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APRESENTAÇÃO 

As investigações e o debate acerca do fenômeno das Constituições 

transformadoras na América Latina e a desconstrução dos modelos cons-

titucionais europeus desempenham um papel fundamental na reflexão 

sobre os grandes problemas sociais, nacionais e internacionais, para dar 

suporte às políticas públicas e ao desenvolvimento socioeconômico e po-

lítico sustentável às nações. 

Este fenômeno é baseado na história e na realidade latino-

americana e trata-se de uma construção teórico-jurídica contra-

hegemônica que reconfigura paradigmas jurídicos, políticos, sociais, eco-

nômicos, ambientais e educacionais, podendo ser uma resposta frente à 

crise do Direito, do Estado Brasileiro e do Meio Ambiente, para a supera-

ção do modelo capitalista e excludente, com a criação de uma nova cultu-

ra política e jurídica que se proponha a melhorar as condições de vida 

das pessoas, gerando um novo paradigma social, para romper com o 

modelo hegemônico elitista e burocrático que vivencia-se no mundo con-

temporâneo. 

O III Congresso Internacional: Constitucionalismo Latino-

Americano, Pluralismo Jurídico, Buen Vivir e Direitos da Natureza, foi 

apoiado financeiramente pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inova-

ção do Estado de Santa Catarina (FAPESC), por meio do Programa 

PROEVENTOS, e atendeu plenamente ao seu objetivo geral que foi con-

gregar constitucionalistas, juristas críticos, docentes e pesquisadores de 

excelência acadêmica, estudantes de graduação, iniciação científica e pós-

graduação, de 11 Instituições de Ensino e Pesquisa do Brasil e da Argen-

tina, para debater a temática do Constitucionalismo Latino-Americano, 

do Pluralismo Jurídico, da Cidadania, dos Direitos da Natureza e da Jus-

tiça Ambiental, a fim de propor alternativas nos níveis políticos, educa-

cionais, econômicos, ambientais e sociais no contexto da América Latina.  

O Grupo de Pesquisa Direitos Humanos e Cidadania, da Unocha-

pecó, envidou esforços e responsabilidadespara organização deste III 

Congresso Internacional, numa acumulação crítica a partir dos eventos 

anteriores, consolidando as atividades científicas e parcerias acadêmicas. 
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As produções científicas que integram esta coletânea dividem-se 

em 2 volumes e são resultados de pesquisas apresentadas durante o 

Congresso, as quais foram classificadas em 6 linhas temáticas: 1) Plura-

lismo Latino-Americano; 2) Novo Constitucionalismo Latino-Americano; 

3) Direitos Humanos; 4) Direitos da Cidadania; 5) Bem Viver e Direitos 

da Natureza; 6) Justiça Ambiental, ancoradas em pesquisa científica no 

âmbito constitucional latino-americano e voltadas ao pensamento e aos 

desafios e potencialidades das práticas do constitucionalismo emancipa-

tório e da realidade dos povos latino-americanos, atendendo aos princí-

pios da Política Catarinense de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

A programação do evento introduziu temas de relevância jurídica 

contemporânea para incentivar a integração, a interdisciplinaridade, o 

diálogo e debate entre pesquisadores do Direito e da área das humanida-

des, reforçando assim, as expectativas de rompimento com um ideário 

hegemônico eurocêntrico de pensar as ciências humanas e jurídicas, rea-

firmando a importância de um pensamento descolonizado e insurgente 

no campo da teoria e prática do novo constitucionalismo latino-

americano, do buen vivir, dos direitos da natureza e da justiça ambiental. 

Ao abordar temáticas com palestrantes nacionais e internacionais, de alta 

competência em suas áreas do conhecimento, aliadas ao tempo e espaço 

destinado aos participantes nas sessões de comunicação de trabalhos, 

formou-se um ambiente propício à socialização e ao debate acadêmico 

acerca de ideias e pesquisas que problematizaram os estudos, ampliando 

as possibilidades de diálogo e reflexão. 

Além disso, restou fortalecida a cooperação de projetos de pesqui-

sa e inovação entre grupos de pesquisa e instituições parceiras, tendo em 

vista o ingresso na Rede de Pesquisa ‚Constitucionalismo Latino-

Americano, Direitos da Cidadania e Justiça Ambiental‛, que servirá para 

a produção coletiva do conhecimento, atratividade, formação, retenção e 

consolidação de pesquisadores, docentes e discentes dos programas de 

pós-graduação parceiros.  

A partir da realização do I Encontro da Rede de Pesquisa Constitu-

cionalismo Latino-Americano, Direitos da Cidadania e Justiça Ambiental, 

iniciou-se o levantamento de demandas de pesquisas, validação de temá-

ticas de investigações, estudos e análises, onde posteriormente será escri-

to e divulgado um Plano Interinstitucional de Pesquisa, para as institui-

ções signatárias.  
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Também, formalizou-se a iniciativa de parcerias para execução de 

pesquisas internacionais e interinstitucionais relacionadas às grandes á-

reas do Direito, Economia, Desenvolvimento, Justiça Ambiental e Cida-

dania, que terá como finalidade, a consolidação do Observatório de Polí-

ticas Constitucionais Descolonizadoras para a América Latina para o de-

senvolvimento de pesquisas inovadoras no Continente, capazes de gerar 

pesquisas científicas relevantes para a construção de um projeto jurídico-

político-comunitário descolonizador do ser, do saber e do poder, para 

mudar paradigmas na realidade histórica latino-americana e promover o 

desenvolvimento para uma sociedade mais justa e democrática, numa 

perspectiva intercultural e plural. 

Agradecemos nossas Instituições parceiras UNESC, UNILASSALE, 

FURG, UFFS, PUC-SP, FURB, UPF, IMED, IFPR-Palmas e a Universidad 

Nacional de Córdoba (UNC/Argentina) pela valiosa contribuição ao III 

Congresso Internacional, bem como pela organização desta coletânea 

(Volumes I e II ), aos estudantes do Projeto de Extensão Comunitária Ju-

rídica (PECJur) e do Grupo de Pesquisa ‚Direitos Humanos e Cidadania‛ 

da Unochapecó, igualmente ao PPGD/UNOCHAPECÓ, por meio de seus 

professores, e de maneira muito especial aos autores, pela cedência dos 

direitos autorais.  

Boa leitura! 

Profa. Dra. Maria Aparecida Lucca Caovilla 

Profa. Dra. Arlene Renk 

 



 

JUSTICIA AMBIENTAL COMO ALTERNATIVA PARA UNA 

CIVILIZACIÓN GLOBAL: LAS DIMENSIONES INTRAGENERACIONAL, 

INTERGENERACIONAL E INTERESPECIE 

Cecilia Carrizo 

Introducción1 

Nuestra investigación parte de reconocernos como participantes en 

un juego del lenguaje, donde lo que est{ precisamente ‚en juego‛ es la 

producción de un sentido de justicia compartido enuna asociación políti-

ca, que evaluará el mismo con criterios críticos, diversos e incluso an-

tagónicos (PITKIN, 1984; CAVELL, 2003; CONSTABLE, 2010). 

Nuestro contexto de enunciación son los discursos de autocom-

prensión de las problemáticas ambientales que realiza una ciudadanía 

capaz de palabra y acción, activa en la defensa de la vida y sus formas de 

vida como derechos, regenerando el espacio público en una estructura-

ción: postwestfaliana (en donde se pone en cuestión el concepto de esta-

do-nación, la centralidad del derecho, y avanza la governance corporati-

va, su propuesta de desregulación en pos de un orden contractual); post-

fordista (en donde la fábrica deja de ser el foco privilegiado para el análi-

sis de las relaciones sociales y ocupan ese lugar procesos de desterritoria-

lización-reterritorialización en un mundo en globalización) y postbienes-

tarista (en el cual se ha producido y produce un desmantelamiento de las 

capacidades estatales, de sus estructuras de comando-control y depro-

ducción de bienes y servicios universales públicos, mientras avanza la 

mercantilización y la generación de cuasi-mercados, las nuevas burocra-

cias del neoliberalismo) (BERGER y CARRIZO, 2016). En este contexto, 

los reclamos por derechos desde situaciones de despose-

                                                           
1Una versión sintética de este trabajo fue presentada en la Conferencia del Panel II: La pro-
tección de la naturaleza ante los Conflictos Éticos y Ambientales: Justicia Ambiental, una al-
ternativa para una Civilización Global. III Congreso Internacional Pluralismo Jurídico, 
Constitucionalismo Latinoamericano, Buen Vivir y Derechos de la Naturaleza. Universidad 
Comunitaria de la Región de Chapecó, Septiembre de 2018. 
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sión/contaminación, interpelan multiescalarmente a las instituciones, 

políticas y actores garantes de los mismos. Su falta de respuesta, lo fallido 

de las mismas o el desvío de poder2 (GARCÍA-BARRIOS et. al, 2015) que 

las mismas realizan respecto a los compromisos constitucionales, impul-

sanla generación de nuevos conceptos einstituciones, ampliando la 

gramática de la política y la justicia.  

