aspecto deficiente das metodologias atualmente aplicadas para avaliação de risco relacionado aos agrotóxicos pode
ser constatado em trecho do Relatório PARA de 2016, no qual a ANIVISA
(2016, p. 111) esclarece acerca dos ditiocarbamatos, explicando que ‚não
foi possível realizar uma avaliação inequívoca do risco agudo, visto que
os agrotóxicos pertencentes a este grupo possuem diferenças de toxicidade‛ e que ‚a metodologia analítica existente para análise dessas substâncias não é capaz de distinguir qual foi o agrotóxico aplicado‛.
Há também outros fatores que interferem na análise de risco de determinados agrotóxicos, como, por exemplo, a sobrecarga da rotina laboratorial da Anvisa, que acaba postergando pesquisas imprescindíveis
(Anvisa, 2016, p. 21). No Relatório PARA de 2016 a Anvisa (2016, p. 21)
manifesta que ‚devido à necessidade de metodologia específica‛ a análise dos agrotóxicos glifosato e 2,4-D, ‚sobrecarrega a rotina laboratorial e
deve-se, portanto, avaliar em quais casos a pesquisa é efetivamente imprescindível‛. Referida Agência informa que ‚pretende pesquisar esses
agrotóxicos a partir dos próximos monitoramentos, priorizando-se as culturas em que essas substâncias são mais utilizadas‛.
Para a Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ (Dossiê, 2018, p. 144),
de acordo com a proposta sugerida pelo PL, a proibição de agrotóxicos

de até 24 horas, expressa em miligrama de resíduo por quilograma de peso corpóreo
(mg/kg p.c.)‛ (ANVISA, 2016, p. 108).
3

‚A Dose de Referência Aguda (DRfA) é a quantidade estimada do resíduo de agrotóxico
presente nos alimentos que pode ser ingerida durante um período de até 24 horas, sem causar efeito(s) adverso(s) à saúde, expressa em miligrama de resíduo por quilograma de peso
corpóreo (mg/kg p.c.)‛ (ANVISA, 2016, p. 106).
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‚ficará restrita às situações consideradas como sendo de ‘risco inaceitável’ para os seres humanos ou para o ambiente‛. Ocorre, que a literatura
nacional e internacional vem demonstrando que essa metodologia de avaliação de risco apresenta limites importantes a serem considerados. Segundo a Fiocruz:
As limitações mais importantes se referem ao distanciamento da
realidade de exposição humana mediante o consumo de alimentos,
exposição ambiental e na atividade laboral. Isso ocorre porque a
avaliação para o registro de agrotóxicos no Brasil e em outros países não leva em conta que agrotóxicos e outros agentes químicos
podem atuar por meio de mecanismos de ação semelhantes, potencializando os efeitos tóxicos para seres humanos, que podem desencadeados mesmo se os níveis de resíduos de agrotóxicos estejam dentro dos níveis permitidos para exposição dietética, como
mostrado na literatura científica internacional. Os estudos experimentais que dão base aos cálculos desses limites e condições de segurança são realizados em animais de laboratório em condições
muito distintas da realidade, utilizando o ingrediente ativo na sua
forma mais pura e livre de contaminantes e adjuvantes, além do fato que os animais estudados só recebem o agrotóxico por uma única fonte (alimento, água, através da pele ou via inalação), desconsiderando que as pessoas estão expostas por diferentes fontes ao
mesmo tempo. Mesmo que sejam imputados fatores de incerteza às
doses testadas em animais de laboratório, os mecanismos toxicológicos e as consequentes manifestações dos efeitos e doenças, não
são simplesmente de caráter quantitativo mas definido por essas
variáveis já apontadas. (FIOCRUZ, 2018, p. 14-15)

Aqui não se está nem a considerar a hipótese dos grupos hipersensíveis , que simplesmente não restam resguardados quando se trata de
produtos agrotóxicos.
5

4

O Dossiê Científico e Técnico contra o Projeto da Lei do Veneno (PL 6299/2002) e a favor
do Projeto de Lei que instituiu a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos é uma compilação de 15 notas técnicas já lançadas contra a PL 6299/2002, e é organizado pela Associação
Brasileira de Saúde Coletiva – Abrasco e pela Associação Brasileira de Agroecologia – ABA
e busca dar embasamento científico para as discussões sobre o tema (ABRASCO/ABA,
2018).
5

Em atenção aos grupos hipersensíveis, ‚Atualmente, quando os órgãos regulamentadores
estabelecem limites de exposição aos agrotóxicos com base em estudos experimentais em
animais de laboratório e em estudos epidemiológicos, os subgrupos ou indivíduos hipersensíveis não estão protegidos. O fator de incerteza considerado nos cálculos da dose diária
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Constata-se, portanto, a inexistência de metodologia analítica apta a
distinguir determinados tipos de agrotóxicos e, inclusive, a inaplicabilidade a contento das metodologias existentes em relação a esses produtos utilizados nos alimentos que chegam ao consumo humano e ao meio ambiente, demonstrando lacunas que podem estar ocasionando sérios riscos à saúde das presentes e futuras gerações, ferindo, assim, direitos fundamentais
como à vida, à saúde, à alimentação.
Com a alteração proposta no PL 3.200/2015 a situação envolvendo
a proibição ou não de determinados agrotóxicos enseja dúvidas ao que se
considera atualmente como exposição aceitável ou inaceitável do ser humano a esses produtos, suscitando análise mais detalhada acerca dos
termos ‚perigo‛, ‚risco‛, ‚risco residual‛ e do Princípio da Precaução.
Perigo, risco, e risco residual
A partir da adoção de uma teoria tripartite do risco, adota-se o critério de que a tolerabilidade do risco é ditada pela sua imprevisibilidade.
Assim, pode-se discutir a possibilidade de aplicação do princípio da precaução a partir da previsibilidade dos riscos trazidos pela utilização de
agrotóxicos.
Antes de se adentrar a aplicação do princípio da precaução, deve
se ter em mente, ainda que de maneira superficial, as situações que ensejam a aplicação do princípio da precaução. Para tanto, torna-se necessário
uma diferenciação acerca dos elementos risco e perigo.

aceitável e no limite máximo de resíduos é de dez vezes, por causa da variabilidade genética entre indivíduos da mesma espécie, isto é, divide-se a dose mais alta em que não se observa efeito tóxico adverso por dez. Esse valor, assim obtido, não nos dá segurança de sua
amplitude de proteção. As análises toxicológicas em populações de animais por meio do log
probit demonstraram que o fator de redução de dose em dez vezes não protege a população
de animais hipersensíveis. No homem, a aplicação desse fator de segurança é ainda menos
adequada, pois a população humana é muito mais heterogênea e as exposições ambientais,
o estado de saúde, o sexo, a idade e a condição nutricional atuam como fatores adicionais. O
raciocínio do toxicologista, nesse caso, é de que a população de indivíduos hipersensíveis é
tão pequena que não merece consideração. As legislações trabalhistas atuais protegem crianças, adolescentes e gestantes, mas não os hipersensíveis. No caso dos agricultores, que estão expostos a uma multiplicidade de agrotóxicos, a população de hipersensíveis pode ser
considerável. Vários subgrupos podem ser hipersensíveis a pelo menos um grupo químico
nos diferentes grupos químicos de agrotóxicos existentes‛ (GRISOLIA, 2005, p. 321).
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A pedra-de-toque capaz de diferenciar o risco do perigo é a previsibilidade do resultado. ‚O risco é um perigo pressentido, mas não comprovado; o perigo é um risco de altíssima probabilidade. A fronteira entre os dois é, teoricamente, a da previsibilidade, que se debate com o ineliminável obstáculo da finitude do conhecimento humano‛ (GOMES,
2007, p. 151). Este elemento, previsibilidade, está relacionada com a própria verificação do fenômeno, seus efeitos, sua lesividade e, até mesmo,
seu alcance, o que nos leva a dizer que o risco desdobra-se sobre dois elementos: a probabilidade de ocorrência de um evento e o potencial lesivo deste (GOMES, 2007, p. 152). Uma alta probabilidade representa o perigo; a baixa probabilidade, confundindo-se com possibilidade, representa o risco.
Próxima a esta topologia encontra-se o risco residual, o qual se difere em termos tênues destes. ‚O risco residual é o perigo desqualificado,
o risco cuja potencialidade lesiva já não obriga à adopção de medidas
preventivas, simplesmente o risco que, em nome do bom-senso, deve ser
tolerado pela comunidade (...)‛ (GOMES, 2007, p. 152). Seja de forma cumulada, seja de forma alternada, esta categoria é permeada por dois elementos: incerteza de grau máximo e tolerabilidade (GOMES, 2007, p.
157). Quer se dizer, com isto, que ‚o risco residual pode resultar da impossibilidade de prever a ocorrência de determinado fenómeno e de aderir os seus efeitos, daí decorrendo a necessidade de, em razão da natureza
das coisas, o incorporar na reserva de tolerabilidade social‛ (GOMES,
2007, p. 157).
Em uma variação terminológica, em um conceito tripartite de risco,
o perigo representa a considerável probabilidade; risco é a possibilidade
ou não exclusão; já o risco residual é expressado pela impossibilidade de
exclusão da hipótese de ocorrência de um evento lesivo por recurso às
mais recentes técnicas de minimização do risco (BREUER apud GOMES,
2007, p. 153-154).
Nesta proposta, ‚[o] risco é tanto mais tolerável quanto imprevisível, ou seja, sua tolerabilidade é o resultado da equação entre o dever de
evitação de risco que impede sobre o Estado – que aumenta na proporção
da sua previsibilidade – e a necessidade de respeitar uma margem (variável em função dos interesses em jogo)‛ (Gomes, 2007, p. 153). Visto desta forma, quanto mais imprevisível o risco for, mais tolerável ele é, o que
resulta no dever de evitação de risco que o obrigado Estado e a necessi-
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dade de respeitar uma margem mínima de liberdade social (GOMES,
2007, 153).
A não observação destes critérios pode produzir situações de riscos a bens jurídicos tutelados, como, por exemplo, à saúde humana e ao
equilíbrio ecológico.
Princípio da precaução
As origens do princípio da precaução dão-se na década 1976, na
Alemanha, com o chamado vorsorgeprinzip. A fonte de inspiração do
princípio encontra-se na legislação ambiental alemã, especificamente no
artigo 5 da Lei Federal sobre a proteção contra emissões (BundesImissionschutzgesestz = BImSchG) de 1974 (GOMES, 2007, p. 170).
No entanto, a apropriação do princípio da precaução é tida pelo
Direito Internacional, a qual se dá, inicialmente, pelo Direito do Mar.
(GOMES, 2007, p. 176). O mar foi palco de grandes desastres ambientais
em finais dos anos 60 e início dos anos 70. Assim, no âmbito do Direito
do Mar estabeleceu-se um regime geral de proteção do meio ambiente
(ONU, 1982).
Posteriormente, a ideia do princípio da precaução passou a ser
mais usual pelo Direito Internacional, fazendo com o que o princípio se
apresente em vários instrumentos internacionais. Talvez a mais famosa
delas seja a ECO-92. Realizada no Rio de Janeiro, em 1992, sobre a organização da ONU, o princípio ganhou seus elementos conformadores, com
a seguinte redação:
15 – Para que o ambiente seja protegido, serão aplicadas pelos Estados, de acordo com as suas capacidades, medidas preventivas.
Onde existam ameaças de riscos sérios ou irreversíveis não será utilizada a falta de certeza científica total como razão para o adiamento de medidas eficazes em termos de custo para evitar a degradação ambiental.

É partir da Declaração do Rio que o princípio começa a ganhar um
reconhecimento doutrinal mais generalizado, recebendo, então, uma con-
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sagração mais frequente em instrumentos de Direitos Internacionais
(ARAGÃO, 2008, p. 10)6.
No Direito brasileiro, não há nenhuma norma que proponha um
caráter prescritivo do Princípio da Precaução – aplicação de um programa de prescrição –, há, apenas, menções ao princípio em diferentes instrumentos normativos.
Provavelmente, o primeiro marco legislativo a trazer o princípio da
precaução seja a Lei nº 6.938, que institui a Política e o Sistema Nacional
do Meio Ambiente (PNMA). Digna de menção também é a Constituição
Federal de 1988 que, de forma implícita, também faz menção ao princípio
da precaução no art. 225, § 1º, V. Entende-se, que a constatação da previsão do princípio, dá-se pela interpretação legal. Posteriormente, a Lei
11.105/05 – Lei de Biossegurança – fez menção expressa ao princípio da
precaução, todavia, não lhe atribui uma operabilidade normativa posta.
Devendo essa ser interpretada pelo legislador. Existem outras menções,
como, por exemplo, na Lei nº 11.428/06, que dispõe sobre a utilização e
proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica; Lei nº 12.187/09,
que institui a Política Nacional sobre o Meio Ambiente e Mudança Climática; Lei nº 11.934/09, que se refere a exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, e; Lei nº 12.305/10, a qual institui a
Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Ainda que o conteúdo normativo do princípio da precaução não seja
uniforme, pela tipologia do risco adotada, sua aplicação encontra-se relacionada com situações de risco. Desta feita, constatado uma situação de risco à saúde humana ou ao meio ambiente, pelo princípio da precaução, pode ser determinada a paralisação das atividades.
O projeto de lei, em especial, aproxima-se muito do limite entre o
risco e o risco residual, o que traz grande problemática para a questão.

6

Neste trabalho não se pretende exaurir a análise de todos os documentos internacionais
em que o princípio foi citado. Dentre estas, destaca-se ainda: Convenção sobre a Diversidade Biológica (1992); Convenção sobre Alterações Climáticas (1992); Convenção de Paris para
a Proteção do Meio Marinho do Atlântico Norte (1992); Convenção de Helsinque sobre a
proteção e a utilização de cursos de água transfronteiriços e de lagos internacionais; Convenção de Helsinque sobre a proteção do meio marinho na zona do mar báltico; Conferência das Partes à Convenção sobre a diversidade Biológica (2000).
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Conclusão
A sugestão proposta no PL 3200/2015, de utilização do termo ‚risco
inaceitável‛ ao invés do termo ‚perigo‛, como atualmente previsto na Lei
7802 de 1989, para avaliação em torno da proibição ou não de produtos
agrotóxicos, enseja dúvidas, especialmente em relação ao que se considera atualmente como exposição aceitável ou inaceitável do ser humano a
esses produtos, mostrando-se indispensável a análise do Princípio da
Precaução em relação a qualquer mudança legislativa envolvendo agrotóxicos, inclusive para rever a metodologia científica de análise de risco
atual utilizada e recomendada internacionalmente, no sentido de avaliar
sua efetividade e observância aos preceitos que determinam a garantia da
segurança alimentar, a fim de proteger a saúde e o meio ambiente para as
presentes e futuras gerações.
Constata-se existirem argumentos plausíveis apontando para o fato da metodologia de avaliação de risco atualmente aplicada no Brasil,
em matéria de agrotóxicos, não contemplar variáveis importantes no que
se refere ao organismo humano e também acerca das instabilidades que
permeiam a diversidade de seres vivos existente no meio ambiente. A
imprevisibilidade e a instabilidade de comportamento dos seres vivos
suscitam incertezas científicas que ensejam precaução na análise e tomada de decisões que podem afetar grande número de seres vivos.
Enquanto em âmbito internacional, a exemplo dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável – ODS, propostos pela Organização das
Nações Unidas – ONU, se está fomentando a busca por alternativas para
o desenvolvimento de uma agricultura sustentável, através da qual se
possa reduzir e até eliminar o uso de produtos agrotóxicos, no Brasil, a
busca pela aprovação de leis como o ‚Pacote do Veneno‛, indica percurso
no sentido oposto, ensejando a pergunta: qual o melhor caminho para a
humanidade?
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12. OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA: PERSPECTIVAS
SOCIAL E AMBIENTAL NA AGENDA 2030
Alisson Guilherme Zeferino
Isadora e Sá Giachin
Thaís Giordani

Introdução
A obsolescência programada é uma realidade que acompanha o
mundo desde que as empresas descobriram-na como uma alternativa para fazer com que as pessoas consumissem mais, movimentando a economia. Contudo, em decorrência do uso exacerbado dessa estratégia de negócios, hodiernamente é possível vislumbrar inúmeras consequências
ambientais e sociais, por vezes, irreparáveis. Por isso, a obsolescência
programada se enquadra nas preocupações abrangidas pelo desenvolvimento sustentável, encontrando-se, ainda que não explicitamente, na Agenda 2030 da ONU.
Partindo desse pressuposto de que a obsolescência programada existe e causa danos ambientais e sociais, o presente trabalho objetiva identificar esses danos e relacionar a problemática com a Agenda 2030 da
ONU.
O artigo apresenta, inicialmente, o documento elaborado sob os
auspícios da ONU e trata da questão do desenvolvimento sustentável.
Posteriormente, é introduzida a problemática da obsolescência programada, adentrando as questões ambientais e em seguida, sociais, encaminhando-se às conclusões.



Mestrando em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Bolsista CAPES. Email: alisson.zeferino@posgrad.ufsc.br.


Mestranda em Direito pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó. Bolsista
CAPES. E-mail: esagiachin@unochapeco.edu.br.


Mestranda em Direito pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó. Bolsista
CAPES. E-mail: thaisgio@unochapeco.edu.br.

O método empregado é o dedutivo, o qual chega a conclusões
formais a partir de princípios tidos como pressupostos verdadeiros e indiscutíveis (OLIVEIRA, 2003). Os autores assumem completa responsabilidade pelas traduções inseridas no corpo do texto.
A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU)
A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas foi criada em
setembro de 2015, quando ocorreu a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, e possui 17 objetivos do desenvolvimento sustentável embasados
nos oito objetivos de desenvolvimento do milênio, elaborado décadas antes, bem como 169 metas (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS,
2018, n.p.).
Entre os objetivos da Agenda, busca-se ‚(...) acabar com a pobreza,
promover a prosperidade e o bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas‛ (ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS, 2018, n.p.).
Os objetivos ‚(...) são integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental‛ (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS, 2016, p. 7).
Da mesma forma, os objetivos de desenvolvimento sustentável são
universais, devido à sua aplicabilidade a todos os países ao redor do globo. A Agenda encoraja a participação de todos os níveis de governo, inclusive os locais e os regionais (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS, 2016, p. 7).
O objetivo específico abordado neste trabalho é o de número 12,
qual seja: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Entre as metas relacionadas a este objetivo a serem atingidas até 2030, destaca-se: o alcance da gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais; o incentivo às empresas, inclusive as transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios; a redução substancial da geração de resíduos por meio
da prevenção, redução, reciclagem e reuso; a garantia de que as pessoas,
em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização para
o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015).
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Nesse sentido, verifica-se a necessidade de uma união de esforços
para a conscientização acerca da tamanha seriedade das consequências
advindas da obsolescência programada. Não somente da sociedade civil,
mas também das empresas fabricantes de produtos que se tornarão obsoletos com o tempo, a partir de programações específicas, em especial no
campo das tecnologias.
Os objetivos de desenvolvimento sustentável atentam para o aumento da produção de resíduos sólidos em razão da obsolescência programada, devendo-se pensar em alternativas de reciclagem, ou simplesmente o reuso daquele determinado produto, se este não estivesse programado a ter sua vida útil reduzida.
Em termos de desenvolvimento sustentável, por si só, importante
ressaltar que seu conceito clássico previsto no Relatório Brundtland, de
1987, que afirma que o desenvolvimento sustentável ‚(...) é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades da geração presente sem comprometer as habilidades das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades‛ (UNITED NATIONS, 1987, p. 41), já não é absoluto, em razão da
necessidade de se considerar o desenvolvimento sustentável como um
todo, abrangendo os setores econômico, social, e ambiental, ou seja, visto
a partir de uma visão pluridimensional.
Sachs (2017, p. 6), por exemplo, defende que ‚o conceito de justiça
intergeracional permanece, mas passou a ser secundário à ênfase no desenvolvimento holístico que abrange os objetivos econômicos, sociais e
ambientais‛.
Em termos econômicos, tem-se que ‚a gigante economia mundial
está criando uma gigante crise ambiental, que ameaça as vidas e o bemestar de bilhões de pessoas e a sobrevivência de milhões de outras espécies no planeta além da nossa‛ (SACHS, 2017, p. 2).
É, portanto, em consonância com essa gigante economia mundial
que as grandes empresas veem na obsolescência programada uma alternativa para obter mais lucro, obrigando os consumidores a comprarem
novos produtos a cada atualização, eis que os anteriores já não podem
mais ser utilizados.
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Obsolescência programada
A obsolescência programada ocorre durante o planejamento e desenvolvimento de determinado produto que já possui o fim da sua vida
útil antecipada, seja pelo desgaste de suas peças ou pela evolução tecnológica que torna imprescindível a compra de um modelo atualizado. Ainda, a denominação obsolescência programada ou planejada surgiu em
1932 com a publicação de um artigo intitulado ‚Ending the Depression Through Planned Obsolescence‛ (Fim da depressão através da obsolescência
planejada) de Bernard London (ROSSINI; NASPOLINI, 2017, p. 54).
Esse mecanismo esgota rapidamente a vida utilitária de determinado produto para que a necessidade de se adquirir outro seja cada vez mais
antecipada e perspicaz, apresenta-se como um ciclo célere da existência do
produto cometido com essas estratégias. O produto é produzido para durar menos: ‚A vida útil do produto, é reduzida propositalmente pela indústria com o intuito de estimular o consumo e movimentar o mercado industrial‛ (ROSSINI; NASPOLINI, 2017, p. 54).
Uma das primeiras ocorrências de obsolescência programada de
que se tem registro foi concernente à lâmpada elétrica, quando houve a
criação do primeiro cartel mundial para o controle de produção, que foi
chamado Phoebus. Seus membros, que eram dirigentes das empresas que
fabricavam lâmpadas, começaram a perceber que lâmpadas que duravam
muito tempo não eram economicamente vantajosas, pois demoravam a
atingir o fim da sua vida útil e consequentemente, não eram trocadas com
frequência (BELLANDI; AUGUSTIN, 2015, p. 512-513).
Assim, não traziam o lucro esperado e não sustentavam as linhas
de produção em massa que eram criadas pelas empresas. As lâmpadas
tinham na época duração de até 2.500 horas, e o cartel, por volta de 1940,
conseguiu atingir a sua finalidade, ou seja, reduzir a vida útil das lâmpadas para 1.000 horas. Nesse contexto, começou-se a produzir lâmpadas
mais fracas e suscetíveis a problemas, com uma durabilidade reduzida,
forçando o consumidor a adquirir nova lâmpada em menos tempo
(BELLANDI; AUGUSTIN, 2015, p. 513).
Em uma perspectiva mais subjetiva acerca da existência humana,
Bauman (2001) já arrolava acerca das mudanças da realidade vivenciada
pelos seres humanos e propôs o surgimento da sociedade líquida que foi
criada e defendida na obra do autor. A fluidez das experiências humanas
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também refletiu na área do consumo e modernização dos produtos que
utilizamos cotidianamente e, foi justamente nesse contexto que surgiu a
obsolescência planejada.
A obsolescência planejada ou programada foi marcada com o início da sociedade de consumo, e em meados de 1920 ocorre intensa ligação entre o consumo cotidiano e a modernização com a industrialização e
a produção em massa, essa nova sociedade foi incumbida de consumir
tão rápido quanto o ritmo de produção das máquinas da época. Tornouse necessário, então, criar um mecanismo que estimulasse o consumismo.
Nesse cenário, os empresários e programadores de produtos viram na
obsolescência programada uma saída para alcançar as suas metas. Inegável, outrossim, que o próprio sistema capitalista serve de alavanca para
fomentar essa estratégia (BELLANDI; AUGUSTIN, 2015, p. 514).
Foi após a Segunda Guerra Mundial, com um novo momento de
crise econômica, que a obsolescência programada foi realmente colocada
em prática, tendo em vista que representava uma ferramenta que possibilitava alcançar o crescimento da economia. Recebendo um conceito adicional, que hoje é conhecido por obsolescência perceptiva, foi através do
marketing que os consumidores foram estimulados a desejar produtos
novos antes que os antigos atingissem o final de sua vida útil (ROSSINI;
NASPOLINI, 2017, p. 55).
A somatória da obsolescência programada e perceptiva foi exatamente o que o crescimento econômico visava, além de reduzir a vida útil
dos produtos e gerar necessidade de nova compra foi necessário trabalhar estratégias para convencer o consumidor a desejar um novo produto
ou sua nova versão, antes mesmo de sua inutilidade. O estímulo ao consumo faz parte da base da propositura da obsolescência programada.
Obsolescência programada: viés ambiental
Visualizando-se a problemática da obsolescência programada do
ponto de vista ambiental, tem-se que o estímulo praticamente imperceptível ao hiperconsumo alimentado pela estratégica fase de criação, desenho e oferta de produtos diversos responde por duas preocupações centrais da Agenda 2030 da ONU: consumo e produção sustentáveis.
O Objetivo 12 da Agenda, por meio do qual as nações, suas organizações, a economia e a sociedade civil buscarão ‚Assegurar padrões de
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produção e de consumo sustentáveis‛ vem, destacadamente em resposta
à exploração desmedida da natureza como fonte de recursos, e também
como tentativa de mitigar a geração de resíduos e o desperdício (ONU,
2018, n.p.).
Numa recente publicação do Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (PNUMA/UNEP), intitulada ‚Sustainable Consumption
and Production: A handbook for policymakers‛ (Consumo e produção sustentáveis: um manual para formuladores de políticas), relembrou-se o ciclo a
ser perseguido para atingir sustentabilidade no sistema de produção e
consumo:
Figura 1. Produção e consume sustentável

Adaptação de United Nations Environment Programme. Sustainable Consumption and Production:
A Handbook for policymakers. Global editions, 2015, p. 11.

No ciclo apresentado, logo após o manejo sustentável dos recursos
naturais, surge o importante papel dos profissionais e das sociedades empresárias no planejamento dos produtos que, almeja-se, empreguem o D4S,
ou o Design para a sustentabilidade. Nessa fase do processo de produção, é
imperioso ‚desacoplar a utilização de recursos do crescimento econômico‛,
segundo o PNUMA (UNEP, 2015, p. 111).
Entretanto, aparte da abordagem primária do D4S, que aparentemente tem seu foco na utilização cada vez menor de matérias-primas para a produção, tratando de resolver um problema de manejo/extração naCidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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tural, do ponto de vista ambiental, e seguindo aquele mesmo ciclo, verifica-se que o design e o projeto de bens de consumo deve ampliar seus benefícios para a reta final da vida útil dos bens entregues ao mercado, que
em determinada medida de tempo passarão à categoria de resíduos. Logo, se o D4S objetivar tanto o emprego de menos recursos naturais quanto buscar maior vida útil dos bens, ter-se-á uma promissora resposta à
crise de recursos e à crise de resíduos provocada pelo consumo em seus
níveis atuais.
Essa abordagem corrobora a visão de que uma solução precisa estar à altura do problema. Se, por um lado, o PNUMA advoga a produção
criativa de produtos por meio do design, é porque, como afirma Harvey, a
‚destruição criativa sobre a terra tem aumentado enormemente‛ (2011, p.
151).
Nessa toada, sendo complementares o Objetivo 12 da Agenda 2030
e as diretrizes recomendadas ao setor produtivo pelo PNUMA, tem-se
que embora não haja menção expressa à necessidade de frear o mercado
que implementa a obsolescência como estratégia do lucro, ao tratarem de
maneira geral a produção e consumo sustentáveis, a perspectiva da efêmera utilidade (real ou perceptível) dos produtos carece de uma análise
mais aprofundada. Isso porque, como há de se tratar, para além de uma
questão ambiental, a obsolescência programada reflete também uma problemática social.
Obsolescência programada: viés social
Além da problemática envolvendo o meio ambiente, em decorrência dos resíduos sólidos, verifica-se também a existência de danos causados ao meio social, especificamente com relação aos consumidores, que
têm seus direitos violados em nome do crescimento econômico das grandes empresas.
A obsolescência programada é um incentivo ao consumismo, que
além de causar visíveis danos ambientais, também prejudica os indivíduos da sociedade, que precisam ajustar seu modo de vida, até mesmo na
questão financeira, de modo a estar preparados para comprar novos produtos tão logo seu tempo de uso programado expirar.
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Para Freitas, a obsolescência programada ‚(...) é a antítese da ética:
provocar o desuso, a utilidade de um bem móvel, a fim de poder vender
outro ao consumidor‛ (FREITAS, 2017, n.p.).
Com isso, há de se questionar por que os consumidores não buscam a reparação do aparelho que caiu em desuso, antes de comprar um
novo. Freitas, (2017, n.p.) bem observa, afirmando que ‚o quadro estaria
incompleto se o conserto fosse viabilizado pelos produtores‛. Ou seja, se
assim fosse, os objetivos da obsolescência programada não seriam alcançados.
Por isso, mesmo que o consumidor procure o conserto, pode ocorrer uma demora exacerbada na chegada das novas peças, ou até mesmo,
pode ser que não compense financeiramente, ou em termos de custobenefício, sendo mais custoso o conserto do que a compra de um produto
novo.
Tudo é parte das estratégias das grandes empresas, a fim de incentivar o consumo desenfreado, e a maior lucratividade daquelas, o que é
visivelmente danoso à população.
A Apple admitiu, no final de 2017, que conforme a atualização de seu
sistema operacional iOS, os iPhones antigos ficavam mais lentos. A empresa
alegou não se tratar de uma manobra visando a troca de aparelhos, e sim,
afirma ‚(...) que está resolvendo um problema com dispositivos que contêm baterias de íons de lítio mais antigas que resultam em desligamentos
inesperados‛ (STATT; WARREN, 2017, n.p.).
Contudo, isso só foi afirmado depois que consumidores reclamaram na internet que após a atualização do iOS, os iPhones começaram a
apresentar problemas, e com a troca da bateria, a situação se normalizou.
Ou seja, apesar de saber dessa consequência da atualização para as baterias antigas, a Apple somente orientou os consumidores de que deveriam
trocar a bateria dos seus celulares após a atualização, depois de ser pressionada ao receber inúmeras reclamações, as quais ganharam notoriedade por meio dos usuários da internet (STATT; WARREN, 2017).
Assim, se o objetivo das empresas não é a obsolescência programada (o que é de se duvidar, diante das circunstâncias), deve-se melhorar a comunicação com o consumidor, para que este saiba o que fazer na
hora em que o produto parar de funcionar.
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Conclusão
O presente artigo pretendeu abordar a obsolescência programada
tanto do ponto de vista ambiental quanto social para verificar a possibilidade de inserir a problemática no contexto dos objetivos perseguidos pela Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.
Verificou-se que embora de remarcada importância, a estratégia da
obsolescência programada não recebeu menção expressa no documento
elaborado sob os auspícios da ONU, sendo possível identificar, entretanto, uma movimentação nesse sentido quando a Agenda traz, em seu objetivo 12, a produção e o consumo sustentáveis. É certo que a abordagem
do objetivo é da redução da exploração da natureza na provisão de recursos para bens de consumo, e que tem força a perspectiva da economia
ambiental pela melhoria do design no processo produtivo. Todavia, rechaçar a obsolescência programada supera uma questão de design, e estabelece uma atenção maior ao ciclo de produção e consumo, em especial
ao final da vida útil dos bens que se transformam em resíduos.
Além disso, a leitura do ciclo deve focalizar, além de problemas
ambientais típicos como a exploração de recursos e a produção de resíduos na sociedade de hiperconsumo, o impacto social atrelado às disrítmicas oferta, procura e vida útil desses mesmos bens.
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13. A (IN)SEGURANÇA JURÍDICA NA LAVRATURA DE ATOS
NOTARIAIS NO BRASIL, UTILIZANDO PROCURAÇÕES LAVRADAS
POR TABELIÃO ESTRANGEIRO
Marcelo Markus Teixeira
Luan Luiz Filippin

Introdução
A atividade atual do notário e a fé pública do documento notarial
são o resultado de uma longa evolução histórica na busca da segurança
jurídica e da paz social, valores vitais para o progresso da sociedade e para a busca da felicidade. Em suma, a instituição notarial é fruto de uma
longa evolução histórica.
Com a complexidade da vida social, o papel do notário no assessoramento e na intervenção nos negócios privados tornou-se ainda mais relevante, sendo a fé pública, marca de uma nova etapa nessa evolução,
pois a investidura que certa pessoa tem para dar fé de certos atos, confere
presunção de veracidade e validade a atos e negócios jurídicos, contribuindo, desse modo, para a paz social por meio da prevenção de conflitos.
O progresso das cidades, o estreitamento de fronteiras, e uma maior facilidade na aquisição de propriedades por estrangeiros, tornam ainda mais relevante a figura do notário, seja na sua função de assessoramento, dando forma jurídica à vontade das partes, seja na sua função
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probatória, fixando no documento notarial fatos jurídicos efêmeros e
transitórios.
Resultados da irreversível globalização, com frequência investidores, empresários, fazendeiros, ou cidadãos comuns estrangeiros decidem
investir no Brasil, principalmente em cidades fronteiriças ou turísticas.
Para tanto, nem sempre é possível o deslocamento destes estrangeiros,
para acordarem os termos e pagarem os valores do negócio, emitirem
certidões, quitarem taxas e impostos, e, principalmente, assinarem a escritura definitiva. Desta forma, é comum nomearem um procurador para
representá-los nestes atos junto aos Tabelionatos brasileiros.
A Procuração Pública é um instrumento de suma importância, servindo como um grande facilitador do negócio jurídico entre as partes. O
problema ocorre, quando estas procurações são lavradas por um Notário
estrangeiro, mas são utilizadas na lavratura de um ato em um tabelionato
brasileiro. Além das questões burocráticas para efetivamente poderem
ser utilizadas, as procurações são passíveis de revogação e substabelecimento, ou até mesmo do outorgante, no ínterim entre a lavratura e a utilização, alterar seu estado civil, perder sua capacidade civil, ou até mesmo vir a falecer.
Desta forma, serão analisadas neste ensaio, questões referentes às
(in)seguranças jurídicas na lavratura de atos notariais no Brasil utilizando-se de procurações lavradas por notário estrangeiro, e os nuances referentes à manutenção de sua validade e permanência das condições civis e
pessoais do outorgante da procuração.
Para tanto, inicialmente recorre-se a aspectos conceituais sobre a
atividade notarial e o instrumento de procuração. Posteriormente, para
um melhor entendimento sobre o tema central, se analisam conceitos e
procedimentos acerca da lavratura e comunicação de atos referente às
procurações, especialmente sobre as lavradas em outros países. Enfim, na
última seção, busca-se demonstrar e compreender a questão da
(in)segurança jurídica causada na lavratura de atos notariais, quando neles se utilizam procurações lavradas por tabelião estrangeiro.
As considerações finais trazem a conclusão de que por mais que
existam procedimentos de prevenção de problemas causados por falta de
comunicação de alterações nas procurações, ou documentos exigidos referentes ao estado civil e capacidade do outorgante, a distância, o idioma,
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e a dificuldade de comunicação com o tabelionato que lavrou a procuração, causa uma insegurança jurídica deveras considerável ao tabelião que
aceitá-la na lavratura de atos notariais em tabelionato brasileiro.
Aportes conceituais acerca da atividade notarial
Primeiramente, é de suma importância iniciar o estudo trazendo
aportes conceituais acerca da atividade notarial, em que seara do direito
ela está situada, qual a natureza do direito notarial, e entender os preceitos da fé-pública a que o tabelião é dotado.
O direito notarial está localizado dentro do direito das formas e,
entre elas, no das formas escritas, documentais, em que se exige a intervenção de um agente dotado de fé pública, ou seja, o notário ou tabelião.
O direito notarial tem caráter instrumental e formal, impõe a solenidade
da forma para a validade e eficácia de determinados atos e negócios jurídicos, principalmente aqueles que têm por objeto as relações jurídicas
imobiliárias, entre outras exceções ao princípio contratual da liberdade
das formas. Determinados atos e contratos, por sua relevância social e econômica, somente são considerados válidos mediante a atuação do notário, a quem cabe dar forma jurídica à vontade das partes (LOUREIRO,
2016, p. 30).
A atividade notarial é pública, mas exercida em caráter privado pelos notários, por delegação do Poder Público, conforme previsto no artigo
2361 da Constituição Federal. Segundo Orlandi Neto (2004, p. 13), no exercício de suas funções, ele é um agente público, profissional do direito,
dotado de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial.
O notário ao elaborar o instrumento contratual, aconselha as partes, expondo-lhes como o Direito rege a relação que estão a constituir e dá forma jurídica ao negócio pretendido. O documento produzido serve de
prova pré-constituída daquele acordo de vontades pelo qual as partes
criaram uma relação entre si, regida pelo Direito.
O artigo 6º da Lei nº 8.935/94 expressa que:
Art. 6º Aos notários compete:

1

Art. 236. Os Serviços Notariais e de Registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.
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I – formalizar juridicamente a vontade das partes;
II – intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou
queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação
ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais
e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo;
III – autenticar fatos.

Ante essa determinação, e conforme Rêgo (2004, p. 98), fica claro o
conceito de que os notários prestam serviço público, de forma terceirizada, não mais atrelados ao Poder Judiciário, porque não são mais desconcentrados, mas sim, descentralizados, por delegação pessoal, exercida em
caráter privado. Não há mais carreira nos serviços notariais, posto que os
concursos para ingresso na atividade são concursos públicos, originários,
ingressando os candidatos diretamente na função de notário.
Este artigo, conforme Kollet (2008, p. 5), expõe que a função notarial atua basicamente sobre os atos de vontade das partes, os negócios jurídicos e os atos jurídicos stricto sensu. A Lei confere aos tabeliães (espécie,
do gênero notário), a tarefa de qualificar as vontades manifestadas perante o agente da fé pública estatal, o qual através de um processo de qualificação notarial vai depurar os propósitos de ordem moral ou econômica
entabulados pelos interessados e erigi-los, ou não, à juridicidade.
Os atos do notário são dotados de fé pública, ou seja, no momento
em que são lavrados ganham caráter de veracidade. Fé pública notarial é
a qualidade própria que a intervenção notarial confere aos instrumentos
expedidos no exercício regular dessa função, é uma fé legitimada e regrada pelo direito. O notário, portanto é, o profissional da fé pública, ou
seja, o profissional do direito cuja missão especial é testemunhar determinadas realidades da vida jurídica, com o dever de lhes dar forma escrita adequada e autenticá-las, apondo fé pública, que porta desde sua investidura na delegação do serviço público, nos documentos que redige e
nos quais lança o seu sinal público (AMADEI, 2014, p. 47).
Ainda, conforme o mesmo autor, a procuração pública representa
em forma documental e narrativa, lavrada pelo tabelião de notas, a representação da vontade do outorgante em ser representado por outrem. Em
outros termos, o outorgante manifesta perante o notário sua vontade, e
este reproduz na forma escrita adequada e com todas as formalidades
que o ato exige, o que colheu de seus sentidos. A fé pública do notário recai somente nos elementos de testemunho do tabelião, naquilo que ele co-
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lheu pelos sentidos e pode testificar qualificadamente, constantes na procuração pública.
O notário atualmente está no ápice da sua evolução, passando a ser
um profissional do Direito cuja função vai muito além da mera redação
negocial. Ele passa a ter a função de receber a manifestação de vontade
das partes, qualificá-la juridicamente, assessorar as partes quanto aos
seus anseios, e ao mesmo tempo rechaçar as ilicitudes que porventura
contenha. Inegavelmente a intervenção notarial, com suas características
de assessoramento jurídico imparcial e fiscalização de ilicitudes, sob o
manto da responsabilidade do notário, cumpre um importante papel na
sociedade, de dar certeza às relações privadas e assegurar a livre manifestação de vontade (BRANDELLI, 2016, p. 61).
A atividade notarial é de suma importância numa sociedade. De
acordo com Ribeiro (2003), os cartórios hoje são a mais extraordinária e
eficiente máquina de fiscalização tributária do país, isso sem custo algum
pro Estado, o qual teria gastos exorbitantes com fiscais tributários, e, ainda multiplicam sua capacidade de arrecadação com fundamento na responsabilidade do notário, que responde pessoalmente e solidariamente
pelos tributos que têm obrigação de fiscalizar. Esta responsabilidade que
garante efetivamente a segurança jurídica e econômica dos atos praticados em cartório é decorrência direta e imediata da autonomia e independência dos notários, que exercem a atividade em caráter privado, por delegação do Poder Público.
A procuração pública e seus procedimentos
Para adentrar na questão primordial deste estudo, primeiramente
cabe destacar conceitos e peculiaridades a respeito do instrumento de
mandato, a procuração, no qual o mandatário representa o mandante (ou
‚outorgante‛, por ser aquele que outorga e concede poderes ao representante), para representá-lo nos limites da concessão de poderes do instrumento. Assim, ver-se-á conceitos e diferenciações de representação e
mandato, e os procedimentos de segurança que o Tabelião deve tomar ao
utilizar uma Procuração Pública na lavratura de um ato notarial.
Parte da doutrina entende que o que caracteriza o mandato é a ideia de representação. Por outro lado, alguns autores como Orlando Gomes e Pontes de Miranda são adeptos do entendimento que o mandato
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não se opera somente quando alguém recebe de outrem poderes para, em
seu nome, praticar atos ou administrar interesses alheios. Resumidamente, a representação é distinta do mandato, uma vez que pode haver representação sem mandato, a exemplo datutela, e mandato sem representação, como na comissão mercantil. Outro exemplo onde há representação
sem mandato nasce de um negócio unilateral, a procuração, que pode ser
autônoma, como pode coexistir com um contrato de mandato
(GONÇALVES, 2010, p. 414-415).
Na legislação brasileira, a procuração encontra-se no artigo 6532 do
Código Civil, expondo que a procuração é o instrumento do mandato. A
procuração pode ser particular ou pública, porém, para este estudo, será
analisada somente a procuração por instrumento público por ser esta a exigida nas transações imobiliárias dos atos notariais, visto que o artigo 6573
do Código Civil preceitua que a outorga do mandato ficará sujeita à forma
exigida por lei para o ato a ser praticado.
Substabelecimento
Embora a procuração tenha natureza personalíssima, pode o mandatário transferir a outrem os poderes recebidos do mandante, se assim o
instrumento permitir. A este ato de transferência dá-se o nome de substabelecimento.
O ato de substabelecer de acordo com Nyland & Soares (2013, p.
63), implica em transferir os poderes de um mandato à outra pessoa para
que cumpra e execute os poderes que foram conferidos ao mandatário e
que por alguma razão resolve transferir a terceiro tal incumbência. Esta
transferência de poderes à terceiro, somente ocorrerá se no mandato originário o mandante tiver autorizado esta prática.
O substabelecimento pode ser feito mediante instrumento particular, ainda que a procuração originária tenha sito outorgada por instrumento público, com ou sem reserva de poderes, conforme autoriza o arti-

2

Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu
nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato.
3

Art. 657. A outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser
praticado. Não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito.
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go 6554 do Código Civil. Apesar desta possibilidade, é costumeiro em
Santa Catarina, que se lavrada a procuração original através de instrumento público, seu substabelecimento também o seja, assim ganhando
uma maior segurança jurídica, visto a obrigatoriedade do tabelião catarinense que lavrou o substabelecimento de comunicar em até três dias o
tabelionato que lavrou a procuração original que esta foi substabelecida,
ou de anotar à margem do termo a respeito do substabelecimento quando lavradas no mesmo tabelionato, conforme estabelece o artigo 812 5 do
Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Santa
Catarina.
De acordo com Gonçalves (2010, p. 420), o substabelecimento pode
ser feito com reserva de poderes ou sem reserva de poderes. Na primeira
hipótese, o substabelecente pode continuar a usar dos poderes substabelecidos não havendo renúncia destes; já na segunda hipótese, ocorre verdadeira renúncia do mandato. Ainda, o substabelecimento pode ser total
ou parcial. No primeiro caso, o substabelecido outorga a outrem todos os
poderes recebidos na procuração original; no segundo, o substabelecido
fica inibido de praticar certos atos e autorizado a praticar somente os atos
não abdicados.
Extinção do mandato
O Código Civil Brasileiro estipula algumas situações em que é extinto o mandato, estando elencadas no artigo 682. Para o presente estudo
se faz importante seu destaque para melhor entendimento do último capítulo. Assim, o artigo 682 do Código Civil dispõe que:
Art. 682. Cessa o mandato:
I – pela revogação ou pela renúncia;
II – pela morte ou interdição de uma das partes;
III – pela mudança de Estado;
IV – pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio.

4

Art. 655. Ainda quando se outorgue mandato por instrumento público, pode
substabelecer-se mediante instrumento particular.
5

Art. 812. A lavratura de instrumento público de revogação ou de substabelecimento de
mandato sem reserva de poderes deve ser, imediatamente, averbada à margem do ato
revogado ou comunicada, em até 3 (três) dias, ao respectivo tabelionato que o lavrou.
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Cabe ressaltar, que existe ainda outra forma de extinção do mandado, que é a nomeação de outro mandatário para o mesmo negócio,
conforme artigo 6876 do Código Civil.
O mandato é um contrato renunciável e revogável por natureza.
Como em geral, é instituído intuitu personae (em consideração à pessoa), o
mandante pode, caso cesse a confiança no mandatário, revogá-lo pela
mesma forma que foi constituído. Por seu turno, pode o mandatário renunciar aos poderes que lhe foram cometidos pelo mandante, devendo
comunicar o mandante da renúncia, sob pena de indenização a este. Tanto a revogação como a renúncia, decorrem da manifestação de vontade
do mandante ou do mandatário conforme o caso específico (KOLLET,
2008, p. 181).
Ao mandante ao efetuar a revogação da procuração, é imprescindível que proceda as exigências legais e todos os requisitos judicialmente
exigíveis para que a revogação tenha efeito oponível erga omnes. Para tanto, deve o mandante notificar o mandatário, o terceiro interessado quando for o caso, a serventia que lavrou o ato, proceder a publicação de editais, e tudo que se fizer adequado à plena configuração da revogação do
instrumento, sendo o atendimento de tais pressupostos de inteira responsabilidade do mandante, conforme estipula o artigo 8137 do Código de
Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina.
Desta forma, como fica a cargo do mandante o cumprimento dos
procedimentos burocráticos exigidos, se este não o faz, causa insegurança
jurídica ao ato notarial que se valer da procuração revogada, estando esta
sujeita a nulidades e a causar lides pelo simples descumprimento das exigências legais pelo (por vezes leigo) mandante, ainda que a ciência do

6

Art. 687. Tanto que for comunicada ao mandatário a nomeação de outro, para o mesmo
negócio, considerar-se-á revogado o mandato anterior.
7

Art. 813. Do ato deverá constar orientação ao mandante a respeito da necessidade de
observância de todos os requisitos judicialmente exigíveis, para que a revogação tenha
efeito oponível erga omnes.
§ 1º A depender da espécie de mandato, são considerados requisitos judicialmente
exigíveis, além da notificação do mandatário, de terceiro interessado e da serventia que
lavrou o ato, a publicação de editais e tudo que se fizer adequado à plena configuração da
revogação do instrumento.
§ 2º O atendimento de tais pressupostos é de inteira responsabilidade do mandante.
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dever de cumprimento destas exigências seja dada pelo tabelião ao lavrar
a revogação da procuração através de instrumento público. Faz-se importante o cumprimento de todos os procedimentos, pois a revogação do
mandato notificada somente ao mandatário não se pode opor a terceiros,
conforme estipula o artigo 6868 do Código Civil.
Dentre as cinco formas de extinção do mandato já elencadas, a
morte ou interdição de uma das partes merece destaque. Esta forma de
extinção de mandato decorre de fatos que independem da vontade humana: a morte e a incapacidade. Essas duas condições, morte e incapacidade do mandante, não são particularmente difíceis de descobrir se a
procuração for utilizada na lavratura de uma escritura pública, visto a
necessidade da exigência da certidão atualizada do registro civil do mandante, onde se pode verificar se nela não possui nenhuma anotação de falecimento ou averbação de interdição.
Porém, ao tratar-se de uma procuração lavrada por tabelião estrangeiro, no ínterim do procedimento de legalização da procuração no
Brasil, na dificuldade ou impossibilidade da confirmação da validade do
instrumento, ou até mesmo no prazo de validade da certidão do mandante, pode este vir a ficar incapacitado ou a falecer, e a procuração ser utilizada mesmo assim por desconhecimento do tabelião dessas condições,
ou má-fé do mandatário em não avisar se souber, comprometendo o ato
lavrado.
A obrigatoriedade da confirmação da procuração
Conforme o estado brasileiro que o ato é lavrado, os procedimentos para verificação da validade da procuração utilizada podem variar,
de acordo com cada Código de Normas, alguns sendo mais flexíveis e outros mais burocráticos.
O Estado de Santa Catarina adota o procedimento de confirmação
da procuração quando esta vai ser utilizada em qualquer ato notarial, com

8Art.

686. A revogação do mandato, notificada somente ao mandatário, não se pode opor
aos terceiros que, ignorando-a, de boa-fé com ele trataram; mas ficam salvas ao constituinte
as ações que no caso lhe possam caber contra o procurador.
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fundamento no artigo 1º do Provimento nº 04/979 da Corregedoria Geral de
Justiça de Santa Catarina. Desta forma, o tabelião antes de lavrar uma escritura pública que utilize uma procuração pública, deve entrar em contato
com o tabelionato que lavrou a procuração e solicitar a confirmação que esta ainda está em vigor, não tendo sido revogada ou substabelecida. Este
contato geralmente é feito via ligação telefônica ou e-mail, e a confirmação
é constada no corpo da escritura lavrada, com a data e horário da confirmação, o nome do funcionário que a confirmou, e o e-mail ou telefone que
proveio a confirmação.
Sistemas nacionais de pesquisa já estão sendo implantados no Brasil, a exemplo do CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos
Compartilhados), onde é possível fazer buscas de atos notariais de quaisquer tabelionatos do país, porém, ainda não substituiu a necessidade de
confirmação através de telefone ou e-mail, exigida pelo Provimento 04/97
já mencionado.
Aqui novamente barra-se em dificuldades quando a procuração é
lavrada em tabelião estrangeiro, ou até mesmo nas embaixadas do Brasil
em outros países, visto a dificuldade de contato com o órgão que a lavrou,
principalmente por questões de idioma quando não for o português, pelos
custos e dificuldades nos telefonemas internacionais, ou até mesmo na resistência ou recusa dos tabeliães em fornecer as confirmações, o que será
mais bem aprofundado no próximo capítulo.
A in(segurança) da lavratura de atos notariais no Brasil, utilizando
procurações lavradas por tabelião estrangeiro
Com o fenômeno da globalização e a consequente multiplicação da
circulação de pessoas, bens e serviços pelas fronteiras internacionais, a
facilitação de deslocamentos e do comércio internacional,juntamente com
a imigração, produziu-se um aumento também da circulação de documentos em geral, e dos atos notariais em particular.
Assim, instrumentos de procuração outorgando os mais variados
poderes, são autorizados pela autoridade de um país para produzir efei-

9

Art. 1º. A lavratura de escritura com base em procuração advinda de outro Tabelionato de
Notas deve ser precedida de confirmação de procedência e validade do instrumento por
intermédio de meio idôneo.
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tos em outro, suscitando uma série de problemas não só referente ao idioma, mas outras questões de direito internacional e, inclusive, questões
sobre a validade ou não de tais instrumentos no âmbito de um país diverso daquele em que a fé pública notarial é reconhecida e deve ser observada, principalmente pelas diferenças dos procedimentos de países do
direito do Common Law para com os do Civil Law. Desta forma, enquanto
a circulação nacional do documento notarial suscita apenas o problema
da autenticidade do ato notarial, no que tange à circulação internacional,
além deste problema, outras questões complexas ainda não foram suficientemente analisadas, como o problema aqui abordado.
Quanto ao reconhecimento da autenticidade do documento confeccionado em um Estado e destinado a produzir efeitos em outro, foi editada a Convenção de Haia de 5 de outubro de 1961 que, visando facilitar a circulação dos documentos, e com isso evitar maiores obstáculos ao
comércio internacional, estabeleceu o sistema de apostila em substituição
da legalização. A apostila é fixada na última folha do documento por
uma autoridade do país de origem e garante não só a autenticidade de
sua autoria, como também o fato de ter sido autorizada pela autoridade
competente funcional e territorial, e que observa os requisitos legais previstos na lei daquele país. Em vários países signatários da Convenção de
Haia, a autoridade nacional com atribuição de apostilar é o notário, a exemplo do Brasil e da Argentina (LOUREIRO, 2016, p. 487).
Não obstante o Brasil se tornar signatário da Convenção de Haia e
adotar o apostilamento, facilitando e desburocratizando a legalização de
documentos brasileiros que serão utilizados no exterior, para o procedimento inverso, o documento oriundo de países estrangeiros, a exemplo
das procurações lavradas por tabelião estrangeiro, que não são signatários da Convenção de Haia, devem primeiramente ser legalizados junto
às Repartições Consulares do Brasil com circunscrição no país onde foi
originado. A legalização é o reconhecimento da firma do notário ou autoridade local competente pelo cônsul do país onde o documento deverá
produzir efeito. Por sua vez, os documentos estrangeiros emitidos em países signatários da Convenção de Haia destinados ao Brasil deverão ser
apostilados no país de origem do documento (MINISTÉRIO DAS
RELAÇÕES EXTERIORES, 2017).

Cidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...

§ 195

Em seguida, de acordo com o artigo 14810 da Lei 6.015/73 (Lei dos
Registros Públicos), o documento deve ser traduzido para o português
por um tradutor juramentado, salvo se já lavrado em língua portuguesa
nas Embaixadas Brasileiras, e após, conforme artigo 12911, 6º, da mesma
norma, registrado no Cartório de Títulos e Documentos.
Quanto à circulação de documentos entre os países do Mercosul,o
artigo 2512 do Tratado de Las Leñas dispõe: ‚Os instrumentos públicos
emanados de um Estado-parte terão em outro a mesma força probatória
que seus próprios instrumentos públicos‛. Nota-se que a norma apenas
assegura o efeito probatório, mas não a produção do efeito executório e
demais efeitos próprios que as escrituras ou procurações públicas produzem no país em que é lavrada.
Percebe-se, portanto, que o procedimento para utilização em um
ato notarial no Brasil de uma procuração lavrada por tabelião estrangeiro
em idioma diverso do brasileiro, é deveras burocrático e moroso, tornando-se ainda mais complexo quando decorrentes de um Estado cujo direito é o Common Law.
O problema basilar encontra-se na insegurança jurídica que o tabelião brasileiro perpassa ao utilizar uma procuração pública lavrada por
tabelião estrangeiro, visto que no ínterim entre a lavratura do instrumento e o momento de sua utilização, a procuração pode ter sido substabelecida ou revogada, o mandante pode ter perdido sua capacidade civil, ou
até mesmo ter vindo a falecer.

10

Art. 148. Os títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeira, uma vez
adotados os caracteres comuns, poderão ser registrados no original, para o efeito da sua
conservação ou perpetuidade. Para produzirem efeitos legais no País e para valerem contra
terceiros, deverão, entretanto, ser vertidos em vernáculo e registrada a tradução, o que,
também, se observará em relação às procurações lavradas em língua estrangeira.
11

Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos
em relação a terceiros: (...) 6º) todos os documentos de procedência estrangeira,
acompanhados das respectivas traduções, para produzirem efeitos em repartições da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer instância,
juízo ou tribunal;
12

Art. 25. Os instrumentos públicos emanados de um Estado Parte terão nos outros a
mesma força probatória que seus próprios instrumentos públicos.
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Como demonstrado no capítulo anterior, em caso de substabelecimento sem reserva de poderes, o mandatário não mais é o representante
do mandante, pois substabelecendo a procuração a outrem, renuncia os
poderes que haviam lhe sido conferidos na procuração original. Em alguns Códigos de Normas do Brasil, como o de Santa Catarina, há a obrigatoriedade da comunicação do cartório que lavrou o substabelecimento
ao cartório que confeccionou a procuração original. Porém, não existe esse controle de comunicações em procurações lavradas por tabelião estrangeiro que sejam substabelecidas no Brasil, ocasionando uma insegurança e um possível comprometimento em relação ao negócio jurídico em
que se utilizou a procuração.
Assim como no substabelecimento, na revogação da procuração
também não existe um controle acerca da comunicação da revogação ao
cartório que a lavrou no exterior. Deve assim, o mandante da procuração
original, solicitar uma Escritura Pública de Revogação de Procuração, devendo ele, pelos meios legais, promover a notificação do outorgado sobre
a existência da revogação, a fim de que esta tenha eficácia jurídica. Nesse
sentido, o interessado deverá contatar um Cartório de Títulos e Documentos no Brasil para que se proceda a notificação extrajudicial do outorgado acerca da extinção do mandato. Se desejar, o outorgante poderá
utilizar a via judicial, devendo constituir advogado para requerer ao juiz
do local de residência do outorgado a sua notificação (MINISTÉRIO DAS
RELAÇÕES EXTERIORES, 2017).
Por motivos diversos, pode o outorgante não conseguir notificar o
outorgado acerca da revogação da procuração, seja por ser leigo no assunto, ter dificuldade de localização do outorgado para efetuar a notificação, ou até mesmo por esquecimento. Independente dos motivos, o outorgado desconhece que a procuração que lhe foi conferida está revogada, e de boa-fé, pretende utilizá-la.
O tabelião por sua vez, recebe a procuração pública, com todos os
requisitos legais preenchidos, mas não possui meios práticos e confiáveis
de confirmar se esta procuração ainda continua válida, seja por dificuldade em relação ao idioma, ou em conseguir contato com o tabelionato
que a lavrou. Pode então confirmá-la junto ao Cartório de Títulos e Documentos em que ela foi registrada, mas esta confirmação se refere apenas ao seu registro, não dá garantia alguma de que ela não foi revogada
no país em que foi lavrada.
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Além das situações já elencadas, outra questão que merece atenção
é em relação ao estado civil do outorgante, se ele se torna incapaz, ou
vem a falecer. Conforme Gonçalves (2010, p. 357), a incapacidade é a restrição legal ao exercício da vida civil e pode ser de duas espécies: absoluta e relativa. A absoluta acarreta a proibição total do exercício do direito,
sob pena de nulidade. Já a relativa, acarreta a anulabilidade do ato.
Pensando em um caso prático: se uma procuração pública com poderes para transferir um imóvel é lavrada no ano de 2013 por um tabelião
estrangeiro, passa por todos os requisitos legais de tradução e registros,
se torna hábil para ser utilizada no Brasil em 2017, porém, o outorgante é
acometido por uma doença que o torna civilmente incapaz ou chega a falecer no ano de 2016. Neste caso, através da certidão do registro civil atualizada do outorgante o tabelião poderia saber dessas condições, porém,
se tais condições não estiverem devidamente averbadas na certidão, o tabelião utilizaria a procuração na lavratura de uma escritura pública, sob o
risco do negócio se tornar nulo ou anulável dependendo o caso.
Destarte, com a base fornecida no segundo capítulo acerca dos procedimentos referentes às procurações e o levantamento das problemáticas
do terceiro capítulo, denota-se que o direito brasileiro necessita de mecanismos que facilitem e deem segurança aos tabeliães brasileiros ao utilizarem procurações lavradas por tabeliães estrangeiros.
Considerações finais
A função notarial tem por base o princípio da legalidade, sendo a
intervenção do notário essencial para a segurança jurídica das relações
econômicas estabelecidas pelos particulares e para o próprio tráfico jurídico de bens e direitos, fator de criação e circulação de riquezas. Por isso,
o documento notarial é a expressão concreta da função exercida pelo notário ou tabelião que toma a vontade das partes e perfectibiliza em forma
de documento público.
O tema de estudo do presente trabalho, inclinou-se a analisar a
questão da (in)segurança jurídica na lavratura de atos notariais no Brasil,
utilizando procurações lavradas por tabelião estrangeiro. O formalismo
do ato notarial com a presença do agente público especializado constituem medidas de proteção das partes contra decisões imaturas ou apressadas, e também contra pressões indevidas provenientes da parte contrária
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ou de terceiros, evitando-se, assim, vícios de vontade que venham a macular a validade do negócio jurídico.
O documento notarial representa uma garantia de regularidade, já
que sua redação, isenta de defeitos, inexatidões ou obscuridades, deve refletir fielmente a verdadeira intenção dos contratantes. Porém, essa garantia de exatidão e confiabilidade fornecida pelo tabelião, é comprometida por questões que fogem ao seu controle e que são de difícil percepção e descobrimento.
Durante o estudo, e após os aportes conceituais e procedimentais
expostos nos primeiros dois capítulos, concluiu-se no terceiro capítulo,
que o Brasil carece de um sistema confiável para confirmação de procurações lavradas por tabelião estrangeiro, e que a sua utilização ocasiona
uma insegurança jurídica ao tabelião que a utiliza, podendo vir a macular
um negócio jurídico tornando-o nulo ou anulável, motivado por substabelecimento e revogação da procuração, ou incapacidade e falecimento
do mandante no país de origem em que a procuração foi lavrada, sem
que o tabelião que a utilizou tenha conhecimento.
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14. A ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO ALTO COMISSARIADO
DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REFUGIADOS FRENTE À
OMISSÃO DOS ESTADOS
Felipe Tomazini de Souza
Raul Bergamo Muller Ramos

Introdução
Há Estados que não são capazes de suprir as necessidades básicas
dos seus nacionais. Esses Estados estão frágeis porque possuem problemas internos, não permitindo que seu foco se volte ao seu cidadão. Isso
torna a população vulnerável a ataques, ameaças, constrangimentos e
desrespeito aos direitos básicos. Isso acarreta no deslocamento do indivíduo, por diversos fatores, para outros países.
Nestas situações se faz necessária a atuação do Alto Comissariado
das Nações Unidas para Refugiados – ACNUR. Esse órgão protege o refugiado, fazendo o contato com o país que está recebendo o refugiado e
com o país de origem, para um possível retorno. Além disso, o ACNUR
faz as vezes do Estado em situações especiais, como nos casos em que os
países de origem e de destino se recusam a auxiliar o refugiado.
Essa atuação do ACNUR na garantia dos direitos fundamentais é
para substituir os Estados, vez que alguns não são capazes de fornecer
qualquer proteção. Deste modo, o ACNUR, com o consentimento dos Estados, assume responsabilidades de caráter estatal, podendo ser benéfico
para o refugiado e ruim para soberania do Estado.
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Através deste artigo se objetiva analisar a possibilidade do
ACNUR realizar o papel do Estado na garantia dos direitos fundamentais
dos refugiados.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para refugiados e sua atuação
A atuação dos Estados vem sofrendo alterações substanciais desde
o século XVIII. Hannah Arendt explica que com a positivação de direitos
humanos se desprendeu a ideia de que Deus seria a fonte legal. Essa nova
soberania do Estado afetou a relação com o indivíduo, como ela explica:
A Declaração dos Direitos Humanos destinava-se também a ser uma
proteção muito necessária numa era em que os indivíduos já não estavam a salvo nos Estados em que haviam nascido, nem – embora
cristãos – seguros de sua igualdade perante Deus. Em outras palavras, na nova sociedade secularizada e emancipada, os homens não
mais estavam certos daqules direitos sociais e humanos que, até então, independiam da ordem política, garantidos não pelo governo ou
pela constituição mas pelo sistema de valores sociais, espirituais e religiosos. (ARENDT, 2018)

Essas mudanças na sociedade gradativamente foram se acentuando. As Guerras Mundiais transformaram a ótica do direito e as responsabilidades dos Estados. Gradativamente o direito foi sendo voltado para o
indivíduo, aumentando assim a proteção básica a que todos possuem direito. Em contraponto, os Estados foram assumindo cada vez mais o papel de protetor destes direitos individuais.
Após a Segunda Guerra Mundial os Estados começaram a se organizar para não permitir que as atrocidades cometidas pelos nazistas voltassem a se repetir. Assim comenta Annoni e Valdes:
Efeitos desastrosos advêm das guerras, porém, há que se reconhecer, por outro lado, que alguns resultados podem ser considerados
como positivos, dentre eles, a adoção de medidas necessárias para
que a catástrofe da guerra não se repita. Dentre esses efeitos positivos, pode-se citar o processo de internacionalização dos direitos
humanos e a necessidade de cooperação mútua para sua defesa e
proteção. (2013, p. 127)

Deste modo, em 24 de outubro de 1945 foi fundada, por 50 países,
a Organização das Nações Unidas – ONU. O marco da ONU foi a Carta
elaborada em São Francisco.
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A Carta da ONU, em seu preâmbulo, indica que os membros originários acreditam no respeito nos direitos fundamentais do homem, na
dignidade e no valor do ser humano. Para proteção destes interesses a
Carta dispõe, em seu Artigo 68, que ‚o Conselho Econômico e Social criará comissões para os assuntos econômicos e sociais e a proteção dos direitos humanos, assim como outras comissões que forem necessárias para o
desempenho de suas funções‛.
Uma das classes mais afetadas com o encerramento da Segunda
Guerra Mundial foram os refugiados. Por definição da própria ONU na
Convenção sobre o tema de 1951, refugiado é:
A pessoa que temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra
fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude
desse temor, não se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual em consequência de tais acontecimentos, não pode
ou, devido ao referido temor, não quer voltará a ele. (ONU, 2018)

Existem outros fatores a serem observados, assim como este conceito está de certo modo defasado, necessitando de uma atualização. Entretanto, tratar acerca da necessidade de alterações no conceito de refugiado não é objetivo deste artigo.
O refugiado teve atenção da ONU devido à grande quantidade de
pessoas nessas condições após a Segunda Guerra Mundial. A ONU acreditava ser um problema temporário, sendo inicialmente prevista a proteção apenas para aqueles que adquiriram a condição de refugiado até o
ano de 1950. Para garantir esta proteção, aliada a Convenção Relativa ao
Estatuto dos Refugiados de 1951, foi criado o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados – ACNUR.
A Segunda Guerra Mundial criou grupos de refugiados, que foram
deslocados de seus territórios em virtude das atrocidades da guerra. O
remanejamento destas pessoas era a preocupação da ONU, por isso a criação da Convenção e do ACNUR. No entanto, com o passar dos anos foi
percebido que há constante formação de refugiados. Assim, não poderiam ser considerados refugiados apenas aqueles que o motivo causador
de sua condição era anterior a 1951.
Com essa percepção, foi alterada a Convenção, deixando de existir
delimitação de tempo para origem da condição de refugiado. Essa deciCidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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são fortaleceu o ACNUR, pois suas atividades ganharam caráter de tempo indeterminado. Inicialmente o ACNUR deveria funcionar por apenas
três anos, necessitando de renovação a cada três anos para continuação
das atividades. Isso foi extinguido em 2003.
A alteração no critério de origem do refugiado se mostrou acertado, tomando por base os dados disponíveis no site do Alto Comissariado.
Os dados de 19 de junho de 2017 do ACNUR indicaram existir 65,6 milhões de pessoas deslocadas à força o mundo. Deste total, 22.5 milhões
são refugiados e outros 10 milhões são apátridas. O apátrida, ao contrário
do refugiado, não possui nacionalidade, mas está resguardado pela proteção do ACNUR devido a designação feita pela Assembleia Geral da
ONU de 1995. Ainda, segundo o ACNUR, 28.300 pessoas são obrigadas
diariamente a se deslocar por motivo de conflitos e perseguições.
O ACNUR atualmente conta com aproximadamente 10.966 empregados, distribuídos em atuação em 130 países. Esses dados mostram a
proporção da organização, que depende do financiamento dos Estados
ou contribuições voluntárias para manter suas atividades.
O trabalho do ACNUR consiste em buscar soluções duradouras
para os refugiados. Dentre os métodos mais adotados estão a repatriação
voluntária, o reassentamento e a integração local.
A repatriação voluntária se dá com a decisão do refugiado retornar
para seu país de origem. Nesses casos o ACNUR fornece o suporte jurídico, além de tratar com a comunidade internacional e com o país para qual
o refugiado irá retornar.
Já no segundo método, o reassentamento, o ACNUR explica:
Para aqueles que não podem retornar aos seus locais de origem, seja por conflitos persistentes, guerras ou perseguições, o reassentamento em outro país é uma alternativa. Para auxiliar este processo,
oferece-se orientação cultural, formação linguística e profissional,
bem como acesso à educação e ao emprego. No entanto, menos de
um por cento dos milhões de refugiados sob a responsabilidade do
ACNUR em todo o mundo é encaminhado para reassentamento.
(ACNUR, 2018)

O reassentamento não é uma opção tão usual do ACNUR porque
ele não permite que haja uma real inserção do refugiado em outro país,
assim como não facilita o retorno ao país de origem.
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A integração ao Estado receptor é outro método adotado pelo
ACNUR.
Muitas vezes este é um processo complexo que demanda práticas
consideráveis tanto do indivíduo como da sociedade que o acolhe.
No entanto, há também benefícios significativos, uma vez que a integração local permite que os refugiados contribuam social e economicamente. Ao longo da última década, 1,1 milhão de refugiados
em todo o mundo tornaram-se cidadãos do país que os acolheram.
(ACNUR, 2018)