Considerando junto a Rawls que la justicia es ‚la primera virtud de 

las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensa-

miento‛ (TEORÍA DE LA JUSTICIA, 1971), nos preguntamos entonces 

por nuestra propia capacidad de crear y actuar prácticas ius generativas 

(Behhabib, 2004) con efectos acordes a una propuesta civilizatoria. Acor-

de a los debates actuales consideramos que la misma debe abarcar cues-

tiones intrageneracionales, intergeneracionales e interespecie, pasando a 

bosquejar algunas líneas respecto a estos desafíos. 

Intrageneracional 

Desde la discusión entre liberales y comunitaristas en la filosofía y 

la teoría política, entendemos la necesidad de no antagonizar, sino de 

crear puentes entre concepciones del bien comprensivas – lo bueno para 

nosotros – ycuestiones ético-políticas, lo justo para todos.  

La Justicia Ambiental como un nuevo sentido de justicia intragene-

racional debe comprender la gramática moral de las luchas sociales, des-

de donde los partícipes elaboran lo público-común, comprenden la com-

plejidad de los problemas (multiplicidad de sistemas funcionales exper-

tos implicados) y la también la multiescalaridad de las instituciones que 

procesan los mismos (local, estadual/provincial, nacional, regional, inter-

nacional, global, planetario).  

Un enfoque que comprenda particularismos y universalismo no se 

corresponde necesariamente con un ethos imperial (HABERMAS, 2006), 

sino que surge de la experiencia de una historicidad concreta, un otro 

concreto, que habita la casa común, que entiende una nueva ética-política 

inter escalar y actúa en esferas públicas transnacionales, en procesos de 

                                                           
2Concepto amplio que, en la formulación de los autores refiere a la utilización de las institu-
ciones fundamentales del Estado en sus tres poderes, para fines distintos de aquellos para 
los que fueron creadas. 
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toma de decisiones vinculantes junto a semejantes o de incidencia en fo-

ros del sistema oficial de autoridad. Lo que Fraser considera respecto a 

unaidentidad transnacional ganada en luchas sociales transnacionales 

(2007). 

La globalización del marco de Justicia Ambiental pretende también 

resaltar que los conflictos no son, como descalificadoramente escarnecen 

los desarrollistas: ‚No en mi Patio Trasero‛, traducción del ‚Not In My-

Backyard‛, lamentablemente popularizado en sus siglas en inglés 

NIMBY.Además de legítimamente resistir a la contaminación del patio 

propio, las luchas son generalmente son ‚No en el Patio Trasero de Na-

die‛, e incluso: No en el Planeta Tierra, NOPEs. La resistencia a la insta-

lación de proyectos y las solidaridades de las luchas muestran que la 

oposición no está relacionada a una localización, si no que dese la crítica 

al Saqueo y la Contaminación por caso de la Unión de Asambleas Ciuda-

danas, lo que se pone en cuestión es un modelo de desarrollo, explotación 

y extracción.  

La multiescalaridad de las luchas, con muchas limitaciones de di-

versos tiempos de recursos, trabaja por una mayor soberanía respecto a 

los bienes comunes (proponiendo sustituir el concepto productivista de 

‚recursos naturales‛), el comercio justo, la crítica a las instituciones de 

crédito y las entidades reguladoras, así como para instituir y ejercer el 

control de las responsabilidades de corporaciones y gobiernos a través de 

distintos mecanismo (legales, éticos) a escala nacional e internacional.  

La denuncia no sólo pretende la responsabilización, sino también 

la visibilización de las cadenas globales de complicidades como precursor 

del reconocimiento de la deuda colonial, ecológica y climáticaque se re-

clama a escala planetaria. En igual sentido, sistematizando conflictos y 

formas de metabolismo, avanza el proyecto Ejolt y su Atlas de la Justicia 

Ambiental (https://ejatlas.org), como contribución a la construcción de 

una Justicia Ambiental planetaria. 

Desde las discusiones que hicieron de la antinomia Redistribución-

Reconocimiento, un debate que enfrentaba nuevamente al universalismo 

de los derechos desde cuestiones identitarias/culturalistas/de género, de-

velando la insuficiente interpretación de las demandas como demandas 

solo por la distribución/redistribución de recursos, nuevamente los desa-

rrollos de la Justicia Ambiental, tanto como movimiento como espacio de 

pensamiento impulsa un ‚y‛ inclusivo. 

https://ejatlas.org/
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Ante las situaciones de desposesión de territorios (por la expansión 

de las fronteras productivas que tiene como efecto la inclusión por ejem-

plo de tecnologías a la producción de granos con la biotecnología y la 

transgénesis, así como a la extracción de petróleo y gas, con el fracking, 

entre otras); de otros recursos naturales ya sea por mercantilización o 

contaminación (el caso del mercado del agua y/o la contaminación de 

fuentes de agua) y de derechos por el desconocimiento de compromisos 

constitucionales o su reformulación tras su resignificación legal, la redis-

tribución no se pone en cuestión, sino que interpela a una más precisa 

lectura. En este sentido, el señalamiento de cómo las cuestiones ambien-

tales atraviesan clivajes de clase, no debe llevar a dejar de preguntarnos 

por las obligaciones diferenciadas y las responsabilidades privadas y 

públicas frente a la desigual distribución de la contaminación y el riesgo. 

La existencia de grupos desfavorecidos, que acumulan situaciones de in-

justicia y discriminación, es un señalamiento de los estudios realizados, 

que señalan cuestiones de clase, raza y género como las principales va-

riables que agrupan a los y las afectados/as (VALDIVIESO, 2005; DI 

CHIRO, 2103;TAFANI R. et. al 2014). 

También es solidaria con esta lectura, la revisita realizada al con-

cepto de ciudadano realizada tanto desde la teoría como desde la práctica 

ecológica-ambiental (DOBSON, 2005). El desborde de la ciudadanía del 

marco del individualismo posesivo ha sido una constante en pos de la 

implementación y defensa de los derechos de tercera y cuarta generación, 

y más aún de los intereses difusos. La reconsideración del estatuto de 

ciudadano ha implicado desde la teoría social y política contemporánea 

ha superado su confinamiento a la dinámica de control-disciplina estatal 

y ha avanzado en identificar los derechos como esferas de libertad y ejer-

cicio de todos y cada uno, superando también el consenso utilitarista y 

resignificando el discurso de los derechos y la soberanía popular 

(CARRIZO y BERGER, 2014).  

Finalmente, la dimensión de la Representación se impone ante la 

crisis de las estructuras de representación tradicionales como los partidos 

y las corporaciones del capital y el trabajo, así como al nuevo neocorpora-

tivismo territorial, las comunidades indígenas y el avance de la gover-

nance corporativa (KJAER, 2017). La crítica no es a la posibilidad de exis-

tencia de una vozcomún-colectiva, sino a la sistemática exclusión que rea-

lizan las burocracias, la desigual consideraciónde demandas yla subordi-
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nación de las demandas a lógicas y negociaciones no generalizables 

(clientelares). Frente a ello, la Justicia Ambiental promueve el principio 

de paridad participativa, recurrente y actualizado norte de una política 

democrática (FRASER, 2008);así como la pluralidad epistémica, antitec-

nocrática y reconocedora de plena legitimidad a la voz de los afectados 

(CARRIZO y BERGER, 2011, 2016).  

Intergeneracional 

La siempre presente dimensión intergeneracional, adquiere en la 

actualidad singular énfasis, no sólo como problemática moral, sino y 

principalmente como cuestión jurídica-institucional, respecto a la defini-

ción deresponsabilidades y obligaciones. Identificamos al menos cuatro 

líneas que convergen en ello y que le otorgan y exigen distintos compo-

nentes a la forma de pensar e institucionalizar la protección moral y/o le-

gal. Por un lado, las derivas del concepto de sustentabilidad y sus impli-

cancias respecto tanto al cambio climático, como a la financiarización y 

mercantilización de vida humana y no humana que las políticas hegemó-

nicas imponen (FORERO TORRES et. al., 2012; MEYER, 2017).También 

amplifica esta problemática,la creciente organización de las demandas 

ante el avance de las fronteras productivas sobre territorios y poblaciones 

que hace resurgir deudas históricas con pueblos indígenas desposeídas 

de sus territorios y/o esclavizadas. Un tercer fenómeno de alto impacto y 

creciente tematización, es el efecto de la industria química en el globo. La 

magnitud del mismo ha llevado a nominar una nueva era terrestre: el 

Antropoceno, como período en el cual la industria química ha transido 

todos los reinos terráqueos. Finalmente, la afectación genética, ya sea co-

mo manipulación tecnológica o por los efectos de su dispersión y entre-

cruzamiento controlado e incontrolable. Una cuestión relevante entonces 

es cómo evaluar la probabilidad de consecuencias normativamente rele-

vantes de políticas a largo plazo, la imposición a las generaciones futuras 

de diferentes riesgos (AIASSA etc. al., 2012; SHAPIRO, 2015).  

Un señalamiento que parte de la crítica al mercado de carbono pe-

ro que se repite en otros contextos de las luchas ambientales es que los 

científicos han ignorado o minimizado los efectos imprevisibles, comple-

jos y no lineales del cambio climático, y agregamos de la gran disemina-

ción de compuestos en los ecosistemas, de modo de facilitar ‚su asimila-
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ción por parte de los responsables políticos y el mercado‛ (GILBERTSON 

y REYES, 2012:167).  

La cuestión intergeneracional, no sólo incluye el cómo nos relacio-

namos con las generaciones que nos precedieron y nos sucederán, seres 

que ya no o aún no existen; sino también sobre cómo los modos con los 

que nos comportamos en relación a las personas y el medio en el que vi-

vimos en la actualidad, tienen componentes temporo-espaciales que no se 

circunscriben al momento de realizar una acción o diseñar una política o 

institución aunque también lo incluyen.  

Por su parte, los problemas normativos que surgen de esta situa-

ción tensionan las teorías de la justicia en diversos aspectos, tales como la 

misma conceptualización de los derechos, en tanto si las personas que ya 

no existen o aún no existen sean portadoras de derechos-

reclamo/pretensión a cuyo cumplimiento nosotros estamos obligados; el 

problema de la contingencia de las personas futuras, respecto a si la exis-

tencia, número e identidad de quienes no existen pueden ser dañados por 

las acciones y decisiones de las personas presentes, llamado el ‚Problema 

de la No-Identidad‛; el problema de las condiciones de ignorancia (el co-

nocimiento reciente del problema, enunciado recién como tal en 1990); la 

noción subjuntiva-histórica clásica de daño y el problema motivacional 

de constreñir las decisiones y acciones individuales, políticas e institucio-

nales a la existencia de personas futuras por parte de individuos cuyos 

planes de vida se sostienen en el status quo de los Países Altamente Con-

taminantes (PAC). 

Entre las propuestas en desarrollo respecto a diseños instituciona-

les que contemplen la reparación y/o compensación de injusticias históri-

cas y protejan el ambiente y a las generaciones presentes y futuras, no de-

tenemos en las que han tenido y tienen lugar en torno al cambio climáti-

co, señalado como uno de los problemas más acuciantes de nuestro tiem-

po. No precisamente por su eficacia, sino para identificar la complejidad 

que las mismas adquieren para el diseño de políticas con efectos sobre el 

presente y el futuro.  

En los debates en torno a lo que se ha dado en llamar la Justicia 

Climática se exponen diversos criterios de distribución intergeneracional: 

Igualitarismo, Prioritarismo (a los peor situados), Suficientarismo (garan-

tizar un mínimo-umbral), Merecimiento, Libertarismo; así como también 

se enfrentan modelos basados en derechos humanos versus modelos ba-
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sados en el análisis costo-beneficio y modelos de actuación: compartir las 

cargas /evitar el daño. En este marco García Portela (2017) nos presenta la 

posición de Lukas Meyer, que se destaca por incluir las emisiones históri-

cas en el diseño de un ‚régimen clim{tico justo global‛. 

Frente a quienes se oponen a una visión que integre las emisiones 

históricas, Meyer propone unaarticulación teórica de la justicia climática, 

es decir que las mismas sean tenidas en cuenta a la hora de distribuir los 

recursos de los que la justicia climática se encarga, a saber, los beneficios 

que se derivan de las actividades contaminantes, así como a la hora de 

hacer lo propio con los costes generados por ellas. Desde esta perspecti-

va, se superarían los problemas de inaplicabilidad de los principios de 

‚contaminador paga‛, ‚beneficiarios pagan‛, ‚enriquecimiento injusto‛, 

‚los que tienen recursos pagan‛ como principios prospectivos fundantes 

de una responsabilidad compensatoria.El diseño de las políticas climáti-

cas permitiría así sostener una fuerza motivacional en tanto pone en rela-

ción los deberes al ejercicio de un daño desde un punto de vista público 

que incorpora según los autores, una dimensión simbólica de reconoci-

miento del daño, así como la muestra pública de la voluntad de enmen-

darlo por parte de quienes están vinculados causalmente a él.  

Las emisiones históricas juegan un rol clave en la definición prin-

cipalmente de las políticas de mitigación, en tanto se las identifica como 

las causantes de desiguales consecuencias respecto a la distribución de 

beneficios y daños, por ello serían la base para asignar las emisiones ‚aún 

permisibles‛ de una manera justa, es decir la asignación de derechos de 

emisión a los países ‚en vías de desarrollo‛. En esta combinación de lo 

público y lo individual concreto, no hipotético, esta perspectiva de la jus-

ticia climática pretendería distribuir igualitariamente los beneficios de un 

bien entre los individuos existentes: los derechos de emisión, es decir los 

beneficios generados por las actividades contaminadoras, priorizando el 

bienestar de aquellos que peor están (como países); es decir tomando el 

estado actual y la posibilidad de nivelar los beneficios. La propuesta es 

una teoría de la justicia y un esquema de transición hacia un ‚régimen 

clim{tico global justo‛, que conforme a los autores requieren acomodar 

las inquietudes de quienes reclaman derechos y las de quienes son inter-

pelados para garantizar los mismos.  

Los límites no sólo de las teorizaciones sobre la justicia climática, 

sino también de sus resultados, exigen una revisita a los desarrollos de la 
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ética. Nuestra auto comprensión como miembros de una sociedad global 

transgeneracional, la prioridad a la prevención del sufrimiento y el com-

promiso de las generaciones presentes de dejar las generaciones futuras 

al menos el equivalente a lo recibido de las generaciones pasadas.  

Interespecie 

La pregunta por una teoría de la justicia que pueda remediar las 

injusticias interespecie, nos lleva a revisar de qué maneras nuestra socie-

dad justifica que tratemos a los seres vivos como meros instrumentos. 

Nos enfrenta con los tipos de racismo, capacitismo, sexismo que ordenan 

identidades de manera subordinada, en una relación mutuamente consti-

tutiva de sistemas de intolerancia, dominación, discriminación y violen-

cia. Los seres vivos, humanos yno humanos, resultan así objetos para su 

explotación industrial, la experimentación científica o militar, el entrete-

nimiento mortificante o sacrificial.  

El Especismo, como justificación de la discriminación de los anima-

les por considerarlos seres inferiores, es una variante del atropocentrismo 

que no sólo oculta el daño evitable que hacemos de manera intencional o 

por descuido inexcusable a los animales. También nos lleva a descuidar 

la conexión inescindible que existe entre la afectación a la vida de los 

animales y la vida de los humanos, ya sea por cuestiones tales como la 

contaminación y las formas de explotación del trabajo y los recursos. Es 

por ello que los esfuerzos por acercar estas cuestiones sistemáticamente 

invisibilizadas, moviliza de manera creciente a quienes buscan consolidar 

el derecho fundamental al ambiente sano y a quienes defienden entida-

des como los ecosistemas, las distintas especies yla biodiversidad,desde 

distintas tradiciones culturales y del pensamiento académico. La aplica-

ción de tecnologías para la explotación de la naturaleza, sin evaluar sus 

impactos interrelacionados y combinados, tienen en el desarrollo de sis-

temas de cría intensiva de ganado uno de los modelos que permiten 

ejemplificar esta convergencia.  

El informe de la FAO, ‚La larga sombra del ganado. Problemas 

ambientales y opciones‛ de 2009, expone en detalle las dimensiones de lo 

que califica como una de las principales protagonistas de la problemática 

ambiental a nivel mundial (sic). Son sumariados allí los efectos sobre el 

uso de la tierra y la degradación de las mismas, el problema de los culti-

vos forrajeros y su avance sobre los ecosistemas naturales, la deforesta-
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ción, ladesertificación, la contaminación de los entornos periurbanos, el 

lugar de la producción de ganado en la emisión de gases efecto inverna-

dero y la contaminación atmosférica, el impacto sobre las fuentes de agua 

como consecuencia del uso intensivo de fertilizantes químicos, entre 

otros.  

Específicamente en lo que respecta a las consecuencias en la inter-

face de la vida no humana y la vida humana señalada más arriba, inter-

esa destacar dos aspectos. Por un lado,en relación a la salud humana, di-

versas voces alertan sobre las implicancias del uso de antibióticos en la 

cría intensiva de animales destinados al consumo, cuyo efecto más pre-

ocupante sería la resistencia bacteriana (LANDERS et. al, 2012). Por otro, 

la creciente intervención de presiones corporativas, lobistas y generado-

res de opinión, para desacreditar ya sea la información crítica, como las 

prácticas individuales y /o políticas de veganos y vegetarianos. 