O ACNUR possui uma atuação consistente em âmbito global. Isso
se deu pela atuação do órgão durante todos esses anos. Os métodos adotados, a relação com os Estados, dentre outros fatores, dá ao Alto Comissariado autoridade no assunto refugiados. Esse poder pode ser positivo,
como em uma proteção maior dos direitos fundamentais, como pode tomar um efeito negativo, como nos casos em que os Estados transferem
suas obrigações para o ACNUR.
O enfraquecimento do estado
A forte atuação do ACNUR é reflexo do enfraquecimento dos Estados. Quanto mais incidência de refugiados, maior é a demonstração de
problemas que os Estados enfrentam para conseguir garantir os direitos
fundamentais.
Para a ocorrência dos motivos que levam as pessoas a se deslocarem é necessário um requisito negativo: a falta de atuação do Estado ou a
falha atuação. Conflitos e perseguições, motivos que mais geram refugiados, são reflexos de problemas de governança. Um Estado fraco e desorganizado é propenso a gerar refugiados.
Como exemplo, por dados de 2017, 55% dos refugiados do mundo
vêm de apenas três países: o Sudão do Sul, o Afeganistão e a Síria.
O Sudão do Sul, independente desde 2011, passa por uma guerra
civil desde o ano de 2013. Deste modo, há uma total desorganização estatal. O Estado não consegue suprir as necessidades dos seus cidadãos. O
Sudão do Sul faz parte da ONU desde o dia 14 de julho de 2011, 5 dias
após conquistar sua independência.
O Afeganistão, que aderiu a Carta da ONU no dia 19 de novembro
de 1946, historicamente passou por problemas internos. O país foi invaCidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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dido pelos soviéticos, depois tomado pelo Talibã, movimento fundamentalista. A guerra civil enfraqueceu o país, que não é desenvolvido. Outra
circunstância, que gera muitos deslocados no Afeganistão, é a seca que
assola o país. O problema com a seca é tão grande que gera inúmeros
deslocados anualmente. Independente da motivação do deslocamento,
resta claro que Estado não tem força para suprir as necessidades e respeitar os direitos dos seus, conforme previsto na Carta da ONU.
A Síria fecha a lista dos três países que dão mais origem a refugiados. Assim como os demais, a Síria enfrenta graves problemas internos.
A guerra civil síria assola o país desde o ano de 2011. A disputa por poder gera uma onda de violência no país, além de não permitir que o foco
seja o indivíduo. Diante deste contexto a população síria se sente ameaçada pela violência, se deslocando para outros países.
Embora os Estados falhem em suas obrigações, o ACNUR não possui a aspiração em substituí-los:
O ACNUR não é e nem deseja ser uma organização supranacional.
Portanto, não pode substituir a proteção dada pelas autoridades
nacionais. Seu papel é garantir que os países estejam conscientes
das suas obrigações de conferir proteção aos refugiados e a todas as
pessoas que buscam refúgio, atuando em conformidade com esses
compromissos. (ACNUR, 2018)

Ainda, o ACNUR aponta a importância dos sistemas internos para
a situação dos solicitantes de refúgio:
Os sistemas nacionais de proteção e refúgio existem para decidir
quais solicitantes de refúgio precisam de proteção internacional. É
por isso que a questão central da proteção é o princípio da não devolução (ou non refoulement): solicitantes de refúgio e pessoas refugiadas não podem ser retornadas a nenhum país ou território onde
sua vida e integridade estejam em risco. (ACNUR, 2018)

O Estado permanece como principal protetor dos direitos fundamentais, contudo o ACNUR é um órgão vinculado a ONU, que possui
caráter supranacional. Essa vinculação a ONU que possibilita ao ACNUR
realizar suas atividades em diferentes territórios.
Ainda que importante e especialista no tema refugiados, o ACNUR
não deve ser considerado a solução para a questão. Os Estados devem
garantir por seus meios os direitos fundamentais aos seus cidadãos. A
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ação do ACNUR é voltada, e deve permanecer, para os casos em que Estados por problemas temporários, como uma guerra civil, não consigam
oportunizar aos seus nacionais os direitos mínimos.
Mesmo com as transformações no mundo, que estão ocasionando o
enfraquecimento estatal em diversas frentes, não se deve substituir a responsabilidade no que se refere a direitos fundamentais. O fortalecimento
do ACNUR também não deve ser motivo para uma possível troca de responsabilidades.
Conclusão
O objetivo deste artigo é verificar a omissão do Estado em relação a
proteção aos refugiados determinado pela na Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e se o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiado consegue suplantar a omissão deste.
Pelo estudo realizado se constatou que os Estados desrespeitam o
conteúdo acordado na Convenção, recaindo sobre o ACNUR a incumbência de garantir a proteção a esta classe. Essa atuação do ACNUR
transpassa suas obrigações, vez que o órgão foi criado para auxiliar os Estados e as Nações Unidas no que for relativo a refugiados.
A atual atuação do ACNUR consiste em garantir os direitos fundamentais aos refugiados, necessitando para isso provê-los com alimentação, moradia e outros direitos básicos. Essas atividades acabam sobrecarregando o Alto Comissariado e desvirtuando seu fim.
Os Estados com problemas internos, tais como guerra civil, transferem sua responsabilidade de forma deliberada ao ACNUR. Esse vício
tem se tornado maior, conforme os dados apurados pelo ACNUR, demonstrando o crescimento da omissão estatal.
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15. A GLOBALIZAÇÃO E O COMÉRCIO JUSTO: O NOVO ATOR
INTERNACIONAL EMERGENTE E SEU CENÁRIO GLOBAL
Cláudia Regina Machado Bertholdo
Valquíria Castaldi
Odete Maria de Oliveira

Introdução
O presente estudo tem como objeto de conhecimento o tema do
Movimento do Comércio Justo enquanto ator global emergente e sua atuação no cenário da sociedade contemporânea.
Com base nos efeitos do atual processo da globalização e da emergente força ostentada pelos atores não estatais na esfera internacional, esta pesquisa norteia-se pela seguinte e fundamental indagação: O protagonismo de influência e poder do Movimento do Comércio Justo junto
aos demais agentes e no âmbito das decisões da sociedade contemporânea pode qualificá-lo como uma emergente personalidade não estatal
global?
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Para proceder ao reconhecimento do Movimento do Comércio Justo como um novo agente internacional emergente, este estudo adota a
concepção de ator de Esther Barbé (1995) que traz como determinantes:
capacidade e habilidade como condição primeira de ser ator, autonomia
em sua atuação de poder de influência junto as decisões da sociedade
contemporânea e demais personalidades envolvidas em torno da realização de seus objetivos.
Para um melhor entendimento da categoria global como usado
neste texto, importa aqui apresentar o seu sentido. Inicialmente, observase que esse termo se encontra ligado à sociedade contemporânea e ao
processo de globalização econômica nela emergente, com vigência na segunda metade do século XX. Por outro lado, a noção global teoriza o
mundo como uma unidade – globalidade – tomando a forma de inteiro,
de total, enfim, de global.
Neste estudo, a categoria global é usada não só no sentido de
grande expansão geográfica alcançada pelo Movimento do Comércio Justo ao redor do mundo, abrangendo 48 países – Europa, América do Norte
e Central, Ásia e África – mas também em razão de sua natureza funcional, envolvendo-se com uma grande multiplicidade de fluxos transnacionais, em torno de 1,3 bilhões de pequenos agricultores, encontrando-se
estruturada por meio de interconexões em rede de redes comerciais de
comércio justo, criando a sua própria rede – Lojas do Mundo – diferente
daquelas redes utilizadas pelo comércio tradicional.
Na consolidação deste estudo, em um primeiro momento será contextualizado o fenômeno da globalização e dos atores internacionais,
abordando aspectos históricos, conceitos, tipologias e a sua importância
no cenário internacional. Em um segundo momento, ocupar-se-á com o
surgimento, evolução e o conceito do Movimento do Comércio Justo, dinâmicas de funcionamento e organização no universo do comércio
global. Finalmente, em último momento buscará mostrar o reconhecimento do Comércio Justo como emergente ator global, em razão de sua
importante atuação global e o desenvolvimento de seu papel em torno de
um modo de produção, distribuição e consumo mais justo, em que tanto
o produtor quanto o consumidor se envolvem de forma consciente, sustentável e participativa, visando um comércio baseado em princípios equitativos solidários, que possa atuar como forma alternativa ao comércio tradicional vigente.
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Quanto à metodologia, a pesquisa apresenta caráter de natureza
qualitativa e bibliográfica, sua análise será descritiva e explicativa,
utilizando o método dedutivo. Em suas abordagens, o trabalho pretende
tecer contribuições sobre os assuntos nele recorrentes, como a temática da
globalização de um lado, e dos emergentes atores internacionais, de
outro. Na sequência serão anotadas as considerações finais da pesquisa e
o corpo de referências utilizado para embasar e sustentar o presente
estudo.
A globalização e os atores internacionais
Dentre as inúmeras transformações que estão redesenhando o
mundo de desconhecidas formas, entre outras variáveis, encontra-se o
fenômeno da globalização, que em sua longa trajetoria de evolução, atualmente apresenta-se como um complexo processo de relações pautadas
principalmente pela velocidade da informação e troca de dados em tempo real e virtual.
Por atual processo de globalização, compreende-se o fenômeno ligado a diversos âmbitos, em especial, segundo Dreifuss (1999, p. 102), ao
‚âmbito da economia (pesquisa científica, desenvolvimento e aplicação
tecnológica, finanças, produção, administração, comercialização, dinâmica e uso das facilidades naturais e dos recursos humanos)‛, e que tem influência no cotidiano da vida da sociedade contemporânea por promover
alterações culturais, sociais e políticas, condicionando os atos de gestão e
governança.
Os avanços tecnológicos – de comunicação, informática, robótica e
eletrônica – impulsionaram a ocorrência do atual processo globalizante,
tendo início na década de 70, firmando-se nos anos de 80 e consolidandose na década de 90 (DREIFUSS, 1999, p. 102).
Um Estado soberano é detentor de um poder incontestável de
mando sobre um grupo social pertencente a determinado território, ‚um
poder independente, supremo, inalienável e, acima de tudo, exclusivo‛.
Com o advento do fenômeno da globalização, a soberania do EstadoNação tornou-se frágil pelo desequilíbrio dos poderes e a diminuição de
sua autonomia (FARIA, 1999, p. 16 e 25).
Nesse sentido, o Estado-Nação está perdendo a gestão sobre os efeitos resultantes da globalização, visto que ‚remete ao processo social,
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econômico, cultural e demográfico que se instala no coração das nações e
as transcende ao mesmo tempo‛ (ARNAUD, 1999, p. 16).
Além do cotidiano social, o fenômeno da globalização interfere diretamente no cenário e protagonismo do Estado. Nos tempos atuais, as
suas decisões precisam levar em consideração os reflexos globalizantes
do mundo e o poder exercido por novos atores, tanto na esfera econômica como social, entre outras.
As relações sociais se modificam, tornando-se globalizadas, pois o
mundo não é mais um grupo de países separados em ‚agrários ou industrializados, pobres ou ricos, colônias ou metrópoles, dependentes ou dominantes, arcaicos ou modernos‛ (IANNI, 1999, p. 35-36).
Os indivíduos, antes separados geográfica e culturalmente, agora
estão cada vez mais próximos. As revoluções industrial e tecnológica
romperam as barreiras existentes entre as sociedades dos diferentes países, e, por meio dessa surpreendente mobilidade consituiu-se a nova civilização global, denominada mundial por Ianni (1999, p. 63-64).
A partir dessas transformações, a concepção de sociedade internacional tradicional composta por Estados independentes e soberanos, passa a ser questionada em razão da crise do modelo estatocêntrico existente
até então, considerando o Estado como o único ator, somando-se agora o
surgimento de novos atores não estatais ao seu lado, competindo e enfraquecendo seu protagonismo estatal, no exemplo das organizações internacionais, organizações não governamentais e das empresas transnacionais e, finalmente, uma multiplicidade de diferentes atores emergentes
(OLIVEIRA, 2001, p. 153).
Assim, pode-se configurar a sociedade internacional contemporânea como um amplo universo relacional dinâmico, de um lado, marcado
pelo fenômeno da globalização e, de outro, impulsionado pela atuação
dos mais diversos atores, estatais e não estatais, em diferentes cenários,
entre outros, junto aos âmbitos político, econômico, cultural e ambiental.
Nesse sentido, importam aqui responder as seguintes indagações:
O que são e quem são os atores? Existe um conceito e uma tipologia?
Para compreender a atuação dos atores internacionais e seu protagonismo de poder de influência e decisão na sociedade contemporânea, é
importante apresentar um conceito, entre outros, adotando-se neste estudo
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a conceituação da autora Esther Barbé (1995, p. 117), ‚o ator internacional é
aquela unidade do sistema internacional (entidade, grupo, indivíduo) que
tem habilidade para mobilizar recursos que lhe permite alcançar seus objetivos e capacidade para exercer influência sobre outros atores do sistema e
que goza de certa autonomia‛.
Nesse sentido, ator internacional é aquele agente que participa das
relações internacionais, que desempenha o próprio ato internacional, atuando de forma dinâmica na sociedade internacional, formada por um elenco de agentes sociais que se influenciam e se relacionam mutuamente,
seja em ações de cooperação ou de conflito, capazes de formular um todo
relacional singularizado (OLIVEIRA, 2014, p. 97).
Seguindo nesse viés, para um melhor entendimento da atuação e
do papel desenvolvido pelos atores internacionais, passa-se a responder a
segunda indagação acima formulada: quem são os atores?
Entre as diversas tipologias, o presente estudo abraça os parâmetros: o binário (Taylor, 1984) e o eclético (OLIVEIRA, 2011 e 2014).
A classificação binária, defendida por Phillip Taylor (1984, p. 2022), separa os atores em estatais e não estatais. Para esse autor, é importante estabelecer critérios de classificação que levem em conta além da
questão geográfica, também aspectos políticos, econômicos, de segurança, culturais e ideológicos.
A tipologia eclética formulada por Oliveira (2014, p. 100-101) leva
em consideração três grupos específicos de agentes: atores tradicionais,
novos atores e atores emergentes. Para essa classificação são observados
‚a amplitude dos fluxos – fluidos e voláteis – originados pela tecnologia
da informação instantânea, relações virtuais e suas interações em cadeias
ramificadas, ocasionando um novo mundo digital, da aldeia global e sua
rede cada vez mais complexa, sofisticada e ramificada‛ sendo que tal cenário, segundo a autora, é propício para que tais atores adquiram um relevante protagonismo transnacional, produzindo e reproduzindo relações.
A classificação dos agentes internacionais, segundo esse parâmetro
eclético, pode ser delimitada em três grupos. No primeiro, situam-se os
atores tradicionais, apontados os Estados e seus desmembramentos estatocêntricos; no segundo encontram-se os novos atores, nos exemplos das
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presas transacionais; por fim, no terceiro grupo surgem os chamados atores emergentes, traduzindo os tempos contemporâneos, uma vez que exercem múltiplas atividades e papéis, nos mais diversificados universos,
podendo citar-se os movimentos sociais, os movimentos sociais globais,
grupos privados, grupos sociais, indivíduo, opinião pública, partidos políticos, associações religiosas, sindicatos, igrejas, movimentos de libertação nacional, mídia, organizações do crime organizado, organizações terroristas, gênero, redes transnacionais e coalizões transnacionais, poderes
erráticos, entre outros (OLIVEIRA; SILVA, 2011, p. 42).
Os atores emergentes protagonizam o cenário mundial com suas intervenções nas esferas social, política, econômica e cultural e, nesse sentido,
o Comércio Justo surge como um agente emergente por se tratar de um
movimento social que busca um comércio realizado a partir de princípios
equitativos solidários, se estabelecendo como uma forma alternativa ao
comércio tradicional. O surgimento e atuação desse movimento são temas
que serão abordados nos próximos tópicos.
O fenômeno do comércio justo e seus dedobramentos
As mudanças ocorridas na sociedade internacional, especialmente
após a Segunda Guerra Mundial, em razão da nova conformação econômica e política do mundo, propiciaram a necessidade de movimentos e
ações da sociedade civil, por exemplo, com o intuito de estabelecer práticas de comércio e produção capazes de equalizar tais relações do Norte e
do Sul.
É neste panorama, que em meados da década de 1940 do século
XX, surgem às primeiras ações comerciais na Europa e nos Estados Unidos, por meio de grupos progressistas, como forma de tornar o comércio
uma fonte de inclusão social e de recursos para comunidades pobres de
países em desenvolvimento. A inserção de pequenos produtores no mercado internacional foi tida como uma alternativa para a diminuição da
pobreza no hemisfério sul. Além da ação organizada desses grupos, a
propagação do Comércio Justo se deu também graças ao aumento de
consciência do consumidor, bem como, devido a sua preocupação em
buscar produtos que, além da qualidade, também incorporassem a preocupação com o meio ambiente e a inclusão econômica e social das populações do hemisfério sul (PRATA, 2008, p. 5).
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As primeiras iniciativas surgiram nos Estados Unidos, por meio da
Organização Ten Thousand Villages, que ao começar a comprar artesanato
de Porto Rico, iniciou atividades de comércio com as populações mais
pobres do Sul, estabelendo a primeira loja de Comércio Justo formal,
vendendo então esses produtos em 1958 (BOSSLE, 2011, p. 20).
Já, na Europa, em meados da década de 1950, as ações comerciais
ocorreram por meio de iniciativas da Oxford Committee for Famine Relief
(OXFAM), inicialmente vendendo artesanatos de refugiados chineses nas
lojas do Reino Unido. As iniciativas de Comércio Justo se multiplicaram
nos países da Europa a partir de 1964, expandindo-se de forma contínua
(MASCARENHAS, 2007, p. 4).
A partir da década de 1970, um grande número de pontos de
venda de produtos do Comércio Justo se alastrou pela Europa. Os
produtos passaram a ser distribuídos, ao final da década de 1980,
também em canais convencionais (atacado e varejo) e no mercado
institucional. Essa prática tornou-se possível mediante a criação de um
selo de comércio justo, ocorrido na Holanda, em 1988, denominado Max
Havelaar. Após essa iniciativa gerou-se a criação de diversas outras
instituições visando à certificação dos produtos oficializados como de
Comércio Justo, entre elas, a Transfair International e a Fair Trade
Foundation. Em 1989, já havia se estabelecido a Associação Internacional
para o Comércio Justo (IFAT), incluindo organizações europeias,
africanas, asiáticas, australianas e das Américas do Sul e do Norte e, em
1994, ocorreu a criação de uma rede denominada Network of European
World Shops (NEWS), com mais de 2700 lojas, pertencentes a 15
associações nacionais, em 13 países europeus (MASCARENHAS, 2007, p.
4).
A partir de 1997, todos os selos de certificação de Comércio Justo
foram reunidos e passaram a ser coordenados pela International Fairtrade
Labelling Organisation (FLO), criada por 14 iniciativas nacionais, com sede
na Alemanha. Em 2003 foi criada uma empresa interna de funcionamento
independente, a FLOCERT Assuring Fairness, responsável pela inspeção e
certificação dos produtores e do comércio. A FLO conta atualmente com
25 membros, entre eles, 19 iniciativas nacionais de certificação, 3 redes de
produtores, 2 organizações de marketing e 1 membro associado
(STELZER, TODESCAT, GONCALVES, 2016, p. 32).
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Essa unificação possibilitou definir critérios básicos para o
enquadramento de entidades, produtores, empresas e importadores que
participam do movimento, bem como o alargamento do mercado para os
produtos do Comércio Justo. Hoje, tais produtos são vendidos nos
mercados de massa, nas grandes redes de varejo da Europa, em mais de
64 mil pontos de venda, em que as receitas anuais superam os 300
milhões de euros, figurando entre os principais produtos o café e a
banana (MASCARENHAS, 2007, p. 04).
Além da FLO, foi constituída na America Latina a Coordinadora
Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo
(ALAC), que originalmente surgiu como uma coordenadoria das
Organizações Cafeeiras que participavam do sistema de certificação Max
Havelaar-Trans Fair. Diante da constituição da FLO, em 1996, foi decidido
constituir uma coordenadoria que representasse todo o continente Latino
Americano de produtores de café, sendo criada a Coordinadora
Latinoamericana de Produtores de Café (CLA). Paralelamente, os produtores
de mel também já estavam se organizando por meio da Productores
Apícolas Unidos de América Latina (PAUAL), em 1998. Após várias
reuniões e assembleias, em 2004, ficou acordado na Quinta Assembleia
Regional da CLA, que outros produtos deveriam participar tal
organização. Assim, aos produtores de mel e café, se juntaram os de
banana, açúcar, cacau, frutas secas e sucos, criando a Coordinadora
Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo
(CLAC) como o organismo de representação de todos os pequenos
produtores da América Latina e Caribe (PEREZGROVAS, 2016, p. 204205).
A The World Fair Trade Organization (WFTO), organização mundial
que dirige aspectos importantes do Comércio Justo, elenca os dez
princípios que sustentam e definem essa prática alternativa de comércio:
1) criação de oportunidades para produtores economicamente
desfavorecidos; 2) transparência e responsabilidade na troca de
informação e na tomada de decisões; 3) práticas comerciais justas,
estáveis, duradouras, em respeito pelo bem-estar social, ambiental e
econômico dos pequenos produtores; 4) pagamento de um preço justo
pelo trabalho dos produtores, sem desigualdades de gêneros; 5) renúncia
total ao trabalho infantil ou forçado; 6) compromisso de não
discriminação, igualdade de gêneros e liberdade de associação; 7) boas
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condições de trabalho, saudáveis e seguras; 8) incentivo à capacitação dos
produtores e desenvolvimento das suas competências; 9) promoção dos
princípios do Comércio Justo aos consumidores; e 10) respeito pelo
ambiente (STELZER, TODESCAT, GONCALVES, 2016, p. 31).
O movimento do Comércio Justo conta com uma diversidade de
agentes envolvidos nos processos de produção, distribuição e venda. A
cadeia é constituída não só por produtores e consumidores
comprometidos com os princípios do movimento, mas também por
entidades, empresas, organizações, os governos (administrações estatais
locais, regionais ou nacionais que colaboram para o Comércio Justo,
regulando ou propondo marcos jurídico), agências de certificação, lojas,
distribuidoras e pontos de venda, organizações de produtores e
agrupamentos internacionais, que de uma forma ou de outra, em
diversos momentos na cadeia produtiva, atuam de acordo com os
princípios do citado Comércio Justo ou com a intenção de promovê-lo
(FRETEL, SIMONCELLI-BOURQUE, 2003, p. 31-33).
O Comércio Justo apresenta-se como um movimento de dimensões
múltiplas (social, econômica, ambiental, política), constituindo-se em uma
alternativa ao comércio convencional, regido por valores éticos,
promovendo relações comerciais baseadas em custos e rendimentos
dignos, ambientalmente responsável e socialmente inclusivos,
demonstrando assim uma preocupação com toda a cadeia produtiva e não
somente com os interesses convencionais típicos (STELZER, TODESCAT,
GONCALVES, 2016, p. 20).
Ao analisar os princípios que sustentam e definem o Comércio
Justo, pode-se perceber claramente as intenções e o comprometimento
dessa prática em ser realmente uma alternativa às práticas tradicionais
comerciais vigentes, uma vez que aspectos como igualdade,
transparência, oportunidades iguais, respeito ao bem-estar social e
ambiental, boas condições de trabalho e a proibição de trabalho infantil,
incentivo a capacitação e desenvolvimento dos pequenos produtos e
conscientização dos consumidores são práticas diametralmente diferentes
das propagadas e utilizadas pelas grandes corporações que governam o
mercado e a economia atualmente (STELZER; TODESCAT;
GONÇALVES, 2016, p. 30).
Com isso, o conceito de Comércio Justo pode ser ampliado,
podendo ser considerado como ‚o processo de intercâmbio comercial
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orientado para o reconhecimento a e valorização do trabalho e das
expectativas dos produtores e consumidores, permitindo uma melhoria
substancial na qualidade de vida das pessoas, tornando viável a vigência
dos direitos humanos e o respeito ao meio ambiente numa perspectiva de
desenvolvimento humano, solidário e sustentável‛ (FRETEL;
SIMONCELLI-BOURQUE, 2003, p. 19).
Percebe-se, que desde seu surgimento até os dias atuais, o
Comércio Justo evoluiu e firmou-se como um movimento alternativo ao
comércio tradicional, organizado e regulado por princípios e regras
próprias, presente em diversos países e continentes, por meio da atuação
conjunta e direcionada por organizações internacionais, fazendo com que
seu protagonismo seja reconhecido no cenário do mercado global. Na
continuidade será focalizada a questão do Comercio Justo e seu cenário
global sob a perspectiva de um emergente ator internacional.
O comércio justo como um novo ator emergente e seu cenário global
Os elementos e dados a seguir apresentados sobre o Movimento do
Comércio Justo, com clareza, mostram que sua atuação, ainda que
inicialmente pequena se comparada com as práticas comerciais
tradicionais vigentes, vem crescendo e se multiplicando globalmente, de
forma organizada e institucionalizada, e que os seus participantes devem
seguir rígidos padrões e princípios, que caracterizam e constituem as
práticas de produção, distribuição e venda dos produtos dentro dos
moldes estabelecidos pelo denominado Comércio Justo.
Ao longo dos anos, o crescimento e a expansão do movimento têm
proporcionado mudanças, melhorias e fortalecimento de comunidades e
indivíduos dentro de suas realidades locais, ao mesmo tempo em que tal
atuação apresenta reflexo transnacional, uma vez que os fluxos de
comércio se desenvolvem entre produtores e consumidores de diferentes
países e continentes, configuando, dessa forma, um reconhecido cenário
global.
Bem assim, as diferentes realidades econômicas, sociais e culturais
desses países têm em comum a busca por equidade, justiça social e
fortalecimento das economias e das comunidades, que no passado tanto
já sofreram com as regras de produção e de comércio do mercado
tradicional e igualmente mundial.
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Segundo dados da FLO, em 2016, os consumidores, em mais de
130 países, gastaram cerca de 7,88 bilhões de euros em produtos do
Comércio Justo, quase cinco vezes mais do que apenas em uma década
anterior. Esse crescimento significativo nas vendas agora beneficia mais
de 1,6 milhões de produtores e trabalhadores em 73 países (Fairtrade Internacional, 2017).
O Relatório Anual da FLO afirma ainda que o mercado que cresceu
mais rápido no ano de 2016 foi a Áustria, com um aumento de 46% nas
vendas do Comércio Justo, principalmente devido à excelente recepção
dos Programas de Parcerias de Fornecimento Fairtrade no país. França,
Holanda, Noruega e Suíça, quatro mercados maduros de Comércio Justo,
também experimentaram aumentos substanciais nas vendas, todos com
crescimentos de mais de 20%. O Reino Unido está prevendo um crescimento de 20% em vinhos sul-africanos certificados entre 2017 e 2018 e espera-se que o aumento do foco no comércio Sul-Sul aumente os volumes
de vendas nos próximos anos (Fairtrade Internacional, 2017). Tais dados,
por si só, evidenciam tanto a capacidade como a habilidade de atuação
do Comércio Justo como um novo ator emergente da sociedade
contemporânea.
Reforçam tal afirmação de seu reconhecimento como ator
emergente, tanto a sua autonomia no desempenho de seu específico papel, quanto o poder de sua influência junto aos demais atores e nas
decisões comerciais como um todo.
Nesse sentido, o fato de apresentar um sistema de certificação
coordenado por uma Organização Internacional – FLO – e
coordenadorias continentais, tal como a CLAC na América Latina e
Caribe, confirmam a atuação do Comércio Justo como um novo ator
emergente. Por outro lado, tais atuações conformam-se em dimensões de
um amplo cenário global, uma vez que os fluxos de produção, comércio e
consumo ultrapassam as barreiras territoriais e os limites estatais,
envolvendo diversos países, de diversos continentes, com economias e
culturas diversas.
Assim, como suas regras e princípios são aplicados por todos os
atores envolvidos no seu processo, independente de nacionalidades,
também as estratégias de desenvolvimento e crescimento do Comércio
Justo são definidas baseadas em metas globais, reforçando a plataforma
de seu cenário configurado igualmente global.
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O Fairtrade Global Strategy, plano de estratégia global do Comércio
Justo publicado pela FLO em janeiro de 2016, destaca o
comprometimento do movimento do Comércio Justo com a Agenda 2030
da ONU, no que diz respeito ao desenvolvimento Sustentável, visto que
os princípios do Comércio Justo quando não idênticos, são muitos
similares com os objetivos e metas estabelecidos no projeto Global das
Nações Unidas pela Concretização de um Desenvolvimento Sustentável
(Fairtrade Internacional, 2016).
O crescimento e a expansão do comércio justo podem ser
explicados também devido às metas políticas, econômicas e sociais atuais
mostrarem-se favoráveis às iniciativas de sustentabilidade. Em uma
década, o Comércio Justo (Fairtrade) se tornou o selo ético mais
reconhecido e valorizado pelos consumidores e um parceiro confiável
para quase 2.000 empresas em todo o mundo (Fairtrade Internacional,
2017).
As asserções acima apresentadas mostram, com evidência e
objetividade, os elementos determinantes da concepção de ator
internacional da autora espanhola, Esther Barbé: capacidade e habilidade,
autonomia na forma de sua atuação, e influência de seu protagonismo
junto aos demais agentes nas tomadas de decisões do sistema mundial, o
que positiva a questão de pesquisa deste estudo.
Com o objetivo de formalizar e unificar critérios de certificação de
um maior número de produtos do Comércio Justo foi criado um grupo
denominado FINE, (um acrônimo dos nomes das organizações
membros), que reúne organizações que atuam na promoção do
movimento. Fazem parte do FINE as seguintes organizações: Fairtrade
Labelling Organisation (FLO), organismo de certificação de produtos como
café, chá, banana, abacaxi, manga, sucos de frutas, arroz, mel, açúcar e
cacau; a International Federation for Alternative Trade (IFAT), a federação
Internacional para o Comércio Justo, agrupando 148 organizações de
produtores, em que dois terços são prodoutores do Sul, de 48 países da
Europa, América do Norte, África, Ásia e América Latina; NEWS! –
Network of Europe World Shop (NEWS!), rede de associações nacionais e
regionais de ‚Lojas do Mundo,‛ que agrupa mais de 2.700 lojas em treze
países europeus, elaborando e compartilhando informações sobre
comercialização; a European Fair Trade Association (EFTA), a Federação
Européia de Comércio Justo, que agrupa doze centrais de compras em
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nove países europeus, que são importadoras de produtos agrícolas,
couros, têxteis e madeiras tropicais de mais de 600 produtores de todo o
mundo (FRETEL, SIMONCELLI-BOURQUE, p. 34-35).
Essa atuação em diversos países e continentes, sem dúvida, mostra
a mobilidade dinâmica do cenário global do comercio justo como um
novo ator emergente da sociedade contemporânea, traduzindo a
preocupação do movimento em alcançar suas metas de ampliação e
mudança de realidades sociais de forma global.
Por outro lado, o plano de estratégia global do Comércio Justo
afirma que a agenda de desenvolvimento global do movimento está
mudando: de um foco na pobreza nos países em desenvolvimento para
enfrentar a desigualdade global e promover a sustentabilidade em todos
os países. Segundo a organização, essa nova visão estratégica representa
uma poderosa oportunidade para melhorar a vida de 1,3 bilhão de
pequenos agricultores e trabalhadores agrícolas que desempenham um
papel vital na produção de alimentos e na administração do planeta.
Afirmam ainda, que desta forma o novo ator emergente está trabalhando
para ampliar as vozes dos agricultores e trabalhadores nos principais
debates sobre políticas, apoiando-os a enfrentar as barreiras que possam
impedir o Comércio Justo e os negócios sustentáveis (Fairtrade
Internacional, 2016).
O movimento apresenta não somente uma excelente forma de
organizar e padronizar as certificações dos produtos através de suas
organizações internacionais, no exemplo da FLO, mas também uma
eficiente rede de mobilização, informação e debate acerca dos objetivos e
metas de manutenção e crescimento do Comércio Justo. Um exemplo
disso foi a rápida atuação da Fairtrade Internacional quando do referendo
do Brexit, ocorrido no Reino Unido.
Nos atuais acordos da União Européia, o Reino Unido oferece
acesso a cotas isentas de impostos a nações classificadas como ‚Países
Menos Desenvolvidos‛ para todas as mercadorias importadas (com
exceção de armas e munições). Após o referendo Brexit em junho de 2016
e a subsequente decisão do governo do Reino Unido de deixar a UE, o
futuro deste acordo ficou incerto. A FLO então se mobilizou e aproveitou
essa oportunidade para promover de forma proativa o Comércio Justo
antes de possíveis mudanças na política do governo do Reino Unido.
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Assim, mais de 50 mil apoiadores do Comércio Justo assinaram
uma petição pedindo que a primeira ministra Theresa May se
comprometesse publicamente a garantir que acordos comerciais pósBrexit e políticas comerciais fossem direcionados para combater a
pobreza global e entregar um acordo justo (aos agricultores e
trabalhadores nos países em desenvolvimento. A campanha tomou
corpo, foram enviados 5 mil e-mails aos parlamentares, obteve o número
expressivo de 38 mil apoiadores do Comércio Justo, da Traidcraft1 e da
Global Citizen2, que solicitaram a Secretaria de Estado do Comércio
Internacional que tomasse medidas rápidas e decisivas sobre o assunto.
Essa ação resultou na promessa do governo do Reino Unido em
continuar dando aos países mais pobres do mundo o acesso livre de
impostos após o Brexit. Estima-se, que este movimento irá salvar os
agricultores e trabalhadores nos países em desenvolvimento de pagar
uma fatura de imposto de importação de 1 bilhão de libras, o
correspondente a 1,13 bilhão de euros (Fairtrade Internacional, 2017).
Enfim, a magna contribuição, atuação organizada e
transnacionalizada do comércio justo, em termos de mudanças e
retomada de condições de trabalho digno, remuneração justa,
comprometimento com um desenvolvimento sustentável ético e solidário
e como alternativa ao comércio tradicional, somadas as diversas
considerações acima expostas com referência aos elementos
determinantes da concepção de Ester Barbé, o qualificam como um
importante ator internacional emergente, atuando por meio de seu
cenário global e mediante seu específico papel de ator solidário,
promovendo mudanças sociais, políticas e econômicas necessárias no
âmbito da sociedade contemporâneao, onde atualmente estamos
vivendo.

1

É uma organização pioneira do Comércio Justo no Reino Unido, defende a importância da
agricultura orgânica, sustentabilidade e transparência para a vida dos produtores e artesãos
em todo o mundo (Traidcraft).
2

É um movimento social de cidadãos engajados que estão usando sua voz coletiva para
acabar com a pobreza extrema até 2030, através de campanhas, mobilizações e ações globais
(Globalcitizen).
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Conclusão
O atual processo de globalização, entre outras variáveis, transformou as relações sociais de forma tão significativa, alterando o modo de
viver e pensar dos indivíduos. Diante deste cenário, tanto o poder como
as fronteiras estatais foram relativizadas, e, consequentemente modificou-se a concepção clássica de Estado-Nação soberano e estatocêntrico.
Diante da dificuldade do Estado reger a arquitetura dessa nova realidade que se propaga pela esfera internacional, mostrando sua incapacidade de controlar a crise econômica, social e ambiental e resolver os
complexos desafios contemporâneos, soma-se o surgimento de uma multiplicidade de novos atores não estatais emergentes, ostentando diferentes protagonismos e os mais variados objetivos e curiosos interesses,
fragmentado e condicionado ainda mais as decisões dos agentes estatais.
Assim, vive-se a sociedade contemporânea, caracterizada pela gloalização e pela inserção de novos atores não estatais nas relações sociais
internacionais, que disputam o poder com os Estados a partir da sua influência social, política, econômica e cultural.
Neste contexto, o Comércio Justo configura-se como um ator
emergente, atuando em dinâmico cenário global, caracterizando-se pela
participação ativa, direta, solidária e consciente de produtores e
consumidores, demonstrando que as relações comerciais efetivadas
dentro de seus princípios adquirem a capacidade de distribuir renda e
melhorar as condições de trabalho, produzir produtos éticos e
socialmente comprometidos.
Além disso, conscientizam os consumidores para que atuem em
sua cadeia de produção enquanto indivíduos comprometidos com a ética,
a solidariedade, o consumo consciente e também sustentável,
promovendo o sentimento de pertencimento e comprometimento não
somente com sua comunidade, mas também com a sociedade
globalizada, uma vez que suas ações irão refletir além das fronteiras
territoriais, de forma transnacional, beneficiando o meio ambiente e a
sociedade como um todo.
Assim, o Comércio Justo consolida-se como um ator emergente,
atuando em seu dinâmico cenário global, defendendo e representando
interesses e direitos de todos os agentes envolvidos, tornando sua
atuação solidária, consciente e igualitária, constituindo um instrumento
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de mudança social e econômica baseado em relações comerciais globais,
capazes de modificar realidades e expectativas locais, individuais e
coletivas. Com absoluta certeza, sua atuação, crescimento e importância
mostram seu protagonismo enquanto um novo e importante ator não
estatal emergente.
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16. A INFLUÊNCIA DO DISCURSO POLÍTICO ANTI-IMIGRAÇÃO
DENTRO DO PROCESSO DO BREXIT
Clemir José Kades Junior
Marcelo Markus Teixeira

Introdução
Ato I – Cena única – Assim, os fatores subjacentes aos atuais movimentos de massa nos pontos de partida são biformes, mas também o são seus impactos nos pontos de chegada e as reações dos
países receptores. Nas partes ‚desenvolvidas‛ do planeta, em que
tanto migrantes econômicos quanto refugiados buscam abrigo, os
interesses empresariais desejam com firmeza o (e dão boas-vindas
ao) influxo de mão de obra barata e de habilidades lucrativamente
promissoras (como Dominic Casciani expressivamente resumiu:
‚Os empregadores britânicos se tornaram experts no que se refere a
obter trabalhadores estrangeiros baratos, com agências de emprego
dando duro no continente para identificar e contratar mão de obra
fora‛); para a massa da população, já assombrada pela fragilidade
existencial e pela precariedade de sua condição e de suas expectativas sociais, esse influxo sinaliza ainda mais competição pelo mercado de trabalho, uma incerteza mais profunda e chances declinantes de melhoramento: um estado mental politicamente explosivo –
com políticos oscilando com dificuldade entre os desejos incompa-



Mestrando em Direito pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó).
Graduado em Direito pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó).
Conciliador Judicial voluntário e Juiz Leigo voluntário no 2° Juizado Especial Cível da Comarca
de Chapecó (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina). Bolsista CAPES/PROSUP por
intermédio do Edital n° 009/REITORIA/2017 da Universidade Comunitária da Região de
Chapecó (Unochapecó). E-mail: clemirjunior@unochapeco.edu.br. Currículo Lattes:
<http://lattes.cnpq.br/2081015410599241>.


Doutor em Direito Internacional Privado pela Universität zu Köln (Alemanha). Mestre
em Direito Internacional Privado pela Universität zu Köln (Alemanha). Mestre em Direito e
Política da União Europeia pela Università degli Studi di Padova (Itália). Professor
permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Unochapecó.
Advogado e Árbitro. E-mail: marcelomarkus@unochapeco.edu.br. Currículo Lattes:
<http://lattes.cnpq.br/1709687294079113>.

tíveis de satisfazer seus amos detentores de capital e aplacar o medo dos eleitores. (BAUMAN, 2017, p. 09-10)1

Nada mais apropriado do que dar início a este ensaio trazendo à
tona uma breve e óbvia afirmação que já há algum tempo vem sendo trazida por diversos teóricos e que, a despeito da desatenção de muitos
quanto à mesma, toma tal proporção que hoje pode ser considerada como
uma máxima dentro dos estudo relativos ao Direito Internacional: a migração se trata de um fenômeno social complexo 2.
Mas, muito embora já se tenha tal consciência, ainda hoje existe um
problema fundamental que acaba por subverter a atenção quanto à esta
complexidade através da banalização do fenômeno migracional, ao ponto
de reduzi-lo à uma mera discussão entre o bem e o mal. E esse problema
é justamente a emergência de um discurso político anti-imigração que acaba por, imprudentemente, correlacionar a imigração com questões como o desemprego, terrorismo, segurança nacional e demais problematizações de cunho social. Questões que entraram em voga principalmente
através da atual crise europeia.
E um exemplo muito claro desse discurso que atualmente tem levantado diversas discussões em âmbito internacional é justamente o Brexit. Neologismo britânico recente – mas que possui raízes não tão próximas – que acaba por elevar diversos discursos moldados no nível político
para a população do Reino Unido e da própria Europa. Discursos principalmente de cunhos econômico e xenofóbico que acabaram por afetar
concomitantemente os cenários supranacional da União Europeia e nacional do Reino Unido respectivamente através da opção britânica por
sua separação do bloco econômico e através das discussões internas pela
desvinculação do cenário multinacional formado pelas nações integrantes
do Reino Unido.

1

O início de cada tópico deste ensaio com a utilização de citações organizadas em atos e
cenas inspira-se nos trabalhos de Gallya Lahav, aos quais busca trazer, de maneira
relevante, uma constatação real que se adequa ao conteúdo do texto trabalhado. Nesse
sentido, conferir, a título de exemplo: Lahav (2006).
2

Nesse sentido, vários são os autores que dão conta de elucidar tal questão, dentre os quais
podem ser citados, por exemplo, Hein de Hass (2014), Paulo Potiara de Alcântara Veloso
(2017) e Zygmunt Bauman (2017).
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Diante desse cenário, uma questão ressurge aos olhos, qual seja:
qual a influência do discurso anti-imigração dentro do processo do Brexit? Ou seja, qual a sua extensão e influência sobre a opinião pública, e,
por consequência, sobre a criação de políticas públicas. É o que se objetiva responder neste ensaio.
Assim dito, apropriado adiantar que, visando alcançar tal problemática, busca-se ao primeiro momento deste ensaio traçar um breve contexto quanto ao histórico entre o Reino Unido e a União Europeia desde
sua origem, momento ao qual se busca dar início à uma adequada compreensão quanto ao cenário e a provável gênese do que se pode hoje
chamar de processo de separação entre ambos os atores.
Em um segundo momento, ao adentrar de modo mais específico na
temática deste ensaio, realiza-se então uma breve análise no tocante ao discurso político anti-imigração e seu protagonismo no cenário Brexit. Buscase neste ponto traçar uma breve abordagem inicial quanto ao discurso antiimigração em si, principalmente na Europa, caracterizando-se de um modo
geral os seus fundamentos e o aparente ódio e romantismo que o permeiam. Isso para, somente então, traçar uma abordagem quanto aos fundamentos que o envolvem no contexto do Brexit, abrindo caminho para formular uma análise quanto à influência do discurso anti-imigração dentro
do contexto do Brexit, trabalhando-se com teorias, dados concretos e alguns insights baseados nessas informações e que possam justificar a ocorrência desse discurso e suas possíveis consequências. Isso para ao final, aí
sim, trabalhar com um apanhado que, se não fornecer respostas concretas,
possa ao menos levantar teorias a serem pensadas pelo leitor, aliadas a um
posicionamento crítico quanto ao que cerca esse cenário aqui discutido.
No tocante à estratégia metodológica adotada, este estudo se trata
de uma pesquisa de caráter eminentemente teórico. A apropriação dos
dados se dá através de uma perspectiva analítico-indutiva para a colheita
e explanação dos dados obtidos, observando-se um fenômeno específico
– que é o Brexit e o discurso anti-imigração em seu contexto –, formulando-se hipóteses para sua explicação, e, assim, teorias para se explicar a influência de mencionado discurso dentro do processo do Brexit, assim
como seus consectários.
Apresentada, portanto, a formula de elaboração deste ensaio, passa-se então ao seu tópico inicial, onde será fornecida uma base histórica
quanto ao contexto que envolve Reino Unido e União Europeia. Trata-se
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de análise fundamental, afinal, grande parte do que ocorre no tocante à
existência e fundamentação do discurso anti-imigração dentro do processo do Brexit pode ter fundamental ligação com tal historicidade, conforme adiante se verá.
Um contexto acerca do histórico entre Reino Unido e União Europeia
Ato II – Cena única – Desde o começo da recessão econômica de
2008, o mundo vivencia uma fase de ‚desglobalização‛ que contaminou, em especial, os britânicos. E as raízes de sua insatisfação com a
Europa são históricas, uma vez que Londres sempre esteve mais orientada a outros continentes do que ao europeu. Mas, também geográficas: por viver numa ilha, os britânicos nunca se sentiram europeus. Falam da Europa como se fosse outro lugar (...). No Reino Unido, mesmo os resultados econômicos sendo melhores do que França
e Alemanha, com atração de investimentos estrangeiros e taxa de desemprego menor que a de seus vizinhos, o sentimento anti-europeu
ainda permanece. Desde sua entrada no então Mercado Comum, em
1973, o Reino Unido foi o parceiro mais relutante da história da União Europeia. Governos de diferentes orientações ideológicas tentavam conter a demanda por ‚uma união cada vez mais próxima‛
vinda de Bruxelas. O Reino Unido, por exemplo, não faz parte da
Zona do Euro (moeda única), muito menos da área Schengen, em
que não há necessidade de apresentação de passaportes nas fronteiras do bloco comunitário. (XAVIER, 2016, p. 210)

Seja no tocante ao discurso político, seja no que concerne ao fenômeno em si, é patente que o Brexit hoje traduz um movimento caracterizado por diversas faces. Por mais que se tente explicar o âmago da questão, é certo que suas características se encontram amalgamadas de tal
forma que por muitas vezes se vê o desenrolar dos acontecimentos relacionados ao mesmo como uma espécie de enorme ‚bola de neve‛ envolvendo as mais diversas justificativas.
Mas seja como for, o Brexit – ou Britain Exit, no neologismo britânico – hoje traduz um anseio principal que se constata presente desde as
origens da junção entre Reino Unido e União Europeia, mas que, a bem
da verdade, possui raízes que datam de tempos longínquos. Raízes que
são inclusive motivo de controvérsia entre teóricos e historiadores. Razão
pela qual julga-se aqui adequado traçar uma breve discussão quanto a esse histórico que envolve mencionados atores em uma cadeia de acontecimentos que marcam o desenvolver e o rolar dessa bola de neve, busCidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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cando-se minimamente elucidar o contexto em que tal realidade se insere.
Assim, nesse limiar, é viável de plano afirmar que, muito embora o
Reino Unido figure como um dos maiores entusiastas na criação de uma
comunidade europeia após o final da Segunda Guerra Mundial – principalmente através do discurso do Ex-Primeiro-Ministro britânico, Winston
Churchill, que, em sua fala em Zurique em setembro de 1946 utiliza como
pedra-chave de sua explanação a recriação da família europeia através do
fornecimento de uma estrutura pela qual seus membros pudessem ‚residir em paz, em segurança e em liberdade‛ 3 –, o início do histórico da relação entre ambos possui um ponto de partida um tanto quanto mais recente (WILSON, 2014, n.p; CHURCHILL 1946, n.p.).
Em realidade, de nada obstante à criação em 1950 da então Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), e, posteriormente, em
1957, da Comunidade Econômica Europeia (CEE) através da assinatura
do Tratado de Roma, o Reino Unido não fez parte do bloco em sua gênese, vindo a integrá-lo somente no ano de 1973, por intermédio da assinatura, em 22 de janeiro de 1972, do tratado de adesão firmado pelo mesmo
e demais Estados com os países já integrantes da então Comunidade Econômica Europeia (CEE), da Comunidade Europeia de Energia Atômica
(Euratom) e ainda da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA)
(Europa, 2018a; 1972, p. 05-11).
Uma adesão que, na realidade, não se deu de maneira fácil. Isso
porque, para muito além do antagonismo provocado pela sua não adesão à
origem do bloco, o Reino Unido já há muito tempo é reconhecido como o
detentor de um sentimento de insatisfação e de ausência de identidade
com a Europa (Xavier, 2016, p. 210). Como bem destaca Sam Wilson (2014,
n.p.), ‚a relação do Reino Unido com a União Europeia – ou, em linguagem

3

Tradução própria de: ‚It is to re-create the European Family, or as much of it as we can,
and provide it with a structure under which it can dwell in peace, in safety and in
freedom‛. E nesse sentido, aliás, importante mencionar que até hoje o Ex-Primeiro-Ministro
britânico consta como um dos pais fundadores (Founding Fathers) da União Europeia,
como consta inclusive na própria página eletrônica oficial do bloco (Europa, 2018a).
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política, ‚Europa‛ – tem sido longinquamente uma das questões mais divisivas, emotivas na política britânica‛4.
E isso, para muitos historiadores, é questão de controvérsia. Enquanto muitos atribuem tal Estatocentrismo a um arcabouço de conflitos
ao longo dos séculos ou ao isolamento geográfico do Reino Unido do restante do mundo em razão dos mares, outros dizem que sua principal fonte é uma influência direta da Segunda Guerra Mundial, a partir da qual
sustentou uma imagem de força opositora solitária face ao nazismo, sendo ele seu próprio melhor amigo (WILSON, 2014, n.p; MADI, 2016, n.p.).
É fato também que esta autoimagem não se modificou muito no
decorrer dos anos. De todo modo, ao vislumbrar a recuperação econômica dos países europeus através de seu sistema de alianças, o Reino Unido
optou por redimir sua decisão e requereu sua entrada no bloco ao ano de
1961, o que foi objeto de veto (ratificado em 1967) pelo então presidente
da França, Charles de Gaulle. Porém, em 1973, com a saída de Charles de
Gaulle do ambiente de deliberação e a interposição de novo requerimento pelo então Primeiro-Ministro conservador, Edward Heath, o Reino Unido, após uma série de negociações e concessões em seu favor, teve sua
entrada aceita no bloco econômico, juntamente com a Dinamarca, Irlanda
e Noruega. Aderência esta que já foi colocada em discussão ainda no ano
de 1975 por meio de referendo e apoiada por 67% da população britânica,
incluindo a então futura Primeira-Ministra britânica Margaret Thatcher
(WILSON, 2014, n.p; FELD, 1972, p. 249; WOLF e OLIVEIRA, 2016, p.
109-116).
Mas, ainda assim, a insurgência bretã continuou a ser demonstrada
ao longo dos anos. Em seu discurso de 20 de setembro de 1988, em Bruges, Margaret Thatcher, não obstante o apoio declarado à uma aproximação entre os países europeus, deixou claro sua oposição a um ‚SuperEstado Europeu‛ burocrático e com poder centralizado em Bruxelas. Discurso que é até hoje utilizado pelos chamados eurocéticos. Isso ainda cumulado com a não aderência pelo Reino Unido ao Tratado Schengen
(1985ss) e à Zona do Euro (1992ss), tendo optado por permanecer contro-

4

Tradução própria de: ‚The United Kingdom's relationship with the EU – or, in political
parlance, ‚Europe‛ – has long been one of the most divisive, emotive issues in British politics‛.
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lando as suas fronteiras e utilizando a clássica Libra Esterlina (Pound)
(THATCHER, 1988, n.p; TEIXEIRA, 2017, n.p.).
E assim não bastasse, agora chegando à contemporaneidade, no
dia 23 de junho de 2016, após o anúncio do Primeiro-Ministro, David
Cameron, quanto a abertura de votação popular via referendo pela permanência ou não do Reino Unido no bloco econômico, a parte majoritária
do povo britânico, com 72% de participação dos eleitores e 51,9% dos votos (53,4% na Inglaterra, 38% na Escócia, 44,2% na Irlanda do Norte e
52,5% no País de Gales), optou dessa vez pela retirada do Estado do corpo de integrantes da União Europeia, contrariando sua decisão anterior
posta em cena no ano de 1975 e dividindo opiniões através da sustentação dos mais diversos argumentos favoráveis e contrários à separação
(interna e externa do Estado) (XAVIER, 2016, p. 211). Decisão essa que foi
objeto de notificação formal pelo Estado ao bloco no dia 29 de março de
2017, nos moldes do artigo 50 do Tratado de Lisboa 5, o que consequentemente deu abertura oficial às negociações pela saída (EUROPA, 2017d,
n.p.).
Vê-se, portanto, que as raízes da insatisfação do Reino Unido com
a Europa já são antigas. E as maiores justificativas para isso utilizadas hoje são, principalmente, a geografia da região (que sempre proporcionou
maior possibilidade de isolamento e defesa) e a maior interatividade do
Reino Unido com países não Europeus. Fundamento este último que se
encontra muito em voga dentro do discurso do livre comércio.
No entanto, muito embora se utilizem muito dessas razões para elucidar o Brexit, é possível perceber que a realidade pode corresponder a
algo um tanto quanto além de tais questões. O discurso anti-imigração,
por exemplo, é algo que hoje compete com esse mero sentimento antieuropeu externalizado por muitos. E seu protagonismo no atual cenário
Brexit atinge tal ponto que até mesmo na mais breve reflexão já se torna
possível notar que as razões de tal discurso vão para além do romantismo aparente expresso nas falas políticas e populares hoje em voga, chegando inclusive a se entrosar com as demais justificativas que caminham
em uníssono na busca pela desintegração. É o que se abordará no decorrer deste estudo.

5

Nesse sentido, conferir: Europa (2017c, p. 43-44).
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O discurso político anti-imigração e seu protagonismo no cenário
Brexit
Ato III – Cena I – A imigração cresceu muito nos últimos 20 anos e
uma fração significativa do seu crescimento tem vindo de outros
países da União Europeia, especialmente depois de 2004 e a adesão
de oito países leste europeus (o ‘A8’). Entre 1995 e 2015, o número
de imigrantes de outros países da União Europeia vivendo no Reino Unido triplicaram de 0.9 milhões para 3.3 milhões. O compartilhamento de nacionais da União Europeia cresceu de 1.5% para
5.3% da população total e de 1.8% para 6.3% da população em idade laboral (adultos com idades entre 16-64). (WADSWORTH at al,
2016, p. 35)6
Ato III – Cena II – Tim Vlandas tinha esperanças de que o referendo seria o fim da obsessão com a imigração. O Brexit iria permitir que o Reino Unido ‘retomasse o controle’ de sua política migratória, nulificando assim a necessidade dos políticos de falar sobre
isso durante o dia todo. Ele argumenta, contudo, que na verdade o
oposto está ocorrendo. Tendo decidido por deixar a União Europeia, o voto é cada vez mais interpretado como um chamado pelo
fim quase que completo da imigração e, ainda mais, ela é discutida
de uma forma cada vez mais frequente e mais negativa do que antes do referendo. (VLANDAS, 2018, n.p.)7

Hodiernamente muito se fala em uma ‚crise migratória‛. E não é
para menos, afinal, são vários os distúrbios públicos recentes que acabam
por culminar em um movimento migratório desenfreado. Isso não somente na Europa, mas também em várias partes do globo. Fenômenos
políticos e sociais como guerras civis e internacionais, o fanatismo religioso, os impactos ambientais, os altos índices de desemprego e a falta de

6

Tradução própria de: ‚Immigration has grown a lot in the last 20 years and a significant fraction
of this growth has been from other EU countries, especially after 2004 and the accession of eight East
European countries (the ‘A8’). Between 1995 and 2015, the number of immigrants from other EU
countries living in the UK tripled from 0.9 million to 3.3 million. The share of EU nationals grew
from 1.5% to 5.3% of the total population and from 1.8% to 6.3% of the working age population
(adults aged 16-64)‛.
7

Tradução própria de: ‚Tim Vlandas had hoped the referendum would have been the end of the
obsession with immigration. Brexit would allow the UK to ‘take back control’ of its immigration policy, thereby nullifying the need for politicians to talk about it on an almost daily basis. He argues,
however, that in fact the reverse is happening. Having decided to leave the EU, the vote is increasingly interpreted as a call to end immigration almost entirely and, furthermore, it is discussed even more
often and more negatively than before the referendum‛.
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assistência social são apenas alguns desses fenômenos que tornam a migração como única saída para muitos que convivem em países que os enfrentam.
O grande ‚porém‛ desse contexto surge, no entanto, ao momento
em que tal fenômeno passa a ser encarado como uma forma de problema
abominável e de relevante utilização política no que concerne ao angariamento de votos e influência popular. É possível inclusive mencionar que
a forma de utilização desse discurso de ataque ao fenômeno migratório
atinge um nível tal de romantismo que o mesmo passa a ser visto pelo
olhar atento como nada mais do que uma batalha – equivocada – entre ‚o
bem e o mal‛, subvertendo-se realidades de forma a aplicá-las em cenários inexistentes, acabando por causar uma forte comoção popular
(VELOSO, 2017, p. 35ss).
E isso não se trata de algo difícil de visualizar. Bauman (2017, p.
07ss) é claramente feliz ao destacar a ampla disseminação desse discurso
nas mais diferentes mídias. Nos noticiários televisivos, rádios, manchetes
de jornal, redes sociais e toda e qualquer forma de comunicação estão
presentes falas populares e políticas que citam de maneira firme e sintomática a existência de uma crise quase que incontrolável e suscitadora de
perigo à segurança nacional dos Estados. Discursos que procuram, como
bem destaca Veloso (2017, p. 36), ‚definir a imigração como causa fundamental de problemas sociais mais amplos, como desemprego, déficit
previdenciário, terrorismo e todas essas preocupações sociais mais presentes, que se relacionam intimamente com sobrevivência, alimentação,
renda e segurança‛.
E nesse ponto é relevante dar destaque à uma questão para a qual
Piotr Cap (2017, p. 01-14) identifica e chama atenção, que é a disseminação do medo através da marginalização da imigração por meio de estratégias de coercibilidade de discurso, deslegitimação do imigrante (do
‚outro‛) e legitimação de quem assim o narra e do grupo ao qual está
vinculado8. Tudo através de estratégias que extraem força a partir de de-

8

Questões que envolvem uma abordagem simbólica das ideologias aplicadas aos objetivos
trabalhados e suas respectivas estratégias. A coerção através de formas imposição da fala,
como por meio da criação de políticas ou recomendações; a deslegitimação por intermédio
da marginalização do outro, como na imposição de rótulos ou estereótipos; e, por fim, a legitimação do narrador através da identificação de suas ideologias como corretas e necessá-
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senvolvimentos antropológicos dotados de um modelo duplo de percepção própria do mundo exterior e habilidade linguística de externalizar
tais percepções e objetivos delas decorrentes. Mas o pior é quando tais estratégias são utilizadas como disseminação da ameaça e do medo, gerando com isso uma forma de fortalecimento de liderança por intermédio do
gerenciamento do medo e o oferecimento de soluções para as ameaças através de seus métodos.
É a pura manipulação da percepção pública através de métodos
políticos que por vezes servem para dar credibilidade ao narrador e ainda legitimar atos impróprios, como, por via de exemplo, a atual ampliação de políticas de detenção administrativa de imigrantes na União Europeia, e, podendo-se de maneira mais ousada consignar, o próprio holocausto (afinal, há de se concordar que uma das maiores formas de legitimação do nazismo foi a marginalização dos judeus como ameaças abomináveis ao Reich, gerando medo na população, e, por consequência, o
apoio popular ao nazismo – como através da denúncia da localização de
judeus e de quem os escondia – e uma justificativa para a implementação
da solução-final).
Mas, infelizmente, essas políticas acabam hoje por se tornarem
formas comuns de ‚regras do jogo‛. Afinal, como pertinentemente destaca Veloso (2017, p. 36), ‚convencer o eleitorado é uma ação muitas vezes
empreendida por intermédio de flexibilização da ética e da supressão dos
vínculos com a plausibilidade factual‛, e, infelizmente, ‚são discursos
como esses, apoiados na fragilidade e medos primitivos do ser humano,
que acabam conquistando seu lugar na mídia, na mente da população,
nos discursos de campanha e eventualmente, acabam por se transformar
em política de Estado‛.
Segundo estimativas recentes, algo mais que 54 milhões de migrantes residem hoje na Europa, sendo destes cerca de 19 milhões de nacionais europeus e 35 milhões de nacionais não-europeus (Europa, 2018e,
n.p.). Isso, como bem indica Lahav (2006, p. 01-25), é fator suficiente para
o necessário envolvimento político e legislativo na questão. O problema,
porém, surge diante dos discursos xenofóbicos e de identidade que surgem no cenário europeu diante desse intenso fluxo de pessoas conviven-

rias, vinculando então as percepções do público com aquelas aliadas aos seus objetivos
(CAP, 2017, p. 01-14).
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do em território estrangeiro. Atitudes que contrastam e contrariam totalmente o escopo do discurso por integrações formulado pelos próprios
países europeus durante o pós-Segunda Guerra Mundial. Como ela pertinentemente destaca, a multiplicidade de culturas, religiões e etnias contrastam com um momento em que os europeus enfrentam um desafio na
busca por suas identidades; fazendo surgir um desafio ‚nós v. eles‛. É
um cenário de debates entre otimistas do potencial de integração europeu
e discursos persistentes de nacionalismo, racismo e xenofobia.
É claro, não há como se ignorar que o texto por Lahav publicado
fora escrito originalmente em meados de 2004. Porém, não há também
como negar que esse contexto ainda se encontra atual. Dentro de um cenário incorporador do objetivo de integração, a União Europeia com isso
passou a se estender ao longo dos anos; e ao mesmo tempo em que se estendia, obrigava-se a se aprofundar no que concerne às suas políticas e
instituições, tendo de passar a acolher e regular a imigração e o asilo. E
mais além, ao decorrer dos anos, diante do crescimento migratório, a presença de um discurso anti-imigração passou a surgir, evoluindo, mais
tarde, para uma discussão cada vez mais ampla, elevando o cenário migratório à um estado de crise e passando-se agora a se discutir não somente a migração em si, mas também os elementos ‚nacional‛ e ‚supranacional‛ (LAHAV, 2006; BAUMAN, 2017). E é justamente em meio à esse cenário que toma destaque o Brexit e sua relação com o discurso antiimigração.
E o discurso que permeia tal discussão em meio ao Reino Unido
varia de maneira considerável. Os fundamentos que justificam os discursos anti-imigração, no entanto, apesar de variados, circundam entre algumas ideias-chave, dentre as quais estão a soberania e a democracia,
marcadas claramente por uma legitimação própria e um forte distanciamento entre o Reino Unido e os ‚outros‛, termo que não inclui somente
imigrantes extracontinentais, mas também imigrantes de origem e procedência europeias. Isso sem deixar de considerar, é claro, os chavões comuns já destacados ao início deste título (CAP, 2017, p. 67-79).
Tratam-se, em suma, de discursos baseados na estruturação de
uma imagem marginal aos imigrantes e na construção do ‚medo via referência à perda de controle e impotência contra ondas de imigração vindas
do continente‛ cumulado com a máxima de que a única forma de acabar
com essa ameaça é ignorar a União Europeia e manter uma política mais
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restritiva para a imigração. Falas que se tornam de uso cada vez mais indiscriminado e perene no meio político, sem muitas vezes levarem em
conta as máculas que de fato existem e levam as pessoas a saírem de seus
respectivos países (lares) e desconsideram, inclusive, os direitos humanos
mínimos e fundamentais destes indivíduos (CAP, 2017, p. 67-79;
VLANDAS, 2018, n.p.).
Mas, então, o que leva a esse discurso (a esse repúdio)? E no que
isso culmina?
Primeiramente, há que se consignar que o discurso britânico antiimigração, além do já citado, utiliza de algumas formulas elementares,
como o nacionalismo, a xenofobia, o racismo, etc. E a utilização dessas
formulas podem servir a propósitos dos mais diversos, assim como para
mascarar questões que agregam o interesse da ocultação (mesmo que já
percebido por alguns). No Reino Unido isso se torna um pouco mais claro.
Já fora aqui por mais de uma oportunidade salientado que a ausência de um sentimento de pertencimento à Europa é questão bastante
presente ainda hoje dentro do Reino Unido, o que leva à uma crise identitária perceptível no país. E é justamente nesse ponto em que reside uma
questão a se pensar: é evidente que o discurso anti-imigração utilizado
pelos britânicos atualmente, para além do romantismo, não possui o escopo de atacar tão somente imigrantes vindos de demais continentes,
mas também aqueles vindos da própria Europa; ou seja, que naturalmente possuem cidadania europeia.
Não seria estranho, portanto, imaginar que o ataque britânico à imigração, ao menos por parcela dos políticos e da população, seja na
verdade uma forma de dar concretude, ainda que por vezes oculta, ao objetivo de separação com a União Europeia por mera questão de não afinidade; ou mesmo de concretude dos demais objetivos do livre comércio e
libertação da subordinação à um governo europeu centralizado que amarra as atitudes nacionais. Seria, na verdade – se aceita essa teoria –, um
ataque ao simbólico, um ataque ao continental (Europa) e ao supranacional (União Europeia), tal como identificara Lahav (2006) em suas análises,
principalmente no tocante à liberdade de organização europeia (se inter
ou intragovernamental).
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Mas o fato é que hoje o Reino Unido sustenta uma imagem forte de
ideário desfavorável à imigração. Suas justificativas (ao menos aparentes), como visto, circundam basicamente entre a visão dos imigrantes
como geradores de uma crise internacional; formadores de uma superpopulação que excede a capacidade interna dos Estados; tomadores de
empregos e benefícios sociais que deveriam pertencer aos nacionais; e, é
claro, objetos de uma política que não pode ser por regulada pelo Reino
Unido, posto sua vinculação ao impotente supranacional. Ou seja, ao
mesmo tempo em que o ataque ao estrangeiro serve para o deslegitimar,
serve ainda para deslegitimar o supranacional e legitimar e dar credibilidade ao intragovernamental.
E um dos grandes problemas surge, nesse ínterim, em como o povo (a opinião pública) absorve essas questões. Como bem indica Lahav
(2006, p. 69-112), é importante notar a disparidade entre o que as pessoas
pensam sobre as questões relacionadas à imigração e à integração e o que
elas efetivamente sabem. As massas tendem a ter menos conhecimento
do que as elites políticas (isso por várias questões, como preocupações
públicas e privadas, etc.). Mas, por outro lado, são reconhecidas por melhor compreenderem a realidade ao seu redor. Afinal, como bem dita a
autora, ‚ao rastrear a conexão entre atitudes e políticas, precisamos considerar os componentes de atitude cognitivo, afetivo e evolucionista – o
que as pessoas sabem, sentem e valorizam sobre a imigração‛.
Mas, de qualquer forma, vê-se que se trata de uma questão difícil
de analisar e gerenciar. Ao mesmo tempo em que a opinião pública possui maior conhecimento sobre a realidade ao seu redor, o seu conhecimento técnico é limitado, o que tende a conduzi-la a seguir os ditames
das elites políticas. Isso de plano já gera uma justificativa à esta última
para a utilização de discursos que possam influenciar a população (a opinião pública). Discursos que por muitas vezes são estratégicos e tentam
refletir questões que gerem ao povo a necessidade de seguir as soluções
trazidas pelo discurso. Não é preciso dizer que a manipulação da opinião
pública é algo que conduz os oradores de tal discurso ao poder (LAHAV,
2006, p. 69-112; CAP, 2017, p. 01-27).
E qual a melhor forma de fazer isso senão através da criação de
uma identidade comunitária? Seja aceitando-se a teoria de que o discurso
foca no ataque ao europeu, favorecendo o nacional(ismo); seja aceitandose a teoria de que o discurso foca no ataque à todos os estrangeiros não
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europeus, favorecendo o supranacional europeu; seja aceitando a teoria
de que o discurso foca no ataque à todos os estrangeiros fora do contexto
nacional; uma questão é central: a criação de uma identidade comunitária
(uma ‚Europeização‛; uma ‚Britanicidade‛) é culturalmente significativo
à mobilização de forças. E isso, é claro, pressupõe o ataque aos ‚nãomembros‛ como forma de desenvolvimento dessa identidade (LAHAV,
2006, p. 158).
Benedict Anderson (2006) já previa isso ao moldar seu conceito de
comunidades imaginadas: a criação de identidades sociais primárias em
detrimento ao que está fora da comunidade. E tudo isso reflete em um fator psicológico; em um fator de consciência e entendimento; em um fator
de geração de influências (LAHAV, 2006, p. 157ss).
E é aí que entra uma questão fundamental. O público hoje, em
meio à presente sociedade tecnológica, possui acesso às mais diferentes
formas de conteúdo. Com isso, as mais diferentes falas possuem a capacidade de influenciar a população. E considerando que a opinião pública
tende a seguir a elite política, é logico afirmar que a união entre ambas
possui o condão de gerar um forte poder de decisão na adoção de novas
políticas. Lahav (2006, p. 98-105), nesse ínterim, foi clara ao identificar essa lógica. Ou seja, a cautela é algo extremamente importante na hora de
uma análise política, posto que pode acabar incidindo na tomada de medidas ‚legitimas‛ (politicamente) que podem conduzir à diversos caminhos.
E isso acaba por justificar medidas tomadas em prol deste discurso
que incidem em um verdadeiro atentado à garantias fundamentais e por
vezes constitucionais; a direitos fundamentais do ser humano que terminam por serem desrespeitadas sob justificativas muitas vezes inconsistentes. Afinal, como arremata Veloso (2017, p. 36) neste ponto, ‚não foi somente Eichmann que se escondia por trás de uma prática técnicoburocrática para justificar o desrespeito às garantias mais básicas dos seres humanos. Nas relações humanas e normativas as respostas fáceis originam-se dos atalhos, que repetidamente tendem a seguir os piores caminhos‛.
Os exemplos desse contexto são vários. Em um aspecto não somente britânico, mas também relacionado à outros contextos (populares e governamentais), têm-se diversos exemplos de ataques à nacionalidades,
culturas, ideologias e outras questões vinculadas à imigrantes, como: a
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proibição do uso do véu e da burca na França (Cigainero, 2016, n.p.); o
uso de uma burca por uma senadora no parlamento australiano como
forma de protesto contra o uso da vestimenta (Agencia EFE, 2017, n.p.); o
ataque verbal e físico à imigrantes poloneses no Reino Unido logo após o
resultado do referendo relativo ao Brexit, concomitantemente ao aumento do número de demonstrações de xenofobia e racismo no país (Deutsche Welle, 2016, n.p.); o recente ataque a tiros contra imigrantes negros na
Itália (G1, 2018, n.p.); dentre tantos outros.
É uma excelente justificativa para o termo ‚Welfare Chauvinism‛,
cunhado na década de 1990 por Jørgen Goul Andersen e Tor Bjørklund e
agora retomado como forma de explicar um dos fundamentos principais
dos conservadores pró-Brexit: ‚a perspectiva de que a assistência estatal
deveria ser restrita aos cidadãos nacionais e não oferecida para os ‘outros’‛ (CAP, 2017, p. 74).
E, assim, somente aqui resta parafrasear Vlandas (2018, n.p.), que
resume grande parte do exposto ao afirmar que, ao invés de propor políticas razoáveis para a imigração, os políticos têm atualmente proposto
somente propostas de políticas xenofóbicas sem qualquer efetividade no
controle aos fluxos imigratórios (tais como a recriminação moral de empresas que contratem estrangeiros e a não realização de pesquisas sobre o
Brexit com imigrantes). Tais propostas, assim como aquela de não distribuição à imigrantes de empregos que os britânicos possam realizar, são
economicamente analfabetas e puramente nacionalistas, pois se baseiam
em falácias e no privilégio somente aos nacionais, que são ‚quem os merece‛.
Trata-se, por muitas vezes, de um amontoado de argumentos medíocres e sem razoabilidade (nem mesmo lógica): o uso da geografia do
Reino Unido como fundamento para um nacionalismo exacerbado e baseado em uma independência questionável; a utilização da figura de
Winston Churchill (que é considerado um dos pais fundadores da União
Europeia pelo seu encorajamento à uma união cooperativa e pacífica) para confrontar a União Europeia, sob o fundamento de que a união atenta
aos princípios da liberdade e da democracia por ele firmados; o desejo
conservador pela reconquista do controle das fronteiras, atentando aos
consideráveis avanços no tocante à liberdade de locomoção; a não aceitação de imigrantes no país, atravancando consideravelmente a economia e
o avanço científico; sem contar com o mais grave, que é o desrespeito
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(tanto por parte do povo e do próprio governo) à cultura e aos direitos
humanos e fundamentais da população estrangeira (CAP, 2017, p. 67-79).
E a análise de alguns dados concretos revelam uma realidade popular expressiva e por vezes contraditória. Segundo dados recolhidos no
Reino Unido durante o ano de 2017 pelo Eurobarometer, a opinião popular revela que, no tocante às instituições e mídias com as quais estão envolvidas, seu índice de confiabilidade nelas é de: 23% na escrita; 48% no
rádio; 44% na televisão; 23% na internet; 12% nas redes sociais; 13% nos
partidos políticos; 49% na administração pública; 52% nas autoridades
públicas regionais e locais; 34% no governo nacional; 33% no parlamento
nacional; e 29% na União Europeia. Segundo os índices, o maior consumo
de informações dentro do Reino Unido provém da televisão e da internet
(EUROPA, 2018f, n.p; 2018g, n.p.).
Quanto à migração, a opinião pública do Reino Unido revela que:
75% é a favor da livre circulação em território europeu; 58% é a favor de
uma política europeia comum para a migração; 20% consideram a imigração o maior problema do Reino Unido; 63% consideram positiva e
32% negativa a presença no país de imigrantes vindos da União Europeia; 53% consideram positiva e 42% negativa a presença no país de imigrantes de fora da União Europeia; 82% acham necessárias mais medidas
para combater a imigração de fora da União Europeia; 75% consideram
que os imigrantes contribuem para o país; e 80% são favoráveis à ajuda
pelo Reino Unido à refugiados (EUROPA, 2018f, n.p; 2018g, n.p.).
Já no tocante à demais questões, as pesquisas revelam que, do povo do Reino Unido: 50% se considera somente britânico, 42% britânico e
europeu, 6% europeu e britânico, 1% somente europeu e 1% nem britânico nem europeu; 77% acham positivo o livre comércio; 49% acham que o
Reino Unido teria mais futuro fora do bloco; 53% acham que os interesses
do país não são considerados pela União Europeia; 57% consideram ter
voz dentro do Reino Unido; 43% se consideram e 55% não se consideram
como pertencentes à União Europeia, enquanto 58% se considera e 41%
não se considera pertencente à Europa (EUROPA, 2018f, n.p; 2018g, n.p.).
Vê-se, portanto, que assim como Vlandas (2018, n.p.) verificou conjuntamente aos índices de 2014, existe uma forte preferência pela ideologia anti-imigração em meio à uma parte significativa do Reino Unido.
Não absoluta e não necessariamente a maioria, mas forte. Como verificado nas bases do Eurobarometer acima citadas, considerável parte da poCidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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pulação europeia hoje teme a imigração e a tem como um problema. Muito embora se possa notar que em muitos casos os índices e apoio ao imigrante excedam aos 50%, os percentuais de apoio à refutação dos imigrantes ainda assim são altos, como uma prova da influência desse discurso e do acompanhamento que a opinião pública dá aos discursos da
elite política. Afinal, como visto, por mais que uma grande parte da população afirme não confiar nas mídias ou na política, grande parte dela
acompanha os fundamentos utilizados politicamente e acabam por revelar sua influência nos demais índices apurados.
Vislumbra-se, portanto, que a população tende, sim, a seguir os
discursos políticos (e inclusive a se confundir, dadas as discrepâncias e
contradições constatadas na pesquisa acima mostrada). E fazendo isso, a
opção da população baseada em um discurso equivocado acaba por descolar as expectativas do Reino Unido com a União Europeia. E provavelmente esse seja o próprio objetivo perquirido pelos oradores; seja para
garantir visões ideológicas próprias, seja para gerar medo e comoção. Isso
através de estratégias formuladas com base nesses aspectos, como com a
taxação dos imigrantes como terroristas e tomadores de emprego. Rótulos que, como o próprio Sayad (1998, p. 45ss) já alertava, servem ainda
mais para justificar a incompetência dos políticos: serve para justificar
crises econômicas, ondas de desemprego, déficits com a previdência social e demais serviços que, provavelmente, são resultado de sua máadministração.
Considerações finais
Ato Final – Cena única – Eu sei que o Reino Unido é as vezes visto
como um membro argumentativo e bastante forte da família das
nações europeias. E é verdade que nossa geografia delineou nossa
psicologia. Nós temos a característica de uma nação ilhada – independente, decidida, passional na defesa de nossa soberania. Nós
não podemos mais mudar essa sensibilidade britânica como podemos drenar o Canal Inglês. E em razão dessa sensibilidade, sós vimos para a União Europeia com uma fração de consciência que é
mais prática do que emocional. Para nós, a União Europeia é um
meio para um fim – prosperidade, estabilidade, a âncora da liberdade e democracia dentro e além de suas fronteiras – não um fim
em si mesma. (...) A Grã-Bretanha é caracterizada não somente por
sua independência, mas, acima de tudo, por sua abertura. Nós
sempre fomos um país que alcança. Que mostra seu rosto para o
mundo... Isso lidera a carga na luta pelo comércio global e contra o
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protecionismo. Isso é a Grã-Bretanha hoje, como ela sempre foi: independente, sim – mas aberta também. (CAMERON, 2013, n.p.)9

Como consignado ao início deste ensaio, a imigração não se trata
de algo simples, mas sim de um fenômeno social complexo. As nuances
que o envolvem são várias, sendo esta, inclusive, uma das razões pelas
quais ainda não se formulou uma teoria definitiva para a mesma. Ela não
se trata de algo fixo, podendo mudar conforme a época, local e contexto
em que se enquadra. E o contexto que hoje mais está em voga é, com absoluta certeza, a chamada ‚crise migracional europeia‛.
A ocorrência de guerras, catástrofes, déficits empregatícios, condições ambientais e inclusive oportunidades: são todos fatores que levam
muitas pessoas a saírem de seus países (seus lares) para fixarem residência em outros Estados (novas nações). Mas assim não bastasse esse fardo
de ter de largar toda uma cultura para conviver em um novo ambiente, o
atual contexto europeu leva os imigrantes a sofrerem novos abalos que
transcendem a razoabilidade. Tal como acontece com a expulsão de imigrantes, a prisão em centros de detenção provisória, e, inclusive, a campanha contra suas vindas para novos países.
Os fundamentos para esses discursos anti-imigração são muitos.
Eles se fundam em questões como a falta de espaço nos países, o risco de
terrorismo, o déficit previdenciário, o tolhimento de empregos de nacionais, etc. São todos argumentos, por muitas vezes, desproporcionais, que
acabam por transformar o estrangeiro em um ser estereotipado, tudo através de discursos de ódio que buscam deslegitimar tais imigrantes, legitimar os discursos políticos, e, ainda, dar coercibilidade às suas políticas,

9

Tradução própria de: ‚I know that the United Kingdom is sometimes seen as an argumentative and
rather strong-minded member of the family of European nations. And it’s true that our geography has
shaped our psychology. We have the character of an island nation – independent, forthright, passionate
in defense of our sovereignty. We can no more change this British sensibility than we can drain the English Channel. And because of this sensibility, we come to the European Union with a frame of mind that
is more practical than emotional. For us, the European Union is a means to an end – prosperity, stability, the anchor of freedom and democracy both within Europe and beyond her shores – not an end in itself. (...) Britain is characterized not just by its independence but, above all, by its openness. We have
always been a country that reaches out. That turns its face to the world… That leads the charge in the
fight for global trade and against protectionism. This is Britain today, as it’s always been: Independent,
yes – but open, too‛.
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dada a característica de ‚solução final‛ que os mesmos promovem através da venda de seus fundamentos.
E isso é algo bastante presente na Europa atual; ainda mais no Reino Unido, onde o contexto de retirada do Estado da União Europeia favorece o fortalecimento desse discurso como forma de distribuir o medo,
a coercibilidade dos discursos políticos, e, assim, o angariamento de apoio político pela população britânica. Tudo através de estratégias prédeterminadas. Mas o que fundamenta e movimenta tais discursos? Quais
os seus impactos para esse processo de separação que é o Brexit, para a
população e para os estrangeiros?
Os motivos não são simples de explicar. Os motivos podem ser vários, podendo inclusive depender das ideologias do interlocutor que as
dissemina. O que existem são algumas teorias que podemos apurar. Teorias que abarcam desde uma necessidade dos britânicos em se verem livres
da União Europeia por motivos de identidade, liberdade ou quaisquer outros fundamentos (o que neste artigo é defendido, não como algo absoluto,
mas como algo a ser considerado e discutido); e até mesmo o simples dolo
de adquirir poder por meio da desvinculação do Reino Unido de um poder
central que limita as suas ações.
O fato é que por muitas vezes a população é utilizada somente como um instrumento pelos chamados pelos elitistas políticos (estrategistas), que – sabendo da carência de conhecimentos técnicos que a população em geral tem, em detrimento da elite política, assim como da força
que a mesma sustenta na legitimação da formação de políticas públicas –
percebe a tendência da opinião pública em seguir os seus ditames e se utiliza desses fatores para a geração de influência. Ainda mais no ambiente
global contemporâneo, no qual a revolução tecnológica permite que a
disseminação de informações se torne ampla e irrestrita.
E as consequências são perceptíveis. Além de implicar na tomada
de medidas por muitas vezes desproporcionais e baseadas em fundamentos medíocres, a fortificação do discurso anti-imigração tende ainda a
causar danos por muitas vezes irreversíveis aos Direitos Humanos e
Fundamentais dos estrangeiros. Sujeitos que acabam perpassando por
um verdadeiro caso de ‚eterno infortúnio‛, posto que, ao saírem de um
contexto no qual a sobrevivência é quase impossível em busca de esperanças ou mesmo oportunidades, acabam adentrando em um novo cená-
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rio de novas máculas, agora causadas por um pesado pânico moral promovido tanto pela população como pelos próprios governos.
Para este cenário político de considerável refutação à imigração,
somente uma explicação se torna razoável: os políticos britânicos conservadores e a parcela da população que os apoiam estão hoje enfrentando
uma provável perda (temporária?) de consciência e até o momento não a
conseguiram retomar; e se conseguiram, ao menos até o momento assim
não o demonstraram.
A assimilação entre os ideais já preconizados por Francisco de Vitória10 quando formulara – pelos motivos errados, mas com um resultado
correto e benéfico quando bem aplicado – os conceitos relativos ao ‚Jus
Peregrinandi‛ e ao ‚Jus Communicationis‛ com a ideia de cidadania europeia una e livre circulação pelo território europeu constituíram um relevante avanço para a sociedade global. Entretanto, o conservadorismo (exacerbado) tem constituído (como sempre o fez) uma afronta ao avanço
através da primazia por ideais arcaicos. E, nesse caso, um avanço que
precisou de séculos para ser minimamente implementado. Um avanço
que pode servir de influência para a criação de algo de maior extensão e
benefícios.
É o que, infelizmente, se verifica no cenário europeu atual, mormente naquele referente ao Reino Unido, aonde percebe-se que, talvez,
tudo não passe de uma mera encenação com fins ocultos. Afinal, existe a
grande possibilidade de que o Brexit, na verdade, se utilize do discurso
anti-imigração tão somente como um pretexto para colorir seu anseio de
sair da União Europeia. Anseio que, por mais que existente, não possui o
direito de tentar legitimar atos incompatíveis com direito básicos em prol
de interesses particulares ou de apenas um pequeno grupo.
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17. AS CORPORAÇÕES TRANSNACIONAIS COMO ATORES
INTERNACIONAIS, A AGENDA 2030 DA ONU E O OBJETIVO DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Isadora e Sá Giachin
Odete Maria de Oliveira

Introdução
O universo das Relações Internacionais compreende interessante
variedade de atores e cenários, conquistando dia a dia mais espaço global, ostentando forte protagonismo de poder e influência no âmbito da
sociedade contemporânea. As empresas transnacionais fazem parte dessa
multiplicidade de agentes não estatais e dos cenários globais, atuando e
expandindo-se com extraordinário dinamismo e domínio em todos os
continentes do mundo.
Com objetivo centrado na maximização dos lucros por meio do
mais baixo custo, as grandes corporações transnacionais encontram o seu
espaço para atingir extraordinários resultados econômicos, financeiros e
comerciais dentro do sistema capitalista, planejando e projetando suas
operações sem se responsabilizar com as suas consequências nocivas sobre os indivíduos, o meio ambiente e a sociedade como um todo.
A atuação das corporações transnacionais é impulsionada principalmente pela globalização e sua possibilidade de ensejar maior mobilidade do capital e seu consequente aumento do investimento estrangeiro
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direto, manobras que facilitam a obtenção de seu exorbitante lucro pelo
menor custo, sendo esse o papel fundamental desses atores internacionais não estatais privados, tipificados e aqui configurados como empresas econômicas globais.
Essa forma extremamente lucrativa de atuação transnacional das
corporações transnacionais em redor do mundo, por outro lado, prejudica
sobremaneira o desenvolvimento como um todo – desenvolvimento sustentável – abrangendo os âmbitos econômico, social e ambiental. Seus efeitos acentuadamente negativos ao Planeta tornaram-se reiterada e profunda
preocupação em nível mundial, motivando necessárias e urgentes medidas
de regulamentação às atividades nocivas desses atores internacionais e a
criação de mecanismos que visem coibir suas práticas abusivas e prejudiciais para toda a humanidade.
Entre esses mecanismos encontra-se a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), criada em 2015, reunindo dezessete objetivos de desenvolvimento sustentável, com a finalidade humanista de
transformar o mundo por meio de ações globais até o ano de 2030. Esses
objetivos estão centrados no desenvolvimento sustentável, sendo um dos
assuntos selecionados para o estudo neste texto.
Nesse sentido, a presente pesquisa ocupa-se com o tema das corporações transnacionais vistas como atores das relações internacionais no
âmbito da sociedade contemporânea, sob o viés da Agenda 2030 da
ONU, em especial, voltando-se para e seu magno objetivo de desenvolvimento sustentável.
O artigo estrutura-se em três partes. Inicialmente, faz uma preambular abordagem sobre os atores internacionais e o protagonismo das
corporações transnacionais. Na sequência, apresenta uma visão da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) e, por derradeiro,
trata da questão do desenvolvimento sustentável e sua relação com as
corporações transnacionais, dentro das perspectivas da Agenda 2030 da
ONU.
O artigo adota o método dedutivo – chegando a conclusões formais
a partir de princípios tidos como pressupostos verdadeiros e irrefutáveis
(OLIVEIRA, 2003) – usando como técnica de pesquisa a consulta de obras,
artigos e sites da Internet. As autoras assumem completa responsabilidade
pelas traduções inseridas no corpo do texto.
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Corporações Transnacionais como Atores Internacionais Consolidados
O conhecimento das Relações Internacionais, segundo Oliveira
(2014, p. 42) conforma-se em dois momentos. O primeiro, compreendendo a fase denominada clássica, reconhecendo como os seus únicos e tradicionais atores – os denominados agentes estatais. O segundo, chamado
contemporâneo, caracteriza-se pelo surgimento de uma grande multiplicidade de atores não estatais emergentes.
Quanto à terminologia, a palavra ator, anota Oliveira (2001, p. 183),
‚(...) deriva do Latim – actore – significando o agente do ato, aquele que
atua, interpreta, que desempenha um papel previamente definido‛.
Para Kawamura (2014, p. 45), a ideia de ator ‚(...) encontra-se relacionada à possibilidade de atuação no cenário internacional por meio de
relações e fluxos que não precisam, obrigatoriamente, ostentar natureza
jurídica‛. Utiliza-se tal argumento com a finalidade de diferenciar o conceito de ator e sujeito, uma vez que este, para ser titular de direitos e obrigações, sob a ótica do Direito interno, necessita de personalidade jurídica.
Já, e dentro da perspectiva conceitual, assim entende Capetillo
(1998, p. 55): ator é uma ‚unidade de ação individual‛. Os atores são personalidades que assumem papéis sociais, políticos ou econômicos, relacionando-se com outros agentes semelhantes na sociedade internacional.
Na concepção de Barbé (1995, p. 117), os atores internacionais constituem uma ‚(...) unidade do sistema internacional (entidade, grupo, indivíduo) que goza de habilidade para mobilizar recursos que lhe permitam alcançar seus objetivos (...)‛. Para serem assim considerados, devem
ter habilidade para alcançar os seus objetivos, além de capacidade de influência com relação a outros atores e, por fim, autonomia em suas atuações. Este conceito é o adotado no presente ensaio.
Também Rodrigues (1994, p. 13) ocupa-se com o conceito e exemplifica algumas dessas personalidades de diversificadas atuações e os
mais curiosos papeis, aduzindo que o ‚(...) ator internacional é o agente
que participa das relações internacionais. Pode ser um Estado, uma organização internacional, uma empresa transnacional, uma organização nãogovernamental, etc‛..
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Aproximadamente, até a Segunda Guerra Mundial, o Estado permaneceu como o único protagonista das relações internacionais. Com as
grandes transformações ocorridas depois dessa grande guerra de 1945,
no âmbito internacional foram surgindo os denominados atores não estatais, permanecendo em constante avanço e mobilidade, protagonizando
cada vez mais o cenário global, motivando o enfraquecimento do Estado
soberano e poderoso em seu estático modelo centralizador, conhecido
como paradigma estatocêntrico (OLIVEIRA, 2014, p. 42).
Ressalta-se, que atualmente as corporações transnacionais apresentam destacado papel de poder e de influência junto a sociedade contemporânea, ostentado reconhecido e forte protagonismo ao lado dos demais
atores estatais e não estatais. Logo, destaca-se a tipologia binária de Taylor (1984), classificando os agentes internacionais e dois grandes grupos:
os atores estatais e os não estatais.
Capetillo (1998, p. 57) por sua vez, lembra da já clássica divisão
também dual, de um lado, colocando os atores públicos e, de outro, os
privados. Os primeiros referem-se aos atores estatais e, os segundos, aos
não estatais. Independentemente da natureza das relações de cada ator,
suas atuações repercutem nos âmbitos econômico, político, social e cultural, entre outros, atingindo níveis locais e regionais, internacionais e globais.
Os atores públicos, portanto, personificam a sociedade política, abrangendo os Estados e seus desmembramentos. Já, os privados abrangem as corporações transnacionais, organizações não governamentais,
associações políticas, religiosas, culturais ou sociais, entre outros
(CAPETILLO, 1998, p. 57).
Nessa interessante trajetória de teorização sobre os atores internacionais, finalmente indaga-se: Quem são as corporações transnacionais?
Como surgiram e evoluíram? Quais são os seus efeitos à sociedade onde
estamos todos emergidos?
As corporações transnacionais, como verdadeiros agentes da globalização, por ela impulsionadas e fortalecidas, revelam-se atores internacionais de grande protagonismo de poder em suas atuações, convivendo – no dia a dia dos indivíduos – de diversas formas: fornecedores ou
compradores, trabalhadores ou consumidores.
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A origem desses atores privados é antiga, tendo passado por transformações ao longo do tempo, então se revestiam de características diversas das atuais. Nesse sentido, as operações comerciais transfronteiriças já
existiam há muitos séculos, originadas antes mesmo dos Estados-nação.
Algumas empresas dos séculos XVII e XVIII podem ser consideradas precursoras das atuais companhias transnacionais, segundo anota IettoGillies (2005, p. 7).
Antes da Segunda Guerra Mundial já se verificava atuação notável
desses atores privados em seus respectivos países de origem. Após esse
marco, verificou-se magna expansão, continuidade foram adquirindo
destacada dimensão, então saíram de seus países de origem e foram em
buscar novos espaços para atuar, dando origem ao fenômeno da universalização das empresas transnacionais, assinalado a partir de 1945, e ‚(...)
provocou uma das suas características mais interessantes: a deslocalização do processo industrial, entendido como nova distribuição das atividades produtivas em escala mundial (...)‛ (OLIVEIRA, 2001, p. 258).
Nesse sentido, segundo Cerqueira (2007, p. 259), verifica-se que
após esse período, ocorreu uma ‚(...) mudança no paradigma havido no
comércio internacional, em razão da transição do modelo de hegemonia
britânica para o modelo norte-americano‛. O autor ainda assevera que
anteriormente à Segunda Grande Guerra, nenhuma das empresas transnacionais ‚(...) conseguiu um grau suficiente de concentração para suprimir a livre competição além das próprias fronteiras nacionais‛
(CERQUEIRA, 2007, p. 265).
A respeito da questão terminológica das grandes corporações, há
que se fazer uma ressalva. Por muito tempo foi utilizado o termo multinacional como sinônimo de transnacional, razão pela qual, até hoje, certos autores não fazem distinção entre essas duas categorias. Na presente
pesquisa, as autoras adotam o prefixo trans, ao se referirem às empresas
transnacionais, aqui tratadas como atores internacionais permanentes e
devidamente consolidados, assim também reconhecidos, em virtude de
sua comprovada habilidade, capacidade e autonomia, igualmente pelo
poder de influência ostentado entre os demais agentes e junto a tomada
de decisões da sociedade internacional.
Apresentada brevemente a origem das corporações transacionais,
para melhor poder entendê-las interessante mencionar suas características. Entre elas, observa-se a especial circunstância de se estenderem para
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além de suas fronteiras estatais, como fossem entes de formas plásticas,
não possuírem nacionalidade jurídica, apresentarem a estrutura de sua
própria organização, grande parte de seus ativos se encontrarem no estrangeiro e, nesse sentido, suas operações fugirem do alcance das políticas nacionais (OLIVEIRA, 2001). Reforçando essas configurações, Kawamura (2014, p. 57) considera esse singular ator privado ‚(...) como referência a um modelo peculiar de organização que realiza operações comerciais fora das fronteiras dos Estados em que está sediada (...)‛.
Outra fundamental característica desses agentes não estatais encontra em sua natureza de transcendentalidade, permitindo que elas estejam em mais de um lugar ao mesmo tempo, em todas as partes do mundo.
Essa peculiaridade permite que transcendam fronteiras e limites
estatais, atuando livremente dentro de suas próprias regras, ignorando,
por vezes, a existência do poder hierárquico estatal. Mas, além disso, uma
particularidade específica do termo transnacional, é que as empresas que
possuem tal característica indicam números consideráveis de filiais em
diversos países do mundo, e permanecem em constante expansão.
Nessa direção, verifica-se que, ‚A terminologia transnacional muitas vezes fica atrelada à qualificação da corporação multinacional, mundial, global, enfim, a grande empresa que irradia sua atuação além da
fronteira‛ (STELZER, 2011, p. 33).
Nesse viés, Stelzer (2011, p. 34) traz interessante conceito desse fenômeno, entendendo como empresa transnacional aquela instituição privada, dotada de uma estratégia global, ‚(...) de enorme potencial financeiro e patrimônio científico-tecnológico, normalmente de natureza mercantil, constituída por sociedades estabelecidas em diversos países, sem
subordinação a um controle central, mas agindo em benefício do conjunto (...)‛.
Logo, enquanto o termo multinacional apenas indica a atuação em diversas nações, implicando em uma multiplicidade na nacionalidade de determinada empresa, a denominação transnacional faz menção direta à atuação dessas corporações, enriquecendo sua conceituação.
A própria Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) passou a utilizar oficialmente a denominação
corporação transnacional, o que, na visão de Ietto-Gillies, adéqua-se ao

254 § Silvana Winckler, Reginaldo Pereira e Marcelo Markus Teixeira (Orgs.)

fato de tais empresas possuírem ‚(...) a habilidade de operar através de
países e não somente em vários deles de maneira independente e autônoma‛ (IETTO-GILLIES, 2005, p. 11).
Em razão disso, deve-se dar ênfase ao caráter transcendente dessas
empresas, o qual deve ser posto em destaque desde a sua nomenclatura,
em virtude da singularidade de suas características e formas de atuação,
que envolvem, essencialmente, o transpasse de fronteiras e limites territoriais.
Acerca dos termos corporação e empresa, apenas uma breve anotação, ressaltando-se que a primeira expressão é utilizada quando a empresa toma grandes proporções. Corporação é, portanto, a forma aumentada de empresa, geralmente definida pelo número de sócios e extensão
das filiais.
Alguns autores americanos tendem a usam o termo empresa
transnacional para designar ‚(...) aquelas empresas que, originárias e com
sede em países industrializados, detém filiais e boa parte de seus negócios em outros países (...)‛ (OLIVEIRA, 2001, p. 250).
Já, autores europeus fazem uso do mesmo termo ‚(...) para abordar
a mesma categoria de empresas ou sociedades que atuam em vários países, segundo diversos modos, mas sempre com a mesma lógica comum
de atuação‛ (OLIVEIRA, 2001, p. 250).
O termo corporação é utilizado por alguns autores ‚(...) para designar o mesmo fenômeno, ou para referir a especificidade de uma grande empresa transnacional‛ (OLIVEIRA, 2001, p. 250).
Esses atores ‚(...) atuam em vários países, sob diversos modos, com
filiais, sucursais, grupos de empresas, aquisição de empresas nacionais
etc., mas, com uma lógica comum, onde a corporação matriz é a responsável pelos investimentos diretos das gestões do conjuntos‛ (OLIVEIRA,
2001, p. 262).
Apresentado o panorama das corporações transnacionais como atores internacionais, o presente artigo segue com uma abordagem sobre a
Agenda 2030 da ONU e a questão do desenvolvimento sustentável.

Cidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...

§ 255

A Agenda 2030 da ONU e seus Objetivos de Ações Globais
A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas ONU foi adotada pela Assembleia Geral em 2015, na Cúpula de Desenvolvimento
Sustentável, reunindo os objetivos do desenvolvimento sustentável, os
quais se baseiam nos oito objetivos de desenvolvimento do milênio. Essas
medidas foram tomadas a fim de determinar ‚(...) o curso global de ação
para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para
todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas‛
(ONU, 2018, n.p.).
Ao todo, a Agenda comporta 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) e 169 metas. Os objetivos ‚(...) são integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental‛ (ONU, 2016, p. 7).
Outra característica dos objetivos de desenvolvimento sustentável
é a sua universalidade, ou seja, sua aplicabilidade a todos os países do
mundo, havendo participação de governos não somente nacionais, mas
também locais e regionais (ONU, 2016, p. 7).
A Agenda reconhece que a erradicação da pobreza é o maior desafio em questão no mundo, e imprescindível na busca pelo desenvolvimento sustentável. Além disso, encontram-se entre os seus objetivos, acabar com a fome e combater desigualdades, a fim de se alcançar a paz, a
justiça e a inclusão dentro das sociedades (ONU, 2015).
Atrelado a isso, ainda se encontra a defesa dos direitos humanos,
tendo por base a dignidade das pessoas, objetivando também a promoção
da igualdade de gênero e o empoderamento feminino, além da proteção
ambiental (ONU, 2015).
O documento em questão busca possibilitar ‚(...) um crescimento
sustentável, inclusivo e economicamente sustentado, prosperidade compartilhada e trabalho decente para todos, tendo em conta os diferentes
níveis de desenvolvimento e capacidades nacionais‛ (ONU, 2015, p. 3).
Foram realizadas consultas públicas à sociedade civil, em especial,
à parcela mais vulnerável da população, por mais de dois anos, a fim de
chegar aos objetivos e metas descritos na agenda 2030 da ONU, além das
ações realizadas pelo Grupo de Trabalho Aberto sobre Objetivos de De-
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senvolvimento Sustentável da Assembleia Geral e pelas Nações Unidas
(ONU, 2015).
A Agenda 2030 encontra embasamento nas prévias conferências e
cúpulas das Nações Unidas, as quais ‚(...) estabeleceram uma base sólida
para o desenvolvimento sustentável e ajudaram a moldar a nova Agenda‛ (ONU, 2015, p. 5). Isso porque ‚os desafios e compromissos contidos
nessas grandes conferências e cúpulas são inter-relacionados e exigem soluções integradas‛ (ONU, 2015, p. 5).
Conforme já mencionado, a Agenda segue os preceitos dos objetivos de desenvolvimento do milênio, continuando a objetivar as consideradas prioridades do desenvolvimento, como a erradicação da pobreza, a
saúde, a educação e a segurança alimentar e nutricional, mas, além disso,
‚(...) define um vasto leque de objetivos econômicos, sociais e ambientais.
Também busca sociedades mais pacíficas e inclusivas. E define também,
fundamentalmente, meios de implementação‛ (ONU, 2015, p. 7).
O Desenvolvimento Sustentável como Objetivo Central da Agenda
2030 da ONU
O desenvolvimento sustentável surge como resposta às inúmeras
situações negativas vivenciadas pelo mundo, em especial, em decorrência
da própria ação humana. Pensava-se e se buscava apenas crescimento,
até que se percebeu que os recursos naturais eram finitos, e a ideia de
crescimento precisou ser substituída pelo desenvolvimento, acompanhado de uma visão sustentável.
Inicialmente, o desenvolvimento sustentável foi considerado um
viés unicamente ambiental, verificou-se posteriormente que é pluridimensional, abrangendo também os âmbitos econômico e social, levandose em conta e se considerando que essas três áreas estão interligadas e
principalmente que grande parte da tomada de decisões possui objetivos
econômicos como pano de fundo, como no caso da atuação das grandes
corporações transnacionais.
Para Sachs (2017, p. 1) ‚o desenvolvimento sustentável é um conceito central da nossa era. É tanto uma forma de compreender o mundo,
quanto um método de solução de problemas globais‛. O autor ainda se
refere aos objetivos do desenvolvimento sustentável como um guia para
a diplomacia econômica mundial da próxima geração.
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O conceito clássico de Desenvolvimento Sustentável encontra-se
no Relatório Brundtland, de 1987: ‚(...) é o desenvolvimento que satisfaz
as necessidades da geração presente sem comprometer as habilidades das
gerações futuras de suprir suas próprias necessidades‛ (United Nations,
1987, p. 41).
Com o passar do tempo, essa visão intergeracional foi substituída
por uma ‚(...) abordagem holística ligando o desenvolvimento econômico, a inclusão social, e a sustentabilidade ambiental‛ (SACHS, 2017, p. 5).
Tem-se, que ‚o conceito de justiça intergeracional permanece, mas
passou a ser secundário à ênfase no desenvolvimento holístico, que abrange os objetivos econômicos, sociais e ambientais‛ (SACHS, 2017, p.
6).
Isso se encontra mostrado na Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável de Joanesburgo, realizada em 2002, a qual mencionava a
realização de esforços para a promoção da ‚(...) integração dos três componentes do desenvolvimento sustentável – o desenvolvimento econômico, o
desenvolvimento social, e a proteção ambiental – como pilares interdependentes de reforço‛ (ONU, 2002, p. 8).
De acordo com Sachs (2017), os objetivos de desenvolvimento sustentável, por sua vez, surgem para guiar o desenvolvimento econômico e
social futuro do mundo, ‚(...) um mundo onde o progresso econômico seja generalizado; a pobreza extrema seja eliminada; a confiança social seja
encorajada por meio de políticas que fortaleçam a comunidade; e o meio
ambiente seja protegido da degradação induzida pelo homem‛ (SACHS,
2017, p. 3).
Assim, verifica-se, que ‚(...) os objetivos de desenvolvimento sustentável pedem um crescimento econômico socialmente inclusivo e ambientalmente sustentável‛ (SACHS, 2017, p. 3).
Daí a importância de desenvolvimento em detrimento de crescimento, pois desenvolvimento se refere a uma mudança qualitativa, realização de potencialidades, transição para um completo ou um melhor estado. O desenvolvimento sustentável não significa o fim da economia, e
sim evidencia sua ainda maior importância. É uma economia melhor, e
não maior (DALY, 1996).
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A economia comporta um ‚(...) sistema de milhões de indivíduos e
negócios, unidos em mercados, contratos, leis, serviços públicos, e regulamentos‛ (SACHS, 2017, p. 7). Mas, essa economia atingiu um nível extremamente prejudicial à sociedade como um todo. Esse autor (2017, p. 2)
explica que ‚a gigante economia mundial está criando uma gigante crise
ambiental, que ameaça as vidas e o bem-estar de bilhões de pessoas e a
sobrevivência de milhões de outras espécies no planeta além da nossa‛.
O desenvolvimento sustentável envolve quatro sistemas complexos que interagem entre si, sendo eles, a economia global, as interações
sociais, os sistemas terrestres, e a questão da governança (SACHS, 2017).
É importante ressaltar, que a governança não se refere apenas a
governos, mas existe também a governança sem governo, podendo-se citar aquela de poderosos atores, como as corporações transnacionais
(SACHS, 2017).
Apesar disso, Meadowcroft (2008, p. 111) afirma que a governança
para o desenvolvimento sustentável é interativa, pois os objetivos devem
ser definidos, aperfeiçoados e redefinidos. Para o autor, ‚(...) essa lógica
direcional implica em um importante papel para as autoridades públicas
em todos os níveis – incluindo governos locais e regionais, Estados nacionais, uniões supranacionais, e organismos internacionais‛.
Nesse sentido, na visão de Meadowcroft (2008), é fundamental que
exista governança com governo na busca pelo desenvolvimento sustentável.
Contudo, a governança sem governo continua sendo protagonista
no cenário internacional, com destaque para as grandes corporações. Sachs (2017, p. 4) afirma que ‚nosso bem-estar depende da obediência dessas poderosas empresas à lei, respeitando o meio ambiente natural, e ajudando as comunidades em que elas operam, especialmente para ajudar a
erradicar a pobreza extrema‛.
O autor também atenta para o fato de que essas grandes corporações ‚(...) frequentemente são agentes de corrupção pública, subornando
os funcionários públicos para burlar regulamentos ou políticas fiscais em
seu favor e se envolvendo em sonegação de impostos, lavagem de dinheiro e dano ambiental imprudente‛ (SACHS, 2017, p. 4).
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Alcançar o desenvolvimento sustentável é o grande desafio da
nossa geração, considerando os índices de desigualdade e a quantidade
de degradação existente hoje no mundo (SACHS, 2017).
Nesse sentido, tem-se que o desenvolvimento sustentável possui
um viés normativo, o qual busca conquistar ‚(...) prosperidade econômica; inclusão e coesão social; sustentabilidade ambiental; e boa governança
pelos principais atores sociais, incluindo governos e negócios‛ (SACHS,
2017, p. 4).
Com isso, é possível observar que boa parte dos problemas evidenciados pela Agenda 2030 da ONU são ocasionados pela atuação das
grandes corporações e seus objetivos altamente lucrativos. Questões relacionadas à pobreza, à fome, e até mesmo temas ambientais, como as influências sobre as mudanças climáticas, são causadas ou pioradas pelas
corporações.
Perceba-se, que a Agenda 2030 objetiva um ‚crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável e de trabalho decente para todos‛.
(ONU, 2015, p. 4). Contudo, ainda não se observa um crescimento sustentável da economia, quando as grandes corporações permanecem unicamente preocupadas com a maximização de seus lucros, e acabam focando
somente na questão financeira, esquecendo-se da importância da proteção ambiental e social.
O objetivo 12 da Agenda, especificamente visa assegurar padrões
de produção e de consumo sustentáveis, nesse sentido, aduzindo: ‚Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a
adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade
em seu ciclo de relatórios‛ (ONU, 2015, p. 31).
O problema encontra-se na forma como esse incentivo será feito,
considerando-se que as empresas possuem uma espécie de autonomia
para atuar, permitindo até mesmo agir sob suas próprias regras, sempre
na busca do maior lucro pelo menor custo.
Ressalte-se, para que a produção seja sustentável, não se deve considerar apenas questões ambientais, mas também sociais, como os direitos trabalhistas, tendo em vista que as grandes corporações fazem uso,
muitas vezes, de trabalho infantil em suas fábricas, ou nos campos de
matéria prima.
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A Universidade de Tulane, localizada nos Estados Unidos da América, realizou um estudo, o qual estima que aproximadamente 2,3 milhões de
crianças estão envolvidas no trabalho, em campos de cacau em Gana e na
Costa do Marfim (TULANE UNIVERSITY, 2015, p. 43).
Também foram encontrados, em uma pesquisa do grupo internacional de direitos humanos – Human Rights Watch (HRW), crianças trabalhando em campos de tabaco nos Estados Unidos. Foram identificados
141 jovens trabalhadores. Entre eles, estavam crianças com 12 anos de idade trabalhando até 12 (doze) horas por dia. O estudo chamou a atenção
para os perigos e as condições nocivas do trabalho envolvendo tabaco
(BOULOUBASIS, 2014, n.p.).
O texto da Agenda 2030 da ONU reconhece, que ‚a atividade empresarial privada, o investimento e a inovação são os principais impulsionadores da produtividade, do crescimento econômico inclusivo e da criação de emprego‛ (ONU, 2015, p. 41). O foco da Agenda não está direcionada somente para as transnacionais, mas volta-se também para as
microempresas e as empresas cooperativas, sendo todas elas convocadas
a ‚aplicar sua criatividade e inovação na resolução dos desafios do desenvolvimento sustentável‛ (ONU, 2015, p. 41).
A Agenda 2030 almeja que a área empresarial seja dinâmica e funcional, sem prejudicar direitos trabalhistas e normas ambientais. O documento menciona o respeito a acordos internacionais, e também aos
Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos, as regulamentações da Organização Internacional do Trabalho, e Convenção sobre
os Direitos da Criança (ONU, 2015, p. 41).
Conclusão
As corporações transnacionais tornaram-se as grandes protagonistas no cenário internacional. Atualmente, são reconhecidas como atores
não estatais privados e que detêm considerável parcela de poder no
mundo, com total autonomia em sua atuação, buscando somente alcançar
– a qualquer preço – o seu fundamental objetivo de exorbitante lucro pelo
menor custo.
O sucesso de atuação das grandes corporações encontra-se em sua
alavanca de força de natureza transnacional, ou seja, na capacidade de
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teiras quando se trata do seu desempenho econômico, financeiro e comercial.
São inúmeros os fatores que contribuem para isso, seja o capitalismo cada vez mais presente, seja o fenômeno da globalização facilitando a
disseminação desses poderosos atores privados, encontrando-se diretamente ligado a sua atuação.
Por outro lado, ocorre que o mundo encontra-se vivendo grave
momento crítico e o meio ambiente destruído dia a dia, impondo-se premente necessidade de uma harmonização entre os âmbitos econômico,
social e ambiental. Existem muitos problemas em todas essas áreas, incluindo questões de pobreza, fome, desrespeito aos direitos humanos, degradação da natureza, e muitas dessas dificuldades encontram-se na atuação das grandes cooperações transnacionais, que buscam apenas exorbitantes lucros em seus objetivos econômicos.
Por essa razão é que o desenvolvimento sustentável precisa ser levado a sério por todos e acima de tudo. As grandes corporações devem
obedecer aos exigidos critério de proteção ambiental e social, observando
o princípio da sustentabilidade e não apenas de um crescimento sem observância das demais áreas em seu entorno.
Os objetivos de desenvolvimento sustentável previstos na Agenda
2030 da ONU são a continuidade de um trabalho que já vem sendo realizado há anos, por meio de conferências e cúpulas mundiais. Já se percebeu que é necessário mudar algumas atitudes e comportamentos da sociedade como um todo, principalmente das grandes corporações transnacionais, cuja dimensão dos efeitos e consequências de sua atuação já são
praticamente insuperáveis.
Contudo, infelizmente, parece não haver incentivos e razões suficientes para essas poderosas empresas mudarem o foco de seus nocivos e
drásticos objetivos, e passem a se preocupar com o homem e sua humanidade, o que constitui uma realidade profundamente preocupante. Trata-se de um dos mais importantes e vitais assuntos da atualidade, impondo-se ser debatido, a fim de ser encontrada eficiente solução.
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18. ATORES INTERNACIONAIS VIOLENTOS E A
EMERGÊNCIA DO GRUPO AL-QAEDA: A ATUAÇÃO DE
FORÇA DE SEU CENÁRIO E PROTAGONISMO EM REDE
Leticia Restello

Maria Luiza Roman Folle
Odete Maria de Oliveira
Introdução
Desde março de 2011, a República da Arábia Síria enfrente uma
guerra civil que já resultou na morte de milhares de pessoas e desencadeou grave crise humanitária e de imigração. O confronto iniciou na Primavera Árabe, quando protestos pró-democracia eclodiram no sul do país, com grupos de civis manifestando-se por um processo de renovação
política e a retirada de Bashar al-Assad do poder, sucessor de seu pai e
governando desde 2000. O governo então manteve uma conduta de represaria às manifestações, o que gerou terrível conflito entre a população
civil e as forças militares. Os conflitos no país perduram até os presentes
dias.
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Nesse contexto tão conturbado, depara-se com o protagonismo de
um ator internacional, tipificado como agente violento, conhecido como o
grupo terrorista Al-Qaeda, sendo o objeto de conhecimento deste estudo,
que se ocupa com sua origem, forma de atuação e o papel terrorista que
exerce, em especial, focalizando o seu cenário e protagonismo de poder
ostentados por meio de rede, conhecida como Rede Al-Qaeda.
Para melhor entendimento dos leitores, importa apresentar aqui o
sentido das seguintes noções, como usadas nesse texto:
A categoria cenário – traduz o sentido de local físico ou o espaço
geográfico, no qual ocorrem as relações internacionais, seus fluxos ou interações, produzidas pela participação dos denominados atores estatais e
não estatais. Atualmente, encontra-se ampliada essa noção, abarcando
também as relações virtuais, compreendendo a dimensão global e transnacional em rede de redes, além da internacional (OLIVEIRA, 2015).
A categoria protagonismo – traduz o sentido de poder de influência e tomada de decisão dos atores estatais e não estatais no contexto da
sociedade contemporânea, remetendo aos critérios de habilidade, autonomia, influência e capacidade na autuação de suas relações internacionais (OLIVEIRA, 2015).
O estudo encontra-se dividido em três partes. Inicialmente, aborda
questão teórica sobre os atores internacionais, conceito e classificação,
com o objetivo de servir de embasamento à presente pesquisa e aos tópicos deste ensaio. Na sequência, concentra-se sobre o fenômeno do grupo
terrorista de Al-Qaeda e seus desmembramentos e, finalmente, no terceiro e último tópico focaliza o cenário e o protagonismo do citado grupo de
AL-Qaeda, na qualidade de emergente ator internacional não estatal violento.
No estudo foi utilizado a método dedutivo e a pesquisa bibliográfica realizada em livros, artigos, e sites da Internet. Após a conclusão do
texto, seguem as considerações finais e as referências utilizadas na investigação.
Aportes teóricos sobre atores internacionais violentos
Hodiernamente, percebe-se que grupos terroristas emergiriam como atores internacionais violentos, dando margem ao surgimento de
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uma nova era, conhecida como era de terror, ligada a agentes extremistas,
ostentando cada vez mais recursos financeiros e bélicos, os utilizando em
ataque e destruição para impor sua ideologia política e religiosa, alterando e influenciando de maneira direta no cenário das relações internacionais.
Com o atual processo da globalização econômica, ver Olsson
(2003), o local e o global passaram a se interligar e a estar conectados. Esse novo cenário ganhou maior destaque após a Segunda Guerra Mundial,
quando começou a ocorrer o enfraquecimento da soberania estatal, emergindo outros agentes internacionais além dos Estados, conhecidos como
novos atores e atores e atores emergentes.
Em seus estudos tipológicos, Oliveira (2011, p. 41 e ss.) concebe o
parâmetro eclético, adotado neste estudo, com base na realidade contemporânea e sua amplitude de fluxos em rede de redes, ocasionando um
novo universo de relações sofisticadas, virtuais e instantâneas, cenário no
qual os novos e emergentes atores estão adquirindo inusitado protagonismo, tanto produzindo como reproduzindo interações pacíficas (movimentos sociais e organizações não governamentais) como também violentas (organizações criminosas e terroristas).
Nesse sentido, os atores pacíficos, conhecidos como luminosos e
heróis, enquanto que os violentos como obscuros e vilões, portadores de
interesses escusos e objetivos ilícitos, atuam e estruturam-se em rede de
redes, interconectam-se em ramificados nós, assim, ao transcender amplas dimensões, desconhecem limites e fronteiras – fugindo do controle
estatal – fragilizam e limitam os Estados.
A classificação eclética encontra-se pontuada em três modalidades.
No primeiro grupo encontram-se os atores tradicionais, compreendendo
os Estados e seus desmembramentos. O segundo grupo acolhe os novos
agentes, assim considerados porque reconhecidamente já consolidados e
com característica estabelecidas, nele perfilando as organizações internacionais, as organizações não governamentais e as empresas transnacionais. Finalmente, no último e terceiro grupo, denominado por Oliveira
emergente, abarca destacada multiplicidade de agentes, com os mais diversificados, curiosos e diferenciados interesses (OLIVEIRA, 2011, p. 41).
Entre esses atores emergentes, representantes dos dias atuais, destacam-se os movimentos sociais, movimentos sociais globais, grupos priCidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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vados, grupos sociais, indivíduos, mídia, movimentos feministas, empresas militares de segurança privadas, opinião pública, partidos políticos,
associações religiosos, sindicatos, igrejas, universidades, redes transnacionais e coalizões transnacionais, gênero, poderes erráticos, movimento
de libertação nacional, governos não centrais, organizações criminosas e
organizações terroristas, esta última tipologia constituindo o objeto de estudo deste ensaio (OLIVEIRA, 2011, p. 42).
Na visão de Oliveira (2004, p. 19), para os atores internacionais assim se qualificarem, devem mostrar acentuado poder de influência e autonomia perante os demais atores junto a sociedade contemporânea, vale
dizer, capacidade e habilidade para atuar e nela decidir, de modo que sua
participação possa gerar o seu reconhecimento no cenário internacional.
Se, os atores pacíficos juntam-se para defender objetivos pacifistas,
de cooperação e aproximação e mostrando assim o seu perfil humanitário, por sua vez, os atores violentos não apresentam os mesmos interesses
tão prontamente identificáveis (OLIVEIRA, 2016, p. 69). Contudo, muitas
vezes, suas ações são mascaradas para ocultar os seus atos ilícitos. Podem
ser observados, nesse sentido, grupos terroristas praticando atos de caridade, garantindo à população local serviços essenciais e que deveriam ser
fornecidos pelo próprio Estado (SOUZA, 2016).
Para Souza, (2016) os atores não estatais violentos podem ser compreendidos como grupos bélicos e que usam do emprego da violência,
cujos efeitos normalmente recaem sobre a população civil, com a finalidade de atingir seus objetivos, como aumento de território, financiamento para as ações e imposição de sua ideologia política e religiosa. O citado
autor ainda ressalta que esses agentes violentos não constituem fenômeno novo na sociedade internacional, mas que ganharam destaque após os
atentados de 11 de setembro.
Nesse sentido, Guimarães (2007, p. 110) reconhece que os ataques
ocorridos em 11 de setembro foram um marco para o terrorismo internacional, até então jamais havia acontecido ações terroristas tão graves e inusitadas e, que em decorrência da era da tecnologia informacional com
sua comunicação instantânea, tais ataques puderam ser vistos em tempo
real, o que passou a aumentar a disseminação do terror, tanto na população norte-americana quanto no resto do mundo.
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O que se mostra novo no cenário internacional é exatamente a intensidade das atuações dos atores violentos, que ultrapassam todos os
espaços e territórios e, dessa forma, desconhecem todos e quaisquer limites. Nesse viés, com o advento do fenômeno da globalização, Olsson
(2007), o terrorismo passou a ser internacionalizado, saindo da esfera privada e usando ferramentas de cenários globais, passou a aumentar a divulgação de suas ações e, consequentemente, ampliando a instauração do
terror, do medo e da destruição (GUIMARÃES, 2007, p. 109).
Esse tipo de atuação dos atores violentos, classificado pelo citado
autor como terrorismo internacional, baseia-se na transnacionalidade,
sendo praticado por grupos terroristas com habilidade e autonomia no
cenário internacional, buscando assim instigar um movimento contrário à
hegemonia e poder de protagonismo soberano dos Estados
(GUIMARÃES, 2007, p. 109).
O surgimento dos atores internacionais violentos no campo das
Relações Internacionais, por outro lado, mostra que organismos não estatais estão exercendo influência por meio de ataques bélicos, causando terror na população civil, com ataques que ultrapassam as fronteiras dos Estados, causando consequências globais. Nesse viés, existem atores violentos que estão agindo dessa forma, como o caso do citado grupo AlQaeda, a seguir abordado.
Contextualizando
desdobramentos

o

surgimento

do

grupo

Al-Qaeda

e

seus

O fenômeno dos atores violentos – terroristas – visto nas notícias
divulgadas pela mídia, sofreu diversas mudanças e conceitualizações diferentes no decorrer de sua história.
Não é possível fixar um momento exato no qual o termo terrorismo surgiu, mas observa-se que o fenômeno do terror foi utilizado em vários momentos da história, como uma forma de intimidação e instrumento de poder pelos os grupos terroristas.
Para entender o surgimento dos movimentos islâmicos revolucionários, onde situa-se o grupo Al-Qaeda, necessário voltar ao ano de 1924,
quando ocorreu o fim do império otomano, iniciando-se os movimentos
nacionais pela busca do controle na região. Esse contexto histórico deu
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origem à criação da Irmandade Muçulmana, uma organização central de
outros grupos terroristas islâmicos (MILMAN, 2004, n.p).
Entre os anos 30 e 40 do século XX, a Irmandade Muçulmana cresceu e se tornou um dos grupos terroristas mais influentes do mundo, que
recrutava integrantes com o objetivo de libertar sua região do controle
dos estrangeiros. O grupo teve atuação em 1948, durante o movimento de
sionismo e, no ano de 1952, na destruição da monarquia do Rei Farouk,
na revolução egípcia (MILMAN, 2004, n.p).
O autor (2004, n.p) ainda anota, que a Irmandade Muçulmana teve
grande influência sobre a criação de outros grupos terroristas, como o caso do grupo Al-Qaeda, e que seu líder Osama Bin Laden havia sido discípulo de um dos fundadores dessa Irmandade.
O fundamentalismo islâmico teve seu início com a criação da República Islâmica do Irã, fundada pelo seu governo teocrático e regida pelas rigorosas normas muçulmanas.
Após a criação da República Islâmica do Irã, a Guerra Fria impulsionou o combate entre Irã e Iraque e, depois do conflito, Saddam Hussein deixou de ser aliado e passou a ser inimigo dos Estados Unidos, incentivando a criação de grupos terroristas para combaterem os conflitos do
país.
Posteriormente, com a Guerra do Golfo, vários grupos radicais islâmicos não concordaram com a adesão de países árabes contra o governo de Saddam Hussein, entre os quais estava o milionário saudita Osama
Bin Laden, que liderando uma campanha pública contra os americanos,
foi excluso da Arábia.
Referindo-se ao terrorismo, Degaut (2014, n.p) entende que com os
ataques de 11 de setembro de 2001, iniciou-se no mundo contemporâneo
uma era conhecida como novo terrorismo, o qual representa um retrocesso civilizatório, que deve ser visto como um efeito do processo da globalização, o qual se relaciona com conceitos antropológicos e questões religiosas, políticas e conflitos por territórios.
Nesse viés, o autor observa que desde os anos 90, o termo novo
terrorismo é utilizado para diferenciar a motivação dos novos grupos extremistas que surgiram principalmente com a atuação do grupo AlQaeda.
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O Estado Islâmico foi fundado por Abu Musab al-Zarqawi, no Afeganistão, durante os conflitos com a antiga União Soviética, como derivação do grupo Al-Qaeda, reconhecido como o grupo de maior atuação
na Europa e na guerra da Síria, responsável pelos atentados na França e
Inglaterra (CASTRO, 2016, p. 13).
Nesse sentido, o Estado Islâmico é reconhecido remanescente do
grupo al-Qaeda, sendo que a maioria de seus principais comandantes exerceram atividades no exército, ou trabalharam como seguranças de
Saddam Hussei (HASSAN; WEISS, 2015, p. 140).
Assim aduzem Hassan e Weiss (2015, p. 141), ‚o Estado Islâmico é,
na realidade, a última fronte em uma culminação sangrenta de uma longa disputa dentro da hierarquia do jihadismo internacional‛. Entendem
ainda que o citado Estado Islâmico não é somente um grupo terrorista,
mas também uma máfia ocupada em explorar mercados transnacionais
para o tráfico de petróleo e armas.
Segundo afirmam Lauria, Silva e Ribeiro (2015, p. 3), o grupo angaria recursos financeiros mediante venda de petróleo do Iraque no mercado negro, por intermédio da Síria e da Turquia. Outras formas de arrecadação ocorrem apor meio do controle de campos de gases do Iraque, de
roubos a bancos, sequestros, vendas de artefatos históricos, que são saqueados durantes os ataques e, ainda, do financiamento recebido de países, no exemplo da Arábia Saudita.
Os citados autores relatam também sobre os métodos e as violações aos direitos humanos utilizados nos ataques, com a finalidade de
ampliação dos territórios sob o domínio do grupo, como as crucificações,
o cometimento de genocídios, os apedrejamentos, a perseguição aos grupos de minorias e as execuções de reféns, mostradas publicamente na Internet como meio de intimidação (2015, p. 3).
Dentam ainda esses autores, que em consequência, a violência dos
ataques do grupo para conquistar o território da Síria desencadeou uma
grave crise humanitária de refugiados, sendo que muitos fogem pelo
medo do confronto e por terem suas casas destruídas e saqueadas (2015,
p. 3).
Com o surgimento do Estado Islâmico, embora o grupo Al-Qaeda
tenha estado menos presente nas mais recentes atuações, permanece ativo e encontra-se divido em células independentes. Aponta-se como uma
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das principais a Frente Al-Nusra, nascida durante a guerra da Síria, tendo conquistado importantes territórios próximos à cidade de Alepo. Atualmente, segundo o citado autor, a Frente Al-Nusra atua como um Estado, fornecendo à população água, eletricidade e alimento (PREVIDELI,
2016, p. 38).
Observa-se ainda das anotações de Prevideli (2016, p. 39) que o
grupo também possui uma célula terrorista instalada no Iêmen, conhecida como grupo Al-Qaeda da Península Arábica, responsável pelo ataque
à redação da Revista Charlie Hebdo, em Paris, em janeiro de 2015 e que resultou na morte de 12 pessoas.
Observa o citado autor (2016, p. 39), que mesmo parecendo que o
grupo encontra-se enfraquecido, não se pode ignorar a sua existência, ainda mais quando os agentes possuem fácil acesso a armas e principalmente porque usam da rede e de suas ramificações para influenciar novos recrutas. Na continuidade será abordado o papel de força da rede,
tanto no cenário quanto no protagonismo, do grupo de Al-Qaeda.
A atuação do grupo al-qaeda: o cenário e o protagonismo de força em
rede
Os atores violentos, como o exemplo do grupo Al-Queda, estão localizados e infiltrados em várias partes do mundo, estruturam-se e se organizam, coordenam-se e se solidificam por meio de extensas redes e suas múltiplas ramificações, interconectadas em uma infinidade de nós. Assim transcendem e conectam seus canais de objetivos escusos e ilícitos,
conduzindo-se em busca da satisfação de seus mais curiosos interesses
propensos decididamente ao mal.
O que é a rede? Existe um conceito? Inúmeras são as discussões acadêmicas sobre a definição de rede, não havendo consenso em um conceito formalmente aceito. Em visão mais simples, segundo Castells (1999,
p. 489), a rede pode ser entendida como um conjunto de nós interconectados, apresentando estrutura aberta, especialmente dinâmica, com capacidade de expandir-se de forma ilimitada e assim constituir as denominadas redes de redes. Neste estudo, tais nós podem ser vistos e entendidos como a atuação dos atores não estatais violentos.
Os grupos terroristas, aproximadamente nos últimos 10 anos, vêm
repetindo séries de atentados suicidas e causando inúmeras mortes. Um
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desses grupos, conhecido como Al-Qaeda, tinha como destacado líder e
fundador do movimento – Osama Bi Laden – empresário saudita, com
base em Afeganistão. Sua complexa e dispersa rede era formada por grupos autônomos e financiados por fontes privadas. Bin Laden usava de
suas riquezas pessoais, calculadas em vários milhões de dólares, e suas
habilidades para dirigir sua rede Al-Qaeda, a qual compreendia uma aliança multinacional de extremistas islâmicos (MEYER, 2012), a fim de declarar a iniciação de uma guerra santa contra os Estados Unidos e o Ocidente em favor e proteção à Islam (ZANINI; EDWARDS, 2003, p. 62).
Aparentemente, Osama Bi Laden não exercia o papel de mando e
controle de toda a rede, mas de coordenação determinante e apoio aos
vários de seus nós dispersos. A rede dirigia e conduzia operações independentes de sua participação, liderança, e financiamento.
Uma rede é uma rede – a rede é a rede. Apesar de ser capturado e
morto, sua rede continuou com suas operações terroristas, por que em
seu núcleo estava Osama Bin Laden, mas também contava com líderes de
outras organizações como membros independentes. A rede era clandestina e dispersa, mantinha estrutura permeável, ostentando laços de fortes
pertencimentos entre os seus associados e com outros grupos terroristas
(ZANINI; EDWARD, 2003, p. 62-63).
Nesse difuso, denso e complexo universo, os emergentes atores internacionais violentos, desdobram-se, entre outros, em grupos nacionalistas radicais e fundamentalistas, cartéis de vários tipos de tráfico, anarquistas militantes, terroristas do medo e destruição, como o exemplo do
grupo Al-Qaeda, utilizando agendas e comandos secretos. Por meio de
seus atentados, agressões, delitos, destruição e mortes desafiam a sociedade como um todo, colocam em risco os seres humanos e a segurança
dos países e regiões do mundo (OLIVEIRA, 2016).
Como pode-se observar – clandestinas ou não – o poder da rede de
redes é enorme, sendo muito eficiente, mostra-se ainda bem acessível,
operando em amplas dimensões, apresenta-se tanto dinâmica como em
crescente mobilidade, Mance (2000). Proporcionando, dessa forma, extraordinária força ao cenário e ao protagonismo do grupo Al-Qaeda.
Nesse viés, a ostentação do império de poder e do domínio de força do grupo Al-Qaeda, encontra sólido alicerce nos objetivos de destruições letais e seu consequente terror, para essa finalidade operando secreCidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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tamente junto a sua rede clandestina de informações, tornando-se conhecida como A Rede Al-Qaeda – A Rede de Bi Laden, em cujo centro de comando encontrava-se o seu poderoso líder, Osama Bin Laden, que se tornou o pioneiro em ataques de grandes proporções e de inusitadas destruições, como o caso de 11 de setembro (OLIVEIRA, 2016, p. 15 e ss).
Nesse sentido, o cenário informatizado em rede (CEBRIÁN,1999),
com seu sistema de comunicação instantânea e sua linguagem universal –
fluida e volatilizada – conferiu ao grupo Al-Qaeda inusitado protagonismo de força e poder.
As redes podem estruturar-se de varias formas e desenhos diferentes. Anotando Castells (1995), em modelos mais simples, como em forma
de linhas ou cadeias, mais complexas, como em raios ou estrelas, e bem
mais complexas, no caso denominado multicanais, como o exemplo da
rede AL-Qaeda. Esses modelos poderão combinar-se formando redes de
múltiplos canais ou modelos de teia de aranha (CADOZ, 1999).
Em estudo dissertativo de Patrícia de Lima Felix, intitulado – As
Relações Internacionais e o Protagonismo das Organizações Terroristas como
Atores não Estatais em Rede – ao abordar o assunto cenário-rede, observa
que o mesmo sofre mutações constantes, moldando-se na medida em que
se modificam as formas de atuações dos atores. ‚Essa transformação tecnológica ocorrida expande-se exponencialmente em razão de sua capacidade de criar uma interface entre campos tecnológicos mediante uma
linguagem digital, comum na qual a informação é gerada, armazenada,
recuperada, processada e transmitida‛ (FELIX, 2017, p 89).
A base e o nível sofisticado da tecnologia da rede confere interessante propriedade a esse incrível fenômeno constituído por conjunto de
nós (CASTELLS, 1995). No caso de ser eliminada uma rede, existe a possibilidade de emergir imediatamente outras, mesmo que pequenas e dispersas, operam com grande agilidade (WILLIAMS 2003, p. 93ss.). Por exemplo, o desmantelamento da poderosa rede dos cartéis de Medellín e
Cali, na Colômbia, na década de 90, não impediu que nesse país continuasse operando o contrabando de drogas.
Estudando o cenário das redes, Olsson (2016, p. 88) observa, que o
seu reconhecimento se mostra fundamental para que se possa compreender as possibilidades das organizações terroristas e, nesse sentido, um
dos ponto muito importante é o aspecto da nova matriz tecnológica que
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rompe com os modelos das organizações anteriores e traz esse novo instrumento que viabiliza a estruturação, planejamento e atuação.
Aduz o autor na continuidade: esse modelo aberto de rede permite
grande adaptação e flexibilidade. Assim, como as organizações terroristas
possuem estruturas versáteis, passam a atuar em alcance global e sem limites na prática do terror, destacando-se, nessas suas atuações, a forma
impressionante de instantaneidade ao exercerem seus papeis, moldandose com interessante plasticidade, sentido, as organizações terroristas têm
criado as suas próprias redes de força e poder, sendo o meio onde organizam-se e se informam, atuam e desempenham os seus papéis (2016, p.
88-89).
Na pesquisa de cunho dissertativo, Relações Internacionais Contemporâneas e seu Cenário Global: estudo sobre a atuação dos atores não estatais violentos e o impacto de sua marginal governança, em tópico específico abordando a atuação do grupo Al-Qaeda, a autora Maria Luiza Roman Folle (2017) anota, que exatamente o seu cenário em rede constitui o
fortalecimento da violência e da destruição dessa organização terrorista,
reconhecendo que atualmente não é possível identificar outra estrutura
organizativa que permita aos atores se estruturarem senão por meio da
rede.
Conclusão
Na tipologia binária dos atores internacionais – estatais e não estatais – chama a atenção o surgimento da divisão dos agentes pacíficos e
violentos, ambos utilizando como estrutura de suas organizações e estratégicas, logísticas e cenários, a tecnologia da informação: a rede de redes.
Dessa forma, emergindo, evoluindo, fortalecendo-se, então passam a ostentar suas próprias agendas e protagonismos de poder.
Os atores internacionais emergentes – como o grupo AL-Qaeda –
de natureza obscura e violenta, portadores de interesses escusos e perigosos, representam grandes riscos à sociedade e à segurança dos indivíduos
como um todo, representando um grande desafio às autoridades governamentais, aos seus Estados, e a própria ordem na forma como encontrase hoje constituída.
Nesse sentido, a força do cenário e do protagonismo de poder dos
atores violentos em rede de redes, estão transformando e causando proCidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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funda mudança no âmbito da governança estatal, que com seus fechados
desenhos estatocêntricos, vinculados a inadequadas burocracias e ainda
perdidos em múltiplas hierarquias, estão fazendo o poder mudar de lugar, agora vinculando-se a novos modelos estruturados em conhecimentos, informações virtuais e sua extraordinária comunicação instantânea
em tempo real.
Por outro lado, a atuação de sucesso desses atores violentos – grupo Al-Qaeda – encontra sólido respaldo junto ao seu cenário em redes informais e clandestinas, estrutura bem distribuída, características secretas
e dispersas, conectadas por cadeias pouco rígidas, cuja descentralização
permite incrementar e mudar os seus projetos no exato tempo da realização dos atentados.
Por exemplo, Osama Bi Ladene seu grupo Al-Qaeda nesse sentido,
tornou-se o líder pioneiro desse tipo de organização terrorista, estruturando o seu cenário e protagonismo de força em sua rede, mostrando assim que as redes, com muito sucesso, podem oferecer um novo enfoque
de atuação, além de ser um método eficaz de ação, sendo ainda um instrumento barato, dando conta e também exemplificando, de que os atores
não estatais violentos podem eles mesmos criar as suas próprias redes de
força e poder, uma vez que se mostram atrativas, acessíveis e disponíveis.
Os agentes não estatais de conformação violenta, geralmente, escolhem como modo para operar pequenas unidades dispersas e, por isso,
podem mobilizar-se agilmente, deslocando-se para longe das autoridades
policiais, nos casos de serem surpreendido em suas atividades ilegais –
em qualquer lugar e a qualquer tempo – com eficiência e pleno êxito.
Em suma, observa-se aqui, que na era da rede de redes e do avanço extraordinário da gestão e da transmissão da informação, a força
do cenário e do protagonismo de poder dos atores internacionais dependerá cada vez mais do conhecimento, da informação, e do uso da
comunicação instantânea, pois quem melhor dominar o mundo das tecnologias sensíveis, contará com suas inúmeras e fenomenais vantagens.
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19. A VIOLAÇÃO DO DIREITO DE CIDADANIA DOS ‚REFUGIADOS
AMBIENTAIS‛ PELA UTILIZAÇÃO DE ARMAS QUÍMICAS
Andressa Zanco
Jaqueline Kelli Percio
Maria Aparecida Lucca Caovilla

Introdução
O uso de armas químicas intensificou-se na Primeira Guerra Mundial, o que resultou em baixas em massa de civis e militares. Tendo em
vista que as consequências de seu uso implicam em danos mortais a
combatentes e civis, e se estendem desproporcionalmente ao meio ambiente, as armas químicas também podem ser classificadas como armas de
destruição em massa.
Mesmo após a assinatura do Protocolo de Genebra de 1925, que
proibiu o uso de agentes tóxicos, quase 100 anos depois nações continuam a empregar tais artefatos, matando milhares de vidas, aterrorizando
populações e deixando rastros de destruição ao meio ambiente.
Em meio a este contexto, discute-se a violação dos direitos de cidadania dos ‚refugiados ambientais‛ pelo uso das armas químicas.
Justifica-se a importância do tema visto que o meio ambiente ultrapassa fronteiras, a sua degradação causa efeitos comuns a humanidade, sendo sua proteção discutida por toda a comunidade internacional.
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Formula-se como questão de pesquisa o debate sobre: como evitar
os desastres ambientais e a violação dos direitos de cidadania decorrentes
da utilização de armas químicas?
Parte-se da hipótese de que, a proibição de utilização das armas
químicas é medida necessária e urgente para garantir a preservação do
meio ambiente e a efetividade do exercício da cidadania.
A pesquisa é analítica, de caráter teórico-qualitativo. Em termos
metodológicos, trata-se de uma pesquisa do tipo bibliográfica, na qual
são analisadas as referências a respeito do assunto em periódicos, anais
de eventos, livros e artigos. Quanto ao método, é o hipotético-dedutivo.
Estrutura-se, inicialmente, um panorama geral acerca das armas
químicas e seus impactos ambientais, inclusive no que diz respeito aos
‚refugiados ambientais‛. Na sequência, trata-se da violação dos direitos
de cidadania. Por fim, aborda-se a proibição da utilização das armas
químicas como forma de solução do problema.
Armas químicas
A utilização de substâncias químicas iniciou em tempos longínquos, mas foi na Primeira e na Segunda Guerra Mundial que ganhou
maior destaque. Estas substâncias eram amplamente utilizadas nas câmaras de gás dos campos de concentração e muitas pessoas morreram em
decorrência da sua utilização. Apesar da proibição, após a Segunda
Guerra, elas continuaram a ser utilizadas (LAITA; et all, 2001, p. 541, tradução nossa).
Conceitualmente, as armas químicas são ‚um conjunto de substâncias que em função do efeito tóxico e de seu mecanismo de ação, podem
englobar-se em uma série de grupos‛. Seus efeitos químicos dependem
das características fisioquímicas de cada substância, assim como o mecanismo de ação. A toxidade destas armas é a capacidade que elas têm para
gerar danos em um sistema biológico (LAITA; et all, 2001, p. 542, tradução nossa).
A busca por maiores tecnologias bélicas resultou na criação das
armas químicas, que são caracterizadas pelo efeito corrosivo e tóxico de
seus componentes. Os agentes mais utilizados são o gás mostarda, o clo-
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ro, o ácido cianídrico, o gás sarin, o agente laranja, o napalm e o gás lacrimogênio (MOURA, 2017, p. 344).
As armas químicas de guerra, são definidas como:
As armas químicas de guerra são definidas como qualquer substância química cujas propriedades tóxicas são utilizadas com a finalidade de matar, ferir ou incapacitar algum inimigo na guerra ou
associado a operações militares. (...). Diversos países possuem um
arsenal de agentes químicos, a despeito do esforço legislativo do
mundo para banimento de tais agentes, sob a Convenção de Armas
Químicas, que entrou em vigor no ano de 1997. (COLASSO;
AZEVEDO, 2011, p. 137-138)