Por su parte, entre las principales prácticas en pos de una justicia 

interespecie, se destaca el desarrollo de argumentaciones que promueven 

el reconocimiento de los derechos de los animales. Una vigorosa, comple-

ta y reciente defensa es la que realiza en este sentido Paula Casal 

(2018).Repasando los debates metaéticos, de ética normativa y de teoría 

de los derechos involucrados, sintéticamente podemos afirmar que su 

posición a la vez que con cierta ironía reafirma la retórica de los derechos 

humanos y animales como estrategia para proteger lo que consideramos 

valioso, precisa tres cuestiones a evitar: la muerte, la cárcel (el encie-

rro/confinamiento) y la tortura.A su vez, desactiva detenidamente los ar-

tificios conceptuales que son esgrimidos dilemáticamente en los debates 

y que intentan generar una diferencia ontológica entre humanos y anima-

les. Tanto desde posiciones que afirman la diferencia entre intereses y de-

rechos, los derechos como naturales o como artificios o convenciones, su 

carácter de estatus o función, una teoría del interés o de la voluntad, si los 

derechos son metas o constricciones o la diferencia entre derechos positi-

vos o negativos, se puede y de hecho hay defensores de los animales en-

tre los sostenedores de cualesquiera de estas posiciones teórico-jurídicas 

que se presentan como antagónicas. También señala que sólo algunos 

animales tienen cualidades similares a los humanos (son seres sintientes, 

es decir tienen la capacidad para tener experiencias subjetivas de dolor y 

placer, pueden elegir, entre otras), sino que es insostenible promover un 

peor trato a los más vulnerables. Por último, y con un guiño anti escépti-
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co, recurre al uso del concepto de derecho, subrayando que‚la gente en 

general no comparten estas extravagancias‛, puesto consideran que el re-

conocimiento de derechos tiene que ver con proteger intereses funda-

mentales y/o reducir el sufrimiento.  

Entre las propuestas de mayor amplitud, destacamos las de 

Martha Nussbaum (2011) y Donaldson y Kymlicka (2011). Sus desarrollos 

no se limitan a reducir el sufrimiento vía el reconocimiento de derechos, 

sino que intentan una propuesta política más compleja; ya sea incluyendo 

el concepto de vida justa o de miembros de una comunidad política res-

pectivamente, acudiendo a las relaciones de interdependencia y respon-

sabilidad en una Zoopolis.  

La defensa de formas de convivencia entre la especie humana y las 

otras especies, no se limita a los mejores frutos del pensamiento académi-

co, sino que también se sostienen desde cosmovisiones que expresan las 

diferentes formas en que humanos y otros animales conviven en los 

mismos territorios. 

Deseamos concluir esta apartado presentando dos posiciones de 

igual sensibilidad y justicia, la expuesta por a) Tupak Viteri Kuraka (au-

toridad) del pueblo kichwa de Sarayaku, Pastaza, provincia de Ecuador y 

b) Felix Díaz, qarashe (autoridad) de la Comunidad Potae Napocna Na-

vogoh del pueblo Qom provincia de Formosa y otras autoridades de los 

pueblos indígenas de Argentina en los Fundamentos del Proyecto Ley de 

propiedad de los territorios comunitarios indígena (2018): 

a) El concepto de Selva viva: ‚Dentro del bosque existen seres su-

premos, pequeños y grandes, visibles e invisibles, móviles e inmóviles, 

que est{n vivos. Los humanos somos una parte de ellos‛, ‚Aquí existen 

espíritus, animales, árboles, que tienen energías y a los que estamos co-

nectados a través de los sueños. Ellos conforman la selva viviente‛, 

‚Ecuador reconoce los derechos de la naturaleza, pero eso solo la consi-

dera un simple espacio verde, no como un lugar que alberga a seres que 

están vivos y que deben ser respetados igual que los humanos. Deben te-

ner derechos jurídicos‛, ‚Queremos que Naciones Unidas incorpore el 

Kawsak Sacha, que el mundo asuma que la selva está viva y que por tan-

to debe estar libre de explotación petrolera, maderera, minera y de cual-

quier otra empresa que pueda atentar contra la integridad de la jungla y 

de sus habitantes‛, Cumbre del Clima de París en diciembre de 2015 para 
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dar a conocer al mundo la propuesta surgida de las entrañas de la selva. 

(El país, 2016) 

b) El concepto de territorio: "El territorio no es sólo del ser huma-

no. El ambiente sano es para el desarrollo de cada ser.Ahí está la espiri-

tualidad. Por eso recuperar la espiritualidad es también respetar el espa-

cio de los otros seres que viven en el monte, cuidándolo, porque necesi-

tan ese territorio.La manera de cuidar es una manera integrada, no se 

puede separarporque el suelo sin su ambiente, no se puede concebir. El 

territorio es la herencia para el futuro; cómo se puede esperar que la gen-

te tenga su espacio si no se cuida lo que envuelve al suelo. El territorio 

abarca todo lo que envuelve; para eso hay que cuidar el ambiente, no se 

trata solo del trabajo humano"."Reducir el territorio es para los pueblos 

indígenas, aceptar vivir encerrado, sin poder desarrollar su capacidad, 

sin poder desarrollar su cultura, ni su dignidad. Sin el territorio amplio, 

no se puede desarrollar la cultura propia".Territorio es derecho a la tierra; 

derecho a tener un proyecto dentro de él; crianza de animales y siembra; 

newenes, remedios y plantas; comidas autóctonas; beber agua de una 

vertiente. ‚Todo esto forma parte de nuestra cosmovisión: Todos tene-

mos razones y verdades. TERRITORIO ES:GEN KO: Fuerza del agua, río, 

mar. Fuerza o energía protectora de todas las aguas. GEN KERUF: Fuerza 

del viento. GEN MAWIZA:Fuerza del cerro y las montañas.GEN 

LAWEN: Medicina.GEN KULLIN: Fuerza de los animales. GEN 

MENUKO: Pantano. GEN WINKUL: Fuerza de las lomas. GEN 

MAWUN: Fuerza de la lluvia. GEN PIREN: Fuerza de la nieve.GEN 

KACHU: Fuerza XXXX. GEN PULLIN: Fuerza del espíritu. Del pulli ve-

nimos, al pulli vamos. KUME FELEN: Vivir bien y respetar al otro. Todo 

nuestro ordenamiento. GEN AZ: Normas. Personería jurídica. GEN 

NEWEN: Fuerza del aire que llega hasta el universo. GEN MOGEN: 

Fuerza de nuestra cultura y nuestra identidad.‛  

Conclusiones 

Consideramos que:  

 la gramática de la Justicia Ambiental, no se reduce a una com-

prensión positivista de la administración de justicia en el estado de-

mocrático de derecho, sino que incluye la tomar de la palabra por una 

ciudadanía capaz de acción y se amplía desarrollando una inteligencia 
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colectiva, constituyendo compromisos desde redes locales, regionales y 

transnacionales en un mundo en globalización.  

 la noción de Justicia Ambiental como una superficie discursiva 

de convergencia crítica al ambientalismo hegemónico de la globalización 

capitalista unidimensional, constituye una plataforma de políticas consti-

tucionales enla era global queno sólo es resistencia y judicalización de 

procesos extractivistas y contaminantes, sino también espacio para proce-

sos de juridificación -elaboración de ley- para la actualización de un sis-

tema institucional que acoja la diversidadde los reclamos de justicia –

intrageneracionales, intergeneracionales e interespecie- desde sus dos 

núcleos irradiantes, el pluralismo epistémico y el foco puesto en los afec-

tados.  
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O INDIVÍDUO DA ATUALIDADE INTEGRANTE DE UMA 

CIDADE: O HOMEM JÁ NÃO É MAIS UMA ILHA 

Gian Carlos Ceratto 

Saulo Cerutti 

Introdução 

Definir o indivíduo na atualidade está se tornando cada vez mais 

difícil. Em meio a um mundo tomado pelo movimento globalizacional a 

integração cultural traz a um mesmo local a possibilidade de uma diver-

sidade imensa, rompendo fronteiras físicas. O indivíduo, antes condicio-

nado somente àquela unidade cultural, encontra-se diante de uma infini-

dade de conceitos que até então lhe era desconhecido. Agora já não é 

mais possível referir-se a alguém tomando por base o lugar em que este 

vive. Há de se reconhecer a diversidade até mesmo em meio a uma uni-

dade cultural, o que pode parecer uma contradição, entretanto que está 

se tornando uma realidade social. 

Neste sentido, o estudo acerca da formação das individualidades 

torna-se relevante para compreendermos o indivíduo da atualidade, in-

tegrante de uma diversidade cultural. Este estudo nos dará aporte para 

verificar os impactos causados pelo acelerado movimento globalizacional 

em uma cidade1. Para tal, o estudo se desenvolve através de pesquisa teó-

rica, por meio de levantamento bibliográfico e método dedutivo. 

Desse modo, espera-se contribuir para com a compreensão do de-

senvolvimento social, na busca pela superação dos preconceitos e na 

compreensão da diversidade cultural, contribuindo, de igual forma, para 

a preservação da diversidade e de suas tradições. 