A guerra química que é considerada moderna, foi introduzida no
século XIX, quando surgiram as bombas incendiárias de arsênio. Os soldados que eram atingidos por esta substância, apresentavam espasmos
musculares, vômitos intensos, colapso cardiovascular e morte após poucas horas de inalação. Estes agentes químicos foram amplamente utilizados na Primeira Guerra Mundial, mas foi nos séculos XVIII e XIX que a
maioria dos agentes foram descobertos (COLASSO; AZEVEDO, 2011, p.
141).
Em março de 1995 ocorreu um atentado, com armas químicas, no
metro de Tokio, o que causou a morte e intoxicação de diversas pessoas,
então, o mundo inteiro assistiu a este episódio horrorizado e passou a
considerar a necessidade de um controle mais efetivo das armas químicas, não só para evitar uma guerra química, mas para garantir a segurança interna dos cidadãos. Para isso, foram realizadas negociações para a
adoção de um tratado sobre a Eliminação de Armas Químicas, cujo texto
foi aprovado pelas Nações Unidas em 1992 (CHONG, 1995, p. 185, tradução nossa).
No ano de 2014 ocorreram diversas denúncias por parte dos países
e pela Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a utilização de armas químicas pela Síria, mesmo este governo tendo ratificado, em 2013, a
‚Convenção de 1993 sobre a Proibição das Armas Químicas e sua Destruição‛, a qual visa a extinção de uma possibilidade de guerra química
(MOURA, 2017, p. 345).
O emprego destas armas permanece até a atualidade. O uso e a
proliferação das armas químicas constituem uma ameaça à paz, à segurança internacional, e a violação à Declaração da Presidência do Conselho
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de Segurança realizada no ano de 1992, na qual foi enfatizada a obrigação
do controle das armas químicas. Embora esta declaração carece de caráter
vinculante, convida os Estados a cumprirem as diretrizes emitidas pelo
Conselho. A utilização das armas também viola os preceitos jurídicos do
Protocolo de Genebra de 1925 (ZÚÑIGA, 2014, p. 21-22, tradução nossa).
Armas químicas e destruição do meio ambiente
As preocupações relativas ao uso de armas químicas permeiam,
normalmente, a defesa da humanidade. Não obstante, o meio ambiente
também sofre com diversas alterações causadas pelos agentes químicos
(MOURA, 2017, p. 346).
O direito ambiental não está restringido somente à proteção das
águas, das florestas, da atmosfera e dos animais, ele abrange também a
dignidade da pessoa humana, uma vez que um meio ambiente sadio e
equilibrado é um direito do ser humano (MOURA, 2017, p. 346).
A preocupação com o meio ambiente tem como pressuposto a melhoria das condições ambientais e do bem-estar das pessoas. Os agentes
químicos ao serem lançados na natureza atingem a vida animal, que sofre
com os mesmos efeitos causados aos humanos; a flora, que por muitas
vezes não consegue se reconstruir; e a água que será contaminada pelos
produtos químicos (MOURA, 2017, p. 346).
Além das guerras, as armas químicas também são amplamente utilizadas para atentar contra a vida da sociedade civil. A utilização destas
armas no Japão, nos anos de 1994 e 1995 são uma importante lição sobre
como as armas químicas são utilizadas para fins terroristas, sem contar
que nos últimos 100 anos foram constatados pelos menos 200 grandes
vazamentos acidentais de gás cloro (LAITA; et all, 2001, p. 542, tradução
nossa).
Foram realizados alguns testes com as armas químicas, sendo que
um deles foi realizado na região de Dugaway 1, na manhã de 13 de março

Dugaway é uma região localizada no estado norte-americano de Utah e
por ser uma região com um trecho de deserto plano, foi utilizada como
campo de provas para realização de testes com armas químicas
(COLASSO; AZEVENDO, 2011, p. 166).
1
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de 1968. Na manhã seguinte ao teste, agricultores residentes há 40 km do
local, verificaram que suas ovelhas estavam mortas. O resultado deste
teste foi a morte de seis mil animais, que tiveram causas desconhecidas.
O exército americano, apesar de ter indenizado os agricultores, jamais
admitiu que a causa da morte foram os testes (COLASSO; AZEVEDO,
2011, p. 166).
Tendo em vista a importância do direito ambiental, a ONU estabeleceu a agenda 2030, que é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade, com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), dentre eles o objetivo 15 estabelece como pressuposto: ‚Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade‛
(ONU, 2015).
Armas químicas e os ‚refugiados ambientais‛
As mudanças ambientais decorrentes da utilização de armas químicas afetam diretamente o bem-estar da população. Além dos efeitos, a
biodiversidade, a qualidade da água e do solo, também sofrem impactos
sociais e econômicos.
Neste cenário, atingidos pelos efeitos das armas químicas são forçados a deixar seu habitat tradicional, buscando melhor qualidade de vida. Em alguns casos, as pessoas encontram novos lugares para viver em
seus países, já em outros, mudam de um país para outro buscando refúgio (DERANI, 2006).
Muito embora as questões ambientais, danos e desastres sejam um
desafio comum internacional, já que têm origens e consequências para além dos territórios dos Estados, ainda há resistências para o reconhecimento dessa categoria de pessoas, deslocadas de seus locais de origem
(ALVES, 2018, p. 16).
Há um crescente número de refugiados ambientais que atualmente
não recebem proteção jurídica alguma, e vivem em um limbo jurídico
(FARIA, 2012). Muitos Estados, no âmbito de suas soberanias, se recusam
a reconhecer os ‚refugiados ambientais‛, a acolher e a protegê-los em
seus territórios, ante a ausência de normativa nacional e internacional específica (ALVES, 2018, p. 16).
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A expressão ‚refugiado ambiental‛ foi criada nos anos 70 por Lester
Brown, ganhando notoriedade com o relatório Environmental Refugees, escrito pelo professor egípcio Essam Ei-Hinnawi, apresentado para o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, na Conferência das Nações Unidas, em Nairóbi, África (LEAL, 2017, p. 79).
O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, estabelece
que refugiados ambientais são:
(...) aquelas pessoas que foram forçadas a sair de seu habitat natural,
temporária ou permanentemente, por conta de uma ruptura ambiental marcante (natural e/ou causada pelo homem) que ameaça suas existências e/ou afeta seriamente suas qualidades de vida. Por ‘ruptura ambiental’ entende-se qualquer mudança física, química e/ou biológica no ecossistema (ou na base de recursos) que o faz, temporária
ou permanentemente, insustentável para suportar a vida humana.
(MALTA, 2011, p. 164)

Por tratar-se de tema recente, não há uma classificação doutrinária
única para refugiados ambientais. Eles podem ser os oriundos de desastres ambientais, de mudanças climáticas, e os advindos de desastres de
poluição (GOFFMAN, 2006).
Podem ainda ser classificados levando em consideração os critérios
relacionados às características do problema ambiental, origem, duração, e
se a migração foi ou não intencional. No que se refere aos problemas ambientais, dividem-se em: 1) desastre: um evento não intencional catastrófico que desencadeia migração humana; 2) expropriação: destruição intencional do meio ambiente, tornando-o impróprio para habitação humana; e 3) deterioração: deterioração incremental do meio ambiente
compele a migração porque as limitações à sobrevivência humana aumentam (BATES, 2002, p. 465-477).
A classificação pode, de outro modo, partir de suas cinco causas
principais: degradação da terra cultivável, desastres ambientais, destruição do meio ambiente pela guerra, deslocamento involuntário na forma
de reassentamento e mudanças climáticas, gerados, pela emissão de gases
de efeito estufa para a atmosfera, derivadas das ações antropogênicas
(DERANI, 2006).
Há também importante diferenciação entre migrantes e refugiados.
Os primeiros normalmente mudam a sua localidade por questões econômicas. Os refugiados, por outro lado, são aqueles que não possuem
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condições de permanecer no local onde se encontram, havendo uma
grande probabilidade de morrerem, pois, o Estado não teria condições de
protegê-los ou o mesmo era o agente causador das ameaças a suas vidas
(MONT’ALVERNE, PEREIRA, 2012, p. 48).
A deterioração ecológica causa repercussões de enorme gravidade
ao meio ambiente, e dentre elas a utilização de armas químicas. Os refugiados não são apenas vítimas dos desastres naturais, mas em sua maioria da devastação do homem. Estes refugiados não costumam receber ajuda ou indenizações e são obrigados a se deslocarem do seu lugar de origem. A utilização de substâncias químicas ‚afetam a sobrevivência dos
habitantes, destroçam seu habitat, seu modo de alimentação básica e se
veem convertidos em refugiados‛ (PENTINAT, 2006, p. 87).
Direitos de cidadania
O conceito de cidadania não é estático, ou seja, varia ao longo do
tempo. A ideia de que a cidadania está restrita à nacionalidade, ligada
apenas a um território, está ultrapassada. A luta pelos direitos humanos e
pelo meio ambiente atribuem à cidadania um caráter que ultrapassa fronteiras. A cidadania é a identidade de um país (OLIVEIRA; CENCI, 2017,
p. 293).
A universalização dos direitos humanos inovou o tema da cidadania ao reconhecer o homem como sujeito de direitos fundamentais, sem
qualquer referência a sua nacionalidade, de modo que existe uma cidadania, vinculada à noção de aptidão para exercer direitos, que é universal. A partir da concepção de direitos humanos, constrói-se o conceito de
cidadania universal, entendida como aptidão para exercer direitos
(RAMOS, 2018, p. 733).
No mesmo contexto, defasado também é o conceito tradicional de
cidadania ligado ao exercício de direitos políticos (votar e ser votado).
Considera-se que o conceito de cidadania inclui a satisfação das diversas
gerações de direitos humanos, ou seja, o cidadão é aquele que desfruta
dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos e dos direitos de solidariedade (TOLFO, 2013, p. 38).
Cidadania tem a ver com a consciência do sujeito de pertencer a
uma coletividade e também com a consciência de possuir uma identidade, que é não só individual como também coletiva. O direi-
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to ao meio ambiente é novo, na relação dos direitos conquistados
pelos cidadãos ao longo da história da humanidade. É recente a ideia generalizada da natureza como um bem a ser preservado, finito, cabendo ao homem o direito (e o dever) de preservá-la.
(LEONARDI, 2002, p. 398)

Diante do paradoxo da promoção de uma cidadania planetária,
que tem como pressuposto decodificar e enfrentar a complexa matriz de
fatores que ameaçam a existência do ser humano na Terra, além de incentivar e apoiar ações locais pela luta da sobrevivência e da qualidade de
vida, é necessário despertar em cada indivíduo o um sentimento de ‚pertencimento‛, de participação e de responsabilidade na busca por respostas locas e globais sobre um desenvolvimento sustentável (OLIVEIRA;
CENCI, 2017, p. 294).
O meio ambiente equilibrado constitui um direito de todos:
O reconhecimento do direito a um meio ambiente sadio configurase, na verdade, como extensão do direito à vida, quer sob o enfoque
da própria existência física e saúde dos seres humanos, quer quanto ao aspecto da dignidade dessa existência – a qualidade de vida –
que faz com que valha a pena viver. (TRINDADE, 1993, p. 73)

A educação ambiental também surge como uma alternativa para o
exercício da cidadania. Esta educação consubstancia-se com uma necessidade do mundo moderno, sendo um desafio a formulação e implementação de políticas para o meio ambiente (TOALDO; MEYNE, 2013, p 663).
Proibição das armas químicas e a garantia de direitos de cidadania
vinculados ao meio ambiente
As percepções sobre a proteção do meio ambiente abrangem um
universo muito amplo e complexo que envolve todo o planeta e diz respeito à saúde mundial. Estas concepções foram decisivas para a inserção
do tema ‚meio ambiente‛ na esfera do Direito Internacional. A proteção
do meio ambiente é dever de toda a comunidade internacional. A proteção ambiental tem por finalidade a tutela do meio ambiente e em decorrência o direito à sadia qualidade de vida, em todos os desdobramentos,
sendo considerado uma das vertentes dos direitos fundamentais da pessoa humana (MAZZUOLI, 2007, p. 177).
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O direito ao meio ambiente foi reconhecido internacionalmente pela Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, adotada pela Conferência
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em Estocolmo no ano de 1972.
Mais tarde, em 1992, outra declaração memorável foi adotada, a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(MAZZUOLI, 2007, p. 177-178).
Tendo em vista a utilização das armas químicas, a comunidade internacional manifestou-se no sentido de proibir estas armas, por conta
dos danos que elas causam:
A Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção,
Armazenamento e Utilização das Armas Químicas e sobre a sua
Destruição – CPAQ (Chemical Weapons Convention – CWC) é um
Tratado Internacional que proíbe o desenvolvimento, produção,
armazenagem e utilização de armas químicas, prevendo, igualmente, a destruição das armas químicas existentes num prazo específico – Abril de 2012, atualmente alargado por decisão politica no seio
da OPAQ. A Convenção entrou em vigor em 1997 e criou a Organização para a Proibição de Armas Químicas – OPAQ (Organisation
for the Prohibition of Chemical Weapons OPCW), com sede em
Haia, Países-Baixos. A OPAQ é a única Organização Internacional
que tem como mandato a destruição e prevenção do surgimento de
um tipo de armas de destruição em massa. (CPAQ, 1997)

A comunidade internacional adotou uma convenção sobre o uso
hostil do meio ambiente, a ‚Convenção sobre a Proibição da Utilização de
Técnicas de Modificação Ambiental para Fins Militares ou Quaisquer Outros Fins Hostis‛, ou Convenção ‚ENMOD‛, de 1976. Esta Convenção
tem como pressuposto o comprometimento dos países em não empregar
técnicas de modificação ambiental (CICV, 2010).
Diante desse cenário, embora inexista legislação específica, ou o reconhecimento da categoria de ‚refugiados ambientais‛, pode-se afirmar
que se trata de uma condição reflexo e consequência da violação dos direitos de cidadania, especialmente pela utilização de armas químicas, que
como vimos, afeta todo o meio ambiente. Os refugiados ambientais perderam seu habitat tradicional, sua proteção e segurança. Significa que,
prematuramente, precisaram recomeçar, construir novos projetos de vida
em condições de dignidade e de respeito e, sobretudo, salvar a própria
vida (MAGNO, 2009, p. 191).
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Para que um país seja considerado democrático é fundamental que
seja garantido o exercício da cidadania, que por sua vez requer a efetividade dos direitos humanos. Não basta, entretanto, somente a declaração
dos direitos, para que o indivíduo seja cidadão é necessário que tenha os
direitos fundamentais realmente respeitados e efetivados. Só se exerce a
cidadania, sendo cidadão, com o efetivo cumprimento dos deveres e
também dos direitos garantidos no ordenamento jurídico do país
(TOLFO, 2013, p. 39).
A proteção aos direitos de cidadania é medida que se impõe a toda
comunidade internacional e deve ocorrer no âmbito de todos os Estados.
O cumprimento e a proteção ao princípio normativo da dignidade humana é medida premente como norma e valor universal, emana da própria soberania estatal (ALVES, 2018, p. 38).
Neste contexto, o meio ambiente, que é comum a todos, ultrapassa
as fronteiras e os espaços territoriais dos Estados. O refúgio ambiental
tem causas e efeitos comuns e, portanto, também requer responsabilidades (ALVES, 2018, p. 38).
Considerações finais
As armas químicas foram amplamente utilizadas na antiguidade,
mas foi nas duas grandes guerras mundiais que elas ganharam maior
destaque. A busca pela inovação bélica fez com que as armas químicas
fossem difundidas e utilizadas em maior escala.
Os danos causados pela utilização destas armas são imensos, e
dentre eles está a destruição ao meio ambiente. O meio ambiente compreende muito mais do que a flora e a fauna, é uma extensão da vida
humana e também é pressuposto da dignidade humana, sem esquecer
que ela também é um sistema vivo que é destruído.
Esta destruição obriga as pessoas a mudarem o seu local de origem
a fim de encontrar outros meios para sobrevivência, tornando-se ‚refugiados ambientais‛ e obrigando-os a viverem em um limbo jurídico, por
falta de reconhecimento jurídico.
Estes deslocamentos forçados ferem os direitos de cidadania e impedem a efetivação e o exercício deste e outros direitos humanos. A cidadania é a identidade de um povo e a utilização das armas químicas fere
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diretamente este direito, extremamente necessário para a vida em sociedade.
Apesar das tentativas de proibição das armas químicas, estas continuam a ser utilizadas de forma a ignorar os danos que elas causam. Portanto, a proibição das substâncias químicas para a guerra e a conscientização de toda sociedade, incluindo a internacional, sobre a preservação
do meio ambiente são medidas urgentes e necessárias para garantir a efetividade e o exercício do direito de cidadania.
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20. A APLICABILIDADE DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO
CREAS DE FRANCISCO BELTRÃO (PR), E A JUSTIÇA RESTAURATIVA
EM PROL DA RESSOCIALIZAÇÃO
Ivete Gaviolli
Cássio Marocco

Introdução
Historicamente, no Brasil, a criança e o adolescente receberam diferentes tratamentos, muitas vezes ficando desprotegidos, sem a garantia
de direitos. A mudança iniciou-se com a Constituição Federal de 1988,
rompendo com padrões existentes até aquele momento. Nesse cenário de
buscas por garantias aos menores surge, em 1990, o Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA), Lei 8.069/90, a fim de, efetivamente, fazer com
que as crianças e os adolescentes sejam tratadas como cidadãos.
O ECA surge contemplando o art. 227 da Constituição Federal de
1988, na busca de um rompimento definitivo com conceitos discriminatórios de legislações passadas, como o antigo Código de Menores, que tratava crianças e adolescentes como indivíduos às margens de qualquer
proteção e garantia de direitos sociais e civis.
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Esse novo olhar trazido pelas legislações supracitadas criam a rede
de proteção dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, como os Conselhos de Direitos das Crianças e dos Adolescentes, Conselhos Tutelares,
Conferências da Criança e do Adolescente e, no âmbito do Sistema Único
de Assistência Social (SUAS), os Centros de Referência Especializados em
Assistência Social (CREAS). Estes são unidades públicas estatais responsáveis pela oferta de orientação e apoio especializados e continuados a indivíduos e a famílias com direitos violados.
No CREAS de Francisco Beltrão (PR) realizou-se o presente estudo.
Entre os serviços prestados pela entidade está a proteção social aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Tem por objetivo atender o adolescente que cometeu ato infracional e está cumprindo a medida determinada pelo Poder Judiciário, ou seja, a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Francisco Beltrão (PR). Este adolescente é acompanhado pela equipe técnica para construir/reconstruir seus projetos de
vida, com a finalidade de refletir acerca da causa da infração, na perspectiva da não repetição de atos análogos.
O estudo que embasa o presente artigo buscou responder a pergunta: como a aplicabilidade das medidas socioeducativas para adolescentes atendidos no CREAS de Francisco Beltrão (PR), contribuem no
processo de ressocialização?
Resgate jurídico dos direitos da criança e do adolescente no Brasil
De início, é importante apresentar uma breve síntese das medidas
socioeducativas, entendidas como instrumentos de resposta ao ato infracional, previstas no art. 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA). Acerca do assunto, o Manual do Promotor de Justiça da Infância e
Juventude do Estado de Santa Catarina assim prevê:
As medidas socioeducativas são instrumentos previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, divididas em seis categorias –
advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à
comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade e internação –, com o objetivo de responsabilizar e conscientizar o adolescente autor de ato infracional sobre sua conduta.
(SANTA CATARINA, 2013, p. 83)

Este estudo focará duas categorias de medidas socioeducativas, ou
seja, a Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) e a Liberdade Assistida
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(LA). Elas estão regulamentadas pelo ECA e são aplicadas no campo pesquisado.
Várias foram as legislações que, ao longo dos anos, trilharam o caminho percorrido até os dias de hoje, na garantia de direitos às crianças e
aos adolescentes, bem como instituíram medidas de responsabilização
aos casos identificados como atos infracionais, assim conceituado pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 103, ‚a conduta descrita como crime ou contravenção penal‛, ou seja, é o ato que encontra similar tipificação na legislação penal.
Durante muito tempo, as crianças e os adolescentes no Brasil não
foram considerados sujeitos com prioridade de proteção por parte da família, da sociedade civil e do Estado.
Até os Códigos de Menores buscavam somente o caráter punitivo e
higienista, longe do que é hoje, ou seja, a busca pela socialização, com ênfase na educação e na ressocialização. Comenta Holanda (2012, p. 2), ao
citar que a Lei nº 6.667/79 entendia em situação irregular tanto as vítimas
da ausência de acesso à saúde, à educação, às condições da família prover
seu sustento, tanto aqueles que cometessem ato infracional.
Nesse sentido, comenta-se:
A conjuntura histórica para que a doutrina da situação irregular
fosse utilizada envolvia uma grande quantidade de menores infratores que, diante da demasiada desigualdade social do início do século XX, recorriam aos delitos das ruas para promover o sustento
próprio e da família. Dessa forma, a legislação não houvera sido
criada para proteger os menores, mas para garantir a intervenção
jurídica sempre que houvesse qualquer risco material ou moral. A
lei de menores preocupava-se apenas com o conflito instalado e
não com a prevenção. Os jovens não eram tratados como sujeitos
de direitos, mas sim como objeto de medidas judiciais.
(HOLANDA, 2012, p. 02)

Ao longo da história, a geração que deveria ter sido tratada com
prioridade foi considerada inferior, conforme menciona Liberati (1999, p.
13), ao relatar que o Código de Menores, na verdade, era um Código Penal do ‚Menor‛. Os disfarces e as medidas punitivas substituíam as protetivas e, também, não garantiam direitos jurídicos. Vale ressaltar que a
igreja da época atendia esta necessidade, já que o âmbito familiar destes
menores estava isento de proteção judicial.
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A Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro de 1988, ficou conhecida como cidadã e democrática. Neste sentido, D’Andrea
(2005, p. 20-21) destaca que, com ela, crianças e adolescentes passaram a
ser tratados com prioridade, abrindo caminhos para o nascimento do
ECA. Portanto, foi com a promulgação desta Carta Maior que ocorreu o
marco da proteção destes sujeitos, abrindo o leque às demais legislações
que, posteriormente, trataram do tema.
Nesse sentido, Colett (2014, p. 9) afirma que, diferentemente de
constituições anteriores, a de 1988 cuida da criança e do adolescente com
total prioridade, cabendo essa responsabilidade à família, à sociedade civil e ao Estado, como destacado no artigo 227:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão. (BRASIL, 1988)

O ECA, Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990, chegou para marcar a
era de direitos aos que, até então, eram tratados como ‚menores‛. Para
D’Andrea (2005, p. 21), a nova Lei contraria os antigos códigos de menores, os quais consideravam que a situação de risco social, ou seja, a ausência de ‚situação regular‛, era causada pela falta dos pais, falta de assistência como um todo e por atos infracionais. E na quebra dessa teoria
ultrapassada surge nova concepção, presente até os dias atuais.
O Estatuto da Criança e do Adolescente aparece como marco ao
conceber a proteção integral à criança e ao adolescente. A proteção
integral tem como fundamento a concepção de que as crianças e
adolescentes são sujeitos de direitos, frente à família, à sociedade e
ao Estado. Essa inovação, contudo, não parte isoladamente do Estatuto. É, acima de tudo, consequência da própria Constituição Federal de 1988, que nos arts. 227 a 229 traça princípios elementares da
proteção integral, ao colocar como dever a total prioridade à criança e ao adolescente, destacando o papel da família, Estado e sociedade. (D’ANDREA, 2005, p. 21)

O ECA tem como base a CF/88 que, no seu art. 88, destaca as diretrizes de atendimento:
Art. 88. São diretrizes da política de atendimento:
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I – Municipalização do atendimento;
II – Criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e
adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio
de organizações representativas, segundo leis federal, estadual e
municipais;
III – Criação e manutenção de programas específicos, observada a
descentralização político-administrativa;
IV – Manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente;
V – Integração operacional de órgãos do judiciário, Ministério Público, Defensorias, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização ao atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de ato
infracional; (...) (BRASIL, 1990)

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) foi
apresentado em 2006, pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos,
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CONANDA).
O SINASE constitui-se de uma política pública destinada à inclusão
do adolescente em conflito com a lei que se correlaciona e demanda
iniciativas dos diferentes campos das políticas públicas e sociais
(...). Para tanto, os Conselhos Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente bem como órgãos
gestores do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, nos
seus respectivos níveis, devem articular-se com os Conselhos e órgãos responsáveis pelo controle, gestão, supervisão e avaliação dos
demais sistemas e políticas sociais para o desenvolvimento de ações integradas e que levem em consideração as peculiaridades que
cercam o atendimento aos adolescentes inseridos no SINASE. (...)
destacam-se as seguintes:
Estimulo à pratica da intersetorialidade;
2- Campanhas conjuntas destinadas à sociedade em geral e aos profissionais da área, com vistas à conscientização da Doutrina de Proteção Integral adotada pelo ECA; Promoção de discussões, encontros, seminários (gerais e temáticos) conjuntos; 4- Respeito às competências e atribuições de cada ente federativo e de seus órgãos, evitando-se a sobreposição de ações;
5- discussão e elaboração, com os demais setores do Poder Público,
para expedição de atos normativos que visem ao aprimoramento
do sistema de atendimento; 6- expedição de resoluções conjuntas,
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disciplinando matérias relacionadas à atenção a adolescentes inseridos no SINASE. (BRASIL, 2006)

A Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, instituiu o Sinase, a fim
de regulamentar as medidas socioeducativas para atendimento a adolescentes que praticam atos infracionais.
Entende-se por Sinase o conjunto ordenado de princípios, regras e
critérios que envolvam a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos
de atendimento a adolescentes em conflito com a lei. (BRASIL,
2012)

Ressalta-se que o Ministério Público possui relevante importância
no atendimento a adolescentes em conflito com a lei e no cumprimento
do que determina a lei do Sinase. Nesse sentido: Diferentemente dos Códigos de Menores, o ECA trouxe outra compreensão de fazer com que o
adolescente compreenda as consequências do ato infracional, trazendo
reflexão socioeducativa, a fim de evitar a reincidência.
Bombarda (2011, p. 36) diz que o SINASE tem como base o ECA e
procura garantir direitos para o adolescente em conflito com a lei, juntamente com os Poderes Público e Judiciário e a sociedade civil. Orienta-se
por princípios e normas de tratados nacionais e internacionais em que o
Brasil faz parte.
Conceito, princípios
restaurativa

das

medidas

socioeducativas

e

a

justiça

O ECA traz o conceito de ato infracional, objeto de estudo deste
capítulo, a fim de compreender a aplicação das medidas socioeducativas.
Aqui constará uma visão histórica das medidas socioeducativas no Brasil,
princípios e valores da Justiça Restaurativa, medidas socioeducativas e o
PIA.
No ECA, as medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes que
cometem atos infracionais são divididas nas seguintes categorias.
Art.112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: I- advertência; II – obrigação de reparar o dano; III- prestação de serviços à comunidade; IV- liberdade assistida; V- inserção em regime
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de semiliberdade; VI- (...) a medida aplicada ao adolescente levará
em conta sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. (...). Em hipótese alguma e sobre pretexto algum,
será admitida a prestação de trabalho forçado. (...). Os adolescentes
portadores de doenças ou deficiência mental receberão tratamento
individual e especializado, em local adequado às suas condições.
(BRASIL, 1990)

Determina o presente Estatuto que as medidas serão aplicadas em
conjunto com as demais medidas específicas de proteção, presentes nos
arts. 99 e 100.
Art.99. As medidas previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas
isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer
tempo.
Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. (BRASIL, 1990).

Entre os princípios orientadores que regulamentam a aplicação das
medidas socioeducativas no ECA constam:
IX – Responsabilidade parental: a intervenção deve ser efetuada de
modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e
adolescente;
(...)
XI- obrigatoriedade da informação: a criança e ao adolescente, respeitando seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsável devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma
como está se processa. (...). (BRASIL, 1990)

Diante da aplicabilidade da lei, a lógica seria imaginar que o adolescente infrator, ao cumprir a medida socioeducativa, estaria, efetivamente, superando a causa do estabelecido, porque o objetivo implícito é
provocar a reflexão. Porém, durante este estudo pode-se observar vários
fatores que influenciam na efetividade, entre eles o apoio do grupo familiar e da sociedade para que ambos estejam preparados a receber o adolescente sem qualquer préconceito. Não é porque o adolescente cometeu
um ato infracional que será reincidente.
Mas, para esta efetivação deverá haver um contexto de responsabilidades, ou seja: do Estado, como garantidor de direitos; da família, como
apoiadora e construtora de princípios; e da sociedade, que deverá receber o
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adolescente sem qualquer olhar crítico, fazendo-o sentir-se plenamente capaz de optar por um caminho melhor. A falta ou a deficiência de um dos
corresponsáveis implicará na sua recuperação.
Parte da sociedade busca, incansavelmente, respostas pedagógicas
e socioeducativas para efetivar um modelo de justiça de ressocialização,
refletindo os motivos que levam ao ato infracional.
Quando se refere ao atual sistema de Justiça Criminal, Zehr destaca que:
(...) os serviços de Justiça Criminal ou Penal estão centrados nos ofensores e na aplicação do castigo (...). A Justiça Restaurativa está
mais centrada nas necessidades da vítima, das comunidades e os
ofensores. (ZEHR, 2012, p. 29)

É sobremodo importante aqui apresentar um quadro elaborado
por Zehr (2012, p. 33) com duas visões diferentes de Justiça Criminal e
Justiça Restaurativa, destacando: ‚(...) Justiça Restaurativa responde de
outra forma, focalizando em primeiro lugar as necessidades da vítima e
consequentemente obrigações do ofensor‛.
Quadro 1 – Diferenças entre Justiça Criminal e Justiça Restaurativa
Justiça Criminal
Justiça Restaurativa
O crime é uma violação da lei e do Estado O crime é uma violação de pessoas e de relacionamentos
As violações geram culpa
As violações geram obrigações
Foco central: os ofensores devem receber
o que merecem

Foco central: as necessidades da vítima e a
responsabilidade do ofensor de reparar o
dano cometido

Três perguntas diferentes:
Qual leis foram infringidas?

Quem sofreu danos?

Quem fez isso?

Quais suas necessidades?

O que o ofensor merece?

De quem é a obrigação de suprir essas necessidades?
Fonte: ZEHR, (2012, p. 33)

Seguindo a mesma linha de compreensão, Bianchini comenta:
No Brasil foram criados diversos projetos pilotos para experimentação da Justiça Restaurativa, como ocorre em Porto Alegre -RS, em
atuação da 3º Vara Cível do Juizado da Infância e Juventude desde
2002. Em 13 de agosto de 2004 foi fundado o Núcleo de Estudos em
Justiça Restaurativa na Escola AJURIS, um espaço para discussão
sobre a matéria. Já em março de 2005, pelo Programa das Nações
Cidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e o Ministério da Justiça
foi criado pelo projeto ‘Promovendo Práticas Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro’, o qual passou a incentivar o desenvolvimento da Justiça Restaurativa em Porto Alegre, Brasília, São Caetano do Sul e São Paulo. (...) Porto Alegre o trabalho é focado nos
casos da justiça da infância e juventude; em Brasília, já se pratica a
Justiça Restaurativa com infratores adultos. (...). Em 17 de agosto
de 2007 foi fundado o Instituto Brasileiro de Justiça Restaurativa –
IBJR em São Paulo, por deliberação na assembleia geral de São Paulo, para ser uma associação civil sem fins lucrativos, com diversas
finalidades de estudo e divulgação da Justiça Restaurativa.
(BIANCHINI, 2012, p. 105-106)

Tem-se que o ECA, em seu art.112, busca aplicar as medidas socioeducativas na perspectiva socioeducativa. Enfatiza a reparação do dano,
a reflexão, sem privação de liberdade, podendo ser entendidas como um
processo de Justiça Restaurativa. D’Andrea (2005, p. 291) complementa:
‚Medidas socioeducativas não são penas: (...) são elencadas no art. 112 do
ECA, não são penas como as preceituadas no art. 32 do CP, portanto, não
se aplica o instituto da prescrição no direito infanto-juvenil‛.
A Justiça Restaurativa não tem, até então, uma norma que a regulamente e a inclua no ordenamento jurídico, tampouco ao ECA. Verificase que, a partir dos princípios constantes no novo sistema de justiça, a JR
é plenamente compatível com os princípios orientadores do ECA e do
próprio Direito Penal. Um dos objetivos do Estatuto é aplicar a medida,
mas, por outro lado, busca conscientizar o adolescente para não reincidir
em atos infracionais. Logo, a Justiça Restaurativa visa à reconstrução de
laços sociais e individuais (vítima e infrator). Assim, percebe-se que este
modelo de Justiça pode auxiliar, pois de nada adianta aplicar a medida
socioeducativa se não houver a restauração do grupo, ou seja, da sociedade, do adolescente, do seu grupo familiar e da eventual vítima.
Faz-se necessário, então, pensar a relação da aplicabilidade das
medidas socioeducativas de acordo com o planejamento e a construção
do PIA. A Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, institui o Sinase e assim
determina:
Art. 52. O cumprimento de medidas socioeducativas, em regime de
prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação, dependerá do Plano Individual de Atendimento (PIA), instrumento de previsão, registro e gestão das atividades
a serem desenvolvidas com o adolescente. (...). O PIA deverá con-
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templar a participação dos pais ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo ressocializador do adolescente,
sendo esses passíveis de responsabilização administrativa, nos
termos do art. 249 da Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990. (BRASIL,
2012).

As medidas socioeducativas e a ressocilaização
É comum a sociedade cobrar respostas imediatas sempre que ocorre um ato infracional e, na maioria das vezes, punitivas, na perspectiva
de que, pela punição, as soluções apareçam de forma mágica. Sozinho, é
difícil para o adolescente conscientizar-se da sua conduta, ainda mais vivendo em uma sociedade que cultiva a cultura punitiva como única forma de solução de conflitos.
Não obstante, o adolescente que não é tratado como sujeito de direito desenvolve um sentimento de revolta. Isto ocorre pelas condições,
muitas vezes com privações básicas, como alimentação precária, moradia
sem condições de habitabilidade, não inclusão em escolas e, acima de tudo, famílias fragilizadas, com falta de vínculos afetivos com pai, mãe e
irmãos.
Vale destacar que as medidas socioeducativas possuem, em sua essência, caráter educacional, e o seu objetivo é contribuir para o adolescente não sentir necessidade de cometer novo ato infracional.
O perfil do adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas atendido no
CREAS de Francisco Beltrão (PR)
Para apresentar o perfil dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas atendidos no CREAS de Francisco Beltrão (PR),
utilizar-se-ão dados documentais coletados no período de janeiro a dezembro de 2016.
Vale aqui destacar o relevante trabalho das duas unidades do
CRAS na cidade. Trata-se de locais públicos, localizados em áreas de
maior vulnerabilidade social. Oferecem serviços de assistência social,
com o objetivo de fortalecer a convivência familiar e comunitária a pessoas de todas as idades. Incluem-se os adolescentes encaminhados para outros serviços de atendimento, como escolas e projetos sociais ofertantes
de formação profissional. É o caso, por exemplo, da Escola Oficina AdelíCidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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ria Meurer, que faz parte da Secretaria de Assistência Social, incluída no
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). A instituição presta atendimento socioeducativo a crianças e a adolescentes de seis
a dezessete anos, em vulnerabilidade social, preparando-os e encaminhando-os para o mundo do trabalho.
Quanto ao ano de ingresso para o atendimento de medidas socioeducativas determinadas pelo Poder Judiciário, encaminhados pela da Vara da Infância da Comarca de Francisco Beltrão (PR), constatou-se os seguintes dados no ano de 2016: 02 adolescentes encaminhados em 2013, 06
em 2014 e 30 ingressantes em 2015 ainda estavam em cumprimento de
medidas. Ainda, 24 adolescentes compareceram ao CREAS para encaminhamento.
No gráfico acima constam os dados acerca do gênero dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas no período pesquisado, ou seja, 05 eram meninas e 56 meninos. Durante a pesquisa observou-se que os meninos cumpriam medidas socioeducativas por terem
praticado atos infracionais, na maioria das vezes, diferentes das meninas.
Já no que se refere ao nível de escolarização dos adolescentes pesquisados, constatou-se que 31 tinham o Ensino Fundamental incompleto;
12 o Ensino Fundamental completo; 16 o Ensino Médio incompleto; 01 o
Ensino Médio completo; e 01 cursava Ensino Superior.
As atividades laborativas dos adolescentes pesquisados, a maioria
na informalidade, são assim classificadas: 26 não possuíam atividade; 01
técnico em informática; 05 pintores; 06 serventes de pedreiro; 02 serviços
gerais; 02 auxiliares administrativos; 15 estudantes; 01 técnico de som; 01
borracheiro; 01 coletor de produtos para reciclagem; e 01 dona de casa.
As fontes de renda dos responsáveis pelos adolescentes derivavam
das seguintes atividades laborativas: 06 trabalhadores de agroindústrias;
04 em reciclagem; 02 representantes comerciais; 03 não possuíam atividade; 02 professores; 15 aposentados; 02 agricultores; 18 domésticas; 04
funcionários públicos; 01 motorista; e 04 pedreiros.
No que tange à situação habitacional, 48 dos adolescentes estudados residiam em imóveis dos seus responsáveis e 13 em imóveis locados.
Poderia ser um bom indicativo, no entanto, questiona-se a habitabilidade
desses imóveis, tanto quanto as suas acomodações.
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Observa-se que a maioria dos adolescentes reside com familiares,
ou seja, 27 com a mãe, 01 com o tio, 09 com avós, na maioria maternos, 04
com companheiros, 02 com irmã maior de idade, 08 com o pai e 10 com
os pais.
Quanto às horas de Prestação de Serviços à Comunidade por parte
dos adolescentes, este é o cenário: 10 receberam medidas de 16 horas; 19
de 32; 06 de 48; 10 de 64; 05 de 96; e apenas 01 recebeu medida de 160 horas. O quantitativo das horas é em torno de 04 horas, não ultrapassando
08 horas semanais, sem interferência nas demais atividades do adolescente, ou seja, trabalho e estudo.
No tocante à Liberdade Assistida observa-se que 20 adolescentes a
receberam pelo período de 06 meses e 41 precisaram apenas cumprir
Prestação de Serviços à Comunidade. A medida de LA consiste em atendimento por profissional de Psicologia no CREAS, além de orientações da
equipe responsável.
Em relação ao tipo e à quantidade de atos infracionais praticados
pelos adolescentes estudados tem-se o seguinte: furto: 13; receptação de
veículos: 01; abuso sexual: 02; direção sem CNH: 02; perturbação do sossego: 01; porte de arma: 04; lesão corporal: 02; depredação do patrimônio
público: 03; tráfico de crack: 02; crime virtual: 01; tráfico de maconha: 11;
roubo: 05; agressão física: 09; e tentativa de homicídio: 01.
As novas infrações foram cometidas por 17 adolescentes reincidentes e por 44 que estavam cumprindo medidas socioeducativas pela primeira vez.
Dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, 17
fizeram uso de maconha, 05 de crack, 07 associação de crack e de maconha e 32 não fizeram uso de drogas ilícitas.
Quanto às drogas lícitas, 21 adolescentes revelaram ter usado cigarro/tabaco e 40 nunca terem usado. No caso de bebida alcoólica, o cenário apresenta-se duvidoso.
Dos adolescentes em cumprimento de medidas no período estudado, 23 estavam estudando e 38 não, sendo este um grande desafio à equipe do CREAS.
O número de adolescentes encaminhados pela Vara da Infância e
Juventude da Comarca de Francisco Beltrão (PR) para cumprir medidas
Cidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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socioeducativas junto ao CREAS, assim foi identificado: 61 compareceram e 08 que, apesar das buscas ativas da equipe, não compareceram.
Dos 08, alguns mudaram de cidade, mas a Vara da Infância foi informada, cabendo então, novos procedimentos do Judiciário.
Em dezembro de 2016, o cumprimento de medidas assim se configurou: 10, totalmente; 19, parcialmente; 25 não cumpriram; 02, em internamento; e 05, ainda estavam em cumprimento.
Tal cenário se apresenta por vários fatores, como: mudança de endereço, férias dos espaços em que as medidas eram cumpridas e outros
iniciaram atividades laborativas, impedindo-os de continuar a cumprir as
medidas. Ressalta-se que a maioria ainda voltará a receber novas convocações para continuar o cumprimento. Todas as situações são informadas
pela equipe do CREAS, via ofício, protocolado na Vara da Infância e Juventude da Comarca de Francisco Beltrão e, após, anexado aos processos.
O CREAS de Francisco Beltrão (PR) segue as Orientações Técnicas
da Secretaria Nacional de Assistência Social, elaborado pelo Ministério
do Desenvolvimento Social (MDS).
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa e Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços
à Comunidade (...) O Serviço tem por finalidade prover a atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas
judicialmente. (BRASIL. MDS, s/d, p. 49)

Para compreender o papel da equipe de atendimento ao adolescente é necessário entender como ocorre a dinâmica de encaminhamento dos
adolescentes até o CREAS. Na Comarca de Francisco Beltrão (PR), eles
são encaminhados pela Vara da Infância e Juventude, juntamente com
seus responsáveis. Lá, estes são atendidos e acolhidos por profissional do
Serviço Social e, após entrevista, são direcionados para o cumprimento
da medida socioeducativa de Liberdade Assistida ou de Prestação de
Serviços à Comunidade, sempre respeitando os horários disponíveis, que
não poderão interferir na escolarização e no trabalho.
Cabe destacar que o CREAS em análise cumpre efetivamente com
toda a regulamentação para o atendimento aos encaminhados. A equipe
trabalha de forma contínua na busca ativa e no acompanhamento aos adolescentes e suas famílias. Tudo isto na perspectiva de que, efetivamen-
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te, o cumprimento da medida socioeducativa seja um dos meios de os
adolescentes terem segurança e confiança para reconstruírem sua história
de vida por meio da ressocialização, que inclui superação dos conflitos,
retorno à escola e até a inserção no mundo do trabalho. Estes adolescentes são sujeitos de direitos e as equipes mostram os caminhos para acessálos.
Cabe aqui ratificar que o PIA, em atendimento ao que determina a
Lei do Sinase, é de elaboração obrigatória para o atendimento aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.
No intuito de atingir as metas estabelecidas, durante o estudo, observa-se que, na realidade, o adolescente atende ao estabelecido enquanto
está cumprindo a medida, ou seja, em caso de retorno aos estudos, cursos
profissionalizantes, participação em oficinas educativas e de lazer. No entanto, não há um acompanhamento após o cumprimento da medida e,
também, programa que dê continuidade ao atendimento por parte da Vara da Infância.
A continuação do atendimento ao adolescente ocorre muito por
parte dele próprio, pois cria vínculos com as equipes de atendimento, por
incentivo de sua família, ou, ainda, quando volta a cometer atos infracionais.
Considerações finais
O presente artigo teve por base pesquisa que buscou apresentar
como ocorre a aplicabilidade das medidas socioeducativas impostas pela
Vara da Infância e Juventude da Comarca de Francisco Beltrão (PR) aos
adolescentes que estão em conflito com a Lei. Estas se constituem em
Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) e em Liberdade Assistida
(LA), com atendimento da equipe multidisciplinar do CREAS.
Demonstra-se que a aplicação da medida socioeducativa pode ser
um meio eficaz e compatível com nosso sistema, a fim de que o adolescente compreenda-a como uma possibilidade de reeducação/ressocialização, contribuindo para reintegrá-lo socialmente. Na sua
essência, as medidas socioeducativas possuem caráter educacional e objetivam evitar novos atos infracionais. Funcionam como ressocialização na
medida em que desperta no adolescente a sua importância como cidadão
de direitos e de deveres.
Cidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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Durante o estudo, por meio do resgate histórico dos direitos da
criança e do adolescente, foi possível compreender que exclusões ainda
estão presentes. Garantir direitos a crianças e a adolescentes é como respirar, e é uma luta que não pode parar, no intuito de buscar a segurança
daqueles que construirão o futuro e, como consequência, prepararão um
mundo mais igualitário.
É possível afirmar que a pergunta desencadeadora desta pesquisa
pode agora ser respondida, pois ficou demonstrada que a aplicabilidade
das medidas socioeducativas para adolescentes atendidos no CREAS de
Francisco Beltrão (PR) contribuem com o processo de ressocialização. São
vários os adolescentes que, a partir dos vínculos criados com a equipe de
atendimento, encontraram maneiras de construir/reconstruir vínculos
rompidos, visualizando oportunidades educacionais e sociais. Assim, a
medida socioeducativa cumpre o seu objetivo, que é de ser educativa.
Por fim, afirma-se que as medidas socioeducativas convergem à
ressocialização, no sistema de Justiça Restaurativa. Enfatiza-se a importância do acompanhamento familiar no processo de compreensão das
medidas socioeducativas como meios de ressocialização.
Referências
AMIN, Andréa Rodrigues. Evolução histórica do direito da criança e do
adolescente. In: MACEL, Kátia (coord.). Curso de direito da criança e do
adolescente: aspectos teóricos e práticos. 2. edição. Editora Lúmen Júris:
Rio de Janeiro, 2007.
BIANCHINI, Edgar Hrycylo. Justiça Restaurativa. Um desafio à práxis
jurídica. Campinas, SP: Servanda Editora, 2012.
BOMBARDA. Fernanda. Liberdade assistida: pressupostos na legislação
brasileira e a prática dos orientadores de medida socioeducativa. Rio Claro: UNESP, 2011.
BORTOLON, Vanessa Cristina Gaviolli; SANTOS, Robson Fernando. A
justiça restaurativa como alternativa para a solução de conflitos na área
penal. 2015. 82 f. Monografia (Curso de Direito). Universidade Comunitária da Região de Chapecó, Chapecó, 2015.
COLLET, Carme Salete. Adoção internacional: aspectos jurídicos e sociais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014.

308 § Silvana Winckler, Reginaldo Pereira e Marcelo Markus Teixeira (Orgs.)

D’ ANDREA, Giuliano. Noções de direito da criança e do adolescente.
Florianópolis: OAB/SC Editora, 2005.
DEL PRIORE, Mary. História das crianças no Brasil. Organizadora 7. ed.,
3. reimpressão. São Paulo: Contexto, 2016.
FERRANDIN, Mauro. Ato Penal Juvenil: aplicabilidade dos princípios e
garantias do ato penal. Curitiba: Juruá, 2009.
FRANCISCO BELTRÃO. Plano Decenal dos Direitos da Criança e do
Adolescente. 2015.
HOLANDA, Izabele Pessoa. A doutrina da situação irregular do menor
e a doutrina da proteção integral. Disponível em: <http://www. ambitojuridico.com.br>. Acesso em: 25 jun. 2017.
LIBERATI, Wilson Donizeti. Comentários ao Estatuto da Criança e do
Adolescente. 5. ed. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 2000.
LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito da criança e do adolescente. 5. ed.
São Paulo: Ridel, 2011.
SANTA CATARINA. Ministério Público. Centro de Apoio Operacional
da Infância e Juventude. Manual do Promotor de Justiça da Infância e
Juventude: o ato infracional e o sistema socioeducativo / coordenado por
Priscilla Linhares Albino. Florianópolis: MPSC, 2013.
ZEHR, Howard. Justiça Restaurativa: Tradução de Tônia Van Acker. São
Paulo: Palas Athena, 2012.

Cidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...

§ 309

21. A DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL E OS DIREITOS
FUNDAMENTAIS: UMA LEITURA A PARTIR DO GARANTISMO
JURÍDICO DE LUIGI FERRAJOLI
Aline Michele Pedron Leves
Ana Maria Foguesatto

Introdução
O presente artigo pretende contextualizar a temática acerca da importância da consolidação de uma democracia constitucional para a proteção dos direitos fundamentais inerentes a todos os seres humanos. Desse modo, a análise que se apresenta traz à tona considerações a respeito
da teoria do garantismo jurídico na contemporaneidade, a qual representa nada mais do que o fundamento democrático constitucional e, por conseguinte, torna-se capaz de perfazer uma verdadeira efetivação dos direitos humanos fundamentais.
Nesse contexto, os direitos fundamentais sempre foram e, pelo que
se pode observar, continuarão sendo um assunto amplamente discutido
tanto no âmbito acadêmico como no social. No entanto, ainda há quem
não compreenda o seu alicerce na estrutura do ordenamento jurídico pátrio e, é justamente por esse motivo, que o seu estudo se constitui como
essencial para que se alcance uma melhor compreensão de todos os direitos e princípios salvaguardados àqueles que detêm o status cidadão.
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Esse trabalho enfrenta a temática e as hipóteses levantadas através
do emprego do método de abordagem hipotético-dedutivo, com interpretação sistemática e sociológica, aliado com a técnica de pesquisa bibliográfica e documental. Com isso, objetiva-se analisar a problemática do
paradigma da democracia constitucional no seio do Estado Democrático
de Direito e a sua relação com a proteção dos direitos humanos fundamentais a partir do viés do garantismo jurídico, teorizado pelo jurista italiano Luigi Ferrajoli.
Analisar e conceber os direitos que são considerados como fundamentais a toda pessoa humana para se ter uma vida digna, consiste em
fornecer um maior esclarecimento, acerca do que vem a ser esses direitos,
àqueles indivíduos que buscam uma adequada convivência humana e
que, do mesmo modo, visam a solução para os hodiernos problemas evidenciados em âmbito social. Por isso, ressalta-se que o entendimento acerca da teoria dos direitos fundamentais é da mais pura importância na
atual conjuntura, uma vez que ela expõe os aspectos axiológicos desses
direitos, os quais devem ser garantidos a todos os cidadãos.
Nesse sentido, pode-se afirmar que termo ‚garantismo‛ representa
o fundamento da democracia constitucional. Isso se deve ao fato de que a
constituição, além de deter uma origem democrática, é capaz de organizar um Estado que garanta a soberania popular, uma vez que são os
princípios da democracia que legitimam a ordem constitucional. Daí,
portanto, o presente estudo propõe-se a realizar breves e precisas considerações a respeito dos direitos fundamentais, apresentando questões relevantes e contextuais ao cenário vigente sob o prisma garantista de Luigi
Ferrajoli.
Os Direitos Fundamentais e os Direitos Humanos sob o viés do
garantismo jurídico
Os Direitos Fundamentais da pessoa humana podem ser compreendidos como aqueles direitos básicos de todos os cidadãos, encontrando-se descritos no rol do Título II, dos Direitos e Garantias Fundamentais, no caput do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988: ‚Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e
à propriedade (...)‛.
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Constituem-se, então, os direitos fundamentais como sendo uma
conquista de todos aqueles que estão amparados por eles, de tal forma a
defender os direitos humanos, uma vez que esses se aplicam a todos os
cidadãos, independentemente da nacionalidade. Nesse sentido, Luigi
Ferrajoli (2011, p. 09), define os direitos fundamentais do seguinte modo:
São direitos fundamentais aqueles direitos subjetivos que dizem
respeito universalmente a todos os seres humanos dotados do status de pessoa, cidadão ou de pessoa capaz de agir. Sendo direito
subjetivo qualquer expectativa positiva (a prestação) ou negativa (a
não-lesão), vinculada a um sujeito por uma norma jurídica positiva,
pressupondo sua idoneidade a ser titular de situação jurídica e/ou
autor de atos que estão em exercício. (FERRAJOLI, 2011, p. 09)

A partir da definição de direitos fundamentais supracitada, é possível afirmar que é fundamental a dignidade da pessoa humana, bem
como todos os direitos a ela atribuídos, seja essa dotada do status de pessoa, cidadã ou capaz de agir. Nesse sentido, Ferrajoli é taxativo ao definir
esses direitos, conforme se observa no seu entendimento, pois traz elementos de origem teórica, utilizados com referências aos direitos positivados em leis, bem como nas atuais constituições. Destarte, não são teses
formuladas em face de uma definição dogmática, mas sim com base nas
normas de um ordenamento jurídico concreto.
Os Direitos Fundamentais são conhecidos como universalmente
imputados a todos os seres humanos e a todas as classes de sujeitos que
desses direitos são titulares. Conforme Ferrajoli (2011), são tutelados e entendidos de amplo modo enquanto universais, bem como fundamentais,
àqueles direitos que se relacionam: à liberdade pessoal, à liberdade de
pensamento, aos direitos políticos e sociais, dentre outros que pode ser
considerados análogos a esses. Exceto, em uma sociedade escravagista ou
mercantilista, onde os referidos direitos não seriam universais e, tampouco, fundamentais.
Diante disso, pode-se presumir que fundamentais são todos aqueles direitos que têm caráter universal, sendo relativos a todas as pessoas,
uma vez que existem determinadas comunidades onde tais direitos não
são alcançados. Dessa forma, é possível afirmar que direitos irrelevantes
também poderiam ser elencados enquanto fundamentais, como por exemplo, o direito de ingerir bebida alcoólica, o qual, se tivesse a universalidade como aspecto elementar seria, então, um direito fundamental.

312 § Silvana Winckler, Reginaldo Pereira e Marcelo Markus Teixeira (Orgs.)

Destaca-se, nesse momento uma importante característica acerca
dos direitos fundamentais: a neutralidade. Ferrajoli assim destaca, (2011,
p. 11): ‚Enquanto é independente dos bens, ou dos valores, ou das necessidades substanciais que pelos direitos fundamentais são tutelados, ela é,
antes de tudo, ideologicamente neutra‛. Por regra, o entendimento é de
que os direitos fundamentais são neutros, haja vista o seu cabimento e
aceite, em qualquer filosofia jurídica ou política nas formas compartilhadas.
Ademais, as garantias atribuídas aos direitos fundamentais, são ligadas ao âmbito privado ou público da sociedade, de acordo com a definição de Ferrajoli:
Em verdade, na experiência histórica do constitucionalismo, tais interesses coincidem com as liberdades e com as outras necessidades
de cuja garantia, conquistada a preço de lutas e revoluções, depende a vida, a sobrevivência, a igualdade e a dignidade dos seres
humanos. Mas essa garantia se realiza precisamente através da
forma universal que provem da sua estipulação como direitos fundamentais em normas constitucionais supra ordenadas a qualquer
poder decisório: se são normativamente de ‚todos‛ (os membros
de uma dada classe de sujeitos), eles não são alienáveis ou negociáveis, mas correspondem, por assim dizer, à prerrogativa nãocontingente e inalterável dos seus titulares e a outros tantos limites
e vínculos insuperáveis a todos os poderes, sejam públicos ou privados. (FERRAJOLI, 2011, p. 11)

Desse modo, é possível auferir que as lutas e revoluções trouxeram, além das liberdades já existentes, as garantias de igualdade e dignidade para os seres humanos. Contudo, em um passado não tão distante,
havia limitações de direitos fundamentais de uma forma bastante expressiva, onde a grande maioria das pessoas eram excluídas do alcance desses direitos pelo fato de existirem restrições distintivas em razão do sexo,
da raça, da cultura, do grau de instrução, da religião, dentre outras diferenças. Atualmente, esses direitos e garantias constitucionais devem ser
assegurados a todos, de forma universal.
Além disso, há entendimentos de que os aspectos como a personalidade, a cidadania e a capacidade de agir, constituem-se enquanto parâmetros de igualdade e desigualdade em se tratando de direitos fundamentais. Posto isso, pode-se dizer que essas são as únicas diferenças de
status que ainda persistem para delimitar a igualdade entre as pessoas,
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sendo elas, portanto, responsáveis pela restrição da aplicação dos direitos
tidos como fundamentais. Diante disso, é possível dividir os direitos fundamentais em dois grandes grupos: de um lado encontram-se aqueles entre os direitos de personalidade e os direitos de cidadania, os quais dizem
respeito a todos os cidadãos; e, por outro lado, situam-se aqueles entre os
direitos primários (substanciais) e os direitos secundários (instrumentais
ou de autonomia), os quais se referem a todos ou somente às pessoas capazes de agir.
É verificável que os direitos fundamentais estabelecem, ainda, uma
outra divisão, onde a primeira resulta em subcategorias, sendo relativa
aos direitos da personalidade, determinando aqueles que correspondem
a todas as pessoas, sem distinções; a segunda divisão, por sua vez, diz
respeito aos direitos de cidadania, definidos para todos aqueles direitos
atribuídos pelas normas jurídicas de cada ordenamento e que se dirigem
somente aos cidadãos. Frente a essa divisão, surgem os direitos primários
ou substanciais, que consistem naqueles deferidos a todas as pessoas em
geral e, por conseguinte, os direitos secundários ou instrumentais, os
quais são conferidos somente às pessoas com capacidade de fato.
No contexto desses dois critérios, há quatro classes de direitos,
sendo a primeira pertencente aos direitos humanos, que são direitos
substanciais e atingem todos os seres humanos, como por exemplo: a vida, a integridade, a liberdade, os direitos de saúde e educação, as garantias penas e processuais, o direito a um meio ambiente sustentável e com
qualidade de vida, entre tantos outros. Em seguida, vem os direitos públicos, os quais visam disciplinar os interesses do Estado, tendo uma intrínseca relação com os interesses privados. Esses direitos são aqueles entendidos como substanciais e reconhecidos apenas por quem possui o status de cidadão, tais como os impostos, as taxas e as contribuições de melhorias. Em um terceiro plano, situa-se a classe dos direitos civis, sendo
esses os direitos instrumentais atribuídos a todas as pessoas dotadas de
capacidade de fato. E, por fim, encontram-se os direitos políticos, que
consistem nos direitos instrumentais reservados somente aos cidadãos
com capacidade de fato, ou seja, aqueles que podem votar e serem votados.
De acordo com Ferrajoli (2011), os direitos fundamentais sempre
existiram, desde a antiguidade – ainda na época do direito Romano,
quando tais direitos eram amplamente restritos e discriminatórios. Acon-
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tece que, na atualidade, o que mudou com o progresso do direito não foram somente os seus critérios de personalidade, de cidadania e da capacidade de agir, mas também o seu significado, uma vez que hoje em dia
os direitos fundamentais configuram-se como sendo mais amplos e tendencialmente universal.
Cabe ressaltar que apesar de ter como direito fundamental da pessoa humana a capacidade de agir – exceto a menores e a doentes mentais
–, ainda existe muita desigualdade em se tratando do status de cidadão.
Essa referida classe enfrenta desigualdades por conta da sua natural nacionalidade, destacando-se como exemplo a questão dos imigrantes e refugiados, os quais saem/fogem de seus países de origem em busca de melhores condições de vida e, por conta disso, são discriminados pelo fato
de pertencerem a outro território nacional.
Ferrajoli (2011) aponta quatro teses que analisam e visam explicar a
dogmática dos direitos fundamentais. Primeiramente, o jurista traz à tona
a questão da diferença estrutural entre os direitos fundamentais e os direitos patrimoniais, que foram encobridos pelo direito subjetivo, sendo
esses os direitos universais e singulares, os disponíveis e indisponíveis. A
segunda tese, por sua vez, consiste naquela em que os direitos fundamentais se formam como parâmetro da igualdade jurídica, assegurando as
garantias do Estado de Direito.
A terceira tese retrata a modernidade natural supranacional dos
direitos fundamentais. Isso porque, logo após as convenções e tratados
internacionais, os direitos fundamentais tornaram-se direitos supra estatais. Destaca-se nessa terceira tese, que os direitos de cidadania formam
apenas uma subclasse, já que muitos dos direitos fundamentais conferidos pelas constituições estatais independem da cidadania. A quarta e última tese faz uma análise dos direitos, bem como das suas garantias.
Sendo assim, os direitos fundamentais recebem pontos negativos e positivos, isso em relação aos deveres como garantias primárias e às proibições como garantias secundárias (FERRAJOLI, 2011).
Nesse parâmetro, a partir de todo o exposto acerca dos direitos fundamentais, se faz plenamente necessário, interligar as teorias através do viés garantista de Luigi Ferrajoli e da concepção dos direitos humanos, como
também de suas correntes sociológicas e filosóficas para o debate. Dessa
forma, evidencia-se que o foco do garantismo jurídico tem uma forte correlação com os direitos humanos, asseverando ainda mais a necessidade de
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se incidirem novas ideias sobre todos os ramos do direito. Trata-se, então,
de uma questão central de estudo, isso porque os direitos humanos se originam a nível internacional de desenvolvimento, através de tratados, pactos, convenções e declarações.
Assim, o modelo garantista do Estado Constitucional de Direito,
dentro de um sistema de normas, condiciona a validade daquelas que são
tidas como inferiores e das normas coercitivamente superiores, de acordo
com os princípios nelas estabelecidos. Observa-se, para tanto, que o garantismo jurídico tem por base algumas questões primordiais, as quais
operam em um sistema aberto de trocas entre o campo jurídico e a sociedade envolvente, sendo capazes de influir, de uma maneira decisiva, nas
questões de ordem prática atinentes à eficácia da norma jurídica.
No pensamento de Ferrajoli (2004), o garantismo, em um de seus
múltiplos significados, consiste em uma doutrina filosófica-política, a
qual permite que sejam realizadas críticas, bem como a perda da legitimação desde o exterior das instituições jurídicas positivas, baseadas na
separação entre o direito e a moral, entre a validade e a justiça, entre ponto de vista jurídico interno e ponto de vista ético-político ou externo ao
ordenamento. Não obstante, o Estado Democrático de Direito possui ligações intensas e naturais às teorias garantistas normativas, uma vez que
é onde os direitos fundamentais e os direitos humanos encontram-se em
sua verdadeira essência e razão de ser e de dever ser. Nessa ceara, é preciso discernimento para que esses venham a prosperar na proteção incondicional da dignidade da pessoa humana.
Desse modo, é essencial à compreensão do garantismo jurídico acerca da distinção entre a vigência da norma e o direito, ou seja, a forma
prevista na ordem jurídica superior mais adequada e a da sua validade;
em outras palavras, a sua adequação aos princípios norteadores do sistema jurídico. Assim, a teoria do garantismo de Luigi Ferrajoli (2004) apresenta-se como um instrumento bastante útil para conferir ao Estado
de Direito a capacidade de tornar eficazes os seus princípios e as normas
fundantes.
Os direitos humanos, mais do que qualquer outro direito, apoia-se
no consenso e nos resultados das ‚vontades estatais‛, isso significa que
apresenta relação com as consensualidades que são expressas em tratados multilaterais, os quais contemplam as vontades das pessoas. Na concepção do filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas (1997, p. 167), is-
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so remete à clássica ideia weberiana de ser uma convenção: ‚Quando a
validade social está garantida exteriormente através de ‘uma geral e praticamente perceptível desaprovação’ do comportamento desviante‛.
Para Ferrajoli (2011), a inexistência de garantias relativas aos direitos humanos e fundamentais equivale à inadimplência do direito positivado e, com isso, quando se evidencia presente uma lacuna na Lei, é dever da própria legislação suprir essa necessidade de um modo plenamente eficaz. Portanto, o correto é de que seja impróprio haver lacunas no ordenamento jurídico, perfazendo a Constituição Federal e a norma jurídica, o papel de complementação legal para suprir com eficácia os direitos
inerentes aos seres humanos.
A teoria garantista como fundamento da democracia constitucional
Primeiramente cabe destacar breves considerações acerca do ‚Garantismo Social‛, o qual teve origem na França, em meados do século
XIX. Nota-se que esse termo não era conhecido pela linguagem comum
daquela época. Por outro lado, na contemporaneidade, o termo ‚garantismo‛ é considerado usual e corriqueiro em todas as principais línguas
neolatinas. Desse modo, o pensamento garantista foi estudado em um
ambiente filosófico-político, introduzido por Charles Fourier (1772-1837)
(COPETTI NETO, 2016).
Fourier, empregou o termo garantisme para designar a evolução civil concomitantemente à realização de um ideal supremo, de uma perfeita e harmônica sociedade comunitária. Ou seja, o garantismo foi entendido por Fourier como um sistema de segurança social e que protege as
populações menos favorecidas, fornecendo a essas garantias e direitos vitais mínimos para a sobrevivência, propostos por um plano de reformas,
tanto na esfera pública como na privada. Assim, logo no início do século
XX já se tinha a circulação da expressão ‚garantismo‛ nas escolas, sendo
essa considerada enquanto um verdadeiro referencial à exigência da segurança social.
Além disso, é importante destacar que o termo ‚garantismo‛ é de
caráter próprio das constituições democráticas e liberais, uma vez que
compreende as liberdades políticas dos cidadãos frente ao Estado, como
denominação sobre as garantias constitucionais e as liberdades fundamentais. Essas, por sua vez, consistem em instrumentos jurídicos seguros
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e eficientes para fazer valer a letra da Lei por parte do governo e do parlamento, sendo a doutrina político-constitucional aquela que propõe a elaboração dos instrumentos jurídicos.
Uma novidade precisa acerca do garantismo é evidenciada por Alfredo Copetti Neto (2016), no sentido de que a construção de uma teoria
axiomatizada do direito configura-se como sendo uma concepção integrada de uma ciência jurídica com caráter normativo, por um sistema de
conceitos e teorias interpretadas pragmaticamente; com pressupostos de
unidade, completude e coerência. Para esse autor, atualmente,
(...) o termo garantismo representa, como a outra face do constitucionalismo contemporâneo, o fundamento da democracia constitucional
e, assim, o modelo normativo jurídico que visa à efetivação dos direitos fundamentais cuja extensão comporta: da vida à liberdade pessoal, da liberdade civil e política às expectativas sociais de subsistência,
dos direitos individuais àqueles coletivos. (COPETTI NETO, 2016, p. 23,
grifo do autor)

Nesse sentido, Ferrajoli (2004) acredita em um Estado de paz, com
direitos constitucionais e na democracia, considerando que o Estado de
Direito é ‚axiologicamente‛ anterior ao Estado Democrático. A partir disso, o jurista constrói sua concepção de Estado de direito, através da legitimação de duas fontes de poderes do Estado: a primeira, seria a legitimação formal, assegurada pelo princípio de legalidade e sujeição do juiz
à lei; a segunda, consistiria na legitimação substancial, recebida pela função judicial através de sua capacidade de tutelar os direitos fundamentais. Ressalta-se aqui, que a segunda fonte jamais poderá ser satisfatória
na ausência da primeira. Essas duas fontes de legitimação correspondem
a dois modelos de legalidade: a legalidade em sentido amplo (mera legalidade), segundo a qual a lei é condicionante, e legalidade em sentido estrito (legalidade estrita), por força da qual a lei se encontra condicionada.
O avanço da tradição do positivismo jurídico (direito que o Estado
impõe à sociedade), o qual apareceu em decorrência das lutas políticas
pelo poder travadas entre os séculos XVII e XVIII, ressalta-se justamente
na separação entre o direito e a moral. Para Copetti Neto:
A fórmula da separação entre direito e moral, portanto, sendo compreendida como justificação interna, em senso assertivo, acabou por
fundar a concepção juspositivista do direito, estabelecendo a tese garantista teórica – de caráter meta-lógico, científico e meta-científico –
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que se vinculou à autonomia dos juízos jurídicos em relação a qualquer outro critério que fosse aquele exclusivamente estabelecido por
lei, cujo resultado era, propensamente, a garantia e a certeza do direito convencionado, expressamente declarado com tal. (COPETTI
NETO, 2016, p. 29-30)

Essa separação assumiu uma fundamentação externa, a qual reivindicou a política do princípio da legalidade para instalar a tese do garantismo axiológico, de caráter meta-jurídico e meta-moral, voltado à igualdade e à liberdade dos cidadãos e onde tanto o Estado como os direitos tinham finalidades já determinadas. O garantismo jurídico explica
que a democracia é um sistema composto por regras e garantias que são
impostas a todos os tipos de poderes. Toda a construção histórica do garantismo jurídico vem, sob o ponto de vista filosófico-político, em direção
dos pressupostos liberais determinados pelo jusnaturalismo iluminista.
Por isso, a reflexão iluminista acerca dos fundamentos e limites jurídicos
punitivos é relativo ao ‚neo-iluminismo penal‛, renovando-se os laços
entre o utilitarismo e o contratualismo.
O nexo entre o utilitarismo e o garantismo tem por base a compreensão de que o utilitarismo trabalha como princípio da norma e venha
como um dever ser do direito, como algo distinto ao direito. Logo, possui
sua própria fundamentação, tendo como consequência à garantia política
dos limites de poder: o sistema garantista. É nessa perspectiva que se inscrevem as teorias da soberania da lei, da divisão dos poderes e da representação política no atual paradigma do Estado de Direito.
Anteriormente, na falta de normas disciplinantes da convivência
social, essas eram impostas pelo mais forte. Assim, ocorre a primeira qualificação política de ordem civil, pois as relações se situavam entre autoridade e indivíduo e os conflitos entre a força e os direitos. Dario Ippolito
(2011) diz que como filosofia da justiça penal, Ferrajoli deu a maior contribuição de analises e definições sobre garantismo do Estado Democrático Constitucional:
(...) em relação ao qual o direito penal se apresenta como uma específica declinação; historicamente mais antiga (mas, mesmo assim,
recente), juridicamente mais enraizada (mas, sempre frágil), culturalmente mais compartilhada (contudo, ainda minoritária). Na sua
apreensão global da teoria do Estado, o garantismo tematiza a mutação de paradigma juspolítico liberada, na configuração do ordenamento jurídico e na estrutura da democracia, na evolução do EsCidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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tado legislativo de direito para o Estado constitucional de direito: dois
modelos distintos de organização política, tendentes, em medidas
diversas, à realização do antigo ideal do ‚governo das leis‛, ou seja,
à constituição de uma forma estatal na qual os poderes públicos são
regulados e limitados pelo direito em função da tutela dos indivíduos. (IPPOLITO, 2011, p. 39)