                                                           
1Utiliza-se o termo ‚cidade‛ com o intuito de expressar a ideia de pequenas sociedades si-
tuadas em um espaço específico; com o fim de isolar as entidades socioculturais do todo 
populacional existente dentro dos limites territoriais estatais. 
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Sociedade, cultura e formação do indivíduo 

A formação do indivíduo pressupõe relação com um meio social, 

isto devido a dependências fisiológicas de seu desenvolvimento, tanto 

que ‚todo indivíduo nasce num grupo de pessoas que j{ existiam antes 

dele‛ (MARCONI;PRESOTTO, 2011, p. 26). Inserido em meio a uma soci-

edade ‚o homem se torna, então, um ser cultural, capaz de produzir, ou 

seja, capaz de criar e acumular experiências e principalmente de transmi-

ti-las socialmente.‛ (MARCONI;PRESOTTO, 2011, p. 77). Desta forma, 

O homem é desde o início, um ser social, no sentido de uma imedi-
ata e total dependência em relação ao conjunto a que pertence e no 
sentido de quase total indiferenciação entre os integrantes desse 
conjunto. Quanto menos desenvolvidas as relações entre os ho-
mens, menos possibilidade de individualização tem cada ser hu-
mano. (DUARTE, 1999, p. 157) 

Posto isto, trabalha-se aqui com o entendimento de que, a compre-

ensão de ‚individualidade resulta da ‘síntese das inúmeras relações soci-

ais’‛ (DUARTE, 1999, p. 15), pois ‚o modo como os indivíduos se portam 

é determinado por suas relações passadas ou presentes com outras pes-

soas‛ (ELIAS, 1994, p. 26). Sendo assim, a individualidade a que se refere 

não advém de indivíduos isolados do todo, de pessoas desconhecidas do 

meio social. Pelo contrário, a compreensão ou entendimento diverso das 

coisas do mundo florescem, pois 

Somente através de uma longa e difícil moldagem de suas maleá-
veis funções psíquicas na interação com outras pessoas é que o con-
trole comportamental da pessoa atinge a configuração singular que 
caracteriza determinada individualidade humana. Somente através 
de um processo social de moldagem, no contexto de características 
sociais específicas, é que a pessoa desenvolve as características e es-
tilos comportamentais que a distinguem de todos os demais mem-
bros de sua sociedade. A sociedade não apenas produz o semelhante e o 
típico, mas também o individual. (ELIAS, 1994, p. 56; grifo do autor) 

Desta forma, para melhor compreender as diferenças entre os indi-

víduos, devemos analisar as sociedades e as culturas que estes integram. 

Pois ‚Indivíduo, sociedade e cultura são três aspectos inter-relacionados, 

indispensáveis na análise do comportamento humano‛ 

(MARCONI;PRESOTTO, 2011, p. 7). Assim, pode-se chegar a ter um pe-

queno entendimento sobre o indivíduo analisando primeiramente o pa-

norama histórico e social em que este se encontra.  
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Influências culturais e o processo de endoculturação 

A formação do indivíduo em sociedade pressupõe uma inserção 

social deste em meios culturais. Haveria assim um ‚processo de ajusta-

mento de respostas individuais aos padrões da cultura de uma socieda-

de‛ (MELLO, 2002, p. 85). Este processo é chamado de endoculturação, 

definida como: 

Os aspectos da experiência de aprendizagem que distinguem o 
homem das outras criaturas, e por meio dos quais, inicialmente, e 
mais tarde, na vida consegue ser competente em sua cultura, pode 
chamar-se endoculturação (enculturation). Constitui essencialmente 
um processo de consciente ou inconsciente condicionamento que se 
efetua dentro dos limites sancionados por determinado aspecto de 
costume. Por esse processo não só se consegue toda adaptação à 
vida social, como também todas aquelas satisfações, que, embora 
fazendo naturalmente parte da experiência social, derivam mais da 
expressão individual que da associação com outros no grupo. 
(HERSKOVITS, 1963, p. 55 apud MELLO, 2002, p. 86; grifo do 
autor) 

Assim, as compreensões e o conhecimento adquirido pelos indiví-

duos identificam-se como subprodutos repassados através de um proces-

so que os formam e os fazem pertencer a certa cultura. ‚O acesso a nossas 

próprias angústias e a nossos próprios desejos influi sobre nossa compre-

ensão do mundo e vice-versa: utilizamos o que aprendemos do exterior 

para decodificação das experiências interiores‛ (HULSMAN;CELIS, 1997, 

p. 30). Sem este processo o Ser passaria a formar o seu conhecimento so-

mente com base em experiências únicas, as quais durariam apenas até a 

sua existência, impossibilitando a continuação histórica de sua espécie.  

Ele [o indivíduo] incorpora, através do processo de endocultura-
ção, características próprias do grupo em que vive, adquirindo uma 
personalidade básica. Como participante de uma sociedade e de 
uma cultura, a pessoa é portadora de caracteres constitucionais (bi-
opsicológicos2) e de experiência sociocultural próprios. Isso lhe 
confere um tipo de personalidade que vai determinar ações e rea-
ções, pensamentos e sentimentos, enfim, o seu comportamento na 

                                                           
2O conceito de biopsicológico também foi utilizado no campo criminológico (criminologia 
positivista) para indicar indivíduos com tendência físico/social para o cometimento de cri-
mes, indicando também, no campo da sociologia, grupamentos sociais com maior tendência 
criminógena (BARATTA, 2002). 
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busca de melhor adaptação aos valores socioculturais do grupo. 
(MARCONI; PRESOTTO, 2011, p. 7) 

O indivíduo, desde seu nascimento, encontra-se inserido em meio 

a complexos culturais e que, através do processo de endoculturação, as-

sume os comportamentos do grupo e os externaliza, em grande parte de 

forma inconsciente. Como posto por Elias, (1994, p. 28)‚ O recém-nascido 

não é mais que o esboço preliminar de uma pessoa‛. 

A endoculturação é muito importante para tornar o indivíduo um 
membro ajustado à sociedade. É ela que faz com que o comporta-
mento do indivíduo atinja uma tal padronização (motivada pela 
aceitação dos valores de sua cultura desde os primeiros anos de sua 
vida), que, na pratica, ele raramente se eleva ao nível da consciên-
cia. A rigor o processo de endoculturação, mormente nos primeiros 
anos reveste-se de um caráter de imposição da cultura sobre o in-
divíduo. (MELLO, 2002, p. 88) 

Assim, a cultura se torna determinante para a formação do com-

portamento individual, pois através do processo de endoculturação o in-

divíduo se forma em meio ao social. 

Apropriação e objetivação como processo para a formação do indivíduo 

e da história do gênero humano 

Newton Duarte (1999) trata, em seu escrito, sobre a relação entre 

objetivação e apropriação para a formação do indivíduo e da história do 

gênero humano, dissertando que 

(...) as relações entre os seres humanos são objetivações da ativida-
de humana. (...) tratam-se de determinados tipos de atitudes entre 
os homens que vão se fixando, se objetivando, e sendo apropriadas 
por cada pessoa durante a vida. (...) a objetivação das relações entre 
os homens significa acúmulo de experiência, síntese de atividade 
humana, de tal forma que cada ser humano se apropriando dessas 
objetivações, passa a agir no âmbito das condições sociais, isto é, no 
âmbito das condições que não resultam da natureza, mas sim da 
história da atividade dos outros homens. (DUARTE, 1999, p. 38) 

Assim, vê-se que a formação do complexo de entendimento huma-

no individual passa por uma ‚construção‛, em que o Ser se apropria do 

desenvolvimento histórico da sociedade em que se encontra (processo de 
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endoculturação) e, a partir destas apropriações, objetiva-se aos atos ne-

cessários à boa conduta social. 

(...) os indivíduos não podem objetivar-se sem apropriarem-se das 
objetivações, isto é, eles não podem ‘sentir, pensar, avaliar, a-
gir’(Saviani, 1991:15) de forma humana, sem apropriarem-se das 
formas historicamente produzidas de sentir, pensar, avaliar e agir. 
Não há outra possibilidade de formação do indivíduo humano, não 
há outro caminho para o processo individual de humanização. 
(DUARTE, 1999, p. 17) 

Desta forma, o autor trata os processos de apropriação e objetiva-

ção como sendo intrínsecos e naturais aos indivíduos sociais. Como se 

tratando de um processo de endoculturação dos padrões comportamen-

tais e morais tanto em fatores biológicos como culturais.  

(...) os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como 
querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob 
aquelas com que se defrontam diretamente, ligadas e transmitidas 
pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um 
pesadelo o cérebro dos vivos. E justamente quando parecem empe-
nhados em revolucionar-se a si e às coisas, em criar algo que jamais 
existiu, precisamente nesses períodos de crise revolucionária, os 
homens, conjuram ansiosamente em seu auxílio os espíritos do 
passado. (BONAPARTE apudDUARTE, 1999, p. 22; grifo nosso) 

Desta forma, o processo de criação histórica do gênero humano re-

sulta de apropriações e objetivações dos indivíduos de suas relações pas-

sadas, o que nos faz compreender que ‚tanto no pensamento quanto na 

ação, não se cria o novo sem a apropriação do já existente‛ (DUARTE, 

1999, p. 22) 

Assim sendo, pode-se dizer que não existem ideias inatas. Estas 

são formadas através de um complexo pré-existente de ideias, ou seja, há 

uma contaminação existencial viciosa e imperceptível intrínseca ao Ser. 

Desta forma, seus atos e seus pensamentos descendem – talvez alterados 

– de outrem.  

Somos um subproduto patológico derivado de patologias anterio-

res. (LOBACZEWSKI, 2014). Desta forma, não somos naturais, mas sim 

moldados de forma a sermos um segmento de quem nos cerca, de suas 

paixões, de suas loucuras inconscientes, de seus medos.  
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Sendo assim, da forma como se dá a formação individual humana, 

verifica-se que o Ser individual é essencialmente um Ser social. ‚Por na-

tureza, ele é feito de maneira a poder e necessitar estabelecer relações 

com outras pessoas e coisas.‛ (ELIAS, 1994, p. 37). Assim, é regulado pela 

cultura apropriada e objetivada pela sociedade a que integra. Isso é o que 

irá caracterizar o nosso entendimento sobre o indivíduo e a individuali-

dade nesta pesquisa. 

A alienação do indivíduo às unidades culturais 

Na conjunção acima, verifica-se que o indivíduo apropria e objeti-

va as atividades considerada humanas dentro de um contexto sociocultu-

ral, tornando-se um segmento deste. Posto isso, pode-se dizer que ‚todos 

os indivíduos, antes de fazer seu primeiro ato consciente, ao que tudo in-

dica, já têm uma conduta padronizada que a cultura interiorizada lhe 

proporciona e que modela, inclusive, seus processos psicológicos e orgâ-

nicos‛ (MELLO, 2002, p. 50). 

O homem se aliena perante suas próprias objetivações, perante o 
próprio ser genérico objetivado, perante a ‚efetividade das forças 
essenciais humanas (‘Wirklichkeit der menschlichen Wesenskrafte’ 
– Marx, 1987:178;1990:102), porque as relações sociais sob as quais 
se realizam a objetivação e a apropriação dessas forças essenciais 
são relações que se põem aos homens como forças da natureza, 
como relações naturais e não como produtos do próprio homem, 
transformáveis por ele. (MARX;ENGELS, 1979, p. 46-47 apud 
DUARTE, 1999, p. 62) 

Aqui se verifica que os indivíduos tornam-se um segmento das 

condições socioculturais a que se veem inserido. Tal alegação é pautada 

nas concepções apresentadas de endoculturação dos indivíduos, associa-

das também às ideias de apropriação e objetivação. Ao que tudo indica 

Uma vez que o controle relacional relativamente indiferenciado da 
criança recém-nascida só se torna diferenciado e regulado por mei-
os humanos na relação com outros seres humanos, o que emerge 
como ‘alma’do indivíduo adulto não é estranho | sociedade e asso-
cial ‘em si mesmo’, mas algo que, j{ em sua própria base, constitui 
função da unidade relacional de um poder superior a que chama-
mos ‘sociedade’. Toda a maneira como o indivíduo se vê e se con-
duz em suas relações com os outros depende da estrutura da asso-
ciação ou associações a respeito das quais ele aprende a dizer ‘nós’. 
(ELIAS, 1994, p. 39) 
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Assim sendo, toda a compreensão que o indivíduo possui deriva de uma 

imposição natural das relações sociais.Pois ‚essas relações objetivam-se e ca-

da indivíduo depara-se com elas já existentes, tendo que delas se apro-

priar para poder viver‛ (DUARTE, 1999, p. 78). 

Isso se torna um processo inerente e autômato ao Ser, pois ‚O pro-

cesso de socialização é sempre um processo de despersonalização; ao fi-

nal, a liberdade e a individualidade pessoal são suprimidas através do 

controle e da generalidade dos papéis sociais.‛ (Dahrendorf, 1969, p. 79 

apud Mello, 2002, p. 59). 

(...) na ocasião em que afirmamos que a cultura determina o com-
portamento humano na sociedade, implicitamente estamos afir-
mando que a obra humana passa a se impor aos indivíduos: sim, 
sobre os indivíduos, pois a cultura é antes de tudo uma obra coleti-
va, sua força reside no seu caráter social. A cultura é uma espécie de 
inércia do pensamento.(MELLO, 2002, p. 59; grifo nosso) 

Desta forma, pode-se dizer que há uma supressão de liberdade ao 

Ser, esta que ocorre de forma inconsciente e é aceitável por aquele. Tam-

bém, por ser uma obra coletiva, pressupõe-se haver uma padronização 

dos atos culturais dentro do grupo. Desta forma, ‚o comportamento do 

indivíduo é influenciado pelos padrões da cultura em que vive.‛ 

(MARCONI; PRESOTTO, 2011, p. 35). Possível dizer, deste modo, que a 

cultura constitui-se de um hábito que praticado por muitos padroniza o 

comportamento e ofusca a visão dos indivíduos que a compõe. Assim, o 

Ser está fadado à igualdade de suas respectivas ações, pois ao nos depa-

rarmos com algo novo (algum objeto, situação), fazemos uma regressão e 

adequamos o ‚novo‛ ao que j{ conhecemos, ou seja, associamos a algo 

que nos é ‚palp{vel‛. 

Destarte, pode-se concluir que todo o processo de conhecimento 

do homem, tanto em seu processo psicológico ou orgânico, se dá de for-

ma alienada e impositiva perante o meio sociocultural em que se encon-

tra. Isso ocorre segundo Duarte (1999), de forma natural, já que não há 

como conceber um indivíduo longe do contexto de interligação com ou-

tros seres humanos. Isto porque ‚A cultura penetra todo o ser humano. 

Até a maneira de andar do homem é resultado da endoculturação‛ 

(MELLO, 2002, p. 54). E aonde quer que se encontre, o indivíduo estará se 

apropriando de padrões comportamentais inerentes a uma entidade cul-

tural. 
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Dinâmica cultural 

Há de se tratar as entidades socioculturais como sendo dinâmicas 

(em um sentido de modificação), no tempo e no espaço, já que ambos 

podem afetar consideravelmente as habituações culturais, devido à ne-

cessidade adaptativa de cada sociedade. 

No que diz respeito às mudanças culturais decorrentes do espaço, 

percebe-se que as entidades socioculturais buscam se adaptar às condi-

ções impostas pelo clima, relevo e outras variáveis inerentes a natureza 

de cada espaço territorial.  

Mello disserta que: 

(...) não há [como] negar a grande influência que o solo, o clima e as 
demais condições mesológicas exercem sobre a vida cultural dos 
povos. (...) as condições geográficas influenciam o idioma, a religi-
ão, a política, a produção artística e toda a cultura de seus habitan-
tes. (MELLO, 2002, p. 117-118) 

Verifica-se, então, que o local em que determinado povo se encon-

tra pode vir a dar causa a determinados padrões culturais dentro do gru-

po social. Por exemplo: caso haja alteração climática em determinado es-

paço geográfico onde se situa um grupo sociocultural, poderá haver con-

sideráveis mudanças de hábitos destes, a fim de adaptar-se àquelas mu-

danças3. 

(...) a territorialidade seria o conjunto de práticas e suas expressões 
materiais e simbólicas capazes de garantirem a apropriação e per-
manência de um agente social – Estado, empresa ou grupos sociais 
– num dado território. (CORRÊA, 1994, p. 251-252 apud SILVEIRA, 
2011, p. 41) 

Com o conceito de territorialidade trazido acima, fica evidente que 

as práticas sociais necessitam estar inseridas em um espaço e que o terri-

tório faz parte integrante do ente cultural. Esta concepção demonstra a 

existência de uma dependência cultural em relação a terra ‚(...) sugerindo 

que a sensibilidade humana e a sua identidade são necessariamente me-

didas pela paisagem ou território de pertença‛ (MATOS, 2011, p. 172). 

                                                           
3Pode-se citar aqui a recente crise hídrica no estado de São Paulo, onde a falta de água obri-
gou grande parte da população ao racionamento (XAVIER, 2014). 
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Em contraposição a esta visão, ‚(...) há outras correntes teóricas, geral-

mente alicerçadas em estudos de natureza econômica, sociológica e polí-

tica (...) [que propõem] uma concepção de território fundada estritamente 

nas dimensões materiais e sociopolíticas resultantes da expressão do po-

der econômico em determinados espaços‛(MATOS, 2011, p. 172). 

Somam-se essas duas correntes para verificar o quão maleável e 

adaptativa tem de ser uma entidade sociocultural. Estando esta sob influ-

ências geográficas, em primeiro lugar, e posteriormente recebendo influ-

ências dos fatores econômicos, políticos e sociais. Assim sendo, 

As sociedades são formadas de seres humanos que adotam uma 
forma normativa, isto é, tornam-se portadores de culturas, em ge-
ral, adaptadas à ambiência local. (...) Atitudes, condutas e comporta-
mentos fazem parte intrínseca do complexo cultural e são ditados 
pelas normas e padrões adotados pelo grupo, como saudáveis ao 
desenvolvimento sociocultural. (MARCONI; PRESOTTO, 2011, p. 
183; grifo nosso) 

No que diz respeito às mudanças em decorrência do tempo, verifi-

ca-se que ‚A realização da atividade vital, visando a satisfação de neces-

sidades humanas, gera necessidades de novo tipo que, para serem satis-

feitas, exigem a elevação da atividade a um nível de complexidade e de-

senvolvimento maior, num processo sem fim‛ (DUARTE, 1999, p. 

53).Isso diz respeito ao querer individual, mas não se resume somente a 

isto.  

A cultura é dinâmica e contínua, em virtude de estar constante-
mente se modificando, em face dos contatos com outros grupos ou 
com suas próprias descobertas e invenções, ampliando, desta ma-
neira, o acervo cultural de gerações. Varia, portanto, no tempo e no 
espaço. (MARCONI; PRESOTTO, 2011, p. 40) 

Diversos são os fatores que podem acarretar mudanças nos aspec-

tos culturais, tais como ‚inovações, aceitação social, eliminação seletiva e 

integração‛4(MURDOCK, 1966, p. 208 apudMARCONI;PRESOTTO, 2011, 

p. 43). Esses fatores afetam as entidades culturais em suas estruturas, 

como é o caso do ocorrido no passado com diversas tribos indígenas, em 

que ‚É notório que os indios em contato com o branco vêem sua cultura 

                                                           
4Não cabe a este trabalho explicar os fatores que podem acarretar mudanças culturais, ape-
nas demonstrar a sua existência. 