Ainda, Ippolito (2011) assevera que o Estado legislativo de direito
representa as metas políticas de aproximação. O seu surgimento coincide,
com a afirmação trazida pelo princípio da legalidade como norma de reconhecimento de um direito já existente e válido. Isso porque, o princípio
da legalidade no Estado de Direito assegura, juntamente com a soberania,
as condições de liberdade e igualdade, as quais constituem-se como a certeza do direito e onde o critério da intrínseca racionalidade da justiça
tende a se resolver, conforme mostra a experiência jurídica pré-moderna
(no caos normativo e no arbítrio potestativo).
A perspectiva teórica do garantismo que em principia iuris alcança
a sua máxima expressão, consiste em uma concepção do Estado de Direito e da democracia constitucional, a qual coloca os direitos no centro da
reflexão jurídica e dos projetos políticos. Sendo assim, o tema das garantias, sejam essas das técnicas normativas que visam salvaguardar os direitos subjetivos e consistentes em deveres positivos (a comissões) ou negativos (a omissões) correspondentes às expectativas jurídicas positivas
ou negativas, se não satisfeitas, legitimam de reparação, que corresponde
a um dever jurisdicional e representa uma garantia de segundo grau em
relação às de primeiro grau, integradas pelos deveres e pelas vedações relativas aos direitos (IPPOLITO, 2011).
Além disso, ‚a teoria do garantismo, no reconhecimento do caráter
normativo e supraordenado dos direitos constitucionais, postula o nexo de
implicações deôntica entre direitos e garantias‛ (IPPOLITO, 2011, p. 40). Isso significa que, quando os direitos e/ou garantias não se encontram previstos na Lei, esses devem ser introduzidos. Portanto, o garantismo consiste em uma teoria de sistemas (dos direitos fundamentais), uma vez que valoriza os dispositivos para a tutela dos direitos civis e políticos, requisitos
essenciais para um bom desenvolvimento.
O garantismo entendido como uma filosofia política, possui valores e metas extra-pré-jurídicos, os quais representam os interesses, bem
como as necessidades do povo, e se satisfaz justificando as instituições ju-
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rídicas e políticas. Para Ferrajoli (2011), o garantismo jurídico segue acima de tudo os princípios teóricos, visto que a teoria garantista tem por
base a proteção da liberdade individual contra qualquer forma de exercício arbitrário do poder e de acordo com a filosofia utilitarista, no que diz
respeito aos limites do direito do Estado.
A respeito dos fundamentos do Estado de Direito, uma constituição rígida e garantista manifesta-se em relação à validade ou à inconstitucionalidade da Lei sobre a sua forma de produção e questões relacionadas ao conteúdo trazido pela letra da Lei, comparando-a com a Constituição. Muito embora, a vigência e a validade da lei, sejam um dos grandes problemas a serem resolvidos pelo Estado de Direito, evidencia-se
que a plena separação entre a constitucionalidade em relação a forma de
produção da lei e entre a constitucionalidade em relação à justiça de seus
conteúdos, vem sendo responsável pela compreensão do princípio da legalidade.
Ocorre que, Copetti Neto apud Luigi Ferrajoli (2016, p. 41), assevera
que no sistema garantista contemporâneo, o ordenamento jurídico passou a ser um ‘dever ser’ jurídico, na qual a relação fundamental que se estabelece é entre a garantia jurídica, o ordenamento jurídico e a validade
da lei. Isso se deve ao fato de que somente com o juízo de validade da Lei
pode-se alcançar os imperativos do Estado de Direito e seus limites em
relação ao exercício do poder, que nada mais são que o reflexo do juízo
de valor acerca dos conteúdos das normas jurídicas internas ao ordenamento.
Esse modelo de democracia constitucional, traz implicações ao direito e a suas garantias. Por isso, é edificada nas dimensões formais e
substanciais, cujos fundamentos normativos ancoram-se nas experiências
históricas do constitucionalismo e, por consequência, com limites e vínculos para com o direito positivo. Assim, a democracia constitucional é sustentada através da tese de que o paradigma garantista do Estado de Direito, representa limites e vínculos para com todos os poderes. Para atingir a meta de sustentação da tese da ‚Democracia Constitucional‛ é preciso romper com os pressupostos históricos que caracterizam o conceito
de democracia, quais sejam: de que é um governo do povo, onde o povo
é visto como um sujeito político, com um corpo moral e coletivo e que
possui vontade unitária. Pois, segundo o senso comum, entende-se a de-
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mocracia pelo seu significado etimológico sendo o ‘poder do povo de tomar decisões’.
Sendo a democracia governada pelo povo, a esses fica a impossibilidade de deliberar sobre as leis constitucionais, pois essas conferem os
direitos fundamentais da pessoa humana e, por assim ser, não pertencem
ao ‚povo‛ como macro sujeito dotado de vontade unitária, mas sim, a
um sujeito coletivo, com expectativas constituídas. Nesse caso, o adjetivo
constitucional supõe a igualdade de direitos (pertencem a todos os indivíduos).
Verifica-se que a grande maioria das democracias da modernidade
se fundamenta nos princípios da representatividade e da soberania popular, definidos nas Constituições por meio de mecanismos clássicos, tais
como a divisão dos poderes, os processos eleitorais regulares e periódicos
que possibilitam a alternância de governos e o funcionamento de partidos e instituições democráticas que garantem liberdades fundamentais
aos cidadãos (TOSI, 2016). Então, a democracia representativa consiste
naquela em que o representante, quando eleito através do sufrágio universal, se desprende do eleitor para tomar ações de interesse geral da população, bem como aquela em que há a participação política indireta por
parte do povo. Por isso, entende-se que a democracia moderna é, justamente, a democracia representativa, ‚inerente a desvinculação do representante da nação com respeito ao singular indivíduo e aos seus interesses particularistas, então, a democracia moderna pressupõe a atomização
da nação e a sua recomposição num nível mais elevado‛ (BOBBIO, 1993,
p. 36).
Nota-se que a democracia enquanto regime de governo deve conviver com uma sociedade civil pluralista, de tal modo que se permita a
participação dos cidadãos na vida política, até porque, ‚o defeito da democracia representativa, se comparada com a democracia direta‛ consiste
justamente na tendência à formação de ‚pequenas oligarquias que são os
comitês dirigentes dos partidos‛ (BOBBIO, 2000, p. 60). Desse modo, a
participação dos indivíduos na política é considerada como essencial para corrigir os vícios da representação, a qual tende a concentrar o poder
nas mãos de uma elite social, política e econômica. Em uma visão realista,
Joseph Schumpeter (1961, p. 302) propõe que a democracia seria a luta ou
a competição entre as elites pela liderança política. Portanto, ‚um governo democrático não é a ausência de elites, mas a presença de muitas elites
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em concorrência entre si para a conquista do voto popular‛ (BOBBIO,
2000, p. 27).
Assim, na democracia constitucional, a soberania popular é vista
em duplo sentido, negativo e positivo. Pelo viés negativo, quer dizer, que
esta não pertence apenas a um monarca, mas que pertencente a um conjunto de cidadãos que abrange todo o povo. Já vista positivamente, tais
sujeitos, os quais detenham poderes e contra poderes, ou seja, aos direitos
fundamentais, que são todos aqueles direitos subjetivos, que dizem respeito a todos os seres humanos ou cidadãos com capacidade de agir.
A concepção dominante de democracia como um método de decisão coletiva é dividida pelas teorias jurídico-políticas contemporâneas
formal e substancial. Logo, a democracia constitucional é um paradigma
complexo, que determina além das formas de como serão tomadas as decisões, a sua substancia, pois estabelece limites ao poder representativo.
Assim, na democracia constitucional, não importa apenas quem decide e
como decide, mas também o objeto de decisão.
Portanto não existe democracia sem direito, uma vez que ‚a democracia é o conjunto de regras que determina o válido exercício do poder‛
(COPETTI NETO apud FERRAJOLI, 2016, p. 51, grifo do autor). Desse
modo, no âmbito da democracia constitucional, sendo essa uma teoria jurídica baseada na Lei e com fundamento na validade das normas, tem na
soberania popular a sua legitimação formal (de quem decide e como decide) e substancial (do que é decido). Portanto, a democracia só exerce o
papel democrático se essa for constitucional, com liames de conteúdo, reconhecendo os fins a serem atingidos pelo Estado de Direito, com limites
e vínculos substanciais por conta da própria normatividade do paradigma constitucional contemporâneo, reestruturando o nexo entre a democracia e o direito.
A dimensão formal da democracia caracteriza-se no momento em
que ocorre o ato constituinte do Estado, com base na democracia política,
pelo exercício dos direitos políticos e na democracia civil, pelos direitos
civis. Esses direitos são denominados direitos secundários, pois designam os meios pelos quais a vontade da maioria e as autodeterminações
privadas atingem seus fins jurídicos, legitimando de modo formal a democracia. Para Copetti Neto (2016, p. 56): ‚Isso quer dizer, que se a democracia constitucional se motiva pela igualdade em direitos fundamen-
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tais, a parte formal da democracia constitucional é aquela responsável pela parte formal da igualdade‛.
No que tange a democracia política, temos que esta é um instrumento considerado apto e essencial para alcançar os objetivos firmados pelo Estado. A importância da participação política dos cidadãos, conforme Rousseau (2016), foram colocadas como sendo a vontade da maioria, ou seja,
um consenso relativo, que se funda na ideia de representatividade, exercício dos direitos políticos. Sendo assim, toda democracia é uma democracia
política, que possui atribuições de direitos civil, que é a atribuição de direitos de liberdade e direitos sociais.
Na democracia civil, a dimensão formal da democracia comporta a
forma civil. Nesse sentido, Copetti Neto (2016, p. 63) destaca que a democracia civil consiste na base dos ‚poderes privados, cuja fonte de legitimação e a autonomia negocial, tendo nos direitos-poderes de autodeterminação privada o seu grande norte, na medida em que é pela possibilidade e pela garantia de seu exercício que se funda a esfera privada‛. Logo, os direitos subjetivos, são direitos-poderes representados pela democracia civil no estado de direito.
A dimensão substancial da Democracia (o que se decide) é visto
como algo novo a contemporaneidade. Cabe a democracia substancial,
impor limites e fazer vínculos, às autodeterminações individuais e as decisões majoritárias, estabelecendo, além das formas de sua produção, os
conteúdos a serem produzidos. Vale ressaltar que a democracia encontra
nas constituições a legitimação substancial que determina os limites. Essa
democracia substancial se apresenta como razão social do Estado de Direito, ou seja, como garantia dos direitos fundamentais primários de liberdade e dos direitos sociais. E, assim, assume o papel legitimador, direcionando a justificação do Estado e do direito para a satisfação dos interesses vitais de todos os cidadãos.
Nesse contexto, a dimensão substancial é uma democracia formal,
cuja a força de sua constituição tem como razão social do Estado e do direito a garantia dos direitos de liberdade e dos direitos sociais, sendo vitais pelas suas normas substanciais. Na democracia liberal são garantidos
os direitos de integridade pessoal e do patrimônio. Esses, por sua vez, fazem parte do rol dos direitos fundamentais de liberdade, que abrangem
os direitos de religião, vida, questões sobre o próprio corpo, sobre a privacidade e a livre manifestação de pensamento.
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A constituição de Weimar de 1919, reconheceu e institucionalizou
a proteção dos direitos sociais. Na concepção garantista, a democracia social é compreendida como sendo um contra-poder aos poderes públicos e
privados, porque é a vontade da maioria, porque tem legitimidade formal e, principalmente, substancial. Portanto não há discricionariedade
administrativa no que se refere a prestação de direitos sociais.
A democracia social e a democracia política, pela força da Constituição, têm como preceitos de garantia dos direitos sociais, aqueles considerados vitais a digna sobrevivência. Dessa forma, o paradigma garantista se vincula a democracia constitucional, com uma visão fundamental
da autonomia do direito. Assim sendo, a partir do paradigma garantista
da democracia constitucional em relação à autonomia, cujo vínculo estabelecido com o Estado Constitucional determina a direção da normatividade em atender as necessidades dos cidadãos, ocorre o reconhecimento
dos direitos humanos fundamentais.
Conclusão
Diante do exposto, verifica-se a nítida importância dos direitos
fundamentais na vida de todos os cidadãos, não obstante ao aspecto social moderno, uma vez que traduzem os requisitos básicos para uma vida
digna. São esses os direitos individuais, sociais, políticos e jurídicos, os
quais estão previstos na Constituição Federal Brasileira. É evidente que,
por norma legal, os direitos fundamentais têm por base os princípios que
regem os direitos humanos, garantindo, assim, a liberdade, a igualdade, a
educação, a saúde, a segurança, dentre outros direitos.
Essa compreensão dos direitos fundamentais, é essencial para a existência de uma sociedade mais livre e igualitária, e sobretudo, para a
atenuação de discriminações ainda existentes. Tais direitos situam-se na
base de uma sociedade democrática e constitucional, ou seja, é dentro
desses direitos fundamentais que se encontram os paradigmas que norteiam todos os processos democráticos da sociedade contemporânea. A
importância desses direitos alcança-se no empenho de um ideal básico
para a concretização do denominado Estado Democrático de Direito e,
por conseguinte, a preocupação primordial fundamenta-se na efetividade
dos aludidos direitos, tidos como fundamentais a todos os seres humanos, frente à atual realidade social.
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Restou, então, demostrado que o pensamento doutrinário de Luigi
Ferrajoli evidencia a proteção da dignidade da pessoa humana, seus direitos sociais e políticos com todos aqueles que detenham status de pessoa, cidadão ou na capacidade de agir, tendo em vista as suas teses que
podem ser respeitadas e consideradas em qualquer caso. O garantismo
de Ferrajoli consiste em uma verdadeira teoria jusfilosófica, que apesar
de cunhada no fim do século XX, possui fortes relações com a teoria iluminista do século XVIII. Portanto, o garantismo jurídico se vincula ao
conceito do Estado de Direito, enquanto um modelo destinado a limitar e
evitar a arbitrariedade do poder estatal.
As questões centrais acerca de que a democracia constitucional expostas por Ferrajoli, além de toda a sua dimensão formal, são asseguradas por um conjunto de regras e, ainda, a partir de uma dimensão substancial, da qual depende a qualidade das ‚regras do jogo‛ democrático.
Nesse cenário, evidencia-se a existência de um conjunto harmônico de teorias que devem ser incorporadas à visão garantista dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, concebidos esses em uma dimensão internacional e constituindo-se como instrumentos eficazes para o alcance
da dignidade da pessoa humana em todos os quadrantes democráticos
do nosso planeta.
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22. A EDUCAÇÃO FISCAL COMO INSTRUMENTO DE MITIGAÇÃO DA
LIQUIDEZ NA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA
Bruna Fabris
Luciane Aparecida Filipini Stobe

Introdução
O presente artigo traz a temática da educação fiscal como instrumento de mitigação da liquidez na relação jurídico-tributária, buscando
entender como a educação fiscal pode servir de instrumento para a aproximação da relação-tributária (líquida) entre o Estado e o contribuinte.
Tem como objetivos compreender como se dá a relação jurídicotributária e o significado do tributo para o fisco e para o contribuinte; verificar qual a influência entre a teoria da modernidade líquida e a relação
tributária; e, analisar o conceito de educação fiscal e como ela pode mitigar a referida liquidez.
O assunto é de suma importância e relevância social, eis que aborda conceitos atuais sobre o panorama em que a sociedade está inserida, a
problemática a respeito da prática da cidadania (entendimento dos direitos e deveres por parte do povo), e os entraves que o Estado apresenta na
efetivação das políticas públicas, apresentando uma possível solução que
mitigue os reflexos da fragilidade relacional da era globalizada no sistema tributário.
A relação jurídico-tributária
Inicialmente, informa-se ao leitor que em decorrência do objeto de
estudo, este artigo limita-se a compreensão da obrigação tributária principal, que tem por objeto o pagamento do tributo ou penalidade pecuniá-



Graduanda em Direito.



Doutora em Direito.

ria, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 113, do Código Tributário Nacional (CTN).
A relação jurídico-tributária dá-se entre sujeito ativo e passivo. Por
sujeito ativo têm-se os entes tributantes – União, Estados, Distrito Federal
e Municípios –, detentores de competência tributária (poder legislativo
em instituir tributos), e, portanto, credores da relação, agindo compulsoriamente na retirada de valores patrimoniais do contribuinte a título de
tributo (SABBAG, 2008, p. 208). Por outro lado, o sujeito passivo (denominado contribuinte), é o devedor da obrigação tributária, que presta ao
sujeito ativo o objeto desta obrigação, que é o tributo (ATALIBA, 1997, p.
297).
O crédito tributário decorre da relação obrigacional existente entre
o ente tributante e o contribuinte. O tributo1 é o meio pelo qual o Estado
aporta recursos para implementar políticas públicas e o contribuinte exerce ativamente sua participação cidadã na realização destas, por meio
da atuação do Estado.
A função social do tributo
O tributo, na sua gênese, é instrumento de arrecadação que possibilita a execução de políticas públicas, eis que, na sua origem é dotado da
função fiscal (arrecadatória). Acerca do tema, Amaro (2007, p. 89) alude
que ‚se a instituição de um tributo visa, precipuamente, a abastecer de
recursos os cofres públicos (ou seja, a finalidade de lei é arrecadar), ele se
identifica como tributo de finalidade arrecadatória‛. Mas o tributo possui
também função extrafiscal, ao regular mercado, disciplinar o uso da propriedade, etc.
Na aplicação do recurso decorrente da tributação, é possível aferir
a função social do tributo, pela forma como aquela interfere nas relações
sociais. A compreensão acerca do significado da função social do tributo,
ou seja, qual o seu papel na sociedade, se depreende de previsões constitucionais expressas no preâmbulo e nos artigos 1º e 3º da Constituição

1

O Código Tributário Nacional traz o conceito de tributo no artigo 3º, aferindo que: ‚Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir,
que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada‛.
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que estabelecem os preceitos, fundamentos e objetivos que norteiam a
destinação da arrecadação tributária no Estado Democrático.
Dentre eles, pode-se elencar: o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, a redução das desigualdades e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, que
estão interligados e representam os pilares do regime democrático. Todavia, para que essas bases estruturantes tenham força normativa
(LASALLE, 2000) é necessário um sistema arrecadatório capaz de suportar a concretização dos direitos fundamentais previstos na ordem vigente.
Isto implica agir responsável do Estado e do contribuinte, cada qual na
parte que lhe cabe na construção da sociedade livre, justa e solidária objetivada pela Constituição.
O dever de solidariedade do contribuinte
O contribuinte ao pagar tributo cumpre com um dever de solidariedade. Tal afirmação é possível a partir da aplicação da arrecadação tributária para atender aos objetivos da República Federativa.
A parte de cada contribuinte aporta no todo do orçamento recursos
aplicados em políticas públicas que invariavelmente alcançam indistintamente sujeitos ou não da obrigação tributária. Assim, o pagador de imposto de renda contribui com a aquisição de medicamentos distribuídos
na rede pública, mesmo que nenhum destes seja a ele dispensado.
Esta forma de redistribuição do recurso arrecadado na medida das
demandas coletivas grava o tributo de um caráter solidário e expressa o
dever do cidadão contribuinte na efetivação dos direitos fundamentais.
A respeito do assunto, veja-se:
Os impostos, levando em conta a sua finalidade, permitem que os
cidadãos cumpram, perante a comunidade, seus deveres de solidariedade política, econômica e social. Os que pagam este tipo de exação
devem contribuir para as despesas públicas não em razão daquilo que recebem do Estado, mas de suas potencialidades econômicas. Com isso, ajudam a remover os obstáculos de ordem econômica e social que limitam, de fato, a liberdade e igualdade dos menos afortunados.
(CARAZZA, 2005, p. 87, grifos nossos)
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Por meio desse entendimento, destaca-se a importância do tributo
como agente mantenedor de políticas públicas que promovem a solidariedade, ou seja, através da contribuição de alguns, outros são alcançados.
O papel do Estado na gestão da arrecadação tributária
Em Estados capitalistas, o tributo é indispensável para a manutenção da máquina pública, pois a riqueza concentra-se na iniciativa privada, sem, contudo, retirar do governo o dever de prestar serviços públicos
e agir como macro gestor.
Todo agir estatal tem custos para os quais o Estado não produz receita. Este aporte financeiro advém do contribuinte. Logo, na relação jurídico-tributária o papel do contribuinte é de custeio e do Estado, de gestor do orçamento.
Há um considerável aumento de demandas sociais pela implementação e ampliação de direitos, como cirurgias eletivas, moradia, subsídio de
produção, asilos, centros de atendimento psicossociais, lazer para idosos,
etc., que coexiste com uma alta carga tributária, sem, contudo, haver resposta estatal satisfatória aos proclames da sociedade.
O mesmo sujeito que reclama por direitos é o que requer menor
carga tributária para custeá-los. A dificuldade de percepção do equívoco
decorre da falta de debate político.
Hodiernamente as horas vagas dos trabalhadores são ocupadas
com o consumo, deixando-se de lado o debate político, e com isto o
exercício prático da cidadania fiscal esvaziado. Novos espaços para
o cidadão não são criados, preferindo-se o shopping que anestesia os
sentidos e faz com que se trabalhe apenas para comprar os, cada
vez mais, inatingíveis bens que estão impostos. (BARBOSA, 2005,
p. 46, grifos da autora)

Rodeia esta contradição a crítica do mau uso do dinheiro público,
por escolhas equivocadas dos gestores e desvios de recursos. A má gestão
dos recursos públicos quebra a confiança relacional, e traz como consequência o descumprimento da obrigação pelo contribuinte, gerando um
círculo vicioso de sonegação, aumento de carga tributária, etc.
Não há como negar direitos que constitucionalmente estão positivados e não há mais espaço para ampliar a arrecadação. Cabe então ao
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Estado, nesta relação, o papel de eficiente gestor dos recursos arrecadados, destinando-os aos objetivos traçados pela Constituição.
Este cenário demonstra a fragilidade da relação jurídico-tributária
existente entre o Estado e o contribuinte. Sem recurso, sem gestão, a cidadania perde espaço. Urge pensar medidas capazes de reverter essa situação e reposicionar os sujeitos para o fim de garantir o bem comum.
A liquidez das relações humanas e sua influência na relação jurídicotributária
A fragilidade da relação jurídico-tributária não é fato isolado. A teoria da modernidade líquida, elaborada pelo sociólogo polonês Zigmunt
Bauman, permite perceber que há uma desintegração da solidariedade
social, que se reflete em variados campos de atuação humana.
Neste tópico, pretende-se analisar a relação jurídico-tributária pelas lentes da modernidade líquida.
Modernidade líquida
A teoria da modernidade líquida aborda conceitos referentes aos
fatos sociais e seus desdobramentos na sociedade globalizada da era moderna. Bauman considera o período moderno aquele iniciado no século
XVII, estendendo-se até os dias atuais, conforme aludido:
Quero deixar claro desde o início que chamo de ‚modernidade‛ um período histórico que começou na Europa Ocidental no século XVII como
uma série de transformações sócio-estruturais e intelectuais profundas e
atingiu sua maturidade primeiramente como projeto cultural, com
o avanço do Iluminismo e depois como forma de vida socialmente
consumada, com o desenvolvimento da sociedade industrial (capitalista e, mais tarde, também a comunista). (BAUMAN, 1999, p.
299-300, grifos nossos)

Primeiro, deve-se retomar o significado de liquidez, termo chave
para a compreensão da pesquisa do sociólogo, que é caracterizada pela
mobilidade das percepções e traduz-se nas alterações da forma com facilidade, sem fixação de espaço ou de tempo. Nesse aspecto Bauman ensina
que:
Fluidez é a qualidade de líquidos e gases. O que os distingue dos
sólidos, como a Enciclopédia britânica, com a autoridade que tem,
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nos informa, é que eles ‘não podem suportar uma força tangencial
ou deformante quando imóveis’ e assim ‘sofrem uma constante
mudança de forma quando submetidos a tal tensão. (BAUMAN,
2001, p. 07)

É neste viés que ele propõe a teoria da modernidade líquida, e a
conceitua como aquilo que é descontínuo, ou seja, a impossibilidade de
solidificação do que está fundido (fluído) em um reencaixe à forma anteriormente modulada, podendo ser analogicamente entendido como a série de práticas humanas composta de reinícios sem propósito, sem saber
aonde se quer chegar, fazendo surgir ligações frouxas e compromissos
revogáveis entre os sujeitos, pelos quais se moldam com o que mais lhes
convém, valorizando a sociedade do consumo e do descarte com a mesma velocidade com que iniciam e rompem os vínculos coletivos e a noção
do próprio eu, criando e crendo nas falsas identidades.
Ainda, Bauman diz que a liquidez é responsável pela precariedade
da prática de atos solidários, afastando as conexões interpessoais que fomentavam ideias, discussões e interesses sobre política, ou até mesmo
dos objetivos da nação:
A vida solitária de tais indivíduos pode ser alegre, e é provavelmente atarefada – mas também tende a ser arriscada e assustadora.
Num mundo assim, não restam muitos fundamentos sobre os quais
os indivíduos em luta possam construir suas esperanças de resgate
e a que possam recorrer em caso de fracasso pessoal. Os vínculos
humanos são confortavelmente frouxos, mas, por isso mesmo, terrivelmente precário, e é tão difícil praticar a solidariedade quanto
compreender seus benefícios, e mais ainda suas virtudes morais.
(BAUMAN, 2007, p. 30)

Dito isso, apreende-se que, se os fatos sociais deste momento histórico moderno estão dotados de fluidez, isso afetará (por consequência)
todos os aspectos da organização do Estado, e principalmente os de âmbito jurídico, refletindo inevitavelmente no Direito, que neste estudo está
alinhado às normas do sistema tributário nacional.
O paradoxo entre a ineficácia da prestação estatal versus a busca pela
desoneração do contribuinte
A inversão dos valores sociais interfere na manutenção de um dos
principais princípios que regem a estrutura de todo o aparto tributário: a
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solidariedade. Ao se tornarem cada vez mais egoístas, os indivíduos perderam a percepção da importância da soberania do povo e não se preocupam mais com os anseios da população, agindo de forma a garantir,
em primeira instância, seus interesses pessoais. Acerca dessa situação,
trata Barbosa:
Daí apreende-se que as relações se tornam cada vez mais solitárias
e poucas pessoas continuam a acreditar que mudar a vida de outras pessoas tenha algo de relevância para suas vidas. Ademais, os
seres humanos tornam-se cada vez mais solitários e os vínculos
humanos enfraquecidos, definhando a solidariedade. (BARBOSA,
2005, p. 132)

Todavia, a falta de conhecimento por parte do cidadão sobre o que
efetivamente paga e sobre o que recebe em prol disso – no formato de políticas públicas respaldadas nos fundamentos da República anteriormente
citados – , agrava ainda mais a ideia de afastamento do Estado e de suas
responsabilidades, fazendo com que o contribuinte busque pelos próprios meios satisfazer as necessidades que poderiam e deveriam ser oferecidas pelos órgãos estatais, procurando de maneira mais frequente
formas de desonerar-se a fim de contribuir menos, dando início, assim, a
um ciclo vicioso de distanciamento relacional dos sujeitos ativo e passivo.
A democracia e a liberdade não podem mais estar plena e verdadeiramente seguras num único país, ou mesmo num grupo de países; sua defesa num mundo saturado de injustiça e habitado por bilhões de pessoas a quem se negou a dignidade humana vai corromper inevitavelmente os próprios valores que os indivíduos deveriam defender. O futuro da democracia e da liberdade só pode se tornar seguro numa escala planetária – e talvez nem assim. (BAUMAN, 2007,
p. 32, grifos nossos)

Outro fator agravante é a ineficácia do Estado quanto a aplicação
das medidas que promovam o exercício dos direitos sociais e individuais,
assim como os de liberdade, de segurança, do bem-estar, do desenvolvimento, da igualdade, da justiça, da cidadania, da dignidade da pessoa
humana e de redução das desigualdades, eis que, não vendo o resultado
do dinheiro que lhe é compulsoriamente arrecadado, o cidadão passa a
desacreditar da capacidade estatal, e deixa de lado a noção de que deve
fazer a sua parte para que, posteriormente, possa cobrar a correta aplicação. Veja-se:
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O espírito cívico carece de consciência clara da forma como o estado exerce suas funções de alocar recursos, através da apropriação
ou exploração das riquezas próprias ou derivadas, via tributação;
de como se dá a distribuição desses recursos e pagamento de despesas que são indispensáveis ao funcionamento do Estado, e da
função estabilizadora da economia. (BARBOSA, 2005, p. 70)

No mesmo sentido expõe Bauman:
A sociedade não é mais protegida pelo Estado, ou pelo menos é
pouco provável que confie na proteção oferecida por este. (...). O
novo individualismo, o enfraquecimento dos vínculos humanos e o
definhamento da solidariedade estão gravados num dos lados da
moeda cuja outra face mostra os contornos nebulosos da ‚globalização negativa. (BAUMAN, 2007, p. 30)

Contudo, sob a ótica do polo ativo, Faria (1997), expõe algumas dificuldades enfrentadas pelos Estado-nação diante do cenário socioeconômico globalizado e transnacional, que relativizou a soberania estatal e
vem instituindo modelos de regulamentação e legalização das normas
segundo a conveniência dos próprios conglomerados empresariais de
dominância no mercado. Assim dispõe:
Num ordenamento com tais características, por isso mesmo, a ideia
de interesses gerais e universais já não consegue mais exercer o papel de princípio totalizador destinado a compor, integrar e harmonizar os distintos interesses específicos. Ela pode até continuar preservada retoricamente nos textos legais, sobrevivendo aos processos de deslegalização e desconstitucionalização, mas já não tem
mais o mesmo peso simbólico e funcional detido à época do advento do Estado constitucional, da democracia representativa e das declarações de direitos. (FARIA, 1997, p. 48)

Surge, entretanto, o seguinte questionamento: se o sistema tributário brasileiro está organizado para promover atividades de manutenção
das garantias fundamentais e se estas somente podem ser instrumentalizadas por meio do próprio poder público, como pode ser ele eficaz no
momento em que esse mesmo poder é relativizado pelo fenômeno da
globalização? Busca-se, aqui, apenas mapear o terreno da discussão, sem
que se responda de forma específica tal indagação, abrindo-se espaço para reflexões acerca do assunto e discussão da possiblidade de mitigar este
entrave por meio da educação fiscal.
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Se é certo que a esfera da política vem sendo esvaziada pela esfera
da economia e que esta, por sua vez, vem sendo cada vez menos
determinada pelos Estados e cada vez mais condicionada pelos
conglomerados transnacionais, sem compromisso algum com o
ambiente em que atuam, a quem cobrar responsabilidades? Que tipo de direito fundamental pode ser invocado e que tribunal pode
ser acionado? (FARIA, 2013, p. 49)

Importante salientar, diante de toda a situação de fragilidade e liquidez das relações, que possuem estreito reflexo na estrutura tributária,
mesmo que a modernidade líquida contribua à fragmentação e transitoriedade dos laços, o direito fraterno que está na raiz do princípio da solidariedade torna-se um horizonte capaz de romper este autoritarismo indireto promovido pela globalização, e propiciar a transformação do paradigma fiscal no sentido de fazer com que o contribuinte e o Estado voltem a confiar entre si, resgatando a segurança dos laços. Já dizia Faria:
Lutar pela universalização e efetivação dos direitos humanos significa, em tal perspectiva, implementar e executar programas emancipatórios no âmbito desses espaços não-estatais. Programas cujo
valor básico é o princípio da reciprocidade, ou seja, o reconhecimento do outro como homens livres e iguais, permitindo assim que
as múltiplas formas de cidadania – a política, a econômica, a social,
a cultural etc. – se constituam como uma ordem coletiva baseada
em padrões mínimos de respeito e confiança, e não nos primados
da competitividade e da produtividade levadas ao extremo, do individualismo sem freios e da disseminação dos valores de mercado
em todas as esferas da vida, como hoje ocorre com o fenômeno da
globalização. (FARIA, 2013, p. 51)

Portanto, para que esse empasse seja minimizado, é preciso que a
ideia de reciprocidade das relações seja resgatada a fim de que tanto o Estado quanto a sociedade satisfaçam seus anseios perante os direitos humanos regulamentados constitucionalmente.
A educação fiscal na mitigação da liquidez da relação jurídicotributária
Conceito de Educação Fiscal
O Programa Nacional de Educação Fiscal – PNEF é um plano estratégico elaborado pelo Grupo de Educação Fiscal que visa a construção
da cidadania, permitindo que a pessoa entenda o contexto em que está
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inserida, a importância e a função do Estado, e o seu papel como cidadã.
Destaca não apenas a relevância de que o Estado trabalhe para propiciar
recursos, mas também que o indivíduo se apodere do que é público, fiscalize e cobre a correta aplicação deste.
Conforme conceitua o Programa Nacional de Educação Fiscal
(PNEF), tem-se que:
Educação Fiscal deve ser compreendida como uma abordagem didático-pedagógica capaz de interpretar as vertentes financeiras da
arrecadação e dos gastos públicos, estimulando o cidadão a compreender o seu dever de contribuir solidariamente em benefício do
conjunto da sociedade e, por outro lado, estar consciente da importância de sua participação no acompanhamento da aplicação dos
recursos arrecadados, com justiça, transparência, honestidade e eficiência, minimizando o conflito de relação entre o cidadão contribuinte e o Estado arrecadador. A Educação Fiscal deve tratar da
compreensão do que é o Estado, suas origens, seus propósitos e da
importância do controle da sociedade sobre o gasto público, através da participação de cada cidadão, concorrendo para o fortalecimento do ambiente democrático. (GRUPO DE EDUCAÇÃO
FISCAL, 2008, p. 27)

Desta maneira, a educação fiscal é um instrumento que pode harmonizar a relação entre o Estado e a sociedade, na medida que o cidadão
vê valor naquilo que o Estado lhe entrega, conhece e entende os meios
para participar ativamente na construção de uma sociedade melhor, tendo uma postura mais ativa e participativa, o que gera um maior comprometimento. Inevitavelmente isso aumenta a satisfação das equipes de
trabalho de órgãos estatais em prestar um serviço que as pessoas percebem o seu valor, pois um servidor assim passa a ter orgulho em ser um
representante do Estado. Santos e Lopes (2013, p. 43) tratam do assunto
quando aludem que ‚um dos esteios da democracia é o da democracia
fiscal, onde os contribuintes não agem meramente como defensores sindicais dos seus interesses egoístas, mas como cidadãos responsáveis pelo
futuro coletivo comum‛.
Todavia, para que este programa tenha eficácia e seja posto em
prática, é necessário que a população tenha conhecimento da importância
que a sua instituição desencadeará em todo o país e na vida de cada contribuinte, sendo imprescindível uma divulgação ampla e irrestrita entre
crianças, jovens e adultos.
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Da publicidade do PNEF como instrumento mitigador da relação jurídicotributária
Como dito, a conscientização acerca do sistema tributário nacional
e suas implicações deve partir desde as escolas, incluindo as crianças e
também os jovens das universidades, para que entendam o que conceito
do tributo, o destino do valor arrecadado, e quais as responsabilidades de
cada polo da relação, pois eles é que serão o futuro do país, tanto no papel de contribuinte como no de servidores ou dirigentes do país.
A efetividade da cidadania tributária será alcançada no momento em
que o Estado se sujeitar ao direito e respeitar a cidadania, e o contribuinte se sentir como inserido na atividade tributária e como responsável pela viabilização do orçamento, sobre o qual também deve exercer controle. (BARBOSA, 2005, p. 16)

O PNEF aborda como principal objetivo a relação de reciprocidade
já destacada anteriormente, a qual resgata a confiança entre as partes (sujeitos ativo e passivo), tendo papel primordial na construção de novos laços e estreitamento das relações, na medida em que possibilita a diminuição da liquidez enfrentada na modernidade.
Nesse sentido, a Educação Fiscal pode ser entendida como uma
nova prática que tem como objetivo o desenvolvimento de valores e atitudes, competências e habilidades necessárias ao exercício de direitos e
deveres na relação recíproca entre o cidadão e o Estado, a partir de melhor
entendimento da vida em sociedade; da estrutura e do funcionamento
da Administração Pública; da função socioeconômica dos tributos;
da aplicação dos recursos públicos, das estratégias e dos meios para o exercício do controle social. (GRUPO DE EDUCAÇÃO
FISCAL, 2008, p. 08, grifos nossos)

Para o desenvolvimento do programa e planejamento estratégico
do PNEF, a metodologia foi disposta em cinco fases distintas, sendo elas:
1) a análise do ambiente externo; 2) a análise do ambiente interno; 3) encontros internos; 4) sistematização das premissas estratégicas; e, 5) implementação estratégica. Este processamento, que é voltado para uma visão de futuro, tem como objetivo fazer com que o Estado seja visto com
novos olhos, analisando e preparando recursos para a mudança dos paradigmas formados na administração mundial, com foco em identificar
claramente as medidas políticas, estratégicas e até mesmo técnicas a serem adotadas para melhor satisfazer a sociedade.
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Assim, exigem-se dos dirigentes públicos o uso de todos os instrumentos à sua disposição para manter e criar a eficiência na oferta
de seus serviços, necessitando, fundamentalmente, desenvolver visões de futuro e aprimorar suas arquiteturas organizacionais para
se tornarem eficazes. (GRUPO DE EDUCAÇÃO FISCAL, 2008, p.
30)

Concluindo, a Educação Fiscal procura disseminar conhecimento,
não apenas a respeito do funcionamento do sistema tributário nacional,
mas propõe que o reconhecimento das políticas públicas seja incorporado
por toda a sociedade, onde a relação do cidadão com o Estado seja pautada pela justiça social e fiscal, fazendo-se com que o este cumpra com o
seu papel na garantia dos direitos fundamentais e demais preceitos constitucionais que fomentam a cidadania, ressiginificando a visão de toda a
população na construção de um modelo de ação que permita o diálogo, a
produção de conhecimentos e intervenções pedagógicas adequadas na
promoção da consciência jurídico-tributária.
Considerações finais
O estudo permite concluir que a relação jurídico-tributária entre
Estado e contribuinte está fragilizada pelo descumprimento do dever obrigacional de ambas as partes. O Estado, pela forma como aplica os recursos arrecadados, não responde aos proclames sociais. O contribuinte
perdeu a confiança no gestor e se nega a aportar mais recursos para custeio de políticas públicas e busca formas lícitas ou não de se desonerar do
compromisso.
Este descompromisso irresponsável decorre da desconstrução de
vínculos gerada pela desconfiança e individualismo, pautas de uma sociedade líquida.
Mas, não há Estado, no modelo brasileiro, sem tributos. Isto implica em pensar na reordenação das posturas dos participantes da relação
jurídico-tributária. O caminho é dado pela educação fiscal que coloque o
contribuinte na posição de sujeito de dever de solidariedade e o Estado
na condição de gestor comprometido com a transparência na arrecadação
e aplicação do orçamento, tendo o recurso o destino certo do bem comum.
A República é do povo, é a forma de governo onde o poder origina-se de grupo de cidadãos que o delega a um gestor que irá representar
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os interesses da população. Deste modo, a responsabilidade pela escolha
de alguém capaz de tornar eficaz as garantias constitucionais também são
deste povo, que deve primar pelo bem comum quando da escolha pretendida.
Vê-se que a busca pelo bem comum – existência digna de todos –
beneficia o contribuinte e produz a solidariedade. Tal solidariedade produz vínculos de responsabilidade para com o Estado Republicano, fazendo com que se resgate uma relação de solidez entre o contribuinte e o
Estado, pois enquanto este prima pelo bem comum, aquele custeia o bem
que reflexamente o beneficia como integrante cidadão da casa republicana, criando, assim, um novo paradigma social.
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23. A INCONSTITUCIONALIDADE DA ALTA PROGRAMADA DO
AUXÍLIO DOENÇA DIANTE DOS PRINCÍPIOS DO RETROCESSO
SOCIAL, DA DIGNIDADE HUMANA E DO DIREITO ADQUIRIDO
Lua Maria Pagnussat
Odisséia Aparecida Paludo Fontana

Introdução
O benefício de auxílio doença foi um avanço para os trabalhadores,
pois quando acometidos de contingências na saúde o benefício irá ampará-los, garantindo-lhes subsistência até que esteja totalmente recuperado
para voltar a sua vida laboral.
O auxilio doença é devido a todos os segurados da previdência social que forem acometidos de contingência e comprovar alguns requisitos
como: carência e qualidade de segurado, além de comprovar também a
incapacidade por meio de perícia médica.
Nos últimos anos a Autarquia Federal INSS adotou um procedimento que vem gerando muitas discussões nos âmbitos administrativos e
judiciais, a denominada alta programada, que é a estipulação ainda na
perícia médica por meio da análise dos exames e um programa de computador, do tempo que o beneficiário vai levar para se recuperar das contingências da qual está acometido.
Deve-se observar que nem sempre o perito do INSS é especialista
na área patológica do segurado e que nem todos os segurados têm condições financeiras para realizar tratamentos adequados para sua prévia recuperação.



Acadêmica do décimo período do curso de Direito na Univesidade Comunitária da Região
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Professora Doutora na Universidade Comunitária da Região de Chapecó –
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O presente artigo apresenta como problema: o procedimento da alta programada usado pelo INSS fere aos princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana, retrocesso social e direito adquirido?
A fim de responder a esta pergunta, elencou-se como objetivo, analisar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do retrocesso social e do direito adquirido, bem como estudar o benefício de
auxilio doença e o procedimento da alta programada, concedidos administrativamente ou judicialmente.
Foi utilizado o método dedutivo, e utilizou-se do estudo bibliográfico em artigos, obras literárias sobre o assunto e notícias para desenvolver presente trabalho.
O Benefício de Auxílio doença
A previdência social garante aos seus segurados vários benefícios,
os quais estão elencados no artigo 18 da lei n. 8.213/91 e entre eles estão:
aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por
tempo de contribuição, aposentadoria especial, salário maternidade, auxílio acidente, pensão por morte, auxílio reclusão e o auxílio doença que
será efetivamente abordado por ser o objetivo principal do presente trabalho.
O benefício de auxílio doença é uma garantia de subsistência ao
trabalhador que for acometido de contingências na saúde que o impossibilite de exercer suas atividades laborais habituais. É um benefício de curta duração e se necessário deve ser prorrogado, mas deve-se observar que
este benefício não pode ser confundido com a aposentadoria por invalidez que é concedida aos beneficiários que forem acometidos de contingências de longa duração.
Se a contingência da qual o segurado foi acometido perdurar por
mais de quinze dias, os primeiros quinze dias serão pagos pela empresa e
a partir do décimo sexto dia será pago pela previdência social em caráter
de auxílio doença.
O benefício de auxílio doença é devido a todos os contribuintes da
previdência social desde que comprovada carência e a incapacidade, são
eles: o empregado, o empregado doméstico, o trabalhador avulso, o contribuinte individual, o segurado especial, e o facultativo, porém deve-se
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observar que em caso de auxilio doença por acidente de trabalho não serão amparados pela previdência social o contribuinte individual e o facultativo.
Para haver a concessão do auxílio doença devem ser preenchidos
alguns requisitos, como por exemplo, a carência de 12 meses de contribuição conforme dispõe o caput do artigo 24 da Lei n. 8.213/91 e o artigo 29
do Decreto de Lei n. 3048/99. ‚Período de carência é o número mínimo de
contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao
benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses
de suas competências‛.
A carência do benefício de auxílio doença está fixada no caput do
artigo 25, inciso I da Lei n. 8.213/91 e no artigo 29 do Decreto Lei n.
3048/99, porém, mesmo com o prazo de carência fixado em lei, existem
algumas situações que independem da carência para concessão de benefício previdenciário como, por exemplo, quando a incapacidade decorrer
de acidente de qualquer natureza ou causa, ou quando algum segurado
após estar filiado na previdência social for acometido de alguma das doenças ou afecções listadas no artigo 151 da Lei n. 8.213/91, a lista foi elaborada pelos Ministérios da Saúde e Previdência Social.
Outro requisito que deve ser observado é a chamada qualidade de
segurado, que é o período em que o segurado deixa de ser contribuinte
da previdência social, mas fica protegido até que volte a contribuir. Este
período também chamado de período de graça, garante os mesmos benefícios de quando era contribuinte, sendo estipulado um período de até 12
meses que garantem sua proteção, depois de passados os 12 meses se o
indivíduo não voltar a contribuir ele perde sua qualidade de segurado.
Para readquirir a qualidade de segurado o contribuinte deve contar a partir da nova filiação com a metade dos períodos de carência previstos para percepção dos benefícios, ou seja, no caso do auxílio doença
que tem como requisito principal a carência de 12 meses, o contribuinte
deve ter ao mínimo 6 contribuições para ter sua qualidade de segurado
recuperada, conforme dispõe redação do artigo 27 – A da Lei 8.213/91.
O valor do salário do auxílio doença será calculado a partir da vida
contributiva do trabalhador, o salário de contribuição é o valor do salário
mensal do trabalhador, porém limitado a um teto máximo, atualmente
equivale a R$ 5.645,80 (cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oi-
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tenta centavos), sobre esse salário vai incidir a contribuição mensal. O salário do benefício de auxílio doença será atualizado na forma da lei conforme dispõe o artigo 201, §3º da Constituição Federal.
De acordo como art. 29 § 10 da lei n. 8213/91 o auxílio-doença não
poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 (doze) saláriosde-contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não
alcançado o número de 12 (doze), a média aritmética simples dos salários-de-contribuição existentes.
O segurado pertencente à categoria de segurado especial terá seu
beneficio de auxílio doença no valor de um salário mínimo, neste mesmo
sentido acrescenta Castro e Lazzari (2015, p. 785) ‚Para o segurado especial, o beneficio será no valor de um salário mínimo; comprovando contribuições para o sistema, terá a renda mensal calculada com base no salário de benefício‛.
Porém, em qualquer categoria de segurado pertencente à previdência social, nenhum benefício será inferior a um salário mínimo, também não poderá ser superior ao teto máximo da previdência social, como
já citado acima.
O beneficiário terá seu benefício mantido por enquanto perdurar a
incapacidade, sendo que pode o INSS quando julgar necessário solicitar a
reabilitação do beneficiário, esta reabilitação poderá ser feita na mesma
função que o segurado exercia antes ou em nova função caso não lhe seja
mais possível desenvolver atividade antes habitual.
O beneficiário do auxílio doença será obrigado a realizar exames
médicos a pedido da previdência social, exceto quando for procedimento
cirúrgico e a transfusão de sangue.
Dessa forma, o auxílio doença é um benefício que foi criado para
amparar o trabalhador que for acometido de contingências na saúde que
o impossibilite de exercer suas atividades laborais. O segurado deve
cumprir requisitos para obtenção do benefício e terá seu tempo de descanso e recuperação, bem como seu sustento e de sua família garantida
pelo benefício de auxílio doença do Instituto Nacional do Seguro Social.
Atualmente o benefício de auxílio doença possui uma data prévia
para cessar, esta modalidade denominada de alta médica programada,
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vem gerando muitas dúvidas e discussões acerca do procedimento utilizado pelo INSS.
O Benefício de auxílio doença frente à Alta Médica Programada
A alta médica programada é um procedimento adotado pelo INSS
nos benefícios de auxílio doença, inicialmente este procedimento estava
previsto no Regulamento da Previdência social, Decreto de Lei n. 3048/99,
após ele foi disposto na Medida Provisória n. 739/2016, que perdeu a vigência e então este procedimento passou a integrar o rol da lei n.
13.457/2017.
A alta programada traça um paralelo com a cessação do benefício
de auxílio doença previsto nos artigos 59 a 63 da lei n. 8.213/91 e dos artigos 29 a 30 do Decreto Lei n. 3048/99, em que o beneficiário ao ficar incapaz para o trabalho deve realizar junto ao INSS uma perícia médica, e se
constatar sua incapacidade, terá um benefício do INSS até que a recuperação de sua saúde ocorra de forma plena.
No tocante ao procedimento usado pelo INSS nos benefícios de
auxílio doença, se deve ter por conhecimento que a Autarquia expressa
apreço pelo procedimento, uma vez que garante a Autarquia econômica
de tempo, pois o número de beneficiários que solicitam a prorrogação do
beneficio é relativamente baixa.
Na alta programada o segurado ao realizar perícia médica, terá sua
habilitação para voltar à vida laboral estipulada pelo médico do INSS, a
regra é que o ato de concessão ou de reativação do auxilio doença, tanto
judicial quanto administrativo deverá fixar um prazo de duração do beneficio, porém se não houver a possibilidade de aplicação desta regra, o
auxilio doença terá fixado um prazo padrão da Autarquia de 120 dias para sua recuperação.
Nos procedimentos administrativos o prazo é fixado pelo perito no
momento da realização da perícia, se caso existir ação judicial e não ficar
fixado pelo perito na perícia médica o período para recuperação do beneficiário deve ser fixado o prazo padrão de 120 dias.
Ocorre que nem todas as pessoas vivem em lugares adequados para ter uma boa recuperação, o tempo de duração da patologia do beneficiário não pode ser medida por intermédio de possíveis possibilidades,
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pois esses prazos estipulados pelo INSS é o período que o médico acredita que o beneficiário estará apto para voltar ao trabalho, médico este que
na maioria das vezes não é especialista na área patológica do beneficiário.
Deve-se observar também que o INSS garante que existe um número satisfatório de diminuição de prorrogações do auxílio doença, porém, na verdade os profissionais que atuam na defesa desses beneficiários, sabem que quando o beneficiário tem o benefício cessado e ainda
não está recuperado, ele deve voltar a fazer exames antes da nova solicitação de prorrogação, muitas vezes sem ter condições de pagar estes exames e não podendo depender da demora do Sistema Único de Saúde.
Ao beneficiário, é importante no momento da nova perícia médica
apresentar os novos atestados e exames, porque se ele chegar na perícia
médica com os mesmos exames antigos esta já será negada pela Autarquia, que tem o entendimento que atestados e exames devem ser contemporâneos a data do pedido da prorrogação, sendo este também a posição do Poder Judiciário.
A alta programada não é a forma mais segura e confiável de se estipular o tempo em que o beneficiário vai ficar incapaz para realização de
suas tarefas diárias, sabendo que as patologias reagem de formas diferentes em relação a cada indivíduo, e que os beneficiários da previdência social vivem de formas e situações sociais e econômicas diferentes, razão
pelo qual, não há como afirmar que terá uma recuperação plena num lapso de tempo de 120 dias.
Razão pelo qual, o próximo tópico apresenta uma discussão se a alta médica programada nos benefícios de auxílio doença fere ou não os
princípios constitucionais da Dignidade Humana, retrocesso social e direito adquirido.
Princípios Constitucionais
Os princípios foram surgindo no ordenamento jurídico para nortear o Estado de Direito. Esses princípios podem ser observados nas Constituições, pois elas são responsáveis por definir a estrutura básica, fundamentos e bases para determinado sistema.
Os princípios constitucionais representam o fundamento da ordem
jurídica e prezam pelos valores mais relevantes, exercendo um papel
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constitucional e infraconstitucional, além de suprir lacunas deixadas pelas leis e são de suma importância na resolução de litígios.
A Constituição de um país é a lei suprema, a lei maior perante as
demais normas, sendo composta por valores e princípios. Por este motivo, Canotilho (1991, p. 40) refere que o sistema jurídico necessita de princípios ou do valor que eles exprimem, citando, entre outros, os princípios
da liberdade, igualdade e dignidade.
O direito sob todos os aspectos deve ser observado sob a luz dos
princípios, inclusive os direitos sociais, como o acesso à previdência social e seus benefícios. E os princípios constitucionais como o da dignidade
humana, vedação ao retrocesso social e direito adquirido são aplicados a
casos concretos e permitem muitas vezes a garantia do direito de uma
pessoa.
Princípio da Dignidade Humana
O termo dignidade da pessoa humana é excessivamente abrangente, razão pela qual sua conceituação é mais bem entendida iniciando-se
por sua análise gramatical. A palavra dignidade expressa qualidade do
que é digno, do que merece consideração e respeito. Dignidade da pessoa, portanto, remete à ideia inicial de respeito da pessoa enquanto ser digno de consideração1.
Por se tratar de conceito amplo que remete respeito ao ser humano,
pode-se dizer que suas origens sejam bastante remotas, muito embora ao
longo da história humana se apresente mais ou menos mitigado.
Pode-se afirmar que o marco histórico de maior reconhecimento do
princípio da dignidade da pessoa corre paralelamente ao reconhecimento
dos próprios direitos humanos, na medida em que as nações, especialmente após a primeira e segunda guerra mundial, passaram a expressar a
necessidade de garantias de tratamento minimamente humana e digna a
todos. Por isso é que Fernandes afirma que no direito a redescoberta do

1

Conforme o Dicionário da Língua Portuguesa Michaelis, o conceito de dignidade é: ‚s. f. 1
Modo de proceder que infunde respeito. 2 Elevação ou grandeza moral. 3 Honra. 4 Autoridade, gravidade. 5 Decência, decoro‛.
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princípio adveio após os principais documentos internacionais relativos a
direitos humanos.
Para o Direito, a redescoberta da ideia de dignidade humana vem
acompanhada de diversos documentos internacionais, na qual é citada – Estatuto (ou Carta) da Organização das Nações Unidas
(1945), Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), Constituição italiana (1948) e da Lei Fundamental da República Federal
Alemã (1949). Representa, de certo modo, uma contraposição aos
horrores vividos durante o período das Guerras Mundiais.
(FERNANDES, 2011, p. 221)

Trata-se da ideia de que o ser humano deve ser respeitado, de maneira a não ser tratado como objeto, mas sim como um ser merecedor de
respeito à sua integridade, e também, titular de direitos. O princípio é
previsto expressamente na Constituição de 1988, já em seu artigo 1º, in
verbis:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se
em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I – a
soberania; II – a cidadania; III – a dignidade da pessoa humana; IV
– os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V – o pluralismo político.

Aliás, a dignidade aparece como qualidade daquele sujeito que
possui direitos fundamentais.
A Constituição de 1988, no caput do seu art. 5º, reconhece como
titular de direitos fundamentais, orientada pelo princípio da dignidade humana (inciso III do art. 1º pelos conexos princípios da
isonomia e universalidade, toda e qualquer pessoa, seja ela brasileira ou estrangeira residente no País. (SARLET, 2012, p. 211)

A dignidade humana garante respeito à pessoa, de modo a não
torná-la como objeto, mas sim de ser que individualizado possui direito a
respeito e valorização, não podendo ser alvo de ações que lhe retirem a
existência minimamente digna. Por se tratar de um super-princípio, deve
nortear todo o resto do ordenamento jurídico, até mesmo a própria interpretação e aplicação dos demais princípios constitucionais.
Este princípio e o sistema da previdência social têm o mesmo objetivo, garantir ao cidadão o mínimo existencial, para uma vida digna a ele
e sua família. Essa dignidade ocorre com o pagamento de benefícios e
Cidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...

§ 349

serviços, já que é por meio deste valor, mesmo que mínimo, que é garantido o sustento da família.
Princípio do Retrocesso Social
O princípio da vedação ao retrocesso social é uma garantia que a
sociedade possui de não ter seus direitos fundamentais já implementados
diminuídos ou cortados. O princípio da democracia econômica e social
aponta para a proibição de retrocesso social.
Os direitos sociais e econômicos (ex.: direito dos trabalhadores, direito à assistência, direito à educação), uma vez obtido um determinado
grau de realização, passam a constituir, simultaneamente, uma garantia
institucional e um direito subjetivo. A proibição de retrocesso social, por
outro lado, nada pode fazer contra as recessões e crises econômicas (reversibilidade fáctica), mas o princípio em análise limita a reversibilidade
dos direitos adquiridos (ex.: segurança social, subsídio de desemprego,
prestações de saúde), em clara violação ao princípio da proteção da confiança e da segurança dos cidadãos no âmbito econômico, social e cultural, e do núcleo essencial, da existência mínima inerente ao respeito pela
dignidade da pessoa humana.
O reconhecimento desta protecção de direitos prestacionais de
propriedade, subjectivamente adquiridos, constitui um limite jurídico do legislador e, ao mesmo tempo, uma obrigação de prossecução de uma política congruente com os direitos concretos e as expectativas subjectivamente alicerçadas (...). (CANOTILHO, 2007 p.
336s)

A liberdade de conformação do legislador nas leis sociais nunca
pode afirmar-se sem reservas, pois está sempre sujeita ao princípio da
proibição de discriminações sociais e de políticas antissociais. As eventuais modificações destas leis devem observar os princípios de Estado de
direito vinculativos da atividade legislativa e o núcleo essencial dos direitos sociais.
O princípio da proibição de retrocesso social pode formular-se assim: o núcleo essencial dos direitos sociais já realizando e efectivado através de medidas legislativas (‚lei da segurança social‛, ‚lei
do subsídio de desemprego‛, ‚lei do serviço de saúde‛) deve considerar-se constitucionalmente garantido, sendo inconstitucionais
quaisquer medidas estaduais que, sem a criação de outros esque-
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mas alternativos ou compensatórios, se traduzam, na prática, numa
‚anulação‛, ‚revogação‛ ou ‚aniquilação‛ pura a simples desse
núcleo essencial. Não se trata, pois, de proibir um retrocesso social
captado em termos ideológicos ou formulado em termos gerais ou
de garantir em abstracto um status quo social, mas de proteger direitos fundamentais sociais sobre tudo no seu núcleo essencial.
(CANOTILHO, 2007 p. 338)

A vedação de retrocesso social não apenas decorre da ideia de que
retroceder a determinados direitos, mas também tem relação com a própria previsão constitucional de segurança jurídica:
A problemática da proibição de retrocesso guarda íntima relação
com a noção de segurança jurídica. (...) a ideia de segurança jurídica encontra-se umbilicalmente vinculada também à própria noção
de dignidade da pessoa humana. Com efeito, a dignidade não restará suficientemente respeitada e protegida em todo o lugar onde
as pessoas estejam sendo atingidas por um tal nível de instabilidade jurídica que não estejam mais em condições de, com um mínimo
de segurança e tranquilidade, confiar nas instituições sociais e estatais (incluindo o Direito) e numa certa estabilidade das suas próprias posições jurídicas. (SARLET, 2012, p. 443)

Os direitos já adquiridos, direitos estes que foram conquistados
com muitas lutas, traz a noção de segurança jurídica, além da própria noção de que seria indigno e ilógico retroceder em direitos.
Princípio do direito adquirido
Determinado na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVI, assim é previsto: ‚a lei não prejudicará o direito adquirido, o
ato jurídico perfeito e a coisa julgada‛. O princípio protege o direito adquirido da pessoa.
Desde os séculos primordiais existe uma discussão sobre o direito
adquirido, este direito não precisa necessariamente ser adquirido, mas,
deve ser garantida a pessoa que atingiu tais requisitos para a aquisição
dele. No direito oriental existia a regra da retroatividade da lei, mesmo
que essa retroatividade prejudicasse a pessoa, ela era definida a partir da
vontade do monarca (MARTINS, 2015, p. 53), o que era extremamente
prejudicial e não se coaduna com o atual Estado Democrático de Direito.
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O benefício que o segurado alcançou deve ser reservado a ele,
mesmo que não o use imediatamente; se atingiu os requisitos necessários
para obtê-lo deve tê-lo garantido a hora que decidir usá-lo.
Conforme dispõe Martins, ‚o liberalismo elevou em âmbito constitucional a matéria da irredutibilidade da lei, consagrando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito ou consumado e a coisa julgada‛
(MARTINS, 2015, p. 53).
Assim como as Constituições anteriores, a atual Constituição Federal não dispõe sobre irretroatividades de direitos adquiridos.
O decreto-lei n. 4.657/42 em seu artigo 6º, § 2º, dispõe o conceito legal do direito adquirido: ‚Consideram-se adquiridos assim os direitos
que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo
começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida
inalterável, a arbítrio de outrem‛. Nesse sentido, comenta Martins:
O direito já é da pessoa, em razão de que cumpriu todos os requisitos para adquiri-lo, por isso faz parte de seu patrimônio jurídico,
ainda que não integre o seu patrimônio econômico, como na hipótese de a aposentadoria não ter sido requerida, apesar de a pessoa
já ter implementado todas as condições para esse fim. (MARTINS,
2014, p. 54)

Na previdência social é considerado direito adquirido quando o
segurado já possui todos os requisitos para implementação do benefício
pleiteado. Por exemplo, um homem trabalhador do regime geral de previdência social na categoria empregado, possui 35 anos de contribuição,
sendo assim, ele possui seu direito de aposentadoria por tempo de contribuição adquirido, mesmo que ele não o requeira, seu direito está lá para o momento que ele decidir reivindicá-lo.
A inconstitucionalidade da alta médica programada do auxílio doença
frente os princípios constitucionais
A alta médica programada utilizada nos benefícios de auxílio doença vem gerando discussões nas esferas administrativas e judiciais, este
procedimento gera muitas dúvidas quanto à violação de princípios constitucionais.
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O benefício de auxilio doença concedido na esfera administrativa
deve ser cessado também por meio de processo administrativo, desta
forma o beneficiário terá seu direito de contraditória e ampla defesa garantido. Para ter o beneficio de auxilio doença concedido o beneficiário
deve passar por perícia médica, este procedimento também deveria ser
utilizado na cessação do benefício.
É direito do segurado acometido de contingências receber o benefício de auxílio doença por enquanto perdurar sua incapacidade, sendo este o único meio de subsistência dele e de sua família, caso contrário há
ofensa sua dignidade.
E o principio da dignidade da pessoa humana está expresso logo
no artigo 1º, inciso III da Carta Magna, este principio é um dos pilares para existir o Estado de leis, pois a Constituição é uma garantidora de direitos e deveres do homem que é o centro do universo jurídico, visto que o
sistema jurídico existe em função da pessoa humana.
O principio da vedação ao retrocesso social, também sofre impactos referente a alta programada do auxilio doença, a denominação deste
principio é garantir ao ser humano que não tenha seus direitos cessados
ou diminuídos, sendo assim o procedimento da alta programada bate de
frente com este princípio que tira do beneficiário o direito de receber o
auxilio doença cessando e diminuindo assim seu direito em relação a tal
beneficio.
No mesmo sentido o princípio do direito adquirido também é atingido, visto que o beneficiário adquiriu o direito de receber o beneficio
previdenciário por ser contribuinte do sistema da previdência social e ter
como um dos benefícios o auxilio doença em caso de ser acometido por
contingencia e ficar impossibilitado de exercer suas atividades laborais
habituais, não sofrendo prejuízo financeiro.
A alta programada realizada nos benefícios de auxílio doença é ilegal por violar a Lei n. 8.213/91, que não permite alta programada enquanto o beneficiário do auxilio doença estiver acometido por contingências. Esta prática utilizada pelo INSS não contribui em nada no quadro de
melhora do beneficiário, pois como já mencionado o perito do INSS vai
analisar o quadro do paciente e com o auxilio de um sistema de computador vai estipular o tempo que o requerente do beneficio de auxilio doença vai estar incapacitado para exercer suas funções habituais.
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Porém, não se leva em consideração que durante o período de repouso do beneficiário podem ocorrer situações que agravem seu estado
de saúde, deve salientar também que nenhum beneficiário tem sua alta
programada por um período acima de 120 dias.
A alta programada é prejudicial ao beneficiário, pois além de não
disponibilizar ao dependente deste recurso tempo necessário para sua total recuperação, quando o beneficiário tem seu beneficio cessado ele volta
a trabalhar, pois, precisa garantir sua subsistência e de sua família, fazendo com que esta contingência da qual ainda não está habilitada se
torne mais prejudicial a sua saúde, ou, se sem condições laborativas fica a
mercê da miserabilidade.
Acerca da alta programada, o próprio INSS noticiou por meio da
revista online Extra do dia 27/08/2016, que é um procedimento legal, pois
é uma forma que a Previdência Social adotou para diminuir o número de
fraudes no beneficio de auxílio doença. O INSS afirma também que o
número de pessoas que solicitam a prorrogação do auxilio doença é cada
vez menor e que não teria como realizar pericia médica antes da cessação
de cada beneficio de auxilio doença, pelo grande número de benefícios
concedidos.
A lei n. 8.213/91 que trata dos benefícios e serviços da Previdência
Social, não dispõe em seu texto a alta programada para o beneficiário antes que tenha sua capacidade recuperada de forma integral.
A alta programada tem um limite de 120 dias, sendo assim ninguém terá seu benefício garantindo por um período acima de 120 dias,
tanto em processos administrativos quanto em processos judiciais, caso
não esteja estipulado pelo médico perito do INSS ou da justiça período de
afastamento do trabalhador por um período maior, a regra é fixa-lo em
120 dias.
O INSS alega que caso o beneficiário não esteja recuperado neste
período deve solicitar a prorrogação do beneficio, porém observa-se que
na prática não é isso que acontece, o beneficiário tem seu beneficio cessado deixando de receber o valor mensal que garante a ele e sua família
subsistência e quando vai solicitar a prorrogação do auxilio doença deve
passar por nova perícia médica.
Para realizar a perícia o beneficiário deve ter atestados e exames
atualizados, caso contrário, seu beneficio será negado automaticamente.
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Porém, deve-se pensar que o segurado da previdência social está sem
poder exercer suas atividades laborais, pois ainda não está recuperado,
também com a cessação não está conseguindo arcar com o sustento seu e
da família, por fim, para tentar uma prorrogação do auxílio doença terá
que apresentar exames atualizados que serão feitos de forma particular,
pois se dependerem do Sistema Único de Saúde os exames demorariam
muito para ficar prontos. E de forma particular, se não tiver renda, não
terá como arcar com os custos.
Com toda essa situação o segurado fica desamparado do sistema
ao qual contribuiu e o qual tinha garantido a ele benefícios em caso de
contingências. Ferindo assim o princípio da dignidade humana, retrocesso social e direito adquirido.
Considerações finais
A atual Constituição brasileira do ano de 1988 rege-se em torno de
direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, e foi pensando nisso que garantiu ao segurado do Regime Geral da Previdência Social subsistência quando alcançasse idade avançada, ou fosse acometido de contingência, e também amparo à sua família em caso de morte.
O pilar principal deste estudo é o benefício de auxilio doença que
está disposto na lei de benefícios previdenciários, e é garantido ao segurado da previdência social caso seja acometido de contingências na saúde
por um determinado prazo e a inconstitucionalidade do procedimento da
alta programada utilizado na concessão do benefício, frente os princípios
constitucionais da dignidade humana, retrocesso social e direito adquirido.
Este benefício gera muitas dúvidas e discussões, teve origem no
Decreto 3048/99, porém ganhou força nos últimos anos. Este procedimento adotado pelo INSS denominado alta programada estipula já na perícia
médica o período que o beneficiário vai ficar em gozo de auxilio doença,
o INSS possui uma regra geral para aplicação deste período sendo período máximo de afastamento 120 dias.
Porém, inicialmente este procedimento seria usado em casos em
que o segurado fosse acometido de contingências que não o deixassem
por muito tempo incapaz, mas nos últimos anos observa-se que este procedimento está sendo usado em todas as concessões de auxílio doenç,a
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tanto administrativa quando judicial, sem levar em consideração o grau
da patologia a qual o segurado está acometido.
O argumento do INSS é que o procedimento de alta programada
ajuda a diminuir fraudes nos benefícios de auxilio doença. O beneficio é
cessado sem ao menos ter uma certeza que a incapacidade não existe
mais.
O princípio da vedação ao retrocesso social, também é atingido,
pois aqui o beneficiário tem a partir da alta programada seu direito ao
benefício diminuído ou cessado. Outro princípio atingido é o do direito
adquirido, pois o beneficiário ao filiar-se a previdência social tem a garantia que caso ocorra com ele contingências terá o direito de receber um
auxilio doença até ter sua total recuperação, mas com o procedimento da
alta programada o beneficiário perde esta garantia que adquiriu ao ser
acometido de contingências.
A lei n. 8.213/91 que dispõem dos benefícios previdenciários também é atingida por que nela não existe nenhum dispositivo que permita
ao INSS cessar o benefício do segurado que não tenha sua capacidade laboral readquirida totalmente, pelo contrário, a lei garante que o beneficiário irá receber auxilio doença até que comprovado sua aptidão para voltar ao trabalho.
Diante do exposto, conclui-se que a alta programada fere totalmente os princípios constitucionais bem como a legislação dos benefícios e
serviços previdenciários.
O segurado deve receber o auxílio doença para garantir a ele e sua
família o mínimo existencial, até que tenha sua capacidade total recuperada para voltar ao labor habitual, e esta capacidade deve ser comprovada com a realização da perícia médica com um profissional especialista
na área patológica a qual o beneficiário está acometido.
A cessação do benefício sem uma nova perícia, procedimento este
da alta programada fere de forma explícita o princípio da dignidade humana, pois o benefício mantém a sobrevivência do segurado e de sua família, sem este, o segurado e sua família ficam totalmente desprotegidos
economicamente e interfere na garantia de uma vida digna, já que sem
renda não há como adquirir os bens essenciais para a mantença de um
ser humano.
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24. A SUBJUGAÇÃO DA VIDA AO CRIME: O CONTO
MINEIRINHO, DE CLARICE LISPECTOR, À LUZ DA
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS
André Giovane de Castro
Maiquel Ângelo Dezordi Wermuth

Introdução
A instituição do Estado, com fundamento na teoria contratualista,
está atrelada à busca por uma sociedade harmônica e pacífica. O pacto
social, firmado consensualmente pelos indivíduos que viviam em um estado de natureza, outorgou ao ente estatal, enquanto poder central organizado, o dever de garantir segurança e o direito de punir aqueles que
violarem as aludidas pretensões.
A atividade do Estado, porém, é constantemente colocada em discussão em torno do seu efetivo papel na realização da segurança à luz da
cidadania e dos direitos humanos. A pesquisa em voga, nesse sentido,
problematiza a função estatal, mais especificamente da força policial,
quanto aos meios empregados e às consequências provocadas na luta
contra o crime ou contra o criminoso.
A partir disso, com o objetivo de analisar a forma pela qual o Estado, por meio da sua força policial, atua em prol da almejada segurança e
os reflexos desta atividade na vida – cidadania e direitos humanos – de
quem contrariou as regras sociais, a presente investigação científica adota
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como pano de fundo o conto Mineirinho, de Clarice Lispector. O texto retrata a ação policial e a sensação de segurança mediante um viés significativamente crítico.
O trabalho, portanto, com base em materiais científicos, literários e
jornalísticos, fundamenta-se em uma pesquisa bibliográfica, exploratória
e qualitativa. Os itens, a fim de atingir aos objetivos supracitados, dividem-se, sequencialmente, na análise da formação do Estado como promotor de segurança; na interpretação do conto Mineirinho, de Clarice Lispector; e na reflexão da produção da vida nua em relação ao estereótipo
de criminoso.
Um contrato para a harmonia social: o estado como promotor de
segurança
A partir do momento em que dois ou mais indivíduos convivem
simultaneamente e ocupam um mesmo espaço territorial, conformandose enquanto sociedade, há a necessidade de instituição de normas para a
promoção da harmonia e da pacificação sociais. Trata-se de uma consequência da provável existência de conflito entre os seres humanos, seja
com base no instinto humano de confronto, seja com fundamento na
construção humana do litígio.
A efetivação de uma ordem do corpo societal resulta, milenarmente, da elaboração de um conjunto de regras históricas cunhadas com o fito
de limitar determinadas condutas consideradas inapropriadas para o
convívio entre os pares. A definição das ações, ou mesmo omissões, vistas como inaptas para a pretensa sociedade harmônica e pacífica incumbe, de fato, a quem detém o poder.
A historicidade e a tradição de regular a vida social são encontradas, por exemplo, nas Leis Eshunna e no Código de Hamurabi, datados,
respectivamente, dos séculos XIX e XVIII antes de Cristo. Ambos os documentos, segundo Gilmar Antônio Bedin (2002), já contemplavam ações
tidas como impróprias e, via de consequência, tipificadas com sanções
aos seus praticantes, tais como o furto e o falso testemunho.
A Antiguidade, dessa forma, já previa o direito de punir aqueles
que agiam em desconformidade com os diplomas normativos. A violência, representada pelas condutas tipificadas, e a segurança, como resultado da observância das normas, foram, pois, elementos recebedores de a-
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tenção de quem detinha o poder e estava, de certa maneira, interessado
em garantir o equilíbrio social.
Aliás, a promoção de segurança foi uma condicionante basilar para
a conformação do Estado nos moldes contratualistas, uma vez que, conforme Thomas Hobbes (2014), os indivíduos viviam em um estado de natureza, no qual havia uma luta constante por sobrevivência, justamente
porque os homens estavam sempre em guerra dada a inexistência de um
poder central capaz de regular o convívio em sociedade.
Logo, o Estado é uma construção artificial dos seres humanos em
prol de segurança. A instituição estatal foi forjada mediante um consenso
dos indivíduos na elaboração do contrato social, por meio do qual, de acordo com Jean-Jacques Rousseau (2006), todos entregaram parcelas de
suas liberdades, que eram vistas como absolutas no estado de natureza,
para a formação de um poder central organizado.
O Estado, como resultado da vontade dos homens e perfectibilizado através de um pacto social, rompe com a ideia aristotélica de fundação
do ente estatal. Isso porque, na concepção de Aristóteles (2011), cuja visão
permaneceu predominante da Antiguidade até meados da Idade Média,
o homem nasce como ser político e, portanto, inserido em um Estado, que
é a consequência natural da união de várias pessoas, famílias e aldeias.
Além disso, a teoria hobbesiana (2014) se contrapõe à obra aristotélica no sentido de considerar a civilidade dos indivíduos como produção
artificial e vinculada à formação do Estado. Para Aristóteles (2011), ao
contrário, a civilidade é intrínseca ao nascimento do homem, o que se verifica corroborado na compreensão de ser ele um ser naturalmente político, ou seja, uma condição de sua essência.
Ante o exposto, emergindo-se do pressuposto de que o Estado é
fruto de uma construção humana, mediante a entrega de parcela das liberdades individuais em favor de um ente abstrato responsável, então,
para a garantia de segurança, o jus puniendi torna-se monopólio da instituição estatal. Surge, com isso, o que, modernamente, se convencionou
chamar de Direito Penal.
Nesse sentido, Cesare Beccaria assevera:
Fatigados de só viver em meio a temores e de encontrar inimigos
em toda parte, cansados de uma liberdade cuja incerteza de conservá-lo tornava inútil, sacrificaram uma parte dela para usufruir
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do restante com mais segurança. A soma dessas partes de liberdade, assim sacrificadas ao bem geral, constitui a soberania na nação;
e aquele que foi encarregado pelas leis como depositário dessas liberdades e dos trabalhos da administração foi proclamado o soberano do povo. (BECCARIA, 2012, p. 17)

As partes de liberdade de cada indivíduo formaram, então, o soberano do povo, a quem se confiou e outorgou o direito e o dever de promover segurança por intermédio da legitimação de definir as condutas
incondizentes com a almejada ordem e, via de consequência, de punir
aqueles que contrariem os mandamentos da harmoniosa e pacífica vida
social. Vê-se, pois, que as normas penais integram a própria essência
fundamente do Estado.
O Direito Penal, a bem da verdade, apesar de ser constituído hodiernamente de modo diverso do modelo antigo, foi introduzido socialmente desde as épocas primitivas. Há cerca de dez mil anos, os primeiros
grupos civilizados, consoante Eduardo Ribeiro Moreira e Margarida Lacombe Camargo (2016), já possuíam o elemento punitivo, mas, diferentemente de hoje, o direito de decidir e punir era atribuído, dentro das tribos ou clãs, geralmente, a uma só pessoa, que não o Estado.
Um aspecto, porém, é, em tese, constatado em todos os períodos
históricos: o corpo social define previamente as ações e omissões consideradas contrárias ao bom convívio em sociedade, sendo apenas estas,
quando efetivadas, que oportunizam a punição, justamente porque, consoante Isaac Sabbá Guimarães (2002), o Direito Penal, junto a uma sociedade pluralista, elege apenas os valores mais representativos para a manutenção da paz pública.
A forma com a qual o Estado exerce o seu poder punitivo, não obstante, já percorreu um extenso caminho, até porque, segundo Francisco
Ubirajara Camargo Fadel (2012), seguindo a concepção hobbesiana de ser
o homem violento por sua natureza, o Direito Penal pode ser concebido
como o primeiro ramo jurídico instalado, uma vez que, antes mesmo da
organização estatal, já se pretendeu estabelecer as condutas consideradas
proibidas e suas respectivas sanções.
O direito de punir, exemplificativamente, segundo Michel Foucault (2013), era exercido até meados do século XVIII sobre o corpo daquele considerado como delinquente. O suplício do corpo, exteriorizado,
entre outros instrumentos, pelo pelourinho, pelo chicote, pelo patíbulo e
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pela roda, representava a força estatal e, consequentemente, a resposta da
instituição em prol de segurança, isto é, a perfectibilização da maior atribuição do Estado contida no contrato social.
No entanto, a compreensão que se tinha à época, diversamente da
percepção atual – ao menos, em tese –, era a de que, conforme Foucault
(2013), a infringência das normas representava uma conduta contra a vítima, a legislação e, principalmente, o soberano. Por isso, o suplício, realizado de forma pública como espetáculo, consistia na vingança legal em
face de quem havia afrontado o detentor do poder da nação.
O crime, isto é, a ação em desconformidade com a ordem, era considerado, diante disso, um ataque ao soberano. O ato delituoso, na análise foucaultiana (2013, p. 48), por essa concepção, ‚ataca-o [soberano] pessoalmente, pois a lei vale como a vontade do soberano; ataca-o fisicamente, pois a força da lei é a força do príncipe‛, sendo, assim, o suplício um
ritual político de manifestação do poder.
No entanto, a partir do século XVIII, com expressiva influência do
movimento Iluminista e da percepção social de máxima arbitrariedade do
soberano sobre os seus súditos, o Direito Penal alterou a sua forma punitiva. O castigo sobre o corpo cedeu lugar, substancialmente, nos delitos
de maior gravidade, à sanção sobre a liberdade de ir e vir, ou seja, a privação do maior direito humano exercido no estado de natureza, qual seja,
a liberdade.
À vista disso, o contrato social, firmado consensualmente pelos indivíduos para a constituição de um poder central organizado, outorgou
ao Estado o jus puniendi. O Direito Penal é a conformação das condutas
consideradas inadequadas para a harmoniosa e pacífica vida em sociedade, assim como um instrumento de realização do fundamento da instituição do Estado, qual seja, a garantia de segurança.
Uma morte, treze tiros e muitos responsáveis: o conto mineirinho, de
Clarice Lispector
O contrato social ensejou ao Estado o dever de garantir segurança
e, via de consequência, o direito de punir. O aparato policial, embora tenha sido construído pela vontade dos seres humanos, é costumeiramente
objeto crítico de debate. O jornalismo e a literatura, enquanto instrumen-
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tos intelectuais, cívicos e democráticos, são meios de manifestação da opinião; por vezes, justa; por vezes, injusta.
A história curta e marcante de José Miranda Rosa foi retratada extensivamente pelos veículos de comunicação do Rio de Janeiro no início
da década de 1960. O fim violento de sua vida ganhou a reflexão e um
dos mais eloquentes textos de Clarice Lispector. O conto Mineirinho, também visto como crônica, é a representação do excesso de poder policial e
a corresponsabilidade da sociedade na realização da visada justiça.
O jovem José Miranda Rosa, ou Mineirinho, movimentou as forças
policiais e as atividades jornalísticas, principalmente, nos meses de abril e
maio de 1962. Acusado de inúmeros homicídios e roubos, bem como
condenado a mais de 100 anos de prisão, o morador da capital carioca,
mas nascido em Minas Gerais, era visto como o Robin Hood brasileiro,
pois teria dividido os produtos de seus crimes com famílias carentes da
comunidade onde vivia.
Com a manchete ‚Polícia fuzilou ‘Mineirinho’: de luto Mangueira
chora morte do bandoleiro‛, o Jornal A Noite, editado no Rio de Janeiro,
anunciou, no dia 02 de maio de 1962, o seu falecimento:
José Miranda Rosa, o ‚Mineirinho‛ está morto. Tombou com o corpo
crivado de balas de metralhadoras e revólveres calibre 38. Apesar de
bandido, era um ser humano como outro qualquer. Após ser chacinado, seu corpo, como se fôsse de um animal, foi jogado dentro de
um veículo e posteriormente atirado num matagal. Ali permaneceu
durante horas. Disto sômente alguns policiais sabiam. Não fôsse um
transeunte dar o alarme da existência, em certo trecho da Estrada
Grajaú-Jacarepaguá, de um corpo humano crivado de balas, o cadáver serviria de pasto aos urubus. O caso foi comentado por tôdas as
classes sociais. Sem distinção repudiavam a morte violenta que sofrera o marginal e o destino que a Polícia dera a seu corpo. Após morte
tão brutal, os policiais deviam, ao menos, respeitar o cadáver, deixando-o no local onde foi chacinado. Entre revoltados e curiosos, milhares de pessoas formaram extensa fila no Instituto Médico Legal
para ver o corpo. No entanto a visita foi proibida e sômente diminuto
número teve acesso às ‚geladeiras‛. (POLÍCIA..., 1962, p. 08)

A imprensa, à época, informou que Mineirinho teria sido encontrado em um mato. No local, embora o corpo tivesse recebido 13 tiros,
não havia qualquer resquício de sangue, razão pela qual aventou-se a hipótese de remoção do corpo após a morte e antes de ser localizado. ‚No
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pescoço estava pendurado um cordão com uma medalha de São Jorge e
uma oração a Santo Antônio‛, relatou A Noite (POLÍCIA..., 1962, p. 08).
As circunstâncias da morte de Mineirinho, considerando a comoção do caso e a crítica em torno do excesso de força policial, como representação da segurança pública estatal, praticada em face de José Miranda
Rosa, assumiram relevante atenção na obra de Clarice Lispector. O conto
Mineirinho, recolhido como crônica em 1969, faz uma análise crítica e subjetiva da reação e da contribuição social no fato.
Nesse sentido, Clarice Lispector (2018, p. 01) inicia a narração – da
qual ela se mostra como a própria narradora – com o seguinte trecho: ‚É,
suponho que é em mim, como um dos representantes do nós, que devo
procurar por que está doendo a morte de um facínora. E por que é que
mais me adianta contar os treze tiros que mataram Mineirinho do que os
seus crimes‛. O eu, ou o nós, e o outro, desde o começo, já demonstram a
direção a que se caminhará.
O diálogo entre o eu, ou o nós, e o outro é significativamente representativo na sequência:
Perguntei a minha cozinheira o que pensa sobre o assunto. (...) A
cozinheira se fechou um pouco, vendo-me talvez como a justiça
que se vinga. Com alguma raiva de mim, que estava mexendo na
sua alma, respondeu fria: ‚O que eu sinto não serve para se dizer.
Quem não sabe que Mineirinho era criminoso? Mas tenho certeza
de que ele se salvou e já entrou no céu‛ (...). (LISPECTOR, 2018, p.
01)

O eu – a voz que narra –, que representa o nós – a coletividade –, é a
retratação daqueles que vivem enclausurados em suas casas, daqueles que
se protegem da violência, daqueles que legitimam o aparato do Estado em
prol da segurança, daqueles que defendem, por vezes, a eliminação dos
chamados inimigos sociais. O outro, porém, na narrativa protagonizada
por Mineirinho e pela faxineira, é aquele que vive, ou mesmo sobrevive, a
violência, inclusive estatal.
Ao seguir com o conto, Lispector busca encontrar-se com e ser o
outro:
(...) há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no
quarto desassossegada, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha,
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o sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror, no
nono e no décimo minha boca está trêmula, no décimo primeiro
digo em espanto o nome de Deus, no décimo segundo chamo meu
irmão. O décimo terceiro tiro me assassina – porque eu sou o outro.
Porque eu quero ser o outro. (LISPECTOR, 2018, p. 01)

Neste trecho, além de demonstrar o excesso de violência empregado na morte, a autora suscita o debate sobre a resposta do Estado ao delito e ao delinquente, bem como acerca do sentimento do cidadão em relação à conduta estatal. Primeiro, o sentimento de segurança pela eliminação do ‚inimigo‛; depois, o sentimento de responsabilidade, de culpa e
de pertencimento porque todos são – somos – humanos; por isso, eu e outro são – ou deveriam ser – os mesmos, iguais.
Contudo, a contista aduz que, costumeiramente, o eu, ou o nós, se
distancia do outro, fazendo-se de sonso sem ser, enxergando apenas a si
próprio e almejando tão somente aos seus interesses – no caso, a segurança. Por isso, de acordo com Lispector (2018, p. 01): ‚Essa justiça que vela
meu sono, eu a repudio, humilhada por precisar dela. Enquanto isso
durmo e falsamente me salvo. Nós, os sonsos essenciais‛.
A busca pela segurança, capaz de fazer com que a sociedade durma tranquila e protegida em seus lares, e, portanto, uma espécie de responsabilidade de todos na forma como a força policial age são trazidas
por Lispector no andar final do texto:
Foi fuzilado na sua força desorientada, enquanto um deus fabricado no último instante abençoa às pressas a minha maldade organizada e a minha justiça estupidificada: o que sustenta as paredes de
minha casa é a certeza de que sempre me justificarei, meus amigos
não me justificarão, mas meus inimigos que são os meus cúmplices,
esses me cumprimentarão; o que me sustenta é saber que sempre
fabricarei um deus à imagem do que eu precisar para dormir tranquila e que outros furtivamente fingirão que estamos todos certos e
que nada há a fazer. (LISPECTOR, 2018, p. 01)

O fuzilamento de um homem – no caso, Mineirinho – levanta, nas
reflexões do conto, o debate sobre a justiça instalada – uma justiça, em
sentido lato – de excluir, inclusive pela morte, um ser humano que contraria os mandamentos da pretendida sociedade harmônica e pacífica. É
nesta discussão que Lispector (2018, p. 01) mira uma ‚justiça prévia‛ que
‚vê o homem antes de ele ser um doente do crime‛.
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A partir disso, Lispector sustenta uma almejada justiça:
Uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos,
e que na hora em que o justiceiro mata, ele não está mais nos protegendo nem querendo eliminar um criminoso, ele está cometendo
o seu crime particular, um longamente guardado. Na hora de matar um criminoso – nesse instante está sendo morto um inocente
(...). (LISPECTOR, 2018, p. 01)

O conto, também visto como crônica, Mineirinho, portanto, suscita
a reflexão sobre o lugar em que todo ser humano se coloca na sociedade
frente à violência e à ação do Estado em prol da garantia de segurança.
Ao mesmo tempo, o texto promove o debate acerca da conjuntura por
trás do crime e do criminoso e da forma como a justiça – justa ou criminosa? – se realiza no intento de promover a harmonia e pacificação sociais.
Uma vida subjugada ao crime e à pobreza: a perda da cidadania e dos
direitos humanos como produção da vida nua
A atuação do Estado em defesa da segurança da sociedade está
vinculada à condição de cidadão, ao exercício da cidadania, à existência
de direitos humanos e ao reconhecimento dos direitos aos seres humanos. A narrativa de Clarice Lispector, com base no conto Mineirinho, oportuniza uma análise crítica acerca das circunstâncias que, de fato, engendram o poder estatal, a cidadania e os direitos humanos.
‚Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e
em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com
os outros em espírito de fraternidade‛ (Declaração..., 1948). Estes termos
descrevem o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, elaborada e aprovada em 1948, como um documento de reconhecimento
de direitos intrínsecos à condição humana.
A Declaração Universal de 1948, nos ensinamentos de Fábio Konder Comparato (2001, p. 228):
(...) representa a culminância de um processo ético
que (...) levou ao reconhecimento da igualdade essencial de todo ser humano em sua dignidade de
pessoa, isto é, como fonte de todos os valores, independentemente das diferenças de raça, cor, sexo,
língua, opinião, origem nacional ou social, nasciCidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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mento, ou qualquer outra
(COMPARATO, 2001, p. 228)

condição

(...).

No mesmo sentido, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969) proclama em seu artigo 24: ‚Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm direito, sem discriminação, a igual proteção da lei‛. Em aspecto formal, pois, em textos de abrangência internacional e continental, os seres humanos são considerados iguais diante da
legislação, seja no caráter de direito, seja no caráter de dever.
Na seara do Estado, isto é, a instituição formada pela vontade dos
indivíduos mediante o contrato social, a noção de direitos humanos e cidadania também se faz presente. Assim, Johan Galtung (1994) conceitua
os direitos humanos nacionais como um contrato ou convênio firmado
pelos seres humanos, ou cidadãos, com o Estado. Logo, o ente estatal é
incumbido de garantir as condições para a realização dos direitos humanos e da cidadania.
Aliás, sob esta concepção, a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos (1969), em seu preâmbulo, com referência à Declaração Universal dos Direitos Humanos, assevera que ‚(...) só pode ser realizado o
ideal do ser humano livre, isento do temor e da miséria, se forem criadas
condições que permitam a cada pessoa gozar dos seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem como dos seus direitos civis e políticos‛.
A condição de cidadão de um Estado, pois, representa a oportunidade do ser humano estar na plenitude dos seus direitos, os quais abrangem um conjunto econômico, social, cultural, civil e político. A inexistência da garantia ou a inefetividade dos direitos obstam, via de consequência, o exercício da cidadania, ao mesmo tempo em que rompem com os
objetivos de consagração universal, continental e nacional dos direitos
humanos e da aludida igualdade formal de todos perante a lei.
Um cenário de relevante perda dos direitos humanos e, consequentemente, da cidadania está atrelado à conjuntura social, política e econômica retratada por Clarice Lispector em Mineirinho. Isso porque o protagonista do conto – na representação de uma multidão de mesma vida –,
ao se tornar inimigo da sociedade, por ser ou estar no estereótipo de criminoso, deixa de ser cidadão.
Aquele que viola os mandamentos da regrada conduta social
transforma-se, pois, em um insignificante, cuja única significância diz
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respeito à atuação do jus puniendi com fim de eliminá-lo da sociedade. Ao
analisar o texto de Clarice Lispector, aliás, Yudith Rosenbaum (2010, p.
01) pontua essencialmente que, ‚antes mesmo dos treze tiros, o bandido
já estava destruído, pisado e perdido como indivíduo‛.
A obra, ademais, suscita a discussão sobre a vinculação da criminalidade com a pobreza, inclusive devido ao espaço geográfico em que se
situa a cena dramatizada: uma favela carioca. A mesma interpretação
pode ser feita à luz do diálogo travado com a narradora – empregadora –
e a faxineira – empregada –, por meio do qual se irradia a dicotomia entre
o eu, ou nós, e o outro, respectivamente, com reflexos, entre outros, econômicos.
Verifica-se, diante disso, aquilo que Zygmunt Bauman (1999, p.
134) definiu como ‚a criminalização da pobreza‛, justamente porque ‚os
tipos mais comuns de criminosos na visão do público vêm quase sem exceção da ‘base’ da sociedade. Os guetos urbanos e as zonas proibidas são
considerados áreas produtoras de crime e criminosos‛. Isso configura o
estereótipo do criminoso a partir das condições e do espaço territorial em
que vive.
A pobreza, assim, além de representar a limitação de uma série de
condições para o exercício da cidadania e da realização dos direitos humanos, provoca a infeliz compreensão, cada vez mais presente, segundo
Bauman (1998, p. 59, grifo do autor), de que ‚ser pobre é encarado como
um crime‛, fazendo com que as classes economicamente hipossuficientes,
‚longe de fazer jus a cuidado e assistência, merecem ódio e condenação
(...)‛.
Para as vidas, como a de Mineirinho, portanto, o Estado, com a
ambiciosa pretensão de garantir a todo custo segurança aos cidadãos, atende com o Direito Penal. Repristina-se, neste ponto, a ‚tese da escolha
racional‛, segundo a qual o crime é concebido como um problema de indisciplina, de falta de autocontrole ou de controle social deficiente, como
observa David Garland:
el modelo da la elección racional considera los actos delictivos como una conducta calculada que intenta maximizar los benefícios,
como consecuencia de un proceso simple de elección individual.
Este modelo representa el problema del delito como una cuestión
de oferta y demanda, en el marco de la cual el castigo opera como
un mecanismo de establecimiento de precios. Considera a los deCidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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lincuentes como oportunistas racionales o delincuentes profesionales cuya conducta es disuadida o desinhibida por la puesta en marcha de desincentivos, un enfoque que hace da las penalidades disuasivas un mecanismo evidente de reducción del delito.
(GARLAND, 2005, p. 220)1

A alternativa encontrada, dessa forma, é eliminar tais seres humanos – (?) – do corpo societal sob a ilusória visão do Direito Penal como
instrumento de harmonia e pacificação sociais, haja vista que, de acordo
com Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo:
O remédio penal é utilizado pelas instâncias de poder político como resposta para quase todos os tipos
de conflitos e problemas sociais. A resposta penal se
converte em resposta simbólica oferecida pelo Estado em face de demandas de segurança e penalização
da sociedade, expressas pela mídia, sem relação direta com a verificação de sua eficácia instrumental
como meio de prevenção ao delito. O direito penal
se converte em recurso público de gestão de condutas utilizado contingencialmente e não em instrumento subsidiário de proteção de interesses ou bens
jurídicos. (AZEVEDO, 2005, p. 01)
O resultado é a perpetração do estereótipo de criminoso no seio
social. Muito disso está vinculado com a atuação dos veículos de comunicação praticantes do sensacionalismo jornalístico, cujos profissionais seriam, na definição de Renê Ariel Dotti (2001, p. 288), ‚juízes paralelos‛. A
espetacularização da violência incita os medos dos cidadãos, cria um clima de insegurança e impunidade, ao mesmo tempo em que legitima o
discurso da máxima punibilidade – inclusive, se for realizada mediante
treze tiros de armas de fogo.
O estereótipo do bandido é elevado, desse modo, a inimigo social,
transformado em um ser insignificante e, via de consequência, constituí-

1

Tradução nossa: ‚o modelo da escolha racional considera os atos delituosos como uma
conduta calculada que tenta maximizar os benefícios, como consequência de um processo
simples de escolha individual. Este modelo representa o problema do crime como uma
questão de oferta e procura, no âmbito do qual a punição funciona como um mecanismo de
fixação de preços. Considera os criminosos como oportunistas racionais ou criminosos profissionais cuja conduta é dissuadida ou desinibida pelo início dos desincentivos, uma abordagem que faz das penalidades dissuasivas um mecanismo óbvio de redução do crime‛.
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do, segundo a filosofia de Giorgio Agamben (2010), em homo sacer – um
indivíduo irrelevante e excluído da sociedade, cuja vida poderia ser ceifada sem que o assassino cometesse homicídio, embora fosse insacrificável. Trata-se, em outras palavras, de uma vida nua.
A vida nua é o inverso da vida relevante. Isso equivale, consoante
Agamben (2010), à clássica dicotomia conceitual entre zoé e bíos, uma vez
que, ao passo que a primeira consiste na exclusiva e mera existência da
vida, ou seja, vida natural politicamente indiferente, a segunda congrega
uma vida qualificada, ou seja, a vida significante, tanto sob o plano individual quanto sob a esfera coletiva.
O que caracteriza a condição do homo sacer, na leitura agambeniana, é,
sobretudo, o caráter particular da dupla exclusão em que se encontra preso e da violência à qual se encontra exposto. Esta violência, a
morte insancionável que qualquer um pode cometer em relação a
ele não é classificável nem como sacrifício e nem como homicídio,
nem como execução de uma condenação e nem como sacrilégio.
(AGAMBEN, 2010, p. 90)

Diante disso, Castor Bartolomé Ruiz (2012, p. 24) salienta que ‚a
vida do excluído é uma vida nua, um homo sacer reduzido em diversos
graus a uma sobrevivência indigna e, em muitos casos, a uma morte certa‛. Com efeito, ‚ao despojar o humano de qualquer significação qualitativa a respeito dos outros seres vivos, as pessoas são transformadas em
homo sacer‛ (RUIZ, 2012, p. 38).
Em relação a essas pessoas, a indistinção entre direito e violência
produz um estado de exceção permanente (AGAMBEN, 2004), com a
particularidade de que essa ‚técnica‛ de governo apresenta uma grande
versatilidade no controle de populações indesejadas. Nesse sentido, convém salientar que ‚a exceção jurídica foi e continua sendo amplamente
utilizada pelo direito para controlar os grupos sociais perigosos para a
ordem‛, uma vez que, ‚ao aplicar a exceção que suspende o direito sobre
a vida de algumas pessoas ou grupos, surge a questão, entre outras, de
definir os critérios do que se consideram grupos sociais perigosos para a
ordem ou para as vidas humanas ameaçadoras‛ (RUIZ, 2012, p. 05). Neste marco, ‚quando uma pessoa ou grupo populacional se torna uma ameaça para a ordem, o Estado utiliza-se da exceção jurídica para separar
os direitos da cidadania da mera vida nua‛ (RUIZ, 2012, p. 12).
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À vista do exposto, a caracterização de criminoso resulta na constituição de um ser insignificante e, via de consequência, passível de ser eliminado do corpo social em nome de uma almejada segurança pública.
Trata-se, enfim, de uma vida nua, desprovida de direitos humanos e de
cidadania, que não merece ser vivida, já que inútil à sociedade e ao Estado, em que pese significante como objeto do poder punitivo.
Conclusão
O conto Mineirinho, de Clarice Lispector, consiste em um texto literário e crítico acerca da atuação do Estado, enquanto órgão policial encarregado de garantir segurança à coletividade. A efetivação de uma sociedade harmônica e pacífica, porém, enseja uma série de reflexões no tocante à violência institucional empregada contra aqueles que infringiram
o diploma penal e, ao mesmo tempo, a corresponsabilidade de todos os
cidadãos nesta ação.
O texto afirma, reflexivamente, a divisão da sociedade entre, de
um lado, aqueles que se fecham em suas casas sob o pressuposto de viver
com tranquilidade e defendem a máxima punibilidade em prol de uma
ilusória segurança; e, de outro, aqueles que, em tese, promovem a violência perseguida pelo Estado, mas que, por consequência, são vítimas de
um poder punitivo exercido, também e excessivamente, com violência.
O criminoso, preponderantemente na condição de pobreza, ao atentar os mandamentos legais, torna-se um inimigo social. Dessa forma,
em vez de receber atenção assistencial do Estado, o indivíduo transforma-se em insignificante ao corpo societal e, inclusive, ao poder dominante, salvo quanto ao exercício do jus puniendi com o fito de proclamar a eliminação deste ser humano da sociedade.
Portanto, na condição de inimigo, o bandido é transformado em
vida nua, ou seja, vida indigna de ser vivida, na qual a sua própria morte
– inclusive, com treze tiros de armas de fogo – é irrelevante. A conduta
penal, sobremaneira vinda de um integrante das classes economicamente
hipossuficientes, provoca, por fim, a perda dos direitos humanos, embora
assegurados como inerentes à condição humana, e, via de consequência,
do próprio status de cidadão.
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25. APOSENTADORIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:
INCLUSÃO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SOB UMA
NOVA PERSPECTIVA
Ramiro Zancanaro Pieczkowski
Tania Mara Zancanaro Pieczkowski

Introdução
A sociedade busca, cada vez mais, implementar ações afirmativas
de inclusão de pessoas com deficiência, visando assegurar às mesmas o
direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e o fim da
discriminação em razão da deficiência.
Tais políticas alcançam também os direitos previdenciários, através
de ações a serem implementadas pelo Poder Público, de modo a assegurar às pessoas com deficiência a proteção da seguridade social, aplicandolhe as devidas distinções para que se atinja a igualdade material.
Não se pode olvidar que as pessoas com deficiência ainda encontram as mais diversas dificuldades quando buscam a sua inserção no
mercado de trabalho, seja por conta das barreiras a que estão submetidas,
seja por conta da discriminação que ainda sofrem no contexto social.
Inclusão e acessibilidade são conceitos que recebem destaque na
contemporaneidade. A acessibilidade vem ganhando força, pois constatou-se ao longo dos anos, que as pessoas com deficiência frequentemente
foram e algumas vezes ainda são excluídas, pois sua deficiência é poten-
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cializada pelas barreiras que podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Na
Lei nº 13.146, (Estatuto da Pessoa com Deficiência), também denominada
Lei Brasileira da Inclusão da Pessoas com Deficiência, de 6 de julho de
2015, Artigo 3º, Inciso I, consta o conceito de acessibilidade como:
possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança
e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto
na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida. (BRASIL, 2015)

Uma das alternativas para que o sujeito se perceba incluído é promover a sua valorização e autonomia, disponibilizando recursos específicos, que podem ser compreendidos como artefatos que são disponibilizados às pessoas com necessidades especiais para facilitar suas tarefas,
favorecendo sua independência.
No intuito de diminuir estas diferenças, garantindo assim às pessoas com deficiência os direitos previdenciários em igualdade de condição com as demais pessoas, ou seja, tratando de forma desigual os desiguais, na medida de sua desigualdade (igualdade material ou aristotélica), a lei assegurou aos mesmos critérios diferenciados de elegibilidade
para alguns benefícios, como a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e a Aposentadoria por Idade, que serão objetos de estudo neste breve
ensaio.
A seguridade social da pessoa com deficiência, antes da Lei Complementar 142/13, era tratada no âmbito do benefício da pensão por morte, na condição do dependente, ou no viés da assistência social, para aqueles de baixa renda, através do Benefício de Prestação Continuada
(BPC) de que trata a Lei 8.742/94. No entanto, cada vez mais, as pessoas
com deficiência têm superado as barreiras que lhes são impostas, conquistando sua emancipação social, inclusive nos ambientes de trabalho,
de tal forma que não podem mais ser relegadas apenas ao assistencialismo social.
Este artigo objetiva provocar reflexões acerca da inclusão da pessoa com deficiência no âmbito da previdência social, com sua efetiva inserção no sistema, introduzidas pela Lei Complementar 142/13, uma vez
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que antes não havia norma específica tratando do tema, e também informar acerca das normativas e procedimentos relativos ao benefício.
Trata-se de um estudo bibliográfico, amparado predominantemente em normativas legais, evidenciando a tentativa de normatizar a diferença, condição que ainda inquieta a sociedade.
Desenvolvimento
O artigo 201, § 1º, da Constituição Federal, estabelece que somente
poderão ser adotados requisitos diferenciados para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social nos casos de atividades exercidas sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física (aposentadoria especial) ou quando se tratar de segurados com deficiência.
A aposentadoria da pessoa com deficiência foi regulamentada pela
Lei Complementar 142, de 08 de maio de 2013, que estabeleceu requisitos
diferenciados para a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Aposentadoria por Idade da pessoa com deficiência.
O conceito previdenciário de pessoa com deficiência sofreu diversas alterações ao longo dos anos. A definição, inicialmente, era tratada no
âmbito dos benefícios assistenciais, na Lei Orgânica de Assistência Social
– LOAS, Lei nº 8.742/93.
A redação original da Lei 8.742/93, no Art. 20, § 2º, fazia referência
à pessoa portadora1 de deficiência como ‚aquela incapacitada para a vida
independente e para o trabalho‛. O conceito foi alterado pela Lei
12.470/11, e depois pela Lei 13.146/15, que em seu Art. 2º expressa: ‚Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas‛.
Para os efeitos das aposentadorias para a pessoa com deficiência de que
trata a Lei Complementar 142/13, com requisitos diferenciados em relação aos demais benefícios, repete-se este conceito em seu artigo 2º. Assim,

1

Termo em desuso, uma vez que a pessoa não ‚porta ‚ a deficiência, pois trata-se de uma
de suas características.
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a deficiência deixa de estar localizada no sujeito, para ser considerada no
contexto social que, devido à precária acessibilidade, produz limitações.
A redação reproduz o artigo 1º da Convenção de Nova York, promulgada no Brasil através do Decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009, e recepcionada no país como Emenda Constitucional, de acordo com artigo 5º,
§ 3º, da Constituição Federal (BRASIL, 1988). Conforme esclarece Soares,
seguindo-se orientações da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), da OMS, tal conceito leva em
consideração, além das funções mentais e as estruturas do corpo, os
fatores contextuais da realidade social em que a pessoa está inserida para verificar se os impedimentos de longo prazo podem obstruir a sua participação na sociedade em igualdades de condições
com os demais. (SOARES, 2013)

O conceito de barreiras é estabelecido pelo Estatuto de Pessoa com
Deficiência, no Art. 3º Inciso IV, como:
qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite
ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de
movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação,
à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em: a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo; b)
barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados; c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e
meios de transportes; d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que
dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação
e de tecnologia da informação; e) barreiras atitudinais: atitudes ou
comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas; f) barreiras tecnológicas: as que
dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. (BRASIL, 2015)

Transposição de barreiras, ou seja, acessibilidade, é condição para
a inclusão de pessoas com deficiência, um direito inquestionável, embora
os ‚bastidores desse palco‛ possam revelar perversidades, pois demanda
ações multifacetadas e as condições materiais para garanti-la, frequentemente são precárias ou inadequadas. Outras vezes, a acessibilidade não é
priorizada pelos que têm o dever de assegurá-la. Embora os avanços nes-
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se campo sejam inquestionáveis, ainda há muito a se conquistar para que
as barreiras mencionadas sejam eliminadas.
A Aposentadoria por Tempo de Contribuição, no Regime Geral de
Previdência Social (administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS), é concedida ao segurado que demostrar possuir ao menos 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, ou 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. Aos segurados com deficiência, o tempo de contribuição
exigido é reduzido, de acordo com o grau de deficiência atestado em avaliação médica e funcional, realizada através de perícias pelo INSS.
Para os segurados com deficiência homens, o tempo de contribuição exigido será de 25 (vinte e cinco) anos para os segurados com deficiência grave, 29 (vinte e nove) anos de contribuição para os segurados
com deficiência moderada e 33 (trinta e três) anos de contribuição para os
segurados com deficiência leve.
Já para as mulheres com deficiência, o tempo de contribuição exigido será de 20 (vinte) anos para as seguradas com deficiência grave, 24
(vinte quatro) anos para as seguradas com deficiência moderada, e 28
(vinte e oito) para as seguradas com deficiência leve.
Portanto, o tempo de contribuição dos segurados será reduzido em
10 (dez) anos, 6 (seis) anos ou 2 (dois) anos, para as pessoas com deficiência grave, moderada ou leve, respectivamente, de acordo com o grau de
deficiência médica e funcional atestada pelo INSS.
Outra diferença importante entre a aposentadoria por tempo de
contribuição da pessoa com deficiência e a aposentadoria por tempo de
contribuição comum é que naquela, somente será aplicado o fator previdenciário quando o mesmo for maior que 1 (um) e resultar em uma renda
mais elevada ao segurado.
O fator previdenciário é um índice criado pela Lei nº 9.876/99, aplicado aos benefícios de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, calculado levando-se em conta fatores como a idade, tempo de contribuição e
expectativa de sobrevida dos segurados. De um modo geral, a fórmula
acaba reduzindo consideravelmente o valor do benefício dos segurados
que se aposentam com essa espécie de benefício. Quanto mais novo for o
segurado na data de sua aposentadoria, maior será a redução no valor do
benefício. Por outro lado, quanto maior for a sua idade e o tempo de contribuição, maior será sua remuneração, podendo até mesmo repercutir
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em um acréscimo no valor da renda do benefício, quando os índices forem elevados.
A aplicação do fator previdenciário somente quando implicar em
acréscimo de renda representa uma importante garantia aos segurados
com deficiência, pois a fórmula foi instituída com o intuito de postergar
as aposentadorias, desestimulando o jubilamento logo após a implementação dos requisitos, por implicar em achatamento da renda do benefício.
Tomamos como exemplo uma segurada que tenha 48 (quarenta e
oito anos) de idade e 30 (trinta anos de contribuição), com expectativa de
sobrevida de 34,1 anos. O seu fator previdenciário seria de 0,429, ou seja,
a segurada receberia apenas 42,9% da média aritmética de suas contribuições (salário de benefício).
Se levarmos em conta os mesmos fatores para a Aposentadoria por
Tempo de Contribuição para a pessoa com deficiência, independentemente de sua idade e tempo de contribuição, o benefício seria calculado
em 100% (cem por cento) do salário de benefício da segurada, que é calculado através da média aritmética das 80% (oitenta por cento) maiores
contribuições de seu período contributivo.
Ou seja, enquanto o valor da aposentadoria comum seria calculado
pela aplicação do índice de 42,9% ao salário de benefício, o valor da aposentaria para a pessoa com deficiência seria de 100% do salário de benefício, mais do que o dobro, o que representa importante garantia aos segurados com deficiência.
Com efeito, a pessoa com deficiência poderá requerer o seu benefício assim que implementar os seus requisitos, sem que isso represente
qualquer redução de renda em razão de sua idade ou tempo de contribuição cumprido.
Além da Aposentadoria por Tempo de Contribuição para a pessoa
com deficiência, a Lei Complementar 142/13 ainda prevê a Aposentadoria
por Idade para pessoa com deficiência, na qual os requisitos de idade são
reduzidos para 60 (sessenta) anos para o homem e 55 (cinquenta e cinco)
anos de idade para a mulher, independentemente do grau de deficiência,
desde que comprovada a existência da deficiência por pelo menos 15
(quinze) anos. Salientamos que, para os demais segurados, é exigido a idade de 65 (sessenta e cinco) anos de idade para o homem e 60 (sessenta)
anos de idade para a mulher.
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Assim como na Aposentadoria por Idade comum, a Aposentadoria
por Idade da pessoa com deficiência terá como Renda Mensal Inicial o
valor de 70% (setenta por cento) mais 1% (um por cento) do salário de
benefício por grupo de 12 (doze) contribuições mensais até o máximo de
30% (trinta por cento).
Tanto para o benefício de Aposentadoria por Idade, como para a
Aposentadoria por Tempo de Contribuição da pessoa com deficiência,
será ainda necessário a comprovação de pelo menos 180 (cento e oitenta)
contribuições.
Para Soares,
(...) não há dúvidas de que a Lei Complementar 142/13 trouxe avanço na proteção social brasileira, com um grande passo na concretização dos direitos fundamentais da pessoa portadora de deficiência, à luz do disposto em nossa Constituição Cidadã por intermédio da Convenção de Nova York. (SOARES, 2013)

Não é demais lembrar que um dos princípios que regem o direito
previdenciário é o Princípio da Solidariedade. Sobre este aspecto, Castro
e Lazzari salientam que:
(...) a Previdência Social se baseia, fundamentalmente, na solidariedade entre os membros da sociedade. Assim, como a noção do
bem-estar coletivo repousa na possibilidade de proteção de todos
os membros da coletividade, somente a partir da ação coletiva de
repartir os frutos do trabalho, com a cotização de cada um em prol
do todo, permite a subsistência de um sistema previdenciário. Uma
vez que a coletividade se recuse a tomar como sua tal responsabilidade, cessa qualquer possibilidade de manutenção de um sistema
universal de proteção social. Ressalta Daniel Machado da Rocha
que ‘a solidariedade previdenciária legitima-se na ideia de que, além de direitos e liberdades, os indivíduos também têm deveres
para com a comunidade na qual estão inseridos´, como o dever de
recolher tributos (e contribuições sociais, como espécies destes), ainda que não haja qualquer possibilidade de contrapartida em
prestações (é o caso das contribuições exigidas dos tomadores de
serviço). Envolve um esforço individual, o movimento global de
uma comunidade em favor de uma minoria – os necessitados de
proteção – de forma autônoma. (CASTRO; LAZZARI, 2008, p. 95)

A implementação de novas modalidades de aposentadorias, destinadas às pessoas com deficiência, consagra este basilar princípio da pre-
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vidência social, pois representa a inclusão de pessoas ao sistema previdenciário, em proveito de toda a sociedade.
A perícia biopsicossocial é realizada pelo perito médico e assistente
social do INSS, levando em conta não só a avaliação médica e funcional do
segurado, como também as barreiras que lhe são impostas. Como destacam Mauss e Costa (2015), não se deve levar em conta apenas a deficiência
em si, mas também a problemática causada ao segurado pelas barreiras, seja no trabalho ou em sua vida independente.
Os critérios de avaliação do grau de deficiência foram estipulados
pela Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP nº 1, de 27 de janeiro de 2014, que estabeleceu o Índice de Funcionalidade Brasileiro para
Fins de Classificação e Concessão de Aposentadoria da Pessoa com Deficiência (IF-BrA), para o qual são levados em conta diversos fatores, como
diagnóstico médico, tipo de deficiência, funções corporais acometidas,
história clínica e social, identificação de barreias externas, dentre outros.
A perícia biopsicossocial levará em conta as Atividades e Participações da Classificação Internacional de Funcionalidade – CIF, sendo 41
atividades divididas em diferentes domínios (sensorial, comunicação,
mobilidade, cuidados pessoais, vida doméstica, educação, trabalho e vida
econômica, socialização e vida comunitária).
A avaliação ocorre através de formulário preenchido pela perícia
médica e serviço social do INSS, que atribuirá uma pontuação do nível de
independência para cada uma das atividades, baseado na Medida de Independência Funcional – MIF, em quatro níveis de pontuação (25, 50, 75
e 100 pontos), considerando o desempenho do indivíduo.
Será atribuída uma pontuação de 25 pontos, caso o segurado não
participe de nenhuma etapa da atividade ou dependa totalmente de terceiros para realizá-la. A pontuação será de 50 pontos, caso o segurado realize a atividade com auxílio de terceiros. Quando o segurado realizar a
atividade de forma adaptada, com algum tipo de modificação, de forma
diferente do habitual ou mais lentamente, a pontuação será de 75 pontos.
Por fim, será de 100 pontos se o segurado realizar a atividade de forma
independente, sem nenhum tipo de adaptação ou modificação, na velocidade habitual e em segurança.
Ademais, deve-se utilizar o Método Linguístico Fuzzy. Segundo
este método, conforme estabelece a Portaria Ministerial,
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(...) havendo resposta afirmativa a questão emblemática relacionada a situações de maior risco funcional para cada tipo de deficiência, será automaticamente atribuída a todas as atividades que compõe o domínio a menor nota de atividade atribuída dentro do domínio sensível pelo avaliador, corrigindo, assim, a nota final.

A pontuação total será a soma da pontuação de cada uma das 41
atividades. Será considerada deficiência grave quando a pontuação total
for menor ou igual a 5.739; deficiência moderada quando a pontuação total for entre 5.740 e 6.354; e deficiência leve quanto a pontuação total for
entre 6.355 e 7.584. Se a pontuação total for superior a 7.584, o segurado
não fará jus ao benefício para a pessoa com deficiência, aplicando-se ao
mesmo as regras gerais dos benefícios.
A perícia deverá fixar a data provável do início da deficiência e seu
grau. Caso seja identificado a ocorrência de eventuais variações do grau
de deficiência, a perícia deverá fixar o grau preponderante, considerando
o que o segurado cumpriu o maior tempo de contribuição, e indicar ainda os respectivos períodos de contribuição cumpridos sob os demais
graus de deficiência.
Fixado o grau de deficiência preponderante, será exigido do segurado o tempo de contribuição correspondente, e, havendo alteração do
quadro ao longo dos anos de contribuição, os períodos anteriores ao início da deficiência ou exercidos sob outro grau serão convertidos de acordo com a tabela abaixo, estabelecida pelo artigo 70-E do Decreto 3.048/99:
MULHER
MULTIPLICADORES
Para 20
Para 24
1,00
1,20
0,83
1,00
0,71
0,86
0,67
0,80

Para 28
1,40
1,17
1,00
0,93

Para 30
1,50
1,25
1,07
1,00

De 25 anos

MULTIPLICADORES
Para 25
Para 29
1,00
1,16

Para 33
1,32

Para 35
1,40

De 29 anos

0,86

1,00

1,14

1,21

De 33 anos
De 35 anos

0,76
0,71

0,88
0,83

1,00
0,94

1,06
1,00

TEMPO A CONVERTER
De 20 anos
De 24 anos
De 28 anos
De 30 anos
HOMEM
TEMPO A CONVERTER
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Caso o segurado não concorde com o resultado de sua perícia biopsicossocial, poderá apresentar recurso administrativo ao próprio INSS,
que será apreciado por uma das Juntas de Recurso, ou então questionar a
avaliação na via judicial. Havendo o ingresso de ação judicial, deverá ser
designado um perito judicial pelo Poder Judiciário, de confiança do juízo,
para reavaliar o segurado e estabelecer os parâmetros da avaliação, e, caso ateste a existência de deficiência, para identificar o seu grau e seus
respectivos períodos, dando assim embasamento técnico para a decisão
judicial.
Os direitos previdenciários e trabalhistas precisam caminhar em
conjunto para que haja uma efetiva inclusão das pessoas com deficiência.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência também estabeleceu ações positivas a serem implementadas no intuito de inclusão por meio do acesso e
acessibilidade ao trabalho para o público em debate. Essa medida assegura-lhes, dentre outros direitos, igual remuneração para o trabalho de igual valor, inclusive com implementação de programa completo de habilitação e reabilitação profissional, respeitando a livre escolha, vocação e
interesse da pessoa.
Cabe ao Poder Público implementar projetos destinados a proporcionar à pessoa com deficiência aquisição de conhecimentos, habilidade e
aptidões para o exercício da profissão ou ocupação, dotados dos recursos
necessários para atender a toda pessoa com deficiência em ambientes acessíveis e inclusivos, a fim de que ela possa ser capacitada para o trabalho que lhe seja adequado e ter perspectivas de obtê-lo, de conservá-lo e
de nele progredir.
A Lei nº 8.213/91, em seu artigo 93, estabelece ainda que a empresa
com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2%
(dois por cento) a 5% (cinco por cento) de seus cargos com beneficiários
reabilitados ou pessoas com deficiência, somente podendo ocorrer a dispensa desses empregados após a contratação de outro trabalhador com
deficiência ou reabilitado pela Previdência Social.
Já a Lei 8.112/90, em seu artigo 5º, reserva às pessoas com deficiência 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas em concursos públicos,
desde que as atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
Outra importante alteração a ser destacada, introduzida pela Lei
13.146/2015, é a inclusão do artigo 77, § 6º, da Lei 8.213/91, ao assegurar que
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‚o exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da parte
individual da pensão do dependente com deficiência intelectual ou mental
ou com deficiência grave‛. Isso tem gerado maior segurança às pessoas
com deficiência e suas famílias, no sentido de inserção no trabalho, sem
que isso implique em redução de direitos.
Conclusão
O estudo mostrou que as pessoas com deficiência têm amplo amparo legal para alcançar espaço social com as políticas de inclusão, o que
também tem se efetivado no ambiente de trabalho. Destarte, também se
demandou do Poder Público empenho para assegurar às pessoas com deficiência os direitos previdenciários, para que possam acessar maior proteção contra contingências e riscos sociais.
A Lei Complementar 142/13, ao garantir às pessoas com deficiência
aposentadorias com requisitos diferenciados, exigindo-se menor tempo
de contribuição ou menor idade para acessar aos benefícios, é importante
estratégia de inclusão social, como medida afirmativa para assegurar a
estas pessoas a cidadania e dignidade, atendendo assim aos fundamentos
da República Federativa do Brasil, de que trata o artigo 1º da Constituição da República de 1988, e o Princípio da Previdência Social da Solidariedade.
Desta forma, as pessoas com deficiência terão maiores condições
de superar as dificuldades que as barreiras lhes impõem, e assim alcançar
uma maior inclusão também no âmbito da previdência social, com consideráveis avanços para toda a Sociedade. Assim, haverá um novo e importante estímulo para que contribuam com o financiamento da previdência
social, e, após implementar os requisitos para tanto, possam desfrutar do
seu benefício de aposentadoria.
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26. ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUÍTA EM MUNICÍPIOS
DO OESTE DE SANTA CATARINA
Luan Felipe Frarão
Clarete Trzcinski
Bruna Rafaella Fabris

Introdução1
A Habitação de interesse social é uma política pública de grande
impacto social, pois contempla grande parte da população brasileira.
Desde a extinção do Banco Nacional de Habitação, em meados dos anos
1980, inexistia no país uma estrutura pública de financiamento para as
políticas habitacionais. Somente em 2005 foi criado o Sistema Nacional de
Habitação de Interesse Social (SNHIS), através da Lei 11.124/05, com o
objetivo de implementar investimentos e subsídios advindos do Fundo
Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) para viabilizar o acesso à moradia digna e sustentável às populações de menor renda.
A criação deste sistema colabora para o fortalecimento das políticas públicas de promoção da habitação em todo o país e, como consequência direta, começam a ser elaborado, em municípios de todo o país,
os Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS).
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Desta forma a lei de assistência técnica (AT) de 2008, conhecida
como Lei nº 11.888/2008, assegura famílias à assistência técnica pública
gratuita para o projeto e construção de habitação de interesse Social, surgindo da necessidade de que famílias de baixa renda, considerada pela
legislação até três salários mínimos, sejam amparadas no aspecto de formulação de projeto e construção de moradias, uma vez que há inviabilização de construção e realocação de famílias (BRASIL, 2008).
Mais de 85% dos brasileiros constroem e reformam sem orientação
de arquitetos e urbanistas ou engenheiros. Esse número foi levantado a
partir da pesquisa realizada pelo CAU/BR e pelo Instituto Datafolha, em
2015. O Brasil possui desde 2008 uma lei que garante a famílias de baixa
renda o acesso gratuito ao trabalho técnico de profissionais especializados, mas a legislação ainda é pouco aplicada Brasil afora (FNA, 2016).
Visando dar visibilidade a este problema, e pela falta de explanação do tema na literatura sobre a aplicabilidade da lei, propõem-se a pesquisa de cunho inovador que teve por objetivo analisar a aplicabilidade
da Lei 11.888 de 2008, na região Oeste de Santa Catarina, mais especificamente aplicado em municípios da região da Associação dos Municípios
do Oeste de Santa Catariana (Amosc).
Analisar a aplicabilidade da lei, mesmo num território específico,
traz grandes impactos, uma vez que as autoconstruções sempre foram
problemas no Brasil, com habitações precárias, acarretando indiretamente problemas de saúde aos seus moradores, por não serem levados alguns
aspectos em consideração na hora da construção, como por exemplo, o
posicionamento do sol, áreas mínimas de ventilação e iluminação, e ainda
técnicas construtivas, o que pode ocasionar mofo e umidade nas paredes.
Além de problemas estruturais e de instalações também serem focos de
debilidade das moradias.
A exequibilidade da lei garantirá auxílio técnico profissional para a
elaboração do projeto, levando em consideração as necessidades do morador, tanto em aspectos de novas construções, como alterações e ampliações, além de regularização do bem. Portanto, é uma Lei que necessita ter
visibilidade pelos municípios brasileiros, pelos cidadãos e pelos engenheiros a partir de uma visão social de seu trabalho.
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Assistência técnica gratuita: conceitos e características
A Lei nº 11.888 de 2008, assegura às famílias de baixa renda, assistência técnica (AT) gratuita para projetos e construção de habitação de interesse social, em áreas urbana ou rural, no que se refere a projeto e à
construção de habitação de interesse social.
Cunha; Arruda e Medeiros (2007) salientam que foi em 2001 que a
assistência técnica aparece como um dispositivo da legislação, na Lei do
Estatuto da Cidade. De acordo com o Artigo 4º, inciso V, letra ‚r‛ ‚assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais
menos favorecidos‛ (BRASIL, 2008).
O Art. 1o da Lei assegura o direito das famílias de baixa renda à AT
pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse
social, como parte integrante do direito social à moradia previsto no art.
6o da Constituição Federal (BRASIL, 2008).
O artigo 2o, além de assegurar o direito à moradia, a assistência
técnica de que trata este artigo objetiva:
I – Otimizar e qualificar o uso e o aproveitamento racional do espaço edificado e de seu entorno, bem como dos recursos humanos,
técnicos e econômicos empregados no projeto e na construção da
habitação;
II – Formalizar o processo de edificação, reforma ou ampliação da
habitação perante o poder público municipal e outros órgãos públicos;
III – evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental;
IV – Propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em consonância com a legislação urbanística e ambiental. (BRASIL, 2008, art.
2º)

A autoconstrução resulta na maioria das vezes, em uma enorme
quantidade de habitações precárias, e geralmente mais caras do que se tivessem sido construídas com a assistência, repletas de problemas relacionados não só ao conforto térmico, mas também às questões estruturais, podendo se tornar o que Ghileni chama de ‚bomba relógio‛, causados pela precariedade por causa da falta de auxílio técnico profissional
no momento do projeto e da execução da obra.
Os dormitórios voltados para sul não recebem luz necessária para
possibilitar um ambiente salubre. O mofo e bolor corroem as paredes da
habitação principal impregnando os pulmões de umidade e dificultando
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a respiração. A pequena janela, encontrada no terreno baldio próximo,
não consegue suprir a necessidade de luz e ventilação no quarto das crianças, quarto este que agora se tornou insuficiente com a chegada do novo bebê. Os problemas estruturais encontrados no telhado, ocasionados
pelo mau dimensionamento das vigas e a precária instalação elétrica, feita pelo próprio morador (GHISLENI, 2017, p. 1).
Portanto para transformar essa realidade, a Lei assegura às famílias de mais baixa renda o atendimento por profissional competente para
elaborar projetos, executar obras de melhorias e construção de novas unidades habitacionais. Conforme Cunha; Arruda e Medeiros (2007) promove uma relação direta entre o profissional e o usuário final, tende a
criar condições muito mais férteis para que sejam atendidas as necessidades reais e suas intenções estéticas em relação à sua moradia. Ao favorecer e potencializar a participação do morador nas decisões sobre o seu
espaço de habitar, através da promoção de soluções para as especificidades de cada família atendida.
Métodos e procedimentos
A pesquisa possui caráter de pesquisa qualitativa do tipo exploratória e descritiva. O estudo teve como universo os 22 municípios da Amosc, sendo eles: Águas de Chapecó, Águas Frias, Caxambu do Sul,
Chapecó, Cordilheira Alta, Coronel Freitas, Formosa do Sul, Guatambú,
Irati, Jardinópolis, Nova Erechim, Nova Itaberaba, Paial, Pinhalzinho,
Planalto Alegre, Quilombo, São Carlos, Santiago do Sul, Serra Alta, Sul
Brasil, União do Oeste e Arvoredo.
Na fase exploratória entrou-se em contato com os municípios para
verificar a adesão deles na pesquisa e constatar a pessoa responsável pela
área de habitação, bem como solicitar a assinatura da declaração de ciência e concordância.
Dos 22 municípios consultados sobre a Lei 11.888 de 2008, obtevese retorno de oito municípios, são eles: Pinhalzinho, Cordilheira Alta, Irati, Coronel Freitas, Jardinópolis, Serra Alta, Guatambu, Águas de Chapecó, correspondendo 36% das prefeituras da associação, cujos dados são
apresentados na tabela 1.
Tabela 1 – Classificação dos municípios
Município

Popula-

Porte

Densidade

Domicí-

PIB per

Pop. em
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ção

IBGE

(hab.)

demográfica

lios urbanos

capta

extrema
pobreza

(hab./km²)

(total)

(%)

Águas de Chapecó
Cordilheira Alta
Coronel Freitas
Guatambú

6.412

P.P- I

47,20

1.957

(em mil
reais)
15.058,13

4.253

P.P- I

45,46

1.113

46.933,50

19,69

10.165
4.736

P.P- I
P.P- I

43,65
22,73

3.084
1.423

22.538,49
39.832,05

31,99
34,66

Irati
Jardinópolis
Pinhalzinho
Serra Alta

2.004
1.649
19.105
3.307

P.P- I
P.P- I
P.P- I
P.P- I

26,78
26,09
127,44
35,57

662
537
5.095
979

15.349,03
17.742,17
46.292,84
24.149,37

39,59
40,52
41,66
36,93

39,43

Fonte: elaborado pelos autores com base no IBGE, Cidades (2017).

De acordo com o Censo SUAS (2011 apud SAGI, 2013), a classificação dos municípios se dá segundo seu porte. Sendo, pequeno porte I (até
20.000 habitantes); pequeno porte II (de 20.000 a 50.000 habitantes). A tabela 1 demonstra que os municípios analisados são todos de pequeno
porte I.
Para a pesquisa de campo, num primeiro momento definiu-se pela
técnica de entrevista, entretanto, posteriormente substitui-se pela técnica
de questionário, pois os municípios alegaram que a área não estava estruturada e que seria difícil uma pessoa se responsabilizar pelos dados. Diante do contexto apresentado pelos municípios, e por se tratar de uma
pesquisa qualitativa que propicia essa flexibilidade, substituímos a técnica. O questionário foi online hospedados na plataforma Google e encaminhado por e-mail para o responsável pela habitação.
Quanto às questões éticas, pertinentes e necessárias ao processo de
pesquisa, foram respeitadas pelo pesquisador considerando a proteção e
o sigilo das informações que dizem respeito às instituições públicas envolvidas e as declarações dos pesquisados, bem como, considerando o
compromisso em oferecer benefícios e prevenir danos e riscos aos sujeitos
do estudo, e a relevância social de pesquisa. O termo de consentimento
Livre e Esclarecido, enviado juntamente com o questionário. O projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unochapecó.
Resultados e discussões
Visando analisar a aplicabilidade da Lei 11.888 de 2008, em municípios que compõem a Amosc o questionário enviado, num primeiro
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momento pretendeu reconhecer em qual departamento ou secretaria está
ligada à habitação de interesse social, conforme apresentado no Gráfico 1.
Gráfico 1 – Gestão da Habitação de Interesse Social

5
2
1
1

Fonte: os autores (2018).

Nota-se que em 56%, representando por cinco municípios no que
tange as ações da habitação estão subordinadas a área da Assistência Social; 22%, dois deles apontaram outros; 11%, um, apontarou o Departamento de Infraestrutura, e 11%, um município apontou que existe uma
Secretaria/Departamento de Habitação, demonstrando que nesse município a centralidade do problema habitacional tem espaço na agenda municipal. Nota-se que a Secretaria de Urbanismo não obteve nenhuma menção em relação a esse tema.
A subordinação da Habitação em outras Secretarias e ou departamentos, demonstra a falta de capacidade técnica dos pequenos municípios.
Nessa ótica, o déficit habitacional é um problema social de difícil
solução, principalmente aos municípios pequenos que possuem, além de
problemas orçamentários, também são somados: a baixa capacidade institucional; falta de estrutura para o planejamento e baixa capacidade de
gestão para exercer a competência municipal constitucional; mobilização
social limitada a conselhos obrigatórios para recebimento de recursos;
Conselhos de Habitação não atuantes; limitações para acessar os recursos
do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, além da falta de
Secretaria de Habitação ou diretoria específica, haja vista que estão ligadas a outras Secretarias como Saúde e Assistência Social.
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Carvalho et al. (2010) apontam que, quando ocorre a predominância dos setores de Assistência Social e de Obras, no caso, a não existência
do órgão (secretaria, departamento ou setor) responsável especificamente
pela política habitacional, as ações dessa área são desempenhadas por
funcionários de órgãos que tratam especialmente da assistência social e
de obras e infraestrutura, além de outros setores, como administração e
engenharia. Isto evidencia que a provisão de habitação ainda é tida, pelas
instâncias municipais, como uma medida de caráter assistencialista, em
vez de ser concebida como parte da política pública municipal, assim
como é feito em outras áreas, como as de Educação e Saúde, por exemplo.
Corrobora Arretche (2012), quando aponta que a existência de uma
secretaria própria permitiria maior efetividade às políticas habitacionais,
dada a existência de burocracias especializadas e dedicadas à captação de
recursos, produção e gestão de serviços. Para a autora, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), aprovado pela lei
11.124/2005, tem por objetivo mobilizar recursos e capacidade técnica dos
três níveis de governo para enfrentar um problema de longa data, o acesso dos mais pobres à habitação. Para que este funcione, supõe-se que os
governos municipais disponham de capacidade técnica para planejar e
executar programas. É também desejável que instituam fundos e conselhos de gestão da política habitacional. Nessa ótica os municípios são,
portanto, agentes importantes da política federal de acesso à habitação
popular.
Assim sendo, a oferta de moradias é desafio para os municípios de
pequeno porte, apresentam além de dificuldades financeiras, para formular e implantar as políticas sociais, a falta de estrutura administrativa em
algumas áreas. Corrobora Carvalho et al., (2010) salientando que é conhecido o quadro de carência de recursos humanos e de desestruturação organizacional e financeira das pequenas unidades locais no Brasil, o que
pode comprometer o acesso dos municípios menos estruturados aos meios disponibilizados pelo Governo Federal.
Cabe ressaltar que a política habitacional está organizada como um
sistema nacional. Além do papel de normatização e financiamento da União combinado à descentralização da execução, o modelo prevê duas
instâncias adicionais de gestão: (i) fundos específicos a cada política setorial e (ii) conselhos gestores (ARRETCHE, 2012).
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Os Fundos devem ser de natureza contábil, com o objetivo de gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do SNHIS, destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda, os quais são geridos pelo Conselho.
Os Conselhos são instâncias institucionalizadas que exercem o controle
social, sendo este um dos elementos básicos da Política Nacional de Habitação. Devido a sua importância estrutural, a instituição desses agentes
junto às instâncias municipais tornou-se um dos condicionantes para o
acesso aos recursos do FNHIS. Outro instrumento de gestão da Política
de Habitação são os Planos de Habitação de Interesse Social, instrumento
de planejamento e gestão do setor habitacional; é definido como documento de caráter administrativo que abrange um conjunto articulado de
diretrizes, objetivos, metas, ações e indicadores, que caracterizam, em determinado prazo, os instrumentos de planejamento e gestão dos estados,
Distrito Federal e municípios para a área de habitação de interesse social
(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006).
Deve-se observar que é responsabilidade e atribuição dos gestores
a coordenação do Sistema e a incorporação de práticas e mecanismos que
permitam o planejamento, monitoramento e avaliação dos resultados alcançados pelas ações e impactos das políticas na melhoria e da qualidade
de vida dos usuários, bem como a estruturação das ações de enfrentamento da questão social. Nesse sentido, as regulamentações específicas
(no caso da habitação) determinam sua organização através de Conselhos, Fundos e Planos de gestão (CUNHA; CUNHA, 2002).
O questionário ainda buscou saber se as secretarias gestoras da habitação de interesse social possuem conhecimento da Lei 11.888/2008,
sendo esse um fator indispensável para sua aplicabilidade. É possível observar no gráfico 2, que quase 90%, seis, dos municípios consultados possuem conhecimento.
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Gráfico 2 – Conhecimento da Lei n° 11.888/2008

Fonte: os autores (2018).

A grande maioria dos municipíos, 87% representados por seis
apontaram que possuem conhecimento da Lei 11.888, a qual em seu
artigo 3o, assegura o apoio financeiro da União aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios para a execução de serviços permanentes e
gratuitos de assistência técnica nas áreas de arquitetura, urbanismo e
engenharia (BRASIL, 2008), logo esperava-se um resultado de 100% para
essa consulta.
Em relação a regularização das habitações nos municipios,
questionou-se qual o mecanismo legal utilizado, e o resultado encontrado
apresentou que quatro municipios realizam através do Plano Diretor,
quatro através de leis municipais e também através de decretos. Alguns
municipios utilizam mais de um mecanismo para regularização das
habitações.
O Plano Diretor é um instrumento estabelecido na Constituição
Federal de 1988, regulamentado pelo Estatuto da Cidade, sua realização é
obrigatória para municípios com mais de 20 mil habitantes, e ele fornece
transparência para a política de planejamento urbano, ao instituí-la em
forma de lei (POLITIZE, 2018). Todos os municipios que responderam o
questionário, possuem menos de 20 mil, e não têm obrigação de possuir
Plano Diretor, o que justifica alguns municipios utilizarem outros meios
para regularizção das habitações.
Questionou-se ainda, se os Municípios possuem algum mecanismo
para a aplicação da Lei 11.888/2008 e quais eram. Levantou-se que 66,7 %,
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cinco deles não possuem nenhum, e outros 33,3%, três, responderam que
sim, mas não explicitou-se quais são esses mecanismos.
Essas respostas podem ser justificadas, uma vez que, a assistência
técnica pública gratuíta está instituida desde o Estatuto da Cidade em
2001, no entanto, até então não foi estabelecido nenhum mecanismo ou
procedimentos legais para sua aplicação, ou até mesmo avaliação,
ficando a cargo de cada município fazer a gestão do fundo destinado ao
serviço.
Todavia, 62,5% dos municipios questionados prestam assistencia
técnica/suporte as familias de baixa renda, como vemos no Grafico 3, e
esse resultado vem em contra mão ao esperado, pois a lei é para
assegurar que todas às famílias de baixa renda recebam assistência
técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de
interesse social.
Gráfico 3 – Prestam assistência técnica as famílias de baixa renda

Fonte: os autores (2018).

Cabe ressaltar que investimentos em novas unidades habitacionais
não pode ser a única maneira de combater o déficit habitacional, uma vez
que inviabiliza transferir as famílias de locais em que manutenção, reforma ou ampliação seria a melhor solução (IAB-RS, 2007). Neste caso, a
lei da AT trás subsídio para tratar de regularização de terrenos, reformas
necessárias, instalações de água ou luz, de modo a transformar em uma
moradia digna.
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Os municípios são os agentes mais próximos de obter controle sobre seus processos urbanísticos, bem como em proporcionar qualidade de
vida à sua população, não apenas diante da necessidade solicitada pelo
seu cidadão, o auxílio à AT deve atuar de forma a propiciar o bem estar e
a prevenir possíveis danos ocorridos em decorrência de uma moradia insalubre.
Costa et al., (2017) em seu estudo concluiu que grande parte dos
moradores desconhecem as regulamentações que envolvem a construção
civil e a assistência técnica, como o Código de Obras, o Plano Diretor e a
própria Lei da Assistência Técnica. Em uma breve busca é possível
encontrar diversas cartilhas dos Conselhos de Engenharia e Arquitetura
que poderiam ser adequados para informação da população.
No entanto, a habitação de interesse social deve promover uma
moradia com a presente técnicas constutivas e processos que reduzam
custos, sem alterar a qualidade do bem, diante de um projeto que se
encarregue de suprir as funções necessárias à atividade do dia-a-dia da
família (SANTOS, 2011). Podendo-se observar, conforme estudo de
Rolnik e Nakano, (2007), 61% dos empréstimos por recursos do FGTS
foram realizados por famílias de zero à três salários mínimos, utilizados
para compra de materiais de construção, caracterizados pela
autoconstrução.
Outra observação importante, é feita no trabalho de Camacho
(2016), que relata a alteração e reformas de unidades habitacionais
derivado de empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida
(PMCMV) faixa I, que passam a ter funções reduzídas ao porte da
família, justificando ainda mais a necessidade de adoção da prática da
AT.
Também, questionou-se se os municípios fiscalizam e ou orientam
as famílias de baixa renda, quanto à construção das moradias, os resultados são apresentado no Gráfico 4.
O Gráfico 4 mostra que, 38%, representado por cinco respondentes
não dispõem de nenhuma orientação para a população; 23%, três, responderam que prestam orientação sobre segurança da moradia; 15% ,
dois, responderam que orientam sobre a insalubridade e também 15%,
dois, responderam sobre especificidade de projeto, as prefeituras puderam optar por mais de uma opção de resposta.
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Gráfico 4 – Existência de orientação referente à habitação

Fonte: os autores (2018).