Pluralismo Jurídico, Constitucionalismo Latino-Americano, Buen Vivir e os Direitos da Natureza§ 33 

modificada e o resultado, muitas vezes, é a completa desorganização 

sócio-cultural, acarretando, em seguida, até o extermínio de suas tribos‛ 

(MELLO, 2002, p. 92) 

Outro fator que influencia nas mudanças dos grupos 

socioculturais, e talvez a que mais influencie, são os conflitos. A respeito 

destes, Marx ‚compreendeu claramente que o conflito é o motor principal da 

história. O conflito implica forçosamente em mudanças, num prazo mais 

ou menos curto. As estruturas sociais transformam-se na oposição e pela 

oposição entre grupos de interesses divergentes‛ (MARX apudMELLO, 

2002, p. 93;grifo do autor) 

Assim, os conflitos são de grande importância no desenvolvimento 

cultural, tanto os conflitos internos como aqueles que envolvem outras 

culturas e desencadeiam choques culturais, que provavelmente 

proporcionará uma mudança mais acentuda devido à diferente forma de 

valoração conceitual trazida por cada entidade cultural. Todo esse 

contexto vem a demostrar que o 

(...) território é espaço dinâmico, que pode se configurar ou recon-
figurar-se de acordo com o resultado de conflitos entre grupos cul-
turais, classes sociais ou escalas geográficas em jogo e mesmo as-
sumir formas híbridas que encerrem dimensões locais e globais, 
tempos longos e tempos curtos.(MATOS, 2011, p. 172) 

Estas mudanças podem acarretar um crescimento ou um declínio 

cultural. Haverá um declínio se das mudanças resultarem no desapare-

cimento de elementos culturais do grupo; de outro modo poderá haver 

crescimento cultural, que se caracteriza pelo desenvolvimento de elemen-

tos já existentes. Também segundo os autores, caso uma sociedade se 

mantenha isolada, poderá sua cultura se manter estável, perpetuando-se 

temporalmente (MARCONI; PRESOTTO, 2011). 

Visto isso, verifica-se que o comportamento humano é alterado 

tanto pela busca de satisfações individuais quanto por processos que de-

correm do tempo e do espaço cultural em que os indivíduos se encon-

tram.Por isso também Duarte (1999) afirma que o ato de nascimento do 

ser humano é um processo histórico, pois tanto apropriação e objetivação 

ocorrem dentro de certo tempo que está em constante alteração. Visto 

que ‚fatores biológicos, ambientais e culturais são as vari{veis explicati-
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vas das diferenças individuais, que determinam os diversos tipos de per-

sonalidade b{sicos das culturas‛(MARCONI; PRESOTTO, 2011, p. 9). 

Assim sendo, por sociedade se entende os agrupamentos de indi-

víduos organizados em certo espaço e tempo, possuidores de um com-

plexo normativo, escrito ou não, o qual é posto a todos os indivíduos que 

os compõem ou venham a compô-los e que está em constante altera-

ção/desenvolvimento, adaptando-se às novas necessidades trazidas pelos 

contextos geográficos, políticos, econômicos e sociais. 

Alterações no contexto sociocultural influenciado pela globalização  

Importante lembrarmo-nos do movimento globalizacional, assim 

definido por McGrew (1992 apudHALL, 2001, p. 76) como se referindo a 

‚aqueles processos, atuantes numa escala global, que atravessam frontei-

ras nacionais, integrando e conectando comunidades e organizações em 

novas combinações de espaço-tempo, tornando o mundo, em realidade e 

em experiência, mais interconectado.‛ Esse movimento est{ cada vez 

mais inserido em toda a sociedade, desconstituindo a ideia de uma cultu-

ra única delimitada por um espaço territorial. Apesar de se ter delimita-

ções postas, como são os casos das divisões geográficas, administrativas 

ou políticas, não se pode considerar que não haja nestas, traços de cultu-

ras diversas. 

A globalização tem grande importância na percepção dos indiví-

duos às diferenças culturais existentes, pois diversos são os impactos 

causados por ela, tais como o ‚encurtamento‛ das dist}ncias, a facilidade 

dos meios de comunicação, alterações nas ordens econômicas, culturais, 

legislativas, etc. Assim a subjetividade moral aumenta consideravelmente 

em todos os locais. Cesnisk e Beltrame dissertam que 

Vivemos em algo parecido ao que se chama ‘proximidade global’, 
que é antes um contexto que a cada vez mais molda as relações soci-
ais e a existência de muitos, em que distintas ordens de ação social se 
relacionam simultaneamente (mas em graus e com competências dis-
tintas): individuais, das sociedades nacionais, sistema mundial de so-
ciedades e humanidade. (CESNISK; BELTRAME, 2005, p. 10) 

No âmbito geográfico territorial da sociedade contemporânea, ve-

rifica-se que os grandes centros sociais – as cidades – recebem uma mul-

tiplicidade cultural que convivem e que se percebem simultaneamente. 



Pluralismo Jurídico, Constitucionalismo Latino-Americano, Buen Vivir e os Direitos da Natureza§ 35 

‚(...) dentro dessa nova realidade, desse novo contexto, a relação espaço-

temporal da sociedade se tornou muito mais complexa, marcada por uma 

crescente multiteritorialidade‛ (HAESBAERT, 2004, 2007 apudHAESBA-

ERT, 2011, p. 20). 

Assim, frente à globalização os conceitos de territorialidade são 

vistos de forma diversa, já que são profundamente alterados por esta. Os 

autores dissertam que,  

Nos dias de hoje (...) assistimos à apropriação da consciência pela 
mídia, que, afastando o homem das paisagens tradicionais e histó-
ricas, o distancia de si mesmo e dos demais e, desse modo, ‘rompe 
os símbolos que servem de sinais de identidade a uma comunida-
de’ e que permitem que esta se reconheça como tal no seu presente 
e passado. (BUERO, 1992, p. 112 apudSILVEIRA, 2011, p. 43) 

Estas alterações proporcionam, em grandes medidas, mudanças 

nos modos de ser dos indivíduos, influenciando diretamente as culturas 

em que estes estão inseridos, causando, concomitantemente, conflitos cul-

turais. ‚A globalização produz, em sua grande medida, a homogeneiza-

ção de muitos valores, práticas e gostos, mas também é propulsora das 

expressões culturais em novos níveis‛ (CESNIK; BELTRAME, 2005, p. 

XXII).  

As convergências, no entanto, param por aí, pois ao conferir grande 
importância aos fluxos das redes do mundo globalizado contempo-
râneo, Castells (2005), mesmo que não queira, reforça a tese do fim 
dos territórios, como se as relações impressas nos fluxos removes-
sem as inércias espaciais e dissolvessem antigas barreiras que dife-
renciavam espaços e territórios. (MATOS, 2011, p. 170) 

As barreiras que antes existiam já não são mais possíveis; a tecno-

logia da informação difundiu e continua a difundir todos os meios cultu-

rais; a reunião dos indivíduos em grandes centros econômicos tornou es-

tes espaços multiculturais onde, apesar de possíveis conflitos, há a neces-

sidade de aceitação para o bom convívio social. O indivíduo, desta forma, 

ao encontrar uma grande facilidade em conhecer outros modos de ver, 

entender e valorar as ações e coisas compreende (ou deve compreender) 

que está inserido em um relativismo cultural, onde conceitos como ver-

dade e justiça são também relativos. ‚A subjetividade é a única verdade 

que se deve visualizar dentro do campo da diversidade cultural.‛ 
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A globalização reforçou as possibilidades de compartilharmos di-
versas identidades ao mesmo tempo, pois nos movemos com maior 
facilidade de uma cultura a outra, aprendemos línguas com rapi-
dez, somos filiados aos valores da democracia, que nos fez mais to-
lerantes e podemos sentir com instantaneidade as angústias de um 
povo distante de nós. Essas possibilidades não mutilam a relação 
original com sua cultura, que até se reforçam pela percepção da di-
versidade. (CESNIK; BELTRAME, 2005, p. 47) 

‚Vemos o mundo a partir de nosso sentido de 

pertencimento‛(SILVEIRA, 2011, p. 44). A partir desse pensamento, ob-

serva-se que o indivíduo que se encontra inserido em meio a uma diver-

sidade cultural tende a apropriar e objetivar esta diversidade, sendo as-

sim ‚(...) o migrante leva consigo uma territorialidade, mas no lugar no-

vo, passa a ver outro mundo, outro período, outras possibilidades‛ 

(SILVEIRA, 2011, p. 44). A assimilação e a aceitação dessa diversidade o 

transformam e, muitas vezes, ele passa a exprimir uma dualidade cultu-

ral em um mesmo espaço territorial. 