Diante da resposta, observa-se que o item que mais possui orientação à respeito confere-se quanto a segurança da moradia, questionandose em que direção foi apontado essa resposta. Consideramos que a segurança da moradia está ligada a áreas de irregularidade e de possível desabamento, e não propriamente, para a segurança estrutural e de instalações da moradia.
Outro fator importante de analisar é a segurança de instalações elétrica e de gás, não haver qualquer orientação a respeito, uma vez que são
comuns e de grande efeito os desastres ocasionados por incêndios elétricos ou de vazamentos de gás, que causam grandes perdas e deixam boa
parte de moradores de aglomerados populacionais desabrigados
(BRUNO, 2012).
A insalubridade da habitação e a segurança sanitária muitas vezes
ficam a cargo da vigilância sanitária, uma vez que correspondem mais à
segurança da saúde que a questões da habitação propriamente dita. Essas
ações são muitas vezes elaboradas e aplicadas com apoio dos agentes de
saúde, em programas, por exemplo, de combate à dengue (BRITO, 2008).
Considerações finais
O levantamento da aplicabilidade da Lei 11.888/2008 na região da
Amosc se tornou um dado importante de modo à conhecer como as
prefeituras trabalham com a questão da efetividade da lei na habitação de
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interesse social. A limitação maior da pesquisa foi a baixa adesão dos
responsáveis pela habitação no município, em 36% deles.
Outra restrição para o desenvolvimento da pesquisa foi a dificuldade de contato com o responsável pela área; e a falta de credibilidade do
técnico para responder ao questionário, de modo a não querer se comprometer, o que levou a trocar a técnica de entrevista para questionário
para a adesão dos municípios.
O fato de a habitação estar subordinada, em sua maioria, na Secretaria de Assistência Social, pode explicar a falta de implementação da Lei
em municípios de pequeno porte que possuem problemas orçamentários;
baixa capacidade institucional; falta de estrutura para o planejamento e
baixa capacidade de gestão para exercer a competência municipal constitucional; mobilização social limitada a conselhos obrigatórios para recebimento de recursos; Conselhos de Habitação não atuantes; limitações
para acessar os recursos do Sistema Nacional de Habitação de Interesse
Social, além da falta de Secretaria de Habitação ou diretoria específica.
O déficit habitacional municipal nesses municípios acaba sendo
um problema social difícil de solucionar, pois possuem deficiência na
própria atuação e funcionalidade dos mecanismos que permitem o planejamento, monitoramento e avaliação dos resultados alcançados pelas ações e impactos das políticas na melhoria e da qualidade de vida dos usuários, demonstrando que as condições locais de desenvolvimento e o
padrão de gestão municipal que caracterizam os pequenos municípios
constituem sérios obstáculos a uma descentralização municipal efetiva.
A assistência técnica, por sua vez vem de encontro com as problemáticas habitacionais já construídas a centenas de anos, de modo a tratála, e, não apenas camuflá-la, uma vez que pode-se trabalhar com a AT
não somente às pessoas que possuem seus terrenos próprios, mas também às que se encontram em situação irregular, em áreas que os municípios possuem à propriedade e passíveis de gozo ao seu hospedeiro. A regularização dá direito oficial ao morador de posse a terra, bem como,
vantagem de instalação de água e luz.
No entanto, a regularização de uma área, muitas vezes, fica a cargo
do setor administrativo e jurídico dos municípios, não cumprindo a função social da moradia. A falta de estruturação da lei talvez seja, o maior
empasse para sua aplicabilidade, uma vez que os municípios não tem a
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orientação de como proceder e aplicar os recursos disponíveis, alocando
sua gestão nas áreas de menor influência técnica e diluição das responsabilidades sociais.
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27. EDUCAÇÃO JURÍDICA NA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO:
PENSAR O FENÔMENO JURÍDICO E DESENVOLVER NOVAS
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS
Andréa de Almeida Leite Marocco
Cássio Marocco
Cristiani Fontanela

Introdução
Este artigo tem por objeto a educação jurídica no contexto da sociedade do conhecimento e os enfrentamentos necessários à formação qualitativa, pautados no pleno exercício da cidadania.
Nesse sentido, promoveu-se uma breve abordagem sobre a sociedade do conhecimento e as origens do ensino do Direito no Brasil, contrapondo-o à realidade social, econômica e política de cada período e
seus enlaces para com a contemporaneidade.
O artigo instiga o olhar crítico, voltado para a sociedade e para a
necessidade de, em tempos modernos, promover uma educação inovadora, interdisciplinar, multicultural, plural e transformadora.
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Novos contextos, novas perspectivas: inovações necessárias1
Esse novo século que se inicia, surge marcado pelas grandes transformações na sociedade em todo o mundo. A revolução tecnológica criou
profundas modificações e inovações na sociedade. Dentre as modificações introduzidas destaca-se a necessidade de novos modelos, inovadores, capazes de desenvolver as habilidades e competências necessárias ao
jurista no Século XXI.
São diversos os fatores que impulsionaram a mudança da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento, dentre os quais podemos citar, o desenvolvimento tecnológico, a globalização da economia, o novo papel do Estado, a educação, o conhecimento, entre outros.
Cada vez mais o desenvolvimento econômico e a produtividade
dos países desenvolvidos se baseiam no conhecimento e na informação.
A nova economia, baseada no conhecimento, é definida como aquela em
que a utilização e a geração do conhecimento desempenham papel predominante na criação do bem-estar social (MATTOS; GUIMARÃES,
2013).
Durante muitos anos, o capital e a mão de obra foram considerados os únicos responsáveis pelo desenvolvimento econômico, sendo que
o conhecimento, a educação e o capital intelectual eram considerados fatores externos e de incidência relativa na economia. No entanto, tal conceito mudou radicalmente nas economias modernas (MATTOS;
GUIMARÃES, 2013).
É importante destacar que o capital e a mão de obra ainda são importantes para o desenvolvimento das nações, contudo, a questão central
é a relevância dos novos ativos e, neste âmbito, a riqueza vai se caracterizando por meio de ativos tangíveis e intangíveis, como o conhecimento.
Para Probst, Raub e Romhardt conhecimento:
É o conjunto total incluindo cognição e habilidades que os indivíduos utilizam para resolver problemas. Ele inclui tanto a teoria quan-

1

Para comparato (2010, p. 548) ao apogeu do capitalismo, no preciso sentido etimológico do
termo, isto é, à fase histórica em que ele se coloca na posição de maior distanciamento da
Terra e da Vida. É este, portanto o momento crítico, segundo a velha tradição hipocrática,
em que se pode precisar a diagnose da moléstia e traçar-lhe a prognose evolutiva.
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to a prática, as regras do dia a dia e as instruções sobre como agir. O
conhecimento baseia-se em dados e informações, mas, ao contrário
deles, está sempre ligado a pessoas. Ele é construído por indivíduos e
representa suas crenças sobre relacionamentos causais. (PROBST;
RAUB; ROMHARDT, 2002, p. 29)

O conhecimento é um bem intangível, que não encontra limites de
crescimento, pois, em princípio, não está sujeito à escassez e pode ser reutilizado sem perda de conteúdo. É um bem que pode ser consumido, simultaneamente por toda sociedade (TIGRE, 2014). O conhecimento, ao
contrário dos recursos físicos, cresce quando é compartilhado (SVEIBY,
1998). O conhecimento é um bem ‚não-rival‛, pois o uso não reduz a sua
quantidade ou a possibilidade de outros utilizarem (BELBUTE, 2008).
Nesse sentido, é cada vez mais desafiador disseminar e construir o
conhecimento. Machado (2009, p. 87) assevera que o ‚ensino jurídico na
atualidade, inclusive no âmbito do sistema universitário brasileiro (...)
parece que vai perdendo aos poucos aquela dignidade de estudo em grau
de excelência, científico e realmente superior‛.
A Constituição Federal brasileira de 1988 garante o acesso à educação, e, em seus artigos 205 e 2062, com base em princípios, primando pela
liberdade e o pluralismo, fundados na qualidade de ensino. Entretanto,
muitos dos pilares da educação jurídica são esquecidos ou colocados à
periferia, deixando de lado o pensamento crítico, resumindo-se a um saber pragmático.
Em um primeiro momento, Bastos acentua que

2

Art. 205 – A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Art. 206 – O
ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I – igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola; II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber; III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; IV – gratuidade do ensino
público em estabelecimentos oficiais; V – valorização dos profissionais da educação escolar,
garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso
público de provas e títulos, aos das redes públicas; VI – gestão democrática do ensino
público, na forma da lei; VII – garantia de padrão de qualidade. VIII – piso salarial
profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei
federal.
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O ensino das disciplinas jurídicas no Brasil está, basicamente,
dominado por duas tendências: de um lado, o ensino excessivamente dogmático, desvinculado das outras dimensões do conhecimento que faz referência ao homem e à sociedade e, do outro, o
ensino abstrato do Direito, que está cada vez mais desvinculado
da dinâmica realidade social. O ensino jurídico precisa absorver
os novos parâmetros do conhecimento científico e incentivar a
pesquisa jurídica como instrumento de percepção da realidade
social e da experiência jurisprudencial dos tribunais. Neste contexto, os modelos retóricos de ensino e do desprezo pelas novas
dimensões do conhecimento técnico e científico favorecem a alienação do saber jurídico e as preocupações didáticas determinadas
pelo saber dogmático. (BASTOS, 2000, p. 345)

No mesmo sentido, Rodrigues descreve o ensino jurídico em termos que, embora passados mais de dez anos, parece-nos a descrição da
atualidade. Não fossem os tempos fluídos que ora vivemos, uma década
poderia significar pouco, mas sabemos que isso indica de fato, que o ensino jurídico é que restou estagnado nos últimos anos. Senão vejamos:
Existe uma base comum, nas várias análises existentes sobre a situação do ensino jurídico brasileiro contemporâneo. Pensa-se poder
apresentá-la da seguinte forma:
a) O ensino jurídico existente hoje no país, pelo que se depreende
das análises e pesquisas existentes, caracteriza-se por seu tradicionalismo e conservadorismo. É ele, regra geral, um ensino dogmático, marcado pelo ensino codificado e formalizado, fruto do legalismo e do exegetismo.
b) Isso se deve, principalmente, segundo a grande maioria dos autores, à influência do positivismo no pensamento e na cultura jurídica
brasileiros. Ele levou à adoção do método lógico-formal como o adequado para a apreensão da realidade, reduzindo a ciência do Direito
à ciência do direito positivo -a dogmática jurídica -e, consequentemente, o ensino do Direito, ao ensino deste.
c) Esse ensino conservador e tradicional desconhece as reais necessidades sociais, pois, segundo a maioria, se restringe à análise da
legalidade e da validade das normas, esquecendo totalmente a
questão de sua eficácia e legitimidade.
d) Esse tipo de postura levou, segundo alguns, a uma supervalorização da prática, através do judicialismo e do praxismo, esquecendo-se de que a atividade prática é o exercício prático de uma teoria.
Enfatizou-se o saber-fazer em detrimento do por que – fazer de tal
forma.
e) O tipo de aula preponderantemente adotada continua sendo a
aula-conferência. Os currículos são, regra geral, pouco flexíveis e
unidisciplinares – no sentido de que se voltam apenas para as dis-
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ciplinas eminentemente jurídicas (dogmáticas) -e os programas, estanques. (RODRIGUES, 2000, p. 09)

A pós-modernidade3 vem à tona como uma época marcada por desafios profissionais ainda maiores que os de outros tempos. Trata-se de
uma era plural, capitalista, baseada na busca pelo lucro e pela competitividade acirrada, que exige dos profissionais cada vez mais habilidades,
pagando cada vez menos, com um número cada vez maior de pessoas
disputando um único espaço. Diante do atual cenário de verdadeira crise
de valores humanos e sociais, surgem questionamentos quanto ao profissional que temos e teremos. Nesse sentido, Veronese e Oliveira apontam
preocupantes situações:
Quanto às finalidades do ensino jurídico, torna-se importante questionar: que profissionais temos e teremos: reprodutores de uma ideia que reduz a justiça a uma dimensão exclusivamente técnica,
ou indivíduos sedentos de transformação, que compreendem o direito como instrumento que viabilize a construção de uma sociedade verdadeiramente justa. (VERONESE; OLIVEIRA, 2008, p. 56)

Rodrigues ressalta que ‚a atual crise do ensino de Direito é bastante complexa; e múltiplas, são as tentativas de explicá-la, às vezes através
de fórmulas ingênuas e simples‛. De acordo com esse autor, não compreender as múltiplas faces dessa crise, negar seus elementos próprios e vislumbrar como uma ‚crise interna e desvinculada das questões econômi-

3

Entende-se por pós modernidade nesse estudo a compreensão exarada por Bittar (2006, p.
1s): Diz-se existir um momento pós-moderno como a descrição intelectual (filosofia e
sociologia) de um quadro de, mudanças, definido como estado histórico transitivo, marcado
pelo desaparecimento das grandes marcas culturais distintivas da modernidade. Não que
esta leitura represente uma visão decadencial ou cíclica da história, mas que se perceba na
ruptura do viver a sensação e transitiva intertemporal, grande característica do que é o pósmoderno; a não-inauguração de um tempo novo (o que se chama de futuro), com relação a
um tempo velho (o que se chama de passado), é a marca temporal do pós-moderno, na
medida em que não se pode afirmar a modernidade foi expulsa dos quadrantes da vida
contemporânea, assim como não pode se dizer que seja a mesma (ainda que se admita que
seja hiper, super, reflexiva, liquida ou fluida), na medida em que se retém uma
transitividade na ideia de simultaneidade que está perpassando as categorias temporais na
vivência pós-moderna. Trata-se, portanto, de um fenômeno que se manifesta em diversos
níveis (econômico, político, social, institucional, famílias etc.) do relacionamento humano,
exatamente em função de mudanças profundas na caracterização das crenças e dos valores
fundantes das relações que anteriormente sustentava as feições modernas na
intersubjetividade.
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cas, sociais e culturais‛ são problemas centrais, sendo que compreendê-la
exige ‚uma análise integral, dialética, que permita compreender essas realidades‛ (RODRIGUES, 2005, p. 34).
Não é possível ficarmos prostrados diante de um universo acadêmico que se resume a leitura de dispositivos legais, sem nenhuma associação com a realidade, onde se formam muitos alienados, despreparados
para o mundo, inertes na sociedade onde vivem. Não é mais possível,
com as mesmas práticas desatualizadas e desconexas de outrora, sonhar
com o novo, acreditar que ele pode acontecer. Novas visões, reflexivas,
críticas e pautadas no real, no social, podem ser a chave deste mundo que
grandes conquistas para o novo século que se inicia.
Um olhar para o futuro: a necessidade de se (re) pensar o fenômeno
jurídico e desenvolver novas habilidades e competências
Apesar de muito se falar a respeito das crises4 do ensino jurídico e
dos grandes desafios que perduraram ao longo dos anos, pouco se tem
feito a verdadeiramente romper com as visões engessadas, que evitam a
mudança, bitolam as visões e empobrecem o conhecimento e o que de
bom se pretende extrair dele.
Para o professor Rodrigues (2000, p. 06-28), a solução para tudo isso está em uma reforma profunda na própria ciência do direito. Porém, é
necessário ter em mente que não é apenas o Direito que pode solucionar
um problema que é eminentemente de toda a sociedade. Ainda, convém
ressaltar:
Para que se possa ter um ensino transformador, é necessário que
ele deixe de ser um aparelho ideológico do Estado – mera instância
reprodutora – e se transforme em uma instância orgânica de cons-

4

De acordo com Comparato (2010, p. 545, VII), ‚radical do étimo grego – krei ou kri, o qual
corresponde do latim a cerno, é o mesmo do verbo krinô, que possui duas séries de
significados: 1 separar, discernir, selecionar e escolher; 2 decidir, solucionar, julgar. Krisis
significa, assim: 1 ação ou faculdade de distinguir ou discenir; 2) ação de escolher, eleição; 3
ação de separar e, figurativamente, dissentir ou contestar; 4 decisão ou julgamento. O
vocábulo assumiu desde Hipócrates, na língua grega, a conotação de mudança súbita,
desequilíbrio ou ruptura. No tratado dos ares, das Águas e dos Lugares, o pai da Medicina
denominou Krisis o momento preciso em que é possível discernir a doença e desvendar a
sorte do doente‛.
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trução de um novo imaginário social criativo comprometido com
os valores da maioria da população. Sua vinculação maior deve ser
com a sociedade e não com os interesses dos grupos que detêm o
poder do Estado. (RODRIGUES, 2005, p. 35s)

De tal maneira, evidente que a crise no ensino do direito está relacionada com a falta de comprometimento daqueles que estão envolvidos
no processo para com o cumprimento dos papéis sociais a serem desempenhados pelos alunos, para com uma consciência de mudança social, de
exercício da defesa dos direitos e das garantias fundamentais do ser humano e dos outros seres.
Paulo Freire, ao tratar do assunto, expõe o seguinte dilema:
Essa posição transitivamente crítica, implica um retorno à matriz
verdadeira da democracia. Daí ser esta transitividade crítica característica dos autênticos regimes democráticos e correspondente a
formas de vida altamente permeáveis, interrogadoras, inquietas e
dialogais, em posição as formas de vida ‚mudas‛, quietas e discursivas das fases rígidas e militarmente autoritárias como infelizmente vivemos hoje no recuo que sofremos e que os grupos usurpadores do poder pretendem apresentar como um reencontro com a
democracia. (FREIRE, 2002, p. 70)

Compreende-se que sem essa transformação, os futuros operadores do direito não conseguirão acompanhar a sociedade pós-moderna. É
preciso desvincular-se do dogmatismo no ensino para que se concretize o
repensar o fenômeno jurídico em uma perspectiva cidadã.
Segundo Bittar, muito da crise do ensino se deve à própria sociedade capitalista e extremamente consumista em voga atualmente. Expõe
o autor:
O ensino jurídico, mercadurizado, tornado objeto de fetiche consumista, ou como forma de ascensão social rápida se converteu em
um ensino forjado a partir das exigências de heteronímia de mercado. Por isso sua função preparatória formativa se minimiza em
uma função instrutória deformativa, e faculdades de direito se tornam, não raro fábricas de adestramento no lugar da preparação para a emancipação, pratica-se adestramento (que se faz como com
ratos de laboratório, por condicionamento) aos imperativos do
mercado, as exigências imediatistas. (BITTAR, 2006, p. 28)

Em que pesem as surpreendentes palavras e ao estonteante comparativo acima mencionado, é notório que a crise vislumbrada no ensino juCidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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rídico decorre muito dessa visão que resume o estudante em mero reprodutor, objeto de treino, de moldagem, de infinitos erros e acertos. As
marcas de tais despautérios estão sendo vislumbradas no despreparo do
egresso para universo multicultural, multifuncional, que se apresenta.
Machado (2009, p. 177), leva-nos a refletir, no sentido de que as
instituições jurídicas e seus aplicadores somente conseguirão cumprir sua
missão constitucional de defender o regime democrático ‚se puderem
aprofundar, simultaneamente, a defesa da legalidade, a participação popular e a igualdade socioeconômica no âmbito da sociedade civil‛.
Instalar essa nova visão no Brasil é ato extremamente complexo.
Afinal, são quase duzentos anos de ensino jurídico, cujo molde, em síntese, deve ser substituído, e, em grande parte, esquecido. A mudança de
paradigma decorre no momento político, social e econômico hoje vivenciado. São outros tempos, outras perspectivas e o atrelar a continuidade
de submissões, desigualdades, injustiças, é omitir-se da possibilidade que
temos nas mãos em revolucionar o mundo, torná-lo mais isonômico, mais
sensível à sociedade, à união que influencia a fraternidade entre os seres.
Segundo Warat:
A função tradicional dos juízes aplicando a lei começa a ser substituída por outra em que os juízes ajudam as partes a compor os diferentes relatos do conflito; relatos que brotam espontaneamente
das circunstancias, e com escassas ou mínimas referências normativas se constrói uma concepção do conflito, sem nenhuma consideração previa, principalmente de caráter normativo ou temático. Estou falando da mediação ou conciliação como uma nova cultura jurídica, baseada nas situações conflitivas, um tratamento onde o lugar do juiz fica vazio e é sucessivamente ocupado pelas vozes e desejos das partes, como um modo de lidar com o inesperado e transformar o conflito que os toma desde eles mesmos e não a partir dos
referentes tóxicos de um sistema de normas, em lugar de métodos
de interpretação normativos, desejos. Um novo paradigma jurídico
baseado numa psicoterapia das situações afetivas. Os juízes do futuro, os juízes cidadãos devem entender mais de situações, de gente e de alteridade do que de normas. Essa é uma das apostas de
Contradogmáticas. (WARAT, 2004, p. 99)

Sob essa perspectiva, cabe frisar interessante contribuição mencionada por Bittar, a fim de sintetizar algumas ‚tendências e conceitos vanguardistas que possuem forte potencial revolucionário, (...) trazendo con-
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tribuições para a pós-modernidade do ensino jurídico‛, entre as quais,
menciona:
a) no lugar do ensino centrado no professor – leitor, o ensino voltado para a interação aluno-professor;
b) no lugar do ensino calcado nas verdades da ‚lei‛, clara demonstração da influência positivista sobre o saber jurídico, o estudo crítico e ético-social do fenômeno;
c) no lugar do ensino monolítico, condensado no cristalizado conjunto dos valores das carreiras jurídicas, a formação educacional
mais ampla, que, inclusive, prepara para a cidadania;
d) no lugar de projetos pedagógicos de forte concentração profissional, propostas de intensificação de formação humanista do operador do Direito;
e) no lugar da pedagogia vertical, centrista e verbal do docente (elocuções magistrais dos lentes catedráticos), o interesse pelas propostas lúcidas interativas, dinâmicas e alternativas de ensino/aprendizagem do Direito;
f) no lugar de grades curriculares centradas no exclusivismo da ciência do direito, a incorporação de novas disciplinas capazes de
despertar habilidades diversas no operador do Direito (Criatividade, Informática Jurídica, Psicologia da Negociação, Estudos da Realidade Brasileira etc.);
g) no lugar de conteúdos programáticos enfocados na especialização temática, e no exclusivo metodológico, a interdisciplinaridade
dos saberes jurídicos, inclusive entre teoria e prática;
h) no lugar das metodologias de ensino formais (exposição, leitura
de código etc.), abertura de campos para a invasão de novas metodologias que priorizam a ação e a interação ( Internet, Power Point,
cursos a distância, laboratório de prática jurídica interativo, atendimento à população, prestação de serviços jurídicos à sociedade,
ações de cidadania, projetos de discussão grupal, pesquisas institucionais, convênios de cidadania com órgãos públicos, monografias
etc.);
i) no lugar de cursos-padrão, centrado no positivismo jurídico,
maior aderência do curso às peculiaridades regionais, locais (urbanas ou rurais), bem como às necessidades profissionais, ao mercado
de trabalho e às condições socioeconômicas específicas;
j) etc. (BITTAR, 2006, p. 10s)

Sem essa transformação, o Direito torna-se cada vez mais afastado
daqueles aos quais e, pelos quais, fora criado: as pessoas. Não se pode
admitir uma ciência com tanto poder e com funções tão relevantes esteja
inserida apenas em livros que são lidos por uma minoria seleta, e que
muitas vezes, nem por essa são compreendidos.
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Qualquer tentativa consequente de romper com aquele modelo didático – pedagógico tradicional que apontávamos anteriormente,
tecnicista e dogmático, deverá partir também de um rompimento
com os paradigmas axiológicos que tornam o ensino jurídiconormativo e mero reprodutor das relações de poder vigentes. (...)
Essa ruptura epistemológica, na verdade, deve dar-se tanto do ponto de vista das clássicas concepções do direito, quanto da metodologia empregada por sua ciência. (MACHADO, 2009, p. 233)

Deve ser resgatado o sentido axiológico existente na criação do Direito. A partir de tal encontro, devem ser escamoteados os abusos que atualmente se tornaram ‘comuns’ na sociedade capitalista. Segundo Warat:
Ignora-se o abuso estatal dos direitos, a castração estatal de nossa
personalidade, de nossos interesses e necessidades. Existe uma denegação generalizada dos excessos a normatividade estatal. Escamoteia-se, por um lado, a existência de uma sociedade que vai sendo dia a dia tomada pelas leis. Dissimula-se, por outro lado, o uso
absoluto que o Estado faz da lei positiva em nome dos interesses da
sociedade, dos interesses do povo. (...) O Direito aparece, então
como um lugar tópico e utópico inabalável que justifica a normatização total de tecido social. Um discurso ‚uterino‛ de socialização,
um feitiço que instala, na sociedade, a ilusão de um lugar simultaneamente protetor dos interesses da sociedade e as liberdades pessoais. Em ambos os casos, é sempre o indivíduo visto como um selvagem potencialmente perigoso, como um culpado potencial que
deve ser vigiado pelo Estado e pelo Direito. (WARAT, 2004, p. 207)

Ademais, muito antes do ensino superior, essa transformação intelectual também é importantíssima. Mas sábias palavras de Freire:
(...) O que coloca à educadora ou ao educador democrático, consciente da impossibilidade da neutralidade da educação, é forjar em si
um saber especial, que jamais deve abandonar, saber que motiva e
sustenta a sua luta: se a educação não pode tudo, alguma coisa
fundamental a educação pode. Se a educação não é a chave das
transformações sociais, não é também simplesmente reprodutora
da ideologia dominante. O que quero dizer é que a educação nem é
uma força imbatível a serviço da transformação da sociedade, porque assim eu queria, nem tampouco é a perpetuação do ‚status quo‛ porque o dominante o decrete. O educador e a educadora críticos não podem pensar que, a partir do curso que coordenam, ou do
seminário que lideram podem transformar o país. Mas podem demonstrar que é possível mudar. E isto reforça nele ou nela a importância de sua tarefa político-pedagógica. (FREIRE, 2000, p. 126-127)
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Alterar o ensino jurídico de tendências dogmáticas para visões dialéticas com bases isonômicas, democráticas pode ser o início para que
possamos também conscientizar os docentes da necessidade que se envolvam nesse processo, que acreditem nele, que façam mais do que os solicita um ensino tradicional. O Estado, as universidades, a sociedade, docentes, discentes, enfim todos os envolvidos no processo educacional devem ter claras as novas exigências para o ensino deste século.
A formação de um sujeito atuante, envolvido no processo, que saiba atrelar teoria e prática, com olhar social de transformação, é primordial e disso decorre um envolvimento total, um compromisso com a realidade. Acerca da capacidade de mudança, de intervenção na realidade,
Paulo Freire preconiza:
(...) Constatando, nos tornamos capazes de intervir na realidade, tarefa incomparavelmente mais complexa e geradora de novos saberes do que simplesmente a de nos adaptar e ela. É por isso também
que não me parece possível bem aceitável a posição ingênua ou,
pior, astutamente neutra de quem estuda, seja o físico, o biólogo, o
sociólogo, o matemático, ou o pensador da educação. Ninguém
pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra. Não posso estar no mundo de luvas nas mãos constatando apenas. A acomodação em mim é apenas caminho para a inserção,
que implica decisão, escolha, intervenção na realidade. Há perguntar a serem feitas insistentemente por todos nós e que nos fazem
ver a impossibilidade de estudar por estudar. (FREIRE, 2000, p. 86)

Por tais motivos, é necessário repensar o fenômeno jurídico, o ‚devir do ensino jurídico‛, com a criação de novas Teorias do Direito, que incluam em seu núcleo a luta pela democracia, pela justiça social:
A análise da questão do método da ciência do Direito, quando se
fala da crise do ensino jurídico, é fundamental, pois não basta mudar a forma de ensinar o Direito. É necessário mudar a forma de
apreendê-lo, para que se possa então conhecê-lo. É necessário mudar a teoria jurídica para poder colocá-lo a serviço da Democracia e
da Justiça Social. (...) Só a partir de novas teorias do Direito pode-se
repensar o ensino jurídico. Não há como mudar estruturalmente o
ensino do Direito se não se revolucionar a própria teoria jurídica
dominante; mudanças cosméticas não bastam. É necessário implodir a estrutura existente e construir uma nova. (RODRIGUES, 2000,
p. 16)
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Um novo olhar, para um mundo universal, projeta-se e requer espaço. A reflexão perpassa os muros da universidade e chega até a sociedade com ares de exigência. O acesso à justiça, a solidariedade, os ideais
liberdade, igualdade e fraternidade passam a ser pautas das discussões
neste início de século e, o ensino jurídico não pode ficar em silêncio, devendo ser repensado, novos moldes, novos objetivos.
Frisa-se, aqui, o enunciado de Morin:
A educação do futuro deverá ser o ensino primeiro e universal,
centrado na condição humana. Estamos na era planetária; uma aventura comum conduz os seres humanos, onde quer que se encontrem. Estes devem reconhecer-se em sua humanidade comum e ao
mesmo tempo reconhecer a diversidade cultural inerente a tudo
que é humano. (...) Conhecer o humano é, antes de mais nada, situá-lo no universo, e não separá-lo dele. Todo conhecimento deve
contextualizar seu objeto, para ser pertinente. ‚Quem somos?‛ é inseparável de ‚Onde estamos?‛, ‚De onde viemos?‛, ‚Para onde vamos?‛ (...)
Interrogar nossa condição humana implica questionar primeiro a
nossa posição no mundo. O fluxo de conhecimentos, no final do século XX, traz nova luz sobre a situação do ser humano no universo.
Os progressos concomitantes da cosmologia, das ciências da Terra,
da ecologia, da biologia, da pré-história, nos anos 1960-1970, modificaram as idéias sobre o Universo, a Terra, a Vida e sobre o próprio
Homem. Mas estas contribuições permanecem ainda desunidas. O
humano continua esquartejado, partido como pedaços de um quebra-cabeça ao qual falta uma peça. (MORIN, 2003, p. 47)

A sala de aula, assim, não deve mais ser vista como uma cela, as
leis como um castigo, artigos como a fonte singular do conhecimento jurídico. O egresso deve levar consigo a certeza de que pode mais do que
lhe fora dito em sala de aula. Disso decorre a confiança na profissão, o
desejo de ser mais do que um espectador, ser protagonista de mudanças,
de transformações sociais, de um mundo, para um mundo melhor.
E este reconhecimento da sociedade é imprescindível para a ciência
jurídica. Bordieu e Passero bem descrevem essa necessidade no seguinte
trecho:
Um sistema de ensino deve, para preencher sua função social de
legitimação da cultura dominante, obter o reconhecimento da legitimidade de sua ação, ao menos sob a forma do reconhecimento da
autoridade dos mestres encarregados de inculcar essa cultura.
(BORDIEU; PASSERO, 1992, p. 135)
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Outrossim, como bem assegura Rodrigues:
(...) talvez só haja uma saída: a construção de discursos marginais –
que propiciem visões alternativas, novas teias simbólicas, novos
imaginários e novas utopias – que permitam o repensar do Direito
e do ensino jurídico a partir de novas categorias. Fora disso acredita-se que há poucas ou nenhuma perspectiva. Ou melhor, há uma:
a estagnação e perpetuação do tradicionalismo e do conservadorismo reinantes. (RODRIGUES, 2000, p. 20)

Diante de todo o exposto, o que se observa como solução para que
o ensino jurídico brasileiro assuma novas práticas, e cumpra sua função
eminentemente social e emancipadora dos direitos fundamentais, é a reformulação de todo o sistema, um devir integral como regra5. Para Lyra
Filho:
O direito se faz no processo histórico de libertação enquanto desvenda precisamente os impedimentos da liberdade não-lesiva aos
demais. Nasce na rua, no clamor dos espoliados e oprimidos e sua
filtragem nas normas costumeiras e legais tanto pode gerar produtos autênticos (isto é, atendendo ao ponto atual mais avançado de
conscientização dos melhores padrões de liberdade em convivência) quanto produtos falsificados (isto é, a negação do direito do
próprio veículo de sua efetivação, que assim se torna um organismo canceroso, como as leis que ainda por aí representam a chancela da iniquidade, a pretexto da consagração do direito). (LYRA
FILHO, 1982, p. 312)

O ensino individual, sem perspectivas para o mundo, não é efetivo, tampouco qualitativo. Saber o direito positivado, sem suas implicações para com a sociedade é desacreditar nossos jovens de suas potencialidades, desmerecendo-os a meros propagadores de teorias, como se não
possuíssem a capacidade de contrariá-las, de melhorá-las.
Para isso, toda uma realidade precisará ser modificada, cedendo
lugar para argumentos de transformação inovadores, onde os sonhos são

5

Segundo Streck (2004, p. 274) ‚(...) Para essa (difícil e urgente) tarefa de desocultação é
preciso buscar o acontecimento em que estamos sempre apropriados (Ereignis), conduzindo
o discurso jurídico ao próprio Direito, tornando-o visível, denunciando a ‚baixa constitucionalidade‛ e deixando aparecer o sentido transformador do novo modelo de Estado Democrático de Direito, naquilo que se entende por força normativa e constitucional dirigente‛.
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possíveis. Segundo Rodrigues, é preciso que o ser humano sonhe, para
que consiga transmutar a própria realidade:
O homem só conseguiu evoluir e mudar a realidade, no decorrer
da história, no momento em que começou a sonhar. O novo não
pode ser fruto do passado, do velho e do ultrapassado. O novo
sempre é fruto dos sonhos e das utopias daqueles que têm a coragem de ultrapassar o instituído, jogando-se no desconhecido.
(RODRIGUES, 2000, p. 18)

Também Nietzche, em seu tempo, já propunha ideários de desapego a conservadorismos:
É preciso testar a si mesmo, dar-se prova de ser destinado a independência e ao mando, e é preciso fazê-lo no tempo justo. Não se deve fugir às provas, embora sejam porventura o jogo mais perigoso
que se pode jogar e, em última instância, provas de que nós mesmos
somos as testemunhas e os únicos juízes. Não se prender a uma pessoa: seja ela a mais querida – toda pessoa é uma prisão e também um
canto. (...) Não se prender a uma ciência: ainda que nos tente com os
mais preciosos achados, guardados especialmente para nós.
(NIETZCHE, 2005, p. 144)

Morin (2000), refere-se aos sete saberes necessários à educação do
futuro e dentre eles, refere-se à cegueira. Nesse saber tem ele completa razão em suas reflexões, eis que, a história lhe dá os fundamentos para tais
afirmativas. Se não, como explicar que com o passar dos anos, muitas
verdades não são mais verdades, a terra deixa de ser quadrada, voar já
não é coisa apenas para os pássaros, chegar à lua não é algo impossível,
enfim, tantas situações que nos fazem pensar: o que é o real conhecimento? Em um piscar de olhos, o que tínhamos como absoluto, passa a ser
um erro, um equívoco, tropeços, muitas vezes, trazidos pela própria ignorância.
Ainda, para Morin, há a necessidade de dar ao ser humano uma
consciência de que faz parte do universo, e que, nesse mundo, as pessoas são
frutos de uma história que se espelha com a de todos: de lutas, de perdas,
de vitórias, de sonhos, de tristezas. Por isso, não se pode olvidar a relação
que ser humano possui com o resto do universo, ninguém está alheio a
crise planetária oriunda do século XX, do que se reforça a ideia de objetivos comuns entre todos os seres do planeta. (MORIN, 2000, 16)
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No que tange o enfrentamento das incertezas, Morin leva-nos ao entendimento de que se deve estar preparado para aquilo que pode vir a
ocorrer, sem duvidar de que de fato pode acontecer. Vale citar o seguinte
trecho:
Seria preciso ensinar princípios de estratégia que permitiriam enfrentar os imprevistos, o inesperado e a incerteza, e modificar seu
desenvolvimento, em virtude das informações adquiridas ao longo
do tempo. É preciso aprender a navegar em um oceano de incertezas em meio a arquipélagos de certeza. (MORIN, 2000, p. 17)

Isso resume que, além de preparar os acadêmicos do curso de Direito para o esperado, deve-se prepará-lo para lidar com a aquilo que sequer se poderia esperar, ou seja, uma formação que vai além do previsível, e por assim ser, é completa, exige organização crítica de ideias, um
ser pensante, capaz de interagir com as adversidades e superá-las, pois
possui preparação para tal. Como expressa Drummond, é perceber que:
No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do
caminho, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas
tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha
uma pedra tinha uma pedra no meio do caminho no meio do caminho tinha uma pedra. (DRUMMOND, 1930)

Não se sabe muitas vezes qual a pedra, ou qual o caminho, mas
que existe isso não se pode negar, sendo que devemos estar preparados
para que não ocorram tropeços, causados pela certeza, que traz a falsa ideia de segurança e credibilidade por vezes inexistente.
Morin convoca seus leitores à cidadania, à antropo-ética:
A ética não poderia ser ensinada por meio de lições de moral. Deve
formar-se nas mentes com base na consciência de que o humano é,
ao mesmo tempo, indivíduo, parte da sociedade, parte da espécie.
Carregamos em nós esta tripla realidade. Desse modo, todo desenvolvimento verdadeiramente humano deve compreender o desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações
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comunitárias e da consciência de pertencer à espécie humana.
(MORIN, 2000, p. 16)6

Conclusão
A partir das considerações expostas nesse trabalho, não se pode
negar que muitos autores propõem uma reflexão sobre a educação jurídica em toda sua amplitude e complexidade e os debates adentram a necessária mudanças de paradigmas.
Todavia, percebe-se que o caminho é longo, eis que requer revisão
de conceitos, estudos que demonstrem as origens da crise, que identifique os meios de vencermos os desafios ora expostos, que proporcionem e
alimentem a consciência crítica quanto às características do mundo moderno. Além disso, saber que existem muitas habilidades e competências
a serem desenvolvidas, tanto a Instituições de Ensino, quanto para, docentes, discentes e sociedade visando à inovação necessária ao enfrentamento dos novos tempos.
Assim, é preciso perceber que o ensino do Direito também não pode permanecer estagnado, dogmático, pautado por motivos e argumentos que há muito perderam o sentido. É preciso refletir, falar e aplicar um
novo modelo de ensino, um que apresente apaixonante e plural, que vença a cegueira, as mediocridades e esteja sempre aberto às mudanças e
concatenado aos anseios da sociedade.
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28. GUARANI CHIRIPA: OESTE CATARINENSE –
UMA REGIÃO DE CONFLITOS
José Valderi da Silva
Arlene Renk

Introdução
Este artigo busca estudar o processo de colonização da região oeste
de Santa Catarina e os conflitos historicamente existentes neste território,
mais especificadamente as disputas de terras entre colonos e indígenas
guarani. A ênfase recai em uma área localizada entre os municípios de
Saudades-SC e Cunha Porã-SC, denominada Araça’i, que perdura por aproximadamente um século e que atualmente encontra-se dependente de
decisão judicial. Enquanto isso, agricultores e indígenas amarguram-se na
ansiedade de ver seus direitos atendidos, vivendo diariamente com a incerteza da decisão e a angústia da espera.
Na região oeste de Santa Catarina estão localizados os municípios
de Cunha Porã e Saudades. Entre estes municípios situa-se a área que atualmente encontra-se litígio entre colonos agricultores e índios guarani.
De acordo com Werlang (2005), já no séc. XV esta região era disputada por Portugal e Espanha1 e, no século XIX, por Brasil e Argentina. Até
aquele momento, o governo brasileiro apenas tinha a preocupação de
promover ações visando garantir a posse do território, não sendo prioridade o desenvolvimento econômico e social da região. Posteriormente o
conflito territorial se estabelece entre os estados brasileiros de Santa Cata-
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Doutora em Antropologia, orientadora.

O Tratado de Tordesilhas de 1494 assinado entre Portugal e Espanha que dividia o
território americano e estabelecia os limites de ocupação, mas que colocou a região onde se
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rina e Paraná, o que indica ser uma região estratégica para os interessados.
Em relação ao povoamento deste espaço, Piazza (1994, p. 23) aduz
que este território está intimamente ligado ao processo de descobrimento,
ainda em seus primórdios, e aos ciclos marítimos ibéricos. Segundo o historiador, ‚já em 1500, o litoral de Santa Catarina é debuxado no mapa de
Juan de la Cosa, difundido na Europa‛ (PIAZZA, 1994, p. 23).
Os conflitos não se limitaram às contendas internacionais. Werlang
(2006) e Poli (1989) apresentam as disputas entre os Estados do Paraná e
Santa Catarina, pela indefinição dos limites territoriais, o que não esgotou
o ‚estoque de conflitos‛. Internamente, travaram-se outros, como aqueles
entre colonizadoras e agricultores em relação aos indígenas e caboclos.
Estes, com modo de vida tradicional, estabelecidos na área, foram expulso das terras para dar lugar ao novo povoamento, caracterizado como
uma migração para colonização que apresentava características incompatíveis com os grupos estabelecidos.
Colonização
Os limites entre Paraná e Santa Catarina foram acordados em 1916,
e uma das primeiras medidas do governo catarinense ao incorporar o agora nominado território do oeste catarinense foi o da criação do município de Chapecó, de ancho espaço físico, e incentivo à instalação de dezenas de companhias colonizadoras, recrutando os povoadores desejados.
Estes eram os colonos, isto é, os agricultores descendentes de europeus
do Rio Grande do Sul, com valores e práticas agrícolas diferenciadas dos
camponeses caboclos aqui estabelecidos. Pouco além do incentivo à colonização fora feito pelo governo. Deixou às expensas dos agricultores a
construção da infraestrutura das comunidades e vilarejos a serem instalados que orgulhavam-se do ‚espírito comunitário e associativo‛ à medida que supriam as carências e deficiências, gerando o que Bourdieu nominou por ‚virtudes étnicas‛ (RENK, 2000).
O estado de Santa Catarina, ao assinar o acordo de 20 de outubro
de 1916, comprometeu-se a respeitar e revalidar as concessões de terra
feitas até então pelo estado do Paraná. No entanto, o estado vizinho continuou fazendo concessões após esta data, de que modo em 1917 expediu
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95 títulos, a maior parte deles na área pertencente a Santa Catarina
(RENK, 2006).
As concessões feitas pelo estado do Paraná em terras catarinenses
foram regularizadas, pelo governo catarinense através da Lei 1.181, de 4
de dezembro de 1917, determinando que ‚todos os possuidores de terras
com títulos expedidos pelo Paraná, na zona contestada, ficam obrigados a
registrá-los, no prazo de dois anos, a contar de primeiro de janeiro de
1918‛.
Esse território, no entanto, até meados do século XX era ocupado
pelos povos indígenas e por luso-brasileiros, também chamados caboclos.
As companhias colonizadoras, para efetivar seus empreendimentos, procederam a ‚limpeza das áreas‛, com o deslocamento compulsório das
populações nativas, para posterior venda aos agricultores de origem alemã e italiana, vindos do Rio Grande do Sul para colonização e exploração
da madeireira.
Outro elemento tornava a situação da região oestina mais complexa. Trata-se das concessões feitas pela Colônia Militar do Chapecó2, cujo
domínio foi regularizado pela Lei 1.511, de 26 de outubro de 1925. Posteriormente, o Decreto 46, de 11 de julho de 1934, reconheceu a validade de
todos os títulos distribuídos pela Colônia Militar e pelo governo catarinense.
Ainda, na região oeste, no início do século XX, havia vasto território ocupado por um pequeno número de habitantes que não possuía a
propriedade da terra e que explorava a ‚terra de ninguém‛ ou ‚terra devoluta‛, ali praticando a agricultura de subsistência, sendo comum a migração dentro da própria área (WERLANG, 2006).
O fato de a região ser habitada por posseiros, predominantemente
caboclos e indígenas, não obstou que o governo catarinense iniciasse a
concessão das terras. Sabia dos conflitos que indubitavelmente se travariam em razão da expulsão da população que vivia nessas terras. Assinala
Werlang (2006) que o estado catarinense se comprometeu, por contrato
firmado com a empresa colonizadora Brazil Development, em janeiro de
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1922, a garantir a ordem e a desembaraçar as terras de pretensões infundadas de terceiros3.
Apesar de alguns posseiros reivindicarem suas terras frente ao governo do estado, todos os pedidos foram indeferidos ainda no ano de
1919, sob o argumento de que tais terras não se caracterizavam como devolutas, pois encontravam-se dentro das grandes concessões realizadas
pelo governo catarinense. Desta forma, os posseiros estavam destituídos
do direito de requerê-las.
A dificuldade de acesso ao título da terra era evidente; a intenção
do Estado catarinense, ao não o conceder, também. Em 5 de março de
1925, lança o Decreto 21, determinando que o prazo para regularização
das ‚posses criminosas‛ era 31 de dezembro de 1925. Caso essa não ocorresse, a medida tomada pelo Estado seria o despejo.
Há de se compreender que dez meses significavam um lapso curto
de tempo, visto que a maioria dos posseiros não conhecia os trâmites legais para requerer a posse, o que revela a intenção do Estado catarinense
de promover o despejo dos posseiros, amparado legalmente
(WERLANG, 2006, p. 33).
Para promover a colonização, bem como para estimular a densidade populacional da região oeste, o governo adotou diferentes políticas,
dentre elas pode-se destacar a concessão de terras às empresas colonizadoras, como contrapartida pela construção de estradas. Dentre as empresas que se beneficiaram com esta negociação, encontram-se a Empresa
Construtora e Colonizadora Oeste Catarinense, Bertaso e Maia e a Brazil
Development and Colonization Company, subsidiária da Brazil Railway
Company4.
Não diferente dos dias atuais, alguns personagens se destacam e
exercem influência na sociedade e nas decisões dos próprios governos.
Nas primeiras décadas da colonização do oeste do Estado, destaca-se José
Rupp no cenário político, com quem o governo catarinense assinou inú-

3

Ao se referir a terceiros, o Estado catarinense insinua serem as populações caboclas e
indígenas que viviam nessa região.
4

Brazil Railway foi a empresa norte-americana responsável por construir a estrada de ferro
conhecida como Ferrovia do Contestado.

426 § Silvana Winckler, Reginaldo Pereira e Marcelo Markus Teixeira (Orgs.)

meros contratos que tratavam da prática de extração da erva-mate, construção de estradas, venda de madeiras e colonização de terras
(WERLANG, 2006, p. 36).
Dentre os contratos firmados entre José Rupp e Santa Catarina merecem destaque o datado de 10 de setembro de 1919, que dispunha sobre
a construção da estrada que ligava Cruzeiro a Passo Bormann, e o contrato assinado em 13 de julho de 1920, que previa a construção da estrada
que ligava Erval Velho ao rio Canoas, em Campos Novos. É importante
destacar que o pagamento pelas estradas abertas era feito por meio de
terras devolutas situadas entre os rios Chapecó e das Antas 5, a começar
das margens do rio Uruguai.
Note-se que eram contratos de grande envergadura para a época, o
que demandava recursos e certa estrutura como máquinas, equipamentos
e mão de obra para realizar o acordado, elementos de que não disponha o
contratante José Rupp. Este recorre a terceiros e, não havendo, à época,
empresa do ramo em Santa Catarina, busca-as no Rio Grande do Sul,
propondo às empresas gaúchas a transmissão dos direitos e vantagens
dispostos nos contratos.
No ano de 1922, Santa Catarina rescindiu o compromisso com a
Empresa Oeste Catarinense e firmou contrato com a empresa Brazil
Railway, rival daquela empresa. Até então havia dois contratos para a
construção das estradas, firmados entre governo de Santa Catarina e a
Empresa Oeste Catarinense, mencionados acima. A obra de Erval VelhoRio Canoas foi concluída em 1923. O segundo contrato encontrava com
50 km construídos. Como pagamento pelas obras realizadas, o estado catarinense repassou à Empresa Oeste Catarinense quatro glebas de terras
que somaram um total de 2.772.835.118 m2. e foram vendidas a agricultores. Segundo estimativas, nessas áreas foram introduzidas aproximadamente 15 mil famílias de agricultores, que migraram do Rio Grande do
Sul a Santa Catarina (WERLANG, 2006, p. 40).
As disputas entre as empresas colonizadoras na região oeste de Santa
Catarina foram acirradas, pois todas ambicionavam efetivar contratos com o
governo de estado para construção de estradas e em troca receber glebas de
terras para explorar a madeira e posterior comercializar dos lotes. O objeto

5

Nesse espaço territorial localizam-se os municípios de Cunha Porã e Saudades.
Cidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...

§ 427

da disputa entre colonizadoras, não será abordado neste momento, por não
ser o foco central do texto. No entanto, faz-se necessário trazer à baila a atuação da empresa colonizadora Companhia Sul Brasil, responsável pela colonização da região onde se localiza o território em litigio6.
A Companhia Territorial Sul Brasil assumiu definitivamente as atividades anteriormente desenvolvida pela Empresa Construtora e Colonizadora Oeste Catarinense Ltda. As terras adquiridas pela referida Companhia situavam-se na região assim delimitada, ao sul pelo Rio Uruguai, ao
leste com o Rio Chapecó e terras da Empresa Bertaso, ao norte com terras
devolutas do Estado e ao oeste com o rio das Antas.
A Companhia Sul Brasil promoveu a comercialização das terras, em
especial a colonos do estado vizinho, o Rio Grande do Sul, os quais adquiriram a propriedade da terra por meio de escritura pública registrada em
cartório e atenderam às exigências atinentes, como o pagamento de impostos, o cadastro no IBRA (Instituto Brasileiro de Reforma Agrária) que agora
responde por INCRA (Instituto Nacional de Reforma Agrária), são sindicalizados como agricultores, muitos dos quais aposentaram-se perante a Previdência Social, cuja contribuição advém dos produtos colhidos nas propriedades dessa gleba nominada de Araça´i, pelos guarani.
Araça´i: a lógica dos colonos
Em julho de 2000, ‚mais de 20 famílias entraram numa área da seção Araça´i (município de Saudades-SC), entre os rios Araçá e Araçazinho, montando um acampamento com barracas de lona à beira de uma
estrada vicinal‛ (TOMMASINO, 2013, p. 423).
São guarani oriundo de diversas terras indígenas kaingang e de áreas urbanas que reivindicam terra ancestral de 2.721 hectares, nominada
terra ancestral Araça´i, impulsionados para conquista de um território
somente guarani. Em abril de 2007, o Ministro da Justiça assina portaria
declarando tradicional a Terra Indígena Guarani do Araça´i , com 2.712
hectares, o que levou os agricultores, e torno de 214 famílias a contestar e
desencadear ações judiciais.

6
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Se, de um lado, os guarani, se valiam da lógica da posse ancestral e o
Tekoháa, os colonos, alegavam terem construídos suas colônias, à medida
em que derrubaram o mato e ‚venceram‛ a natureza. Dessa perspectiva
etnocêntrica, aos seus olhos, valiam os instrumentos legais, isto é, o da escritura. Aliava-se a isso, os valores étnicos do colono ‚de origem‛, isto é, de
descendente de europeu, aquele que transformou as matas em área de cultivo, e dedicação para ‚domar7‚ a terra, quando exigia o empenho de toda
a família, desde o momento em que acessavam a terra, como a construção
da casa, paióis, potreiros, poço, açude e outras estruturas que assegurariam
a família maior conforto e segurança, o que demonstrava que este agricultor tinha ‚animus‛ de permanecer na terra, nela produzir para o que investiu a força de trabalho, que modificou a paisagem, que produz o alimento e
com este alimenta a cidade. Compreende aqui a organização da comunidade, elemento vital para esses agricultores, que compreende a igreja, o salão paroquial, o cemitério e outros espaços de sociabilidade. Na iminência
da perda das terras os agricultores organizaram-se em torno de uma organização chamada Movimento Defesa, Propriedade e Dignidade – Dpd, apoiado por sindicatos e prefeituras locais. As ações tem sido tensas, colocando em campos opostos o CIMI – a Igreja Católica e agricultores e lideranças locais. Ou seja, nesse campo de conflitos, jogam de um lado, o Movimento Defesa, Propriedade e Dignidade e instituições locais, e, de outro,
a Funai e a Advocacia Geral da União e o CIMI.
Os Chiripa
Os guarani chiripa, ao ocupar o Araçaí alegam questões históricas
e culturais. Lá situava-se o Tekohá, isto é, as terras tradicionais que compreendem mais que a materialidade do território. Insere-se o espaço de
modo de vida, a dimensão política e religiosa do grupo. A tentativa de
reconstrução do Tekohá, no entanto, encontrou resistência por parte dos
colonos proprietários que requereram judicialmente a reintegração de
posse. Diante de tal fato, inicia-se uma disputa judicial para a analisar
quem teria direito à posse da terras, visto que ambos argumentam seu direito pelo viés constitucional.
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O Presidente da Fundação Nacional do Índio/Ministério da Justiça
(FUNAI/MJ) criou em setembro de 2000 o Grupo Técnico Terra Indígena
Guarani de Araça´i (GT Araça´i). Os guarani chiripa reivindicam o acesso
às terras tradicionalmente ocupadas, com base no direito respaldo na
Constituição Federal de 1988 que em seu artigo 231, capítulo 03, que assim esclarece sobre o direito dos povos indígenas do Brasil:
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre
as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas,
as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu
bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus
usos, costumes e tradições.
§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se
a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras
indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso
Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.
§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os
direitos sobre elas, imprescritíveis.
§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ‚ad
referendum‛ do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido,
em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.
(Grifo nosso)

Ainda que somente no ano de 1988 os direitos civis, políticos e sociais foram plenamente assegurados, a partir da promulgação da CF/88, os
povos indígenas, caboclos e pequenos agricultores que se encontravam
sem qualquer participação política e econômica da região oeste de Santa
Catarina, vão encontrar em instituições não governamentais como igreja
Católica e o CIMI guarida para reivindicar seus direitos, conforme nos apresenta Tiago Arcego (2017). Foi nesse contexto que surgiram movimentos sociais, tais como o Movimento dos Sem Terra e Movimento dos Atingidos pelas Barragens, com pautas específicas, bem como a organização
dos povos indígenas na recuperação de suas terras ocupadas por posseiros.
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No caso dos indígenas guarani, aqueles que viviam que reivindicavam as terras de Araça´i , após a ação de reintegração de posse pelos
agricultores, encontram-se em um espaço ‚provisorio‛ na Terra Indígena
kaingang denominada Ximbangue, localizada na linha Sede Trentin, interior do município de Chapecó-SC.
O conflito, de longa data, e ao que consta ainda está distante de uma
solução, enquanto o processo, agora judicializado, segue seus trâmites burocráticos, pessoas aguardam uma solução que lhes assegure a aplicação
do conceito ‚bem viver‛ ou ‚viver bem‛, de maneira digna e legal.
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29. JUVENTUDE: CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE E EXERCÍCIO DA
CIDADANIA DA PASSAGEM DO SÉCULO XX PARA O XXI
Débora Vogel da Silveira Dutra

Introdução
Buscar compreender a gama de expectativas da juventude brasileira analisando as possibilidades de construção da sua própria identidade,
bem como o exercício para a cidadania, dentro de um espaço temporal
que estende-se de meados do século XX, mais precisamente da década de
60 para o século XXI, constitui o objetivo do presente trabalho, com análises de contexto mais global para o nacional.
Os elementos que permeiam a história dessa parcela da população
brasileira são fontes relevantes e carregadas de simbolismos que contribuem para uma das possíveis leituras do momento selecionado para análise.
A juventude de forma genérica, independente do seu tempo e espaço, sempre foi capaz de produzir grandes transformações sociais, uma
vez que a mesma, apesar de comumente não se identificar enquanto sujeito ativo da história, promove mudanças através de suas reivindicações,
manifestações e opiniões que tem deixado um legado para as gerações
subsequentes.
Mas de que forma essa juventude pensa sobre e exerce de fato
sua cidadania, especialmente no Brasil? Quais são os elementos possíveis de serem verificados para servirem de análise para esse grande
grupo de cidadãos em constante construção e formação de identidade?
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Conceito e caracterização da juventude
O conceito de juventude pode variar no tempo e espaço, mas sem
dúvida ele é um elo identificador e de coesão entre pessoas que podem
morar em diferentes espaços geográficos.
Segundo o site Educação e Participação, para a Organização das
Nações Unidas, a juventude abrange uma faixa etária que vai dos 15 até
os 24 anos de idade. Já ‚segundo o Estatuto da Juventude do Brasil, é jovem no país todo cidadão com idade entre 15 e 29 anos‛.
O fato é que ser jovem ou encontrar-se na juventude é uma construção de identidade, um sentimento de pertencimento e semelhanças entre as pessoas. Suas aspirações e inseguranças em relação ao futuro profissional, à vida pessoal ou à tudo o que se refere ao seu país e ao seu exercício de cidadania, pode variar sobremaneira em relação ao local estudado.
Os grupos que se formam de jovens ou ainda as chamadas ‚tribos‛
representam atualmente um fortalecimento e compartilhando de opiniões
e sentimentos. No decorrer da história, tal fato já era identificado e os cidadãos reuniam-se por faixas etárias próximas para socializar seu modo
de viver e se sentir fortalecido no coletivo e no individual.
Ainda em relação ao site Educação e Participação, o mesmo cita Pierre Bordieu (1978) em uma análise direta acerca da juventude quando
define que ‚aquilo que para uma geração 1 foi uma conquista de toda
uma vida é dado imediatamente à geração 2. (...) a velhice também é um
declínio social, uma perda de poder social‛.
Portanto, a juventude mesmo que efêmera, além de deixar marcas
e saudades, deixa um legado para as gerações que vão atingindo a mesma faixa etária, servindo como um relato de experiências e um indicativo
dos erros que podem ser evitados.
A juventude pelo mundo
As perspectivas que a juventude alimenta em pleno século XXI são,
em grande medida, bem diferentes daquelas que as pessoas nessa mesma
faixa etária tinham no século XX, principalmente nas décadas de 60 em
diante.
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Tal fato se deve, em grande parte, ao contexto global e seus reflexos regionalizados, do ponto de vista econômico, político e social. Isso
significa que, os anseios dos adolescentes também sofrem alterações como uma reação em cadeia dos acontecimentos objetivos e subjetivos que
permeiam suas vidas no cotidiano.
Além disso, sem dúvida, a revolução tecnológica que a informática
e a internet provocou da passagem dos séculos XX para o XXI influenciou
sobremaneira na forma como essa população jovem vê o mundo e como
se enxerga dentro dele.
Nas décadas de 60 até o final do século XX, um número expressivo
de jovens e adolescentes que viveram aquele período passaram por experiências de transformação social mundial e local. Pelo mundo afora, revoltas, protestos e todo tipo de rebelião se desencadeava tendo como protagonistas pessoas de uma faixa etária baixa. Esses atores sociais lutavam
em sua grande maioria por mudanças no status quo, reivindicavam seus
direitos muitas vezes corrompido pelos representantes do Estado, e acima de tudo, ganhavam visibilidade e percebiam-se enquanto agentes históricos transformadores e conhecedores de sua força coletiva.
Movimentos estudantis varriam a Europa tendo uma estreita ligação com rebeliões de cunho político e econômico articuladas por sindicatos e partidos políticos que criticavam os Estados e pretendiam reverter a
ordem vigente.
Acadêmicos de diversos cursos e universidades europeias engajaram-se nos movimentos de massa, tendo como ápice o ano de 1968 e todas as repercussões por ele deixadas. Somados aos estudantes, trabalhadores também uniram forças para reivindicar seus direitos.
Na França em 1968, como uma reação em cadeia dos clamores pelas mais diversas liberdades, entre elas a sexual e a de opinião, uma multidão de jovens estudantes insatisfeitos com as imposições acadêmicas,
que não tendiam a ampliar os direitos que essa massa estudantil almejava, organizou barricadas e lutou literalmente com ‚pedras na mão‛ e frases de ordem que ficaram marcadas na história, como ‚É proibido proibir‛.
No contexto francês, o governo estava concentrado nas mãos do
general Charles De Gaulle, que também era altamente criticado por suas
condutas autoritárias, e indesejado por grande parte dos estudantes e
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trabalhadores que aderiram às lutas e ampliaram o movimento que inicialmente era estudantil.
Obviamente que todos esses acontecimentos que foram eclodindo
pela Europa afora para chegar até a América, encontravam-se contextualizados dentro de uma rivalidade histórico e acirrada dos dois blocos de
poder que disputavam o controle mundial: o bloco capitalista, liderado
pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela ex-União Soviética. Esses países, inimigos declarados após o fim da segunda guerra mundial, iniciaram uma disputa política, econômica, social e principalmente
ideológica que ficou conhecida como Guerra Fria.
Jovens participaram da Segunda Guerra em todos os países envolvidos. Um grande número deles morreu em batalhas ou em decorrência
delas. Aqueles que sobreviveram e carregaram as marcas desse grande
conflito, posteriormente já não tão jovens, contribuíram em seus países
para a defesa da paz afim de evitar uma nova grande guerra.
Assim, no decorrer dos anos 60, décadas após o segundo grande
conflito mundial e na vigência da Guerra Fria, a disputa ideológica que se
estabeleceu, entre o socialismo e o capitalismo refletiu diretamente nos
conflitos mais regionalizados e nas transformações que foram se delineando pelo mundo afora.
Do ponto de vista cultural, Woodstock, o grande festival de música
que aconteceu em agosto de 1969, representou um marco e tornou-se um
símbolo de protesto e de ruptura com a ordem e os padrões estabelecidos. Jovens de diferentes idades participaram desse grande movimento,
protestando e clamando por mais liberdade e menos preconceito.
Era preciso romper barreiras, deixar para trás pensamentos conservadores e inovar em todos os sentidos. A libertação sexual e os direitos que as mulheres foram conquistando nesse período, não só de oficialmente divorciar-se e dar fim à um casamento muitas vezes arranjado e
de aparências, bem como a grande revolução que a pílula anticoncepcional introduziu na vida sexual feminina, representou uma mudança de
hábito, de cultural e na forma como o sexo feminino era visto na sociedade.
Muitas mulheres jovens, ainda adolescentes, antes de completar
sua maioridade civil, já estavam obtendo sua emancipação sexual. Para
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ram um caminho sem volta, o caminho da conquista de direitos iguais
para sexos diferentes, marca tão presente nas sociedades passadas. Esse
festival que deixou um legado no movimento cultural hippie até os dias
atuais exerce grande influência nos mais diversos países.
Ainda nos anos 60, no continente americano, movimentos de insatisfação e revolta geraram conflitos de grandes proporções, como foi o caso
da tomada do poder pelo grupo de Fidel Castro em Cuba, exatamente em
janeiro de 1960. Os jovens guerrilheiros que participaram desse movimento
compartilharam de ideias e ideais semelhantes o que os motivos a se organizarem para destituir o governo estabelecido.
Já no final dos anos 70, o movimento sandinista na Nicarágua teve
a participação intensa de jovens guerrilheiros que acreditavam que a solução para o país era a instalação e a manutenção de um governo de cunho socialista.
Nos anos 90, no sul do México, o Exército Zapatista de Libertação
Nacional, com grande participação de jovens de origem indígena obteve
repercussão e visibilidade mundial ao denunciar a situação em que os
descendentes dos indígenas vivem e como são tratados pelo governo. Eles ainda lutam através de táticas de guerrilha pela implantação de um
governo socialista e em prol dos direitos usurpados do povo nativo.
Do outro lado do mundo, em 1989, em Pequim, os jovens também
demonstravam sua insatisfação com o Estado e protestavam. Um deles,
enfrentou um tanque de guerra em plena Praça da Paz Celestial. Na hora
do ocorrido, diante das câmeras atentas, nada aconteceu com ele. Posteriormente, hipóteses afirmam que ele foi preso e eliminado. Mas mostrou
sua indignação e resistência para o mundo todo.
Dessa forma, jovens se construíram enquanto protagonistas de
uma luta social maior e como agentes de sua própria história. Sem dúvida, movidos por diferentes interesses e cada qual carregando sua própria
bagagem de vida, fizeram a diferença no local onde viviam.
Na atualidade, na América Latina, percebe-se que grande parcela
da juventude quando envolve-se em alguma atividade política de exercício da cidadania, o faz de maneira não tão profunda e sem muito comprometimento, como identifica a Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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Si bien los jóvenes manifiestan su descrédito respecto de organizaciones tradicionales de la política, valoran altamente la participación como mecanismo para la autorrealización y obtención de logros. Lo que rechazan, más bien, es el tipo de práctica política en
que ellos, como jóvenes, tienden a sentirse manipulados por otros y
para fines con los que no se identifican. Por otra parte, los jóvenes
actuales tienden a ser más esporádicos y discontinuos en la participación: se involucran generalmente en actividades puntuales, durante ciertos períodos, sin comprometerse en el largo plazo.
(CEPAL, 2004, p. 270)

Essa realidade que identifica-se em muitos países latino-americanos
diz respeito à um contexto vivenciado pelas gerações que atualmente se caracterizam como jovens e analisam o mundo e ao seu redor considerando
que ‚tudo está pronto‛, que nada mais tem que ser feito. Esse sentimento
de apatia e indiferença que remete inclusive as causas políticas e de exercício da cidadania são em grande medida alimentadas pela mídia e principalmente pela grande gama de informações fáceis e rápidas que hoje se obtêm com a tecnologia disponível.
E no Brasil, como os jovens se comportaram durante o século XX,
especialmente após os anos 60? Onde estava a juventude brasileira quando grandes movimentos que transformaram o rumo da história ocorriam
pelo mundo afora?
A juventude no Brasil
Seria ingenuidade pensar que todos os jovens da sociedade brasileira alimentam os mesmos anseios e expectativas em relação ao futuro,
uma vez que, cada um deles possuem uma história de vida diferente,
com suas próprias experiências e contexto social.
Durante os anos 60, ao mesmo tempo em que diversos movimentos de contestação balançavam a Europa e outros locais do mundo, uma
parte da juventude brasileira, mais politizada ou engajada nas lutas estudantis, articulava ações e participa de eventos contra o governo militar.
No auge do regime militar em 1968, com a aprovação do tão temido Ato Institucional nº 5, jovens universitários e secundaristas não se calaram perante a opressão física e à falta de liberdade de expressão. A identidade construída pelos diferentes grupos que divergiam em alguns
pontos, mas que se uniam no objetivo maior de lutar contra um governo
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que derrubou um presidente legitimamente eleito e acabou com as eleições diretas para o executivo federal, era uma bandeira de luta coletiva.
A dura e triste experiência que a juventude brasileira experimentou durante os vinte e um anos de regime militar no Brasil, significou para muitos uma marca para o resto de suas vidas. É bem verdade, que outra parte da juventude brasileira permanecia inerte, alienada aos acontecimentos do país e não enxergava-se enquanto sujeito ativo da história.
Para aqueles que diretamente engajaram-se nas manifestações de
oposição, restou a tortura e a violação de qualquer tipo de direito humano e constitucional, afinal, ‚a tortura é, antes de mais nada, uma agressão
calculada, fria e torpe contra a dignidade humana‛ (KONDER, 2012, p.
391).
Nessa busca incessante pelo exercício da cidadania representada
minimamente pelo respeito à vida e pelo direito de voto direto, as gerações de jovens que passaram pelas décadas de 60, 70 e 80, vivenciaram fatos históricos únicos que marcaram a luta em busca da democracia no
Brasil.
A tortura tão presente nos governos militares promovida pelo
próprio Estado, supressão total dos direitos humanos em todo o mundo,
não aconteceu apenas no Brasil. Nos mesmos moldes, os países vizinhos
da América Latina, que também tiveram governos militares em um período próximo ao que ocorreu no Brasil, passaram pelos mesmos abusos
promovidos pelo ente estatal.
Em todos os continentes, a tortura ainda é praticada pelos governos
(...) Aqueles que defendem seu emprego geralmente admitem que
ela é lamentável, mas ‚necessária‛. Uma falácia a mais dos inimigos da civilização. (...) O Direito bane a tortura, a lei a proíbe.
(KONDER, 2012, p. 390)

Por outro lado, o grande movimento nacional das Diretas Já, na
metade dos anos 80, apesar de ser organizado por políticos e seus partidos de diferentes orientações ideológicas, tinha um espectro ainda maior,
alimentava o sonho de muitos cidadãos brasileiros de voltar à ter um regime democrático e uma nova Constituição que fosse de fato respeitado
pelo governo instituído com o mínimo de garantias constitucionais para
os cidadãos do país.
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Nessa transição tão significativa que foram os anos 80, apesar de
ainda não ter ocorrido as esperadas eleições diretas, a aprovação da Carta
Magna em 1988, acalorou os debates em torno dos direitos políticos, sociais e humanos. Os jovens de diferentes gerações engajavam-se em partidos políticos recém-criados e disputavam a possibilidade de se tornarem
representantes da população em todos os níveis do Brasil.
Em relação aos direitos políticos pode-se afirmar que os mesmos
são ‚instrumentos por meio dos quais a CF garante o exercício da soberania popular, atribuindo poderes aos cidadãos para interferirem na condução da coisa pública, seja direta, seja indiretamente‛ (LENZA, 2014, p.
1239).
Somando-se à essa efervescência política, a expansão tecnológica e
as novidades introduzidas pela internet foram modificando as relações
sociais e as formas como a juventude se identifica enquanto grupo.
Os anos 90 foram ricos nessa expansão, e inovações que hoje já não
existem mais, como o Orkut, revolucionaram as redes sociais e criaram
uma identidade para a juventude que se interligava por meio de interesses comuns.
No entanto, apesar do grande leque de informações que a década
de 90 trouxe para a juventude brasileira, considerando-se ainda aqui, o
grande movimento dos caras-pintadas em 1992 e a luta estudantil que
reivindicava o impeachment do então presidente Fernando Collor de Melo, pode-se afirmar que os jovens brasileiros de modo geral, não buscam
maneiras mais efetivas de exercitar sua cidadania. Tal fato pode ser identificado principalmente porque em uma democracia representativa com
direito de voto direto, cidadãos entre 16 e 18 anos que podem votar facultativamente, não tem exercido esse fundamental direito. São baixos os
números que indicam que esses adolescentes votam e fazem parte da vida política e das decisões do país.
Dessa forma, a falta de interesse pelo exercício da cidadania tem
refletido ao longo do século XXI em uma população jovem que domina
os meios eletrônicos, mas que se acomodou com o que encontrou pronto
e em certa medida, não encontra estímulos para participar ativamente
das decisões de cunho coletivo no país.
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Faz-se necessário então, uma leitura simplificada de quem compõe
a juventude hoje no Brasil, o que segundo dados do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada – IPEA, representa que,
Em 2013, os jovens de 12 a 18 anos incompletos correspondiam a 21
milhões de pessoas no Brasil, cerca de 11 da população, com concentração na região Sudeste, 38,7%, seguida da região Nordeste,
30,4%. A maior parte dos jovens são negros (64,87%), 58% mulheres
e a imensa maioria (83,5%) é pobre e vive em famílias com renda
per capital inferior a 1 salário mínimo. (IPEA)

Com base nos dados acima elencados é possível estabelecer uma
relação de cunho social econômico que não serve para justificar a pouca
participação da juventude nas questões de cidadania no Brasil, mas que
indicam que essa parcela significativa da população brasileira é desprovida economicamente dos recursos financeiros que poderiam ser a base
estrutural para uma mudança na qualidade de vida e de superação da
ordem a eles imposta.
Afinal, não há como negar que as comunidades mais carentes onde
habitam a grande maioria da juventude no Brasil, convivem com problemas cotidianos de violência, todo tipo de crimes e desrespeito dos direitos humanos, inclusive promovido pelo próprio Estado, ente que deveria ser o garantidor dos princípios constitucionais.
Esses jovens em sua grande maioria no país, pobres, negros e mulheres, vítimas do abuso sexual, do tráfico e de uma educação e saúde
pública de péssima qualidade, não tem encontrado estímulo suficiente
para superar sua condição e exercitar sua cidadania.
Conclusão
A juventude passageira, fugaz e cheia de vivacidade é experimentada por cada cidadão em sua individualidade com os sabores e dissabores que a mesma proporciona, mas é simultaneamente vivida no coletivo,
em grupos que se identificam e se aproximam para trocar experiências e
se fortalecer.
O sentimento de pertencimento que conecta jovens do mundo todo
e do Brasil não tem refletido de maneira eficaz nas lutas em prol do exercício da cidadania e da manutenção pelos direitos humanos e sociais já
conquistados ao longo do tempo.
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Os mecanismos de controle, inclusive do próprio aparelho estatal
somado ao poder da mídia e dos meios de comunicação tem conseguido
anestesiar grande parcela dos jovens brasileiros que inertes não se enxergam enquanto protagonistas e atores sociais capazes de promover as
mudanças necessárias.
Em contrapartida com os grandes avanços tecnológicos, dominados pela juventude no Brasil, que manuseiam e acessam com facilidade
os mais diversos aparelhos, denunciam que muitos desses jovens tem dificuldade de socialização, interação e contato pessoal.
Como promover o despertar do interesse desses cidadãos jovem
sujeito à uma velhice longa em um país que não tem conseguido promover políticas públicas para dar as garantias constitucionais mínimas para
todos, constitui-se em um grande desafio para todas as gerações.
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30. MEDIAÇÃO FAMILIAR JUDICIALIZADA: UMA PRÁXIS
INTERDISCIPLINAR PARA GARANTIA DE DIREITOS
FUNDAMENTAIS
Daniela de Ávila Zawadzki
Bruno Huffel de Lima
Taís Zagonel

Introdução
Para melhor compreensão dos leitores, faremos uma breve abordagem ao tema Mediação Familiar e analisaremos gráficos que permitam
apresentar os resultados dos atendimentos realizados pelo Serviço de
Mediação Familiar Judicializada da Unochapecó, sendo esses dados, as
principais fontes para o desenvolvimento desse trabalho.
A partir desse ponto e, com essa finalidade, pesquisamos autores
que contribuíssem com o diálogo e permitissem a análise dos eventos,
conforme os fundamentos que destacam e contribuem para o entendimento do tema. De forma alguma pensamos em esgotar as possibilidades
de compreensão dos conceitos de mediação familiar, comparando-os,
bem como trazendo ideais antagônicas para uma discussão e análise
complexa. Dedicamos essa obra para apresentação do Serviço de Mediação Familiar Judicializada, que atende a comarca de Chapecó, entretanto,
podendo servir de referência para todo o país.
A sociedade contemporânea se caracteriza pelos constantes avanços científicos e tecnológicos e, nessa perspectiva, nas últimas décadas, o
conhecimento passou a ser um diferencial significativo às empresas e universidades. A característica vital do conhecimento possibilita que a i-
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novação desempenhe um papel central às organizações e à economia baseada no saber científico.
No Brasil, além das universidades privadas (com fins lucrativos) e
públicas (mantidas e geridas pelo Estado), existem as universidades comunitárias, instituições sem fins lucrativos, criadas pela sociedade civil e
pelo poder público local. As universidades comunitárias brasileiras surgiram a partir da segunda metade século XX propondo um novo modelo
(distinto do estatal e privado) em prol de uma educação superior de excelência, preocupada com o desenvolvimento regional e local.
Tais universidade são dotadas de diversas especialidades, possuindo função singular na intensificação da inovação, com destaque à proteção dos direitos fundamentais e o acesso à justiça (previstos pela Constituição Federal de 1988) para a população regional, em especial, as camadas mais vulneráveis, não atendidas, em sua maioria, pelas instituições tradicionais.
Dessa forma, este projeto interinstitucional e multidisciplinar buscou analisar e comprovar a efetividade do Serviço de Mediação Familiar
Judicializada, através de dados quantitativos e qualitativos, bem como
compreender a importância da proteção dos direitos e garantias fundamentais, como fator estratégico de gestão da inovação nestas instituições.
A mediação como tecnologia inovadora no meio jurídico
A preocupação de seu papel junto à comunidade local e, diante
dos desafios apresentados pela Sociedade do Conhecimento, as universidades buscam estruturar ambientes que sirvam como espaços garantidores de acesso a esses direitos. Entre estes espaços encontra-se o Serviço de
Mediação Familiar Judicializada que atua junto ao Centro de Atendimento à Comunidade (CAC) na metodologia interdisciplinar (Direito, Psicologia e Serviço Social).
Se faz necessário destacar o que segue:
Mediação é uma técnica não-adversarial de resolução de conflitos,
por intermédio da qual duas ou mais pessoas (físicas, jurídicas, públicas, etc.) recorrem a um especialista neutro, capacitado, que realiza reuniões conjuntas e/ou separadas, com o intuito de estimulálas a obter uma solução consensual e satisfatória, salvaguardando o
bom relacionamento entre elas. (BRAGA NETO, 1999)
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O Serviço de Mediação Familiar da Unochapecó atualmente é um
Projeto Permanente de Extensão com o objetivo de ser um meio alternativo de resolução de conflitos, bem como, mecanismo eficaz de acesso à
justiça. A Unochapecó iniciou em 2016 a mediação judicializada, com cooperação do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) e se
fortalece com a Resolução 125/2010, do Conselho Nacional de Justiça. O
projeto visa proporcionar estágio curricular aos estudantes dos cursos de
Direito e Serviço Social, agregando voluntariamente, acadêmicos do curso de Psicologia. Essa proposta permite o exercício das dimensões teórica,
técnica e ética do trabalho profissional, garantindo direitos fundamentais
e jurídicos das famílias na perspectiva da cultura da paz
(UNOCHAPECÓ, S/D).
O emprego da Mediação Familiar Judicializada ocorre em situações que envolvam conflitos onde as relações tenham, de alguma forma,
continuidade, tais como divórcio, dissolução de união estável, partilha de
bens, fixação e revisão de pensão alimentícia, guarda e modificação de
guarda de filhos, regulamentação de visitas, reconhecimento de paternidade, entre outros assuntos que venham a ganhar destaque durante as
sessões de mediação. Posto isso, todas as questões que envolvem o Direito da Família podem ser contempladas pela mediação e, por meio desta,
muitos conflitos podem ser evitados e solucionados pela promoção do
dialogado entre as partes.
Através disto, a mediação fornece meios para reconfigurar uma
nova estrutura familiar, permitindo que as partes reconheçam suas responsabilidades e o compromisso de cada um, no cuidado e educação dos
filhos, por exemplo. Possibilita que estes atores entendam e reconheçam o
espaço familiar em que estão inseridos, mesmo com as mudanças resultantes do rompimento de vínculo familiar (FUGA, 2003). O autor complementa:
(...) os procedimentos da mediação familiar reverenciam o papel da
família, dando-lhe a atenção merecida. E partem de um princípio
simples: quem melhor que as próprias partes envolvidas no conflito para solucionar seus próprios problemas? (FUGA, 2003, p. 69)

Nesse mesmo ponto de vista, os procedimentos são percebidos através da condução (realizada pelos mediadores e acadêmicos multidisciplinares) da sessão de mediação, tendo embasamento em uma sequência lógica (sem cronograma pré-determinado, porém com objetivo de a-
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bordar todas as questões apontadas na petição inicial), considerando a
horizontalidade entre os agentes envolvidos (mediandos), por meio do
diálogo entre mediandos e mediadores. Trata-se de um processo dinâmico e flexível, sendo difícil a identificação dos estágios da sessão, pois eles
variam conforme a demanda, a cultura e o modo de abordagem do mediador (RODRIGUES JÚNIOR, 2006).
Além do estágio curricular e voluntário, objeto do serviço da
UNOCHAPECÓ, existe uma preocupação constante em realizar análises
frequentes das práticas dos serviços, buscando a garantia de sua efetividade e aprimoramento do papel do mediador interdisciplinar. Esse processo somente é possível através da retroalimentação e supervisão, realizadas no final das sessões de mediações pelos acadêmicos e professoresmediadores.
Ainda, é importante observar que há um tempo, as concepções sociais, jurídicas e processuais não circulam mais em torno do sistema de
adjudicação do Direito pelo Estado-Juiz. Através de alterações nas leis,
foram surgindo outras maneiras de resolver os conflitos, de forma conciliatória, como por exemplo a Lei dos Juizados de Pequenas Causas, e,
posteriormente, a Lei dos Juizados Especiais. Configuram-se estas leis,
sinais da mudança de paradigma que já se iniciou, quando, cada vez
mais, as pessoas buscam soluções alternativas ou amigáveis para resolução de conflitos, como a mediação, a arbitragem, a negociação, etc.
Compreendemos a sociedade como não somente um conjunto de
homens e mulheres ou um somatório de indivíduos, pois seus membros,
diferentemente de átomos, não permitem que sejam vistos de forma dissociada. Para Braz e Netto (2006, p. 37) a sociedade é vista como ‚modos
de existir do ser social; é na sociedade e nos membros que a compõem que o ser
social existe: a sociedade e seus membros constitui o ser social e dele se constitui‛.
A Mediação Familiar, ao atuar sobre o conflito, deve ser discutida
criticamente diante de um sistema jurídico que tem como dever garantir
direitos em tempos de excessiva judicialização. Os argumentos que estimulam a ampliação desses mecanismos vão desde a necessidade de alterar a cultura brasileira voltada ao litígio, até a necessidade de serem construídas respostas mais rápidas e eficientes para certas questões judiciais,
gerando uma maior celeridade processual. Neste contexto:
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O Brasil já tem um processo em andamento para cada dois habitantes. São mais de 100 milhões de ações, estima o Conselho Nacional
de Justiça, para uma população de que chegou a 204 milhões nesta
semana, segundo o IBGE. Medida pelo número de autos judiciais, a
litigiosidade avançou nos últimos cinco anos ao dobro do ritmo do
crescimento populacional. E o Judiciário não consegue resolver
mais do que três em cada dez processos pendentes. Cada um dos
17 mil juízes brasileiros produz em média quatro sentenças por dia,
ou cerca de 1.600 por ano. Resultado: os tribunais estão com um estoque de mais de 70 milhões de casos sem decisão, e receberam cerca de 30 milhões novos nos últimos 12 meses. E de cada 100 ações
apenas 29 receberam sentença 2014, sempre passível de recursos.
(MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, 2015)

Não há dúvidas, que no Brasil existe uma excessiva demanda judicial e o Poder Judiciário não possui disposição, investimento, tampouco
equipe de trabalho, para responder no devido tempo à essas demandas.
Certamente, a excessiva judicialização com o excesso de processos aponta
para uma morosidade e ineficiência das políticas públicas, o que possibilita pensar novas formas de compor práticas que garantam acesso aos direitos fundamentais, por meio de novas formas de pensar e agir.
Fávero e Mazuelos (2010) esclarecem que o Poder Judiciário é a
instituição que possui o mérito de aplicar a lei e deve garantir o acesso
igualitário e universal à justiça. Contudo, vivemos em uma sociedade na
qual o direito de acesso à justiça por meio do Poder Judiciário está distante de ser uma realidade para grande parte da população. Nesse sentido,
há a necessidade de ampliação e qualificação desses serviços, sendo que
‚os programas de extensão das universidades, dentre outros, podem trazer importantes contribuições, ainda que não devam substituir a responsabilidade pública do Estado na efetivação desse direito do cidadão‛ (FÁVERO;
MAZUELOS, 2010, p. 44).
Splenger (2014) entende que a mediação, enquanto instrumento,
não deve ser pensada apenas como alternativa para desafogar o Judiciário, diminuindo o tamanho da demanda – empilhadas sobre prateleiras
ou em enormes arquivos digitais armazenados em bancos de dados –
pois a justiça é o tratamento dos conflitos de forma mais equânime, em
termos qualitativos. A participação dos conflitantes na busca de resultados que satisfaçam seus interesses, preservando o que foi positivo e valoroso do relacionamento prévio, assim como, os laços existentes entre eles.
A redução dos processos judicializados passa a ser uma consequência,
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proporcionando autonomia aos conflitantes, responsabilizando-os por
suas escolhas.
Com relação ao processo, a Mediação Familiar Judicializada consubstancia-se na negociação operada pelas partes interessadas com o auxílio de um agente neutro, chamado mediador. O mediador é capacitado
para auxiliar as partes no diálogo, de modo produtivo e esclarecido – atentos à capacidade cognitiva e cultural dos mediandos – a fim de que
possam chegar à solução do conflito, de forma não adversarial, visando
um possível acordo. Nesta forma de compreender a solução de conflitos,
vigoram princípios éticos que possibilitam a autonomia das partes, o que
inexiste nos casos de adjudicação do Direito pelo Estado-Juiz.
Os benefícios proporcionados às partes pelo processo de mediação
familiar incluem: celeridade e eficácia dos resultados; redução do desgaste emocional; garantia de privacidade e sigilo; redução da duração e reincidência de litígios; facilitação da comunicação; promoção de ambientes
mais colaborativos (imparcial, sem julgamentos e dedicados ao diálogo e
cultura da paz); melhoria dos relacionamentos e maior compromisso das
partes no cumprimento dos acordos por elas construído.
Torna-se imprescindível salientar o caráter interdisciplinar do instituto da Mediação. O mediador tanto pode ser um advogado, como um
psicólogo, um assistente social ou profissional de outra área do conhecimento. Para ser mediador, é importante que se tenha conhecimento específico em mediação e idoneidade provida por regramentos éticos.
Após esse esclarecimento inicial sobre a Mediação Familiar Judicializada e seu processo, consideramos a possibilidade de compreender os
fundamentos teóricos que embasam nossa prática e permitiram a elaboração deste trabalho.
Caminhos teórico-metodológicos
O ser humano relaciona-se com a realidade existente pretendendo
explicá-la e busca dentro da angústia do não-saber, a necessidade de compreensão. Para isso, ambiciona entender o possível sobre o que estuda, pois
‚o conhecer é uma apropriação intelectual do objeto, um ato de pensar um
objeto e suas relações‛ (TRAMONTINA, ROBINSON, 2012, p. 145), e para
concretizar tais atos nasce a pesquisa.
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A pesquisa conceitua-se por uma constante busca que define um
processo inacabado. É uma atividade de aproximação da realidade com o
uso da combinação de teorias e dados para a aquisição de conhecimentos
que propiciem soluções de problemas (RAUEN, 2015).
Por pesquisa ou investigação científica define-se um conjunto de
ações sistemáticas minuciosas, completas sustentadas epistemologicamente e metodologicamente, com as quais, partindo-se de evidencias disponíveis, de teorias científicas ou de instituições racionais, descobrem-se novos fatos ou fenômenos ou compreendem-se
fatos ou fenômenos até então considerados complexos ou inadequadamente explicados. Trata-se de procedimentos intencionais diligentes de busca, escrutínio ou exploração com o objetivo de conhecer melhor algum fato ou fenômeno incompleto da realidade.
(RAUEN, 2015, p. 123)

Ao contrário dos inúmeros estudos, não se procura a criação de
novas teorias, mas sim compreender os fatos e explanar sobre o assunto
até então pouco aprofundado. A presente pesquisa se desenvolveu inicialmente através da abordagem quantitativa, com resultados concretos
das mediações realizadas, preocupando-se com informações numéricas
inerentes ao objeto da pesquisa. Após, a abordagem qualitativa se mostra
a técnica mais adequada, visto que possui caráter exploratório, através do
aprofundamento dos resultados, portanto, valorizando os aspectos subjetivos. Além disso, a etapa de abordagem qualitativa, através da descrição
analítica desses resultados, demonstra o que foi percebido nas novas relações que se estabeleceram após o processo de mediação. A pesquisa
qualitativa preocupa-se, portanto, ‚(...) com aspectos da realidade que
não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação
da dinâmica das relações sociais‛ (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32).
O método analítico de cunho exploratório, busca abordar a questão
pelo levantamento de informações que poderão levar o pesquisador a conhecer mais a seu respeito. Seu objetivo é proporcionar maior familiaridade com o problema, além do que, tem o planejamento flexível, pois são
considerados os vários aspectos do fenômeno estudado (GIL, 2007).
A construção de hipóteses, através de induções do próprio pesquisador, é uma das consequências da pesquisa com caráter exploratório,
que acaba por realizar um estudo de caso. As hipóteses surgem justamente porque o pesquisador compreende situações e adquire novas perspectivas que até então não haviam sido verificadas o suficiente, inclusive,
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podendo surgir novos problemas de pesquisa e refutar ou aperfeiçoar ideias anteriores.
A forma adotada tem papel relevante na verificação do comportamento organizacional das universidades comunitárias, fator que elencará
informações para uma observação mais abrangente do tema tratado. As
coletas de dados e as estratégias de análise de dados são características
técnicas do estudo de caso. Sobre isso discorre Robert K. Yin:
A investigação do estudo de caso enfrenta a situação tecnicamente
diferenciada em que existirão muito mais variáveis de interesse do
que pontos de dados, e, como resultado conta com múltiplas fontes
de evidência, com os dados precisando convergir de maneira triangular e como outro resultado beneficia-se do desenvolvimento anterior das proposições teóricas para orientar a coleta de dados e a análise de dados. (YIN, 2010. p. 40)

Por fim, o estudo de caso possibilita que o objeto de pesquisa seja
investigado em seu contexto natural, retratando a vida real sem modificações de qualquer natureza. Indagações podem ser respondidas através
do estudo de caso, possibilitando, inclusive, resultados mais convincentes
ao atribuir suas principais características de descrição e exploração. Ou
seja, com o estudo de caso podemos esclarecer situações carentes de pesquisa, bem como, auxiliar na compreensão de comportamentos e acontecimentos delimitados no objeto da pesquisa.
Resultados
Considerando a análise das propostas que nos comprometemos em
discorrer inicialmente, verificou-se que os objetivos foram alcançados,
uma vez que foi possível o diálogo entre resultados quantitativos e qualitativos que embasaram a busca da garantia de direitos e promoção da autonomia dos agentes envolvidos no processo. O processo ético e democrático, possível através do diálogo, caracterizam-se como ingredientes
essenciais nessa prática dedicada à melhoria social.
É neste recorte da prática, garantidor de um espaço fundamental
no fortalecimento democrático de busca da cidadania, que se percebe o
rompimento do agir descontinuado e fragmentado dos processos cada
vez mais morosos das judicializações, impregnadas na cultura social. Ao
propor uma prática interdisciplinar e interinstitucional como o Serviço de
Mediação Familiar Judicializada, se torna possível desvelar realidades
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pouco atendidas pelos caminhos tradicionais do Direito da Família e instituições pertencentes ao poder judiciário, que tem sua atuação marcada
por limitações.
É neste movimento dinâmico – entre o desenvolvimento tecnológico que se globaliza rapidamente e a questão social que se transmuta no
mesmo ritmo – que o cenário institucional judiciário se configura como
espaço social saturado de contradições sociais, espelhando a realidade,
num composto dialético de relações sociais. E nesse sentido, nos oportunizamos para apresentação dos resultados obtidos no projeto da Mediação Familiar Judicializada.
Considerando o ano de 2017, mediante a parceria com o Fórum da
Comarca de Chapecó, estavam agendadas para o primeiro semestre, 72
sessões de mediações. Considerando que 4 delas foram retornos reagendados pelos mediandos e mediadores, o número total de sessões realizadas foram 76.
Ao considerarmos o segundo semestre de 2017, estavam programadas na pauta o total de 70 sessões e foram realizas 76 sessões, considerando 6 retornos agendados. Para um total anual programado de 142 sessões, o Serviço de Mediação Familiar Judicializada realizou 152 sessões,
possibilitando que pelo menos 10 propostas de acordos, que não estavam
maduras o suficiente no momento em questão, no entendimento dos mediandos, pudessem ser experienciadas após determinado intervalo de
tempo até o retorno das partes para uma nova sessão de mediação.
As informações aqui expostas, podem ser melhor visualizadas através da Figura 1 abaixo:
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Figura 1 – Panorama do total de Audiências e Mediações – 2017

Fonte: Gráfico elaborado pelos autores.

Do total de atendimentos acima, foi possível estratificar quantitativamente dados que possibilitam uma visualização qualificada sobre a efetividade das atividades desenvolvidas no projeto, e são sinais positivos
para a garantia da manutenção dos serviços, conforme veremos abaixo.
Das sessões de mediação realizadas, 30% (trinta por cento) resultaram em ‚êxito total‛, ou seja, foram elaborados os termos entre os mediandos, possibilitando que todos os pedidos da petição inicial, fossem atendidos de forma equilibrada e democrática entre as partes. Outros 16%
(dezesseis por cento) foram classificados com obtenção de ‚êxito parcial‛,
que compreende a resolução de parte dos pedidos durante a sessão, encaminhando o que não foi possível acordar naquele momento para decisão do judiciário.
Diante do exposto até aqui, percebemos que 46% (quarenta e seis
por cento) dos casos atendidos, total ou parcialmente (somados os casos
de êxito e êxito parcial), auxiliaram o poder judiciário em sua prática, assim como, permitiram a elaboração das falas e sentimentos dos mediandos, envolvidos nesse movimento, que vão muito além de um número
processual. O que ressaltamos aqui, não é somente o valor qualitativo
que aponta a marca de quase metade dos casos terem sido resolvidos através da mediação, mas sim, as relações que foram modificadas nesse
percurso, promovendo uma melhoria na qualidade de vida desses sujeitos que, ao expor seus medos, receios e sentimentos, buscavam uma solução pacífica que fosse benéfica para todos os envolvidos. Ainda, é possíCidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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vel que a partir deste diálogo a perspectiva do relacionamento das partes
tenha sido modificado a ponto de reatar laços até então perdidos, atendendo uma perspectiva transformada das relações, ou seja, reconfigurando as relações interpessoais.
Para outros 16% (dezesseis por cento) dos casos, ‚não foi possível o
êxito‛ no litígio, necessitando que a ata de mediação fosse encaminhada
diretamente ao judiciário para seguir o rito estritamente jurídico. Aqui
temos fatores objetivos e subjetivos envolvidos, que impediram a condução do acordo através da equipe de mediação. Dentre esses fatores objetivos, destacamos dificuldades financeiras, desemprego, não concordância na partilha de bens, entre outros. No que diz respeito aos fatores subjetivos, destacamos a dificuldade de diálogo, mágoas, ressentimentos,
que dificultaram, não raramente, um possível acordo entre as partes.
Das audiências agendadas, 38% (trinta e oito por cento) foram classificadas como ‚ausência das partes‛. Nessa classificação maior, destacamos a ‚ausência da parte autora‛, da ‚parte ré‛, ou até mesmo de
‚ambas as partes‛. Esse número se relaciona à dificuldade de intimação
das partes, por residirem em outro município ou estado, ou até mesmo
pela ausência não justificada após confirmação da intimação, por parte
do oficial de justiça.
A síntese, na dialética, já é a atribuição de significados; supera-se
aqui, a ideia separada de quantidade versus qualidade, pois uma se articula com a outra. Na dialética existe um enfoque dinâmico: sucessivas
análises, sínteses sempre provisórias, movimento sequencial, um processo inacabado; isso na medida em que o processo de transformação e o
movimento estão presentes. Portanto, a dialética possibilita uma análise
mais dinâmica, a partir do levantamento das contradições, o que permite
uma análise viva, referenciada por um ponto de partida que não é rígido
– porque se trata de uma síntese provisória – delineando um processo
onde não há verdades, mas caminhos.
Os resultados compilados foram analisados e interpretados considerando-se os seus significados qualitativos, compreendendo criticamente, o sentido das comunicações: seu conteúdo manifesto ou latente, suas
significações explicitas ou ocultas.
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Figura 2: Avaliação geral dos resultados

Fonte: Gráfico elaborado pelos autores.

No que tange os resultados qualitativos promovidos pela mediação, é possível destacar a visível mudança no diálogo entre as partes; nas
novas relações estabelecidas entre ambos, assim como na relação com os
filhos; no reestabelecimento de fronteiras onde se vê a necessidade de dar
fim à relação conjugal e partir para a manutenção das relações parentais,
respeitando as novas formatações decorrentes do processo de separação,
como agregar os novos relacionamentos dentro desse contexto.
A abordagem dialética tem como proposta a tentativa de superação das contradições, elaborando sínteses provisórias, eliminando a dicotomia da indução e dedução, sendo uma abordagem integradora, onde se
coloca a situação do sujeito e do objeto, da teoria e da prática.
Os resultados se traduzem na garantia dos direitos das famílias, nas
distintas formas de ser família, destacando-se a contribuição efetiva dos
mediadores por meio do diálogo, da escuta qualificada e de acordos viáveis. Há também importante resultado para o processo de formação profissional, via instrumentalização dos acadêmicos para atuação como mediadores, com base nos fundamentos da mediação transformativa, desenvolvendo habilidades e competências específicas.
Conclusões
A Mediação Familiar, para as pessoas conflitantes, traduz-se em
uma oportunidade de acessar a justiça e exercer a cidadania, resultado do
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processo de crescimento dos mediados, através do exercício de valores
mais colaborativos, morais e humanitários. Este posicionamento é perceptível na prática cotidiana da mediação familiar, quando se observa
nos atendimentos que as pessoas vão gradativamente se desarmando e
enxergando a si próprio e ao outro, mudando, por consequência, a perspectiva do conflito e transformando as relações humanas e sociais.
É o protagonismo que faz com que os usuários percebam as problemáticas emergentes, levando em consideração seus interesses e necessidades com a ajuda do mediador, dando autonomia ao usuário que leva
em consideração os componentes emocionais do litígio. Os resultados
quantitativos expressam a eficácia do serviço e promovem a possibilidade de ir além, ressignificando o conflito e propondo novos modos de agir
e existir.
Como experiência que une ensino, pesquisa e extensão, a possibilidade de unir estágios curriculares e voluntários, permite o desenvolvimento acadêmico e profissional dos acadêmicos, além de, articular teoria
e prática em benefício daqueles que mais necessitam.
Cabe destacarmos que não foi nosso objetivo esgotar o tema, tampouco trazer informações mais complexas sobre o serviço, mas sim, possibilitar que essas práticas sejam conhecidas e, principalmente, reconhecidas. Diante disso, há um compromisso da equipe permanente do Serviço de Mediação Judicializada de ir além, propondo pesquisas de iniciação
científica, que permitam a melhoria dos serviços prestados à comunidade, assim como, a divulgação da prática no meio acadêmico e científico,
construindo uma mentalidade acadêmica voltada à importância da pesquisa como meio essencial para modificação e melhoria das condições da
coletividade.
A relevância social e a continuidade do projeto são fundamentais
na superação dos relações conflituosas e litígios, construindo relações
não adversariais entre os atores, protagonistas desse contexto social.
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31. O HIPERCONSUMO DE ULTRAPROCESSADOS E AS DOENÇAS
CRÔNICAS NÃO TRASMISSÍVEIS: O DIREITO HUMANO À
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA EM PAUTA
Naína Ariana Souza Tumelero
Karine Grassi
Carolina Medeiros Bahia

Introdução
O consumo deixou, há muito tempo, de ser uma opção, integrando
agora as características da nossa sociedade, e o nosso próprio modo de
nos relacionar e nos sentirmos enquanto partes dessa sociedade.
Neste ínterim há de se considerar que as nossas necessidades básicas também perpassam as relações de consumo, e dentro delas, a alimentação. Os alimentos, ao se transformarem em bens de consumo, carregam
todas as estratégias de marketing e de criação de necessidade, por isso a
importância de tê-los como objeto ao estudar os direitos do consumidor
pela ótica do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA).
Neste sentido, o objetivo do presente estudo é relacionar o hiperconsumo de ultraprocessados com a ascensão de Doenças Crônicas Não
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Transmissíveis (DCNT) e a efetivação do DHAA como forma de efetivação dos direitos básicos do consumidor.
Para tanto, utilizando-se do método dedutivo e da técnica bibliográfica, o estudo está dividido em três principais partes, sendo a primeira
voltada à contextualização da pesquisa na sociedade de Hiperconsumo, a
segunda à compreensão das DCNT como risco alimentar na contemporaneidade e a terceira e última ao estudo dos direitos básicos dos consumidores sobre a luz do DHAA.
A conclusão vem no sentido da necessidade de pensar um DHAA
mais qualitativo que quantitativo, relacionando-o aos direitos básicos dos
consumidores em âmbito nacional, tendo em vista que a alimentação na
contemporaneidade obrigatoriamente passa por uma relação de consumo. Neste sentido, a informação contemplada pelo direito à informação, deve
ser a mais clara e eficiente possível, buscando também a educação dos consumidores.
Alimentos ultraprocessados em tempos de hiperconsumo
Nas sociedades tradicionais, destaca Bauman (2008, p. 42- 43) que
os bens de consumo da época eram amplos, volumosos, espaçosos e pesados, e representavam um futuro seguro e a promessa de constante de
conforto, poder e respeito pessoal. Como a segurança a longo prazo era o
principal propósito, os bens adquiridos não se destinavam ao consumo
imediato, pelo contrário, deveriam ser protegidos da depreciação ou dispersão e permanecer intactos.
Para Bauman (2008, p. 41) o ‚consumismo‛ passa a existir quando
o consumo ganha o papel-chave na organização social, que era cumprido
pelo trabalho na sociedade de produtores. Além disso, o consumismo
também passa a desempenhar um papel importante nos processos de auto identificação individual e de grupo e na seleção e execução de políticas
de vida individuais (BAUMAN, 2008, p. 41).
Avançando o estudo, chegamos à sociedade do hiperconsumo, que,
de acordo com Lipovetsky (2007), se consagra no decorrer de três fases
características, as duas primeiras, o ‚Nascimento dos mercados de massa‛ e a ‚Sociedade de consumo de massa‛, já passadas, e a terceira, a
própria sociedade do hiperconsumo, cada vez mais presente. Algumas
características do consumismo apontadas anteriormente por Bauman reCidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...
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forçam a ideia de uma ‚sociedade orientada para o consumo‛, que podem integrar o estudo da Sociedade do Hiperconsumo na sequência.
O consumo passa a significar muito mais algo ‚experiencial‛ que
‚ostentatório‛, porque ganha uma conotação emocional 1, deixando de lado a importância da posição social (LIPOVETSKY, 2007, p. 39). O marketing sensorial busca aprimorar cada vez mais as qualidades sensíveis, táteis, visuais, sonoras e olfativas dos produtos e dos locais de venda, tanto
para diferenciar as marcas no interior de um universo hiperconcorrente,
quanto para oferecer uma ‚aventura sensitiva e emocional‛ ao hiperconsumidor em busca de sensações variadas e de maior bem-estar sensível
(LIPOVETSKY, 2007, p. 45).
O culto do bem-estar de massa iniciado pela fase II começou a minar a lógica de consumo e a promover um modelo de consumo de tipo
individualista. Os ideais de viver melhor e gozar os prazeres da vida sem
se privar apareceram cada vez mais como comportamentos legítimos e
finalidades em si (LIPOVETSKY, 2007, p. 40).
Além disso, a aparição de um consumo intimizado, conforme apontado pelo autor, faz com que o ato de consumir passe a se ordenar
cada dia um pouco mais em função de fins, de gostos e de critérios individuais. A fase III está oficialmente instituída como a época do hiperconsumo e ‚da mercantilização moderna das necessidades e orquestrada por
uma lógica desinstitucionalizada, subjetiva, emocional‛ (LIPOVETSKY,
2007, p. 41).
Na sociedade do Hiperconsumo, nós, os consumidores queremos
os objetos ‚para viver‛, Explica Lipovetsky (2007, p. 41-42) que, mais que
objetos para exibir, compramos menos para alardear uma posição social,
mas com vista a satisfações emocionais e corporais, sensoriais e estéticas,
relacionais e sanitárias, lúdicas e distrativas. Conforme descreve o autor:
(...) das coisas, esperamos menos que nos classifiquem em relação
aos outros e mais que nos permitam ser mais independentes e mais
móveis, sentir sensações, viver experiências, melhorar nossa quali-

1

O consumo emocional é feito por meio de processos que permitem fazer com que os
consumidores vivam experiências afetivas, imaginárias e sensoriais, como o marketing
sensorial ou experiencial (LIPOVETSKY, 2007, p. 45).
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dade de vida, conservar juventude e saúde. (LIPOVETSKY, 2007, p.
42)

Aquele consumidor sujeito às coerções sociais da posição cede lugar ao hiperconsumidor que clama por experiências emocionais, de maior bem-estar, qualidade de vida e de saúde, de marcas e autenticidade, de
imediatismo e de comunicação (LIPOVETSKY, 2007, p. 14). O materialismo da primeira sociedade de consumo deixa de fazer sentido enquanto
se proliferam as farmácias da felicidade e os ‚mercados da alma‛
(LIPOVETSKY, 2007, p. 15).
A necessidade de classificar-se e diferenciar-se, porém, não deixa
de existir, mas, se transformam (LIPOVETSKY, 2007, p. 47). Em vez de
evaporarem, os prazeres elitistas se reestruturam pela lógica subjetiva do
‚neo-individualismo‛, para criar satisfações para si, e não com vista à
admiração e à estima de outrem. A cultura-mundo estabelece uma ‚nova
relação do homem consigo e com o mundo‛ (LIPOVETSKY; SERROY, p.
11).
Ao mesmo tempo, vive-se com grande estima pelo presente a curto
prazo, deixando de lado a supervalorização do futuro que cedeu passagem ao superinvestimento no presente a curto prazo (LIPOVETSKY;
SERROY, 2011. p. 13). Noção relacionada à concepção de Modernidade
Líquida e de tempo ‚pontilhista‛, para Bauman (2008).
A condição de nós, hiperconsumidores, se apresenta como profundamente paradoxal, porquanto no mesmo momento em que vemos um
grande leque de escolhas se ampliar e nos entendemos ‚livres‛ e ‚informados‛ a ponto de poder otimizar a relação qualidade/preço, também
nos tornamos reféns desse consumo, ‚os prazeres e os gostos mostram-se
cada vez mais sob a dependência do sistema mercantil‛ (LIPOVESTKY,
2007, p. 15).
Todo esse poder atribuído ao consumidor que passa a ‚sentir e viver‛ o consumo, gera uma série de novas ansiedades, uma necessidade
de ‚agora‛ e de medicalização do consumo, voltados à crescente angústia
relacionada ao corpo e à saúde (LIPOVETSKY, 2007, p. 54) que se expressam em um controle exagerado do corpo, como já sugeriu Bauman (2008,
p. 20) ao afirmar que ‚na sociedade de consumidores, ninguém pode se
tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria (...) A característica mais
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proeminente da sociedade de consumidores é a transformação dos consumidores em mercadorias‛.
Quanto mais o indivíduo está isolado ou frustrado, mais buscará
consolo nas felicidades imediatas da mercadoria (LIPOVESTKY, 2007.p.
60), coordenado pela lógica do ‚Sofro, logo compro‛, problemática que
resta ampliada quando é substituída pela lógica do ‚Sofro, logo me alimento com produtos ultraprocessados que oferecem prazer imediato‛,
que se agrava dentro de um amplo mercado de produtos alimentícios.
Por fim, cumpre destacar que a conceituação dos produtos alimentícios ultraprocessados, objeto da presente pesquisa, é encontrada no
Guia Alimentar da População Brasileira, como formulações industriais
feitas inteiramente ou majoritariamente com substâncias extraídas de alimentos como óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas, derivadas de
constituintes de alimentos, como as gorduras hidrogenadas, amido modificado, dentre outros, ou ainda, sintetizadas em laboratório com base em
matérias orgânicas como petróleo e carvão, como corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e todos os tipos de aditivos usados para darem
aos produtos propriedades sensoriais atraentes. As técnicas de manufatura incluem extrusão, moldagem, e pré-processamento por fritura ou cozimento (BRASIL, 2014, p. 41).
Ademais, faz-se relevante a pontuação dos obstáculos trazidos pelo
guia, quais sejam: informação, oferta, custo, habilidades culinárias, tempo e
publicidade (BRASIL, 2014, p. 103), no que claramente se vê que dois destes obstáculos têm relação direta com os direitos básicos dos consumidores,
caracterizando as DCNT como riscos alimentares.
Doenças crônicas não transmissíveis: riscos alimentares invisíveis da
contemporaneidade
Neste contexto de hiperconsumo de ultraprocessados, também nota-se que as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) adquiriram o
preocupante status de maior problema global de saúde e a consequência
disso são os índices cada vez maiores de mortes prematuras e perda de
qualidade de vida, com alto grau de limitação e incapacidade, além dos
impactos econômicos para famílias, comunidades, e a sociedade em geral
(WHO, 2011, p. 176).
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O relatório ‚Causes of death 2008‛, publicado em 2011 pela World
Health Organization (WHO), estima que 63% dos 57 milhões de óbitos ocorridos globalmente em 2008, foram devidas às doenças nãotransmissíveis, ou seja, 36 milhões de mortes, que incluem principalmente doenças cardiovasculares (48%), câncer (21%), doenças respiratórias
crônicas (12%) e diabetes (3,5%)2, além disso, o fator agravante aponta
que 80% de todas as mortes foram registradas em países de baixa e média
renda. Rapidamente é feita uma associação entre a questão da renda e da
qualidade dos alimentos acessados por essa população, enquanto fator
agravante.
Em função da gravidade da situação, a Organização das Nações
Unidas (ONU) convocou, em 2011, uma reunião de alto nível para debater compromissos globais sobre o tema das DCNT, que resultou em uma
declaração política onde os países-membros se comprometem a trabalhar
com ações de prevenção dos principais fatores de risco para deter o crescimento das DCNT e garantir mais atenção à saúde. Além disso, o tema
das DCNT está inserido como fundamental para o alcance dos Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio, especialmente os relativos à redução da
pobreza e desigualdade (ONU, 2011).
Neste sentido, ao embasar as políticas, o Ministério da Saúde
(BRASIL, 2012) explica que após décadas de programas e políticas governamentais para o enfretamento de problemas relacionados à desnutrição
e à fome nos segmentos mais vulneráveis da sociedade, é preocupante
notar que conquistas significativas relacionadas vieram acompanhadas
do crescimento de outros problemas de saúde pública, a exemplo do aumento progressivo do excesso de peso (sobrepeso e obesidade).
Também é de se considerar a transformação no sistema de valores
das sociedades ocidentais em que o ato de ‚comer‛ deixou de ser apenas
um objetivo da organização social, e passou a ser entendido como um Direito. Na lição de Poulain (2004, p. 25), desde tal reconhecimento, o ‚direito à alimentação‛ foi desafiado por inúmeros riscos, iniciando pela crise da ‚vaca louca‛, seguindo pela crise dos Organismos Geneticamente
Modificados (OGM) e tantas outras catástrofes que marcaram a época. A
segurança alimentar vira um problema, que coloca em cheque o direito

2

Disponível em: <http://www.who.int>. Acesso em: 04 jan. 2018.
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ainda novo à alimentação e que traça um paralelo com a teoria da sociedade de risco.
Em comparação ao contexto global, no Brasil, o atual cenário das
DCNT constitui um problema de saúde ainda maior. Em 2007 elas corresponderam à 72% das causas de mortes, e somente 10% foram de doenças parasitárias ou infecciosas, o que demonstra uma mudança no padrão
de saúde da população, em vista de que, em 1930, 46% das mortes nas
capitais do Brasil eram relacionadas a doenças infecciosas ou parasitárias
(SCHIMIDT et al, 2011, p. 1949). Somente as doenças cardiovasculares,
diabetes, câncer e as doenças respiratórias crônicas foram responsáveis
por 58% das mortes no Brasil em 2007 (SCHIMIDT et al, 2011, p. 1951).
Para corroborar com os dados apresentados acima, elaborou-se um
gráfico com os dados da database da WHO e selecionados conforme os interesses da autora. Neste sentido, visualiza-se o grande número de mortes por DCNT relacionadas à alimentação, e o reduzidíssimo número de
mortes relacionado à falta de alimentação (desnutrição).
Gráfico 1: Número de mortes no Brasil em 2014.

Fonte: WHO

Ao mesmo tempo, as doenças do sistema circulatório são as responsáveis pelo maior número de mortes, deixando para trás outras doenças relevantes, como as do sistema respiratório, que já constituíram um
problema em todo o país, e que levaram o Ministério da Saúde à proporem muitas campanhas de redução do uso de tabaco e cigarro. Segundo o
MS (BRASIL, 2011, p. 32) o custo individual de uma doença crônica é
consideravelmente alto, o que contribui para o empobrecimento das famílias, mesmo com a existência do Sistema Único de Saúde (SUS). Ade-

462 § Silvana Winckler, Reginaldo Pereira e Marcelo Markus Teixeira (Orgs.)

mais, para o SUS, os custos diretos das DCNT representam impacto crescente, já que representam as principais causas de internações hospitalares
(BRASIL, 2011, p. 32).
Outra relação notável é o impacto socioeconômico das DCNT no
progresso das Metas de Desenvolvimento do Milênio (MDM) que abrangem temas como saúde e determinantes sociais (educação e pobreza). De
acordo com a WHO (2011) tais metas têm sido afetadas, na maioria dos
países, pelo crescimento da epidemia de DCNT e seus fatores de risco
(WHO, 2011).
Direito Humano a alimentação adequada e direitos básicos dos
consumidores
Alimentação adequada, é um direito humano básico, reconhecido
no Pacto Internacional de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais3. Conforme defende Valente (2002, p. 37), sem este direito básico
não se pode discutir os demais, tendo em vista que sem uma alimentação
adequada, tanto em quantidade como em qualidade, não há o direito à
vida.
O direito humano à alimentação inclui-se à categoria dos direitos
econômicos, sociais e culturais, e deixa o Estado obrigado a respeitar a
capacidade de indivíduos, famílias e comunidades de produzir sua própria alimentação e/ou de obter a renda monetária suficiente para adquirir
alimentos adequados (VALENTE, 2002, p. 108).
Sendo a existência de um direito subjetivo diretamente conectado
com a previsão normativa, a afirmação dessa categoria jurídica deixa de
ser apenas filosófica ou hipotética, e passa a ser, essencialmente, jurídiconormativa. Neste sentido, o Direito à Alimentação adequada é defendido
aqui como um direito humano e fundamental 4.

3

Disponível em: <http://www.unfpa.org.br>.

4

Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA p. 147); I Conferência Nacional de
Segurança Alimentar; Comunidade Solidária; Acordos Internacionais de direitos humanos
de que o Brasil participa: Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948; Pacto de
Direitos Civis e Políticos, 1966; Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 1966;
Pacto para Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra Mulheres, 1979; Pacto
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O Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014, p. 8),
considera a alimentação adequada e saudável como um direito humano
básico que envolve a garantia ao acesso permanente e regular a uma prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais do indivíduo,
de forma socialmente justa. Ademais, considera que este acesso deve estar de acordo com as necessidades alimentares especiais, ser referenciada
pela cultura alimentar e pelas dimensões de gênero, raça e etnia, ser acessível física e financeiramente, harmônica em quantidade e qualidade,
conforme os princípios da variedade, equilíbrio, moderação e prazer, além de ser baseada em práticas produtivas adequadas e sustentáveis
(BRASIL, 2014, p. 8).
Neste sentido, Valente (2002, p. 38) explica que no direito à alimentação está incluído o direito de acesso aos recursos e meios para produzir
ou adquirir alimentos seguros e saudáveis, possibilitando uma alimentação conforme os hábitos e práticas alimentares de cultura individual, da
região ou de origem étnica.
A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) tem como
propósito garantir a qualidade dos alimentos no País, a promoção de práticas alimentares saudáveis e a prevenção e o controle dos distúrbios nutricionais, além do estímulo às ações intersetoriais que propiciem o acesso
universal aos alimentos (BRASIL, 2008).
Neste sentido, buscando atender ao objetivo do presente trabalho,
far-se-á uma análise dos direitos básicos dos consumidores, buscando relaciona-los ao consumo de produtos alimentícios. Assim, destaca-se o rol
do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Neste primeiro
momento, destaca-se a importância do estudo de quatro deles.
a) Direito à Vida, saúde e segurança
O inciso I do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
estabelece: ‚a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados
perigosos ou nocivos‛.

de Direitos da Criança, 1989; Conferência Mundial dos Direitos Humanos, 1993; (Dec. Nº
591- 6 de julho de 1992); (Política Nacional de Alimentação e Nutrição).
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Pode-se afirmar que este se trata do mais básico e mais importante
dos direitos do consumidor, conforme preleciona Marques (2008, p. 56) a
situação se agrava ao considerarmos que ‚nossa sociedade é uma sociedade de riscos, muitos produtos, muitos serviços e mesmo práticas comerciais são efetivamente perigosas e danosas para os consumidores‛.
Ressalta-se que tal direito básico, é ainda a fonte do dever de segurança ou de cuidado dos fornecedores ao colocarem produtos e serviços
no mercado. O CDC quebra a divisão entre responsabilidade contratual e
extracontratual, tornando responsáveis todos os integrantes da cadeia de
fornecedores, ‚sejam eles contratantes diretos (responsabilidade contratual) ou não (por exemplo, fabricantes) com os consumidores‛
(MARQUES, 2008, p. 56).
b) Liberdade de escolha
É garantida ao consumidor, conforme o inciso II do artigo 6º do
CDC: ‚A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações‛.
Recorda Marques (2008, p. 56), que o direito de livre escolha e liberdade nas contratações encontra-se consolidado em todas as normas de
proteção contratual (art. 46 e ss.), mas especialmente nas que cuidam da
parte pré-contratual e publicidade (art. 30 e ss.) e de práticas comerciais
abusivas (art. 39 e ss.). Ainda, visa proteger o direito de escolha, bem como a autonomia racional do consumidor, por meio de um direito mais
forte de informação (arts., 30, 31, 34, 36, 46, 48 e 54) e um direito de reflexão (art. 49) (MARQUES, 2008, p. 56).
c) Informação
A informação está assegurada no inciso III do mesmo artigo, ‚a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem‛.
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O CDC tem como princípio básico o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor5, sendo necessária a presença do Estado no mercado para protegê-los6, então a necessidade da proteção da liberdade do
consumidor enquanto contratante mais fraco da relação. Liberdade aqui
compreendida como a do vulnerável, do leigo, e não do mais forte, neste
caso o fornecedor de produtos. A igualdade que se busca é material e não
apenas formal (MARQUES, 2008, p. 56).
Este direito básico à informação materializa a transparência no mercado de consumo, o que objetiva o artigo 4º do CDC. A informação deve
ser clara e adequada (art., 12, 14, 18, 20, 30, 33, 34, 46, 48, 52 e 54), perpassando desde o momento pré-contratual, até a eventual conclusão do contrato, o próprio contrato e o momento pós-contratual. Ou seja, afeta a essência do negócio, quando a informação repassada passa a integrar o conteúdo do contrato (art. 30, 33, 35, 46 e 54), ou, no caso de a informação ser
falha, está representa um vício na qualidade do produto ou serviço oferecido (art. 18, 20 e 35) (MARQUES, 2008, p. 57).
Conforme explica Vaz (2015, p. 65) a informação a necessária é aquela adequada e eficaz para os fins de cognoscibilidade e de capacidade
de influência na decisão do consumidor, para que de fato proteja os direitos elementares dos seres humanos.
d) Transparência e boa-fé
Conforme o inciso IV do mesmo artigo em análise é garantido ao
consumidor ‚a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços‛. De

5

art. 4, I: Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e
segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida,
bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes
princípios: I – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo.
6

art. 4 II: Art. 4º II – ação governamental no sentido de proteger efetivamente o
consumidor: a) por iniciativa direta; b) por incentivos à criação e desenvolvimento de
associações representativas; c) pela presença do Estado no mercado de consumo; d) pela
garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança,
durabilidade e desempenho.
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acordo com Marques (2008, p. 57), tal diploma legal ‚proíbe o abuso e
impõe transparência e boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e
nos contratos‛. É possível afirmar, com base na autora (MARQUES, 2008,
p. 57) que a boa-fé é o princípio máximo orientador do CDC. Neste sentido, ressalta-se também o princípio da transparência (art. 4, caput) que atua como um reflexo da boa-fé exigida aos agentes contratuais.
Conclusão
No decorrer da pesquisa, pode-se compreender que o consumo na
sociedade contemporânea tem ganhado uma significação muito mais
‚experiencial‛ que ‚ostentatória‛, porquanto tem conotação emocional.
Neste sentido, o hiperconsumidor exige experiências emocionais, de
maior bem-estar, qualidade de vida e de saúde, ao mesmo tempo que valoriza o presente a curto prazo.
Ao se frustrar ou se isolar, o indivíduo busca consolo nas felicidades imediatas da mercadoria, coordenado pela lógica do ‚Sofro, logo
compro‛, problemática que resta ampliada quando é substituída pela lógica do ‚Sofro, logo me alimento com produtos ultraprocessados que oferecem prazer imediato‛.
Com esse agravamento, surge a problemática das DCNT como riscos alimentares da contemporaneidade. Depois de um grande esforço em
torno de programas e políticas governamentais para o enfretamento de
problemas relacionados à desnutrição e à fome, nota-se que tais conquistas vieram acompanhadas do crescimento de outros problemas de saúde
pública, a exemplo do aumento progressivo do excesso de peso, fator de
risco para as DCNT.
As doenças do sistema circulatório são as responsáveis pelo maior
número de mortes, deixando para trás outras doenças como as do sistema
respiratório, que já constituíram um problema em todo o país. O custo individual das doenças crônicas é alto, contribuindo para o empobrecimento
das famílias, mesmo com a existência do SUS. Para o SUS, os custos diretos
das DCNT representam impacto crescente, já que representam as principais causas de internações hospitalares.
Neste contexto, valoriza-se a compreensão do DHAA, como direito
humano básico, reconhecido no Pacto Internacional de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais, sem o qual não se pode discutir os
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demais, porque sem uma alimentação adequada, tanto em quantidade
como em qualidade, não há o direito à vida.
Tal direito humano está relacionado ao direito de acesso aos recursos e meios para produzir ou adquirir alimentos seguros e saudáveis,
possibilitando uma alimentação conforme os hábitos e práticas alimentares de cultura individual, da região ou de origem étnica. No plano nacional, buscou-se relaciona-lo com os direitos básicos dos consumidores,
quando do estudo do artigo 6º, destacaram-se os direitos à vida, saúde e
segurança, liberdade de escolha, informação e transparência e boa-fé.
A conclusão apresentada, portanto, é que a efetivação do DHAA
perpassa, obrigatoriamente, pelos direitos dos consumidores em nível
nacional, porquanto a distância entre os produtores e consumidores faz
com que o ato de se alimentar passe por uma relação de consumo. Ademais, tendo em vista a característica hiperconsumista da sociedade e o
aumento das DCNT, é importante pensar em um DHAA cada vez mais
qualitativo, o que quer dizer, focado na qualidade dos nutrientes, e não
somente na quantidade de alimentos, já que os produtos ultraprocessados por meio das mensagem de marketing e publicidade, podem vir a ser
entendidos pelos consumidores como bons à saúde. A informação aqui,
deve ser a mais clara e eficiente possível, buscando também a educação
dos consumidores.
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32. PROGRAMA MUNICIPAL DE HORTAS URBANAS E O TEMA DA
SUSTENTABILIDADE: UMA ANÁLISE DO CULTIVO ECOLÓGICO DE
ALIMENTOS EM ÁREAS PÚBLICAS DE FLORIANÓPOLIS
Naina Ariana Souza Tumelero
Clóvis Eduardo Malinverni da Silveira
Karine Grassi

Introdução
O presente artigo reflete sobre a utilização de áreas públicas para o
cultivo e práticas agroecológicas, à luz dos princípios da sustentabilidade
e da função social do solo. Há quase um ano, Florianópolis instituiu o
Programa Municipal de Hortas Urbanas, mediante o Decreto Nº 17.688,
de 05 de junho de 2017, que estabelece, principalmente, a promoção de
práticas agroecológicas na produção de alimentos para o consumo comunitário. A legislação consolidou uma prática comum entre a comunidade florianopolitana, de que constitui exemplo a Horta Comunitária
AMOJAC – de iniciativa da Associação de Moradores do Jardim das Castanheiras, no bairro Campeche. Este caso servirá como objeto da reflexão
sobre as possibilidades de tradução do princípio da sustentabilidade em
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práticas concretas e o papel desempenhado pelo direito na viabilização
social de práticas sustentáveis.
No que concerne às justificativas metodológicas, ressalta-se que as
experiências aqui avaliadas correspondem apenas à capital catarinense.
Partiu-se de conceitos-chave acerca da função social do solo, permacultura e hortas urbanas, a fim de fixar a base teórica de análise de experiências concretas e da legislação. Em um segundo momento, foram avaliadas
práticas de agroecologia anteriores à legislação municipal e o papel do
poder público municipal frente à nova legislação. A análise foi realizada
por meio da técnica de investigação legislativa e bibliográfica, com método analítico.
Hortas urbanas e sustentabilidade: considerações iniciais
No rol dos direitos e garantias fundamentais, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu que a propriedade deverá cumprir a função social
(art. 5º, XXIII). Por uma interpretação sistemática, ao analisar-se o direito
ao meio ambiente equilibrado (art. 225), pode-se afirmar que é parte
constitutiva do direito de propriedade o seu uso de maneira a satisfazer
uma série de garantias legais de ordem social e ambiental, referidas a
grupos sociais específicos ou à sociedade como um todo. A concretização
do princípio da função social da propriedade compreende, portanto, ações como garantia da produção de alimentos saudáveis, a sustentabilidade ambiental e urbana, a promoção de práticas agroecológicas, bem
como alternativas para o fortalecimento da agricultura familiar e do desenvolvimento sustentável.
Utilizado de forma ampla na literatura hodierna, o conceito de desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade foi cunhado a partir da retomada das discussões da Organização das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente no ano de 1987. Com resultados de estudos, a Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMD) das Nações Unidas
apresentou o Relatório de Brundtland – ou Nosso Futuro Comum, fixando
o conceito de que o uso sustentável dos recursos naturais deve ‚suprir as
necessidades da geração presente sem afetar a possibilidade das gerações
futuras de suprir as suas‛ (BRUNDTLAND, 1991). Dito de modo diverso,
é a possibilidade do desenvolvimento da economia, desde que com a utilização ponderada dos recursos naturais, uma vez que muitos deles são
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escassos e finitos. Somente assim as próximas gerações podem usufruílos.
A verdade é que, desde a definição do Relatório Brundtland, já
surgiram inúmeras definições e interpretações acerca da sustentabilidade,
em se tratando de conceito pouco rigoroso, de temática complexa e em
permanente mutação. Há na literatura, por exemplo, autores que superaram a perspectiva original de desenvolvimento sustentável e passaram a
utilizar o conceito de ‚sustentabilidade fraca‛ e ‚sustentabilidade forte‛,
principalmente os que se filiam a corrente de estudos do decrescimento
cunhado por Nicholas Georgecu-Roegen e André Gorz (MUELLER,
2005). O ponto conciliatório entre elas estaria no equilíbrio das dimensões
que compõem o termo sustentabilidade. Grande parte dos autores ainda
sustenta que a sustentabilidade é composta de três dimensões interdependentes, tal como sustentado no Relatório Brundtland: econômica,
ambiental e social (SACHS, 2004; VEIGA, 2005). Essas dimensões são
também conhecidas como triple bottom line (ELKINGTON, 1994), People,
Planet and Profit (Pessoas, Planeta e Lucro) ou, ainda, tripé da sustentabilidade.
O presente estudo, contudo, adota como ferramenta de análise do
caso eleito a linha de raciocínio de Enrique Leff. Para o sociólogo
ambientalista mexicano, o discurso da sustentabilidade, na esteira do
relatório Brundtland, não fornece justificativas suficientemente
consistentes para suprir a crença de que o modelo econômico possa
internalizar valores ecológicos e sociais. Dessa maneira, o conceito de
ambiente teria sido retoricamente convertido em uma proclamação de
políticas de crescimento econômico orientado para o ‚livre-mercado‛
(2011, p. 15 e ss), com poucas repercussões concretas em termos de
resolução dos problemas ambientais – que, na maior parte dos temas,
encontra-de em rota de colisão com os limites da biosfera e da garantia da
qualidade de vida em um ambiente ecologicamente sustentado.
Nenhuma evidência atesta que essa entidade etérea chamada
‚mercado‛, verdadeiro fetiche do atual período histórico, tenha a
capacidade ‚de dar o justo valor à natureza e à cultura; de internalizar as
externalidades ambientais e dissolver as desigualdades sociais; de
reverter as leis da entropia e atualizar as preferências das futuras
gerações‛ (LEFF, 2011, p. 15 e ss). O discurso não é problemático apenas
porque é ambíguo, mas sobretudo porque constitui um veículo de
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legitimação de estratégias de apropriação dos recursos naturais, no
campo teórico e ideológico. O potencial crítico da ideia de
sustentabilidade se esvai, na esteira da simplificação da complexidade
dos processos naturais e da destruição de identidades culturais, que são
assimiladas ‚a uma lógica, a uma razão, a uma estratégia de poder para a
aproriação da natureza como meio de produção e fonte de riqueza‛
(LEFF, 2011, p. 15-31).
A temática da agricultura urbana surge no contexto das alternativas ao modelo atual de produção de alimentos, marcado pelo traço da
monocultura e a utilização excessiva de agrotóxicos e organismos geneticamente modificados (OGMs). Entende-se que um dos pontos fundamentais de modificação dessa ordem está na produção local e regional dos alimentos. O pensamento de Latouche, um dos autores da chamada ‚teoria do decrescimento‛, constituiu bom exemplo dessa valorização do localismo como importante valor ambiental. No seu projeto de ‚decrescimento sereno‛, o autor utiliza a bandeira dos ‚8 RS‛, isto é, reavaliar;
reconceituar; 3 reestruturar; 4 redistribuir; 5 relocalizar; 6 reduzir; 7 reutilizar e
8 reciclar (2009, p. 45-68). Para o recorte proposto neste trabalho, o
conceito-chave ‚relocalizar‛ mostra-se de grande centralidade.
Considerando que o ‚decrescimento‛ não significa recessão econômica,
mas uma mudança de foco da corrida pelo crescimento para uma
evolução econômica qualititativa e não quantitativa, parece coerente a
proposição de que produzir localmente tudo o que for essencial é um dos
passos para a busca de uma sociedade efetivamente sustentável:
(...) regionalização significa: menos transporte, cadeias de produção
transparentes, incitações a uma produção e a um consumo
sustentáveis, uma dependência reduzida dos fluxos de capitais e das
multinacionais e maior segurança em todos os sentidos do termo.
Regionalizar e reinserir a economia na sociedade local preserva o
meio ambiente, que, em última instância, é a base de toda a
economia. (LATOUCHE, 2009, p. 68)

Em suma, a produção local de alimentos, ao buscar a sustentabilidade, gera também níveis de autogestão, autossuficiência econômica e
financeira, com a criação de empregos e ampliação do sentido de
comunidade e dos saberes populares. Na mesma linha de pensamento,
Leff pontua o seguinte, acerca da autogestão e das demandas
socioambientais:
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As demandas ambientais propugnam pela participação
democrática da sociedade na gestão de seus recursos reais e
potenciais, assim como no processo de tomada de decisões para a
escolha de novos estilos de vida e pela cconstrução de futuros
possíveis sob os princípios de pluralidade política, equidade social
diversidade étnica, sustentabildade ecológica, equilíbrio regional e
autonomia cultural. (LEFF, 2006, p. 457)

De iniciativa comunitária e com recomendações pela Organização
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONUHabitat), as práticas de agricultura urbana e peri-urbana (UPA) já são ocorrem em muitos países, incluindo o Brasil1 (FAO, 2014). Em Florianópolis, existem diversas experiências exitosas, tanto em propriedades privadas, como em propriedades públicas.
Caso emblemático de agricultura urbana em espaço público é o
projeto HOCCA (Horta Urbana do Centro de Ciências Agrárias) 2, liderado pelo Professor Antonio Augusto Alves Pereira, do Laboratório de Irrigação e Drenagem da Agronomia. Nesse projeto, estudantes da UFSC e
voluntários participam de cursos, oficinas, aulas e projetos de extensão e
promovem agricultura urbana dentro na Universidade com fornecimento
de hortaliças orgânicas e de plantas alimentares não convencionais
(PANC) para o Restaurante Universitário do CCA.
Outro exemplo é a Rede Semear Floripa3 – umas das responsáveis
pelo Programa ora analisado. Trata-se de uma organização de indivíduos
e de organizações governamentais que, mediante Estatuto, organiza as atividades de produção e manutenção de hortas urbanas. Algumas das características incluem, além do trabalho coletivo e voluntário, práticas ecologicamente sustentáveis, tais como: a reciclagem de resíduos orgânicos
para adubagem, a produção de alimentos orgânicos e a troca de informações com profissionais.

1

A cidade de Belo Horizonte foi citada como bom exemplo da prática em relatório da FAO,
intitulado, em tradução livre, Cultivando cidades mais verdes na América Latina e no
Caribe (FAO, 2014).
2

Para maiores informações, vide: <http://cotidiano.sites.ufsc.br>.

3

Disponível em: <https://issuu.com/redesemearfloripa>.
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Há ainda, as hortas-modelos que já foram fixadas em terrenos públicos da capital catarinense. As principais estão fixadas no Jardim Botânico e no Parque Ecológico do Córrego Grande e, segundo dados fornecidos pela Prefeitura, 24 dos 49 centros de saúde possuem hortas estabelecidas, bem como algumas escolas da rede municipal (HORA DE
SANTA CATARINA, 2017B).
Em linhas gerais, verifica-se que a prática de produção e manutenção de hortas urbanas em Florianópolis é uma atividade comumente verificada, bem-vista e bem aceita pela população e pelas instituições, contando com o auxílio da comunidade, Universidade e órgãos específicos
da Prefeitura. No tópico seguinte, analisar-se-á a legislação municipal e
de que modo ela pode contribuir para o fortalecimento da agricultura
sustentável urbana.
Legislação municipal e suporte financeiro público
O Programa Municipal de Hortas Urbanas de Florianópolis foi instituído pelo Decreto Nº 17.688, de 05 de junho de 2017 e estabelece as regras e os critérios para uma produção sustentável de alimentos orgânicos
no perímetro urbano da cidade. Francisca Daussy, funcionária da Prefeitura, afirma que o programa é resultado de três anos de trabalhos e estudos com a sociedade e setores do poder público municipal e visa ‚consolidar a gestão dos resíduos sólidos, estimular hábitos de vida saudáveis, o
cultivo e uso de fitoterápicos e a manutenção de terrenos limpos, livres
de vetores de doenças‛ (HORA DE SANTA CATARINA, 2017a).
De início, o Decreto prevê a destinação de ‚áreas públicas municipais, mediante critério do Poder Executivo, consideradas apropriadas para a implantação do Programa (...)‛ (FLORIANÓPOLIS, 2017, art. 2º),
ponto considerado fundamental para sua consolidação. O artigo 3º do
Decreto discorre acerca das prioridades do programa, quais sejam:
Art. 3º (...) I – acesso da população a alimentos saudáveis e de baixo
custo oriundos da agricultura urbana de base agroecológica; II – incentivo ao cultivo de hortas urbanas em espaços públicos, comunitários ou residenciais como quintais, terraços, tetos, sacadas, escolas, creches, centros de saúde, centros de assistência social, entre
outros; III – apoio à comercialização de produtos orgânicos derivados da agricultura urbana de base agroecológica em diversos pontos da cidade, priorizando a venda direta do produtor de acordo
com a legislação vigente; IV – incentivo a agricultura familiar e as-
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sociativismo comunitário; V – desenvolvimento de atividades pedagógicas, lúdicas e terapêuticas para a população geral, priorizando a participação de estudantes, idosos, mulheres, pessoas abrigadas, pessoas em liberdade assistida, pessoas com deficiência,
pessoas em situação de rua, associações comunitárias, famílias em
vulnerabilidade social e famílias com filhos pequenos; VI – manutenção de terrenos limpos, livres de agentes patogênicos ou vetores
de doenças; VII – arborização das áreas urbanas com espécies da
flora nativa e frutíferas observadas as orientações e procedimentos
técnicos dos órgãos competentes para a implantação e manutenção
da arborização no ambiente, natural e construído; VIII – desenvolvimento de tecnologias sociais de base agroecológica promovendo
a Agricultura Urbana. (FLORIANÓPOLIS, 2017)

O Decreto fixa enquanto órgãos de gestão compartilhada do Programa, a Fundação Municipal do Meio Ambiente (FLORAM), a Companhia Melhoramentos da Capital (COMCAP) e a Secretaria Municipal de
Saúde, e estabelece, ainda, a criação de um órgão colegiado de representantes dos órgãos da administração direta e indireta, competente para
criarem a regulamentação e diretrizes de funcionamento (art. 5º,
FLORIANÓPOLIS, 2017).
Há, ainda, um traço interdisciplinar no Decreto. No artigo 6º, há a
previsão dos órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura que
serão parte do Programa, quais sejam: Secretaria Municipal Turismo,
Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, Superintendência da Pesca,
Maricultura e Agricultura, Fundação Municipal do Meio Ambiente
(FLORAM), Secretaria Municipal de Infraestrutura, Companhia Melhoramentos da Capital – COMCAP, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Secretaria Municipal do
Continente e Assuntos Metropolitano, Secretaria Municipal de Educação,
Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Superintendência dos Serviços Públicos, Superintendência de Projetos
Especiais, Superintendência de Relações Comunitárias, Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis – IGEOF e Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF (FLORIANÓPOLIS, 2017).
O texto legal menciona as modalidades de parcerias público X privado, bem como modalidade de doações para a manutenção do Programa (art. 7º, FLORIANÓPOLIS, 2017). Muito embora o Programa Municipal de Hortas Urbanas seja um projeto novo, com menos de um ano,
questiona a ausência de previsão orçamentárias por parte da Prefeitura,
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uma vez que, segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), as principais dificuldades para instalação e manutenção de
hortas coletivas são de cunho técnico, financeiro e organizacional. Para a
entidade, a obtenção de terreno, apoio técnico e custos com materiais, figuram como entraves no desenvolvimento para a manutenção de hortas
coletivas (EMBRAPA, 2009, p. 34).
Conclusão
Diante da avaliação inicial do Decreto Nº 17.688, de 05 de junho de
2017, que estabeleceu o Programa Municipal de Hortas Urbanas na cidade de Florianópolis, verificou-se a consolidação, perante a legislação, de
práticas já recorrentes de agricultura urbana (comunitária e orgânica). O
marco regulatório fixou parâmetros e estabeleceu diretrizes para o desenvolvimento das hortas urbanas, com envolvimentos de diversos órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura.
Entretanto, como mencionado anteriormente, diversas hortas de
Florianópolis são mantidas pela população, seja em terrenos privados ou
particulares, como pouca verba para investimentos. Nos casos de utilização de terrenos públicos, verificou-se que há entraves ainda acerca de
novas doações, uma vez que muitas das hortas existentes foram feitas em
espaços pequenos e considerados ociosos. O programa é bem-vindo, porém ganharia se inserido em uma agenda mais ampla, com uma avaliação mais acurada dos benefícios sociais da atividade e uma maior destinação de recursos (não como gasto, mas como investimento social com
retorno garantido, não apenas econômico, mas socioambiental). Trata-se
de um Programa que teve sua regulação recente e, por essa característica,
exige avaliações periódicas, tanto de implementação como de manutenção.
O presente texto teve intuito de oferecer uma visão básica das atividades de agroecologia urbana – da potencialidade dessa prática para o
município, e do assunto como objeto de pesquisa e desenvolvimento de
projetos –, porém sem o objetivo de apresentar resultados finais. Fica claro
que o tema apresenta grande interesse sobre diversos aspectos, e precisa
ser estudado com viés simultaneamente diagnóstico e propositivo, para
que possa ser convertido em política pública eficaz, segundo o modelo
clássico – formação de uma agenda, formulação, implementação, monito-
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ramento, controle –, envolvendo poder público e comunidade, resultando
em benefícios vultosos e duradouros.
Referências
ABREU, Ângela Maria Ribeiro da Silva Morais. Hortas urbanas: contributo para a sustentabilidade. Caso de estudo: Hortas Comunitárias de
Cascais. Dissertação (Mestrado). Departamento de Ciências e Engenharia
do Ambiente da Universidade Nova de Lisboa. 2002. Disponível em:
<https://run.unl.pt>. Acesso em: 27 mai. 2018.
BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de
1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 10 abr.
2018.
BRUNDTLAND, Gro Harlem. Nosso futuro comum: comissão mundial
sobre meio ambiente e desenvolvimento. 2.ed. Rio de Janeiro: Fundação
Getúlio Vargas, 1991.
ELKINGTON, J. Towards the sustainable corporation: Win-win-win
business strategies for sustainable development. California Management
Review, v.36, n.2, p. 90-100, 1994.
EMBRAPA. Hortas: o produtor pergunta, a Embrapa responde. Brasília:
Embrapa Informação Tecnológica, 2009.
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). Growing greener cities in Latin America and the Caribbean. Rome: 2014. Disponível em: <http://www.fao.org>. Acesso em: 10 mai. 2018.
FLORIANÓPOLIS (Município). Decreto nº 2017, de 05 de junho de 2017.
Dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Agricultura Urbana.
Florianópolis, SC, Disponível em: <https://leismunicipais. com.br>. Acesso em: 01 jun. 2018.
HORA DE SANTA CATARINA. Florianópolis institui o Programa Municipal de Agricultura Urbana. 06/06/2017. Disponível em:
<http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br>. Acesso em: 28 abr. 2018.
HORA DE SANTA CATARINA. Prática da agricultura urbana é regulamentada
em
Florianópolis.
06/06/2017.
Disponível
em:
<http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br>. Acesso em: 27 abr. 2018.

Cidadania, Socioambientalismo, Atores e Sujeitos Internacionais...

§ 479

LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. São Paulo: Editora WMF, Martins Fontes, 2009.
LEFF. Henrique. Racionalidade ambiental: a reapropriação social da natureza. Tradução de Luís Carlos Cabral. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
LEFF. Henrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Tradução de Lúcia Mathilde Endlic Orth. 8 ed. Petrópolis: Vozes, 2011.
MONTEIRO, Juliana Portela do Rego; MONTEIRO, Maria do Socorro Lira. Hortas comunitárias de Teresina: agricultura urbana e perspectiva de
desenvolvimento local. In: Revista Iberoamericana de Economía Ecológica (ECOECO). Barcelona. Vol. 5. 2006. pp. 47-60. Disponível em: <
https://www.raco.cat>. Acesso em: 29 mai. 2018.
MUELLER, Charles C. O debate dos economistas sobre a sustentabilidade: uma avaliação sob a ótica da análise do processo produtivo de Georgescu-Roegen. Estudos Econômicos. Vol. 35. N. 4. São Paulo Oct/Dez.
2005.
MUELLER, Charles C. O debate dos economistas sobre a sustentabilidade: uma avaliação sob a ótica da análise do processo produtivo de Georgescu-Roegen. Estudos Econômicos. Vol. 35. N. 4. São Paulo Oct/Dez.
2005.
SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: includente, sustentável, sustentado.
Rio de Janeiro. Ed. Garamond, 2004.
VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento sustentável: o desafio do Século
XXI. Rio de Janeiro: Ed. Garamond, 2005.

480 § Silvana Winckler, Reginaldo Pereira e Marcelo Markus Teixeira (Orgs.)