Alterações das identidades culturais decorrentes do movimento globa-

lizacional na modernidade 

Este assunto é tratado por Hall (2001) e está intimamente relacio-

nado ao anteriormente abordado sobre dinâmica cultural e globalização. 

Hall (2001) disserta sobre o descentramento do Ser na modernidade. Um 

panorama conflituoso e volitivo em que diversas formas de ser interagem 

em um mesmo espaço, resultando numa alteração nas identidades cultu-

rais dos indivíduos. 

As identidades culturais, que no passado eram tidas como unifica-

das, estão passando por uma ‚(...) ‘crise de identidade’ vista como parte 

de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as estrutu-

ras e processos centrais das sociedades modernas e abalando os quadros 

de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no 

mundo social‛ (HALL, 2001, p. 7). 

Isso ocorre em reflexo ao movimento globalizacional em que o 

‚encurtamento‛ das dist}ncias provocado pelos meios de comunicação e 

a percepção do diverso, provocado pela mesma causa e também pelo a-

centuado movimento migratório, ocorrem de forma muito rápida. Isto 

faz com que o indivíduo seja ‚bombardeado‛ com diversas verda-
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des/realidades conflitantes, oriundas de diferentes meios culturais, po-

dendo vir a alterar consideravelmente a sua identidade cultural.  

O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unifica-
da e estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma 
única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou 
não resolvidas. Correspondentemente, as identidades, que compu-
nham as paisagens sociais ‘l{ fora’ e que asseguravam nossa con-
formidade subjetiva com as ‘necessidades’ objetivas da cultura, es-
tão entrando em colapso, como resultado de mudanças estruturais 
e institucionais. (HALL, 2001, p. 12) 

Uma das principais contribuições trazidas por Hall (2001) diz res-

peito ao desenvolvimento do conceito de identidades hibridas. Diante da 

globalização, há uma perda do sentido de pertencimento ligado a um ú-

nico espaço. ‚Ela *a globalização+ tem um efeito pluralizante sobre as i-

dentidades, produzindo uma variedade de possibilidades e novas posi-

ções de identificação, e tornando as identidades mais posicionais, mais 

políticas, mais plurais e diversas; menos fixas, unificadas ou trans-

históricas‛ (HALL, 2001, p. 67). Assim sendo, não ocorre a perda de iden-

tidade pelo indivíduo; o que ocorre é a agregação de diversas identidades 

por este frente à diversidade cultural posta em um mesmo espaço. 

Em toda a parte, estão emergindo identidades culturais que não 
são fixas, mas que estão suspensas, em transição, entre diferentes 
posições; que retiram seus recursos, ao mesmo tempo, de diferentes 
tradições culturais; e que são o produto desses complicados cruza-
mentos e misturas culturais que são cada vez mais comuns num 
mundo globalizado. (HALL, 2001, p. 88) 

A fragilização das fronteiras e a fluidez das comunicações do pro-

cesso globalizacional geram como, contraponto à relativização cultural, o 

enaltecimento por segmentos da sociedade – por saudosismo, ou não – 

de conceitos culturais grupais (como a valorização da cultura gaúcha pe-

los CTGs ou de culturas ancestrais por festas comunitárias), que embora 

louvável no sentido de preservação dos conhecimentos acaba por gerar 

um condão xenofóbico (ANDERSON, 2008). 

Logo, deve-se reconhecer a existência de identidades híbridas di-

ante da diversidade cultural promovida pela globalização. Realidade esta 

que muda por completo o panorama de como o indivíduo deve ser visto 

em meio à sociedade. Tal situação traz uma mescla cultural ao indivíduo, 

podendo vir a ser o promotor de conflitos dentro das cidades, todavia, 
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como j{ exposto no item 2.4 deste artigo ‚os conflitos são de grande 

import}ncia no desenvolvimento cultural‛.  

Considerações finais 

Na busca pela definição do indivíduo em meio ao social observou-

se que a construção habitual do conhecimento dos indivíduos se dá pela 

apropriação do desenvolvimento histórico da instituição sociocultural a 

que estes se veem inseridos, ou seja, pela apropriação das objetivações 

das relações e experiências humanas. Assim, o indivíduo, através de um 

processo denominado endoculturação adquire os traços característicos da 

entidade sociocultural a que integra, passando assim a externalizar o 

comportamento padronizado do grupo, mesmo que de forma inconscien-

te. Por tais razões, o indivíduo torna-se um segmento de sua cultura, 

sendo ele um Ser essencialmente social.  

Ao se abordar sobre as culturas, destacou-se que estas possuem 

uma postura dinâmica, tanto no tempo como no espaço. As entidades so-

cioculturais necessitam ser maleáveis a fim de se adaptarem às incons-

tâncias sociais e ambientais. De tal forma que o comportamento dos indi-

víduos poderá ser diverso, com base no momento e localidade em que se 

encontrarem.  

Portanto, analisando a dicotomia espacial (territorial), verifica-se 

uma enorme dificuldade em calcular a quantidade existente de entidades 

socioculturais. De igual forma, analisando a dicotomia temporal, vê-se 

que a história humana compõe-se de um intenso relativismo quanto à va-

loração simbólica e aos padrões culturais aceitáveis. Pressupõem-se assim 

a existência de uma pluralidade cultural, ao qual estamos inseridos.  

Diante da intensificação do movimento globalizacional, pode-se 

visualizar que as delimitações territoriais se tornam irrisórias, pois os a-

gregados culturais das diversas instituições colidem e fundem-se facil-

mente uns com os outros. O plural convive e se percebe na atualidade, 

confundindo as definições de certo e errado, verdadeiro e falso. Ocorre 

que, por vezes, provocada por esta multiplicidade de possibilidades, o 

indivíduo passe a exprimir uma dualidade cultural dentro de um mesmo 

espaço territorial, ou na definição de Hall (2001), diante de uma perda de 

pertencimento ligado a um único espaço desenvolva identidades híbri-

das.  
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Basta uma simples contradição aos nossos pensamentos para ver-

mos como não somos iguais, mas basta também a simples constatação 

desta contradição para vermos a necessidade de respeito às diferenças 

alheias. Assim, em uma sociedade democrática de que forma podemos 

impor nosso conceito de justo dada a existência e reconhecimento de uma 

diversidade cultural nas cidades? 
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Introdução 

As discussões com mais notoriedade apontam a existência de uma 

crise socioambiental que precisa, urgentemente, ter seu debate ampliado 

na busca por mudanças no modo de produção e consumo que possam 

garantir, também às gerações futuras, recursos para satisfazer as necessi-

dades das pessoas, conforme preconiza a Organização das Nações Uni-

das em seus documentos mais emblemáticos sobre sustentabilidade, tais 

como o Relatório Brudtland e a Agenda 2030. 

Entretanto, os impactos das práticas adotadas, em nome do capital, 

nesse modelo desenvolvimentista, são, desde muito, experimentados de ma-

neira desigual entre comunidades, conforme critérios étnicos, socioeconômi-

cos e geopolíticos, conduzindo a um contexto de injustiças ambientais. 

Quando buscam desvendar quais as razões da referida desigualda-

de, Acselrad, Mello e Bezerra (2009), pesquisadores da justiça ambiental, 

apontam dentre as possíveis causas, além do mercado e de políticas gover-

namentais: a desinformação, entendida como o fato de as empresas não 

prestarem as informações sobre o risco de determinado produto ou ativi-

dade, assim como a falta de conhecimentos necessários para avaliar o seu 

potencial perigo e a falta de uma criticidade que permita o seu ‚auto-

reconhecimento‛ como afetado ambiental; e a neutralização da crítica po-

tencial, através de ações de conquista da simpatia das populações vizinhas 

ao empreendimento, situado, geralmente, em áreas de baixa renda. 

Nesse sentido, constata-se que a falta de conhecimento por parte de 

pessoas inseridas nesse quadro, seja no que tange aos fatores de risco a que 

estão expostos ou aos mecanismos de enfrentamento e mobilização, pode 

ser entendida como um dificultador do alcance da justiça ambiental. 
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Na luta contra a desigualdade de proteção ambiental, ante do fato 

de que, por inviabilizar a mobilização das pessoas, dois dos aspectos 

preponderantes para a manutenção da ordem de injustiças ambientais 

são a desinformação e a neutralização da crítica, questiona-se: como en-

frentar tais fatores? 

Uma resposta possível adveio do I Encontro Internacional da Carta 

da Terra na Perspectiva da Educação, promovido pelo Instituto Paulo 

Freire, em agosto de 1999, ocasião em que se criou o ‚Movimento pela 

Ecopedagogia‛. Tal iniciativa tem por objetivo promover mudanças nas 

relações humanas, sociais e ambientais, instigando o pensamento crítico 

formal, não formal e informal, para despertar nas pessoas uma consciên-

cia socioambiental local e planetária (INSTITUTO PAULO FREIRE, 1999). 

Diante do contexto apresentado, o presente artigo tem por objetivo 

analisar as possíveis aproximações entre a ideia de Justiça Ambiental e a 

proposta da Ecopedagogia, por meio do método dedutivo e da pesquisa 

bibliográfica. O trabalho se estrutura em duas partes: a primeira explo-

rando a desinformação e a neutralização da crítica, enquanto razões para 

a desigualdade na proteção ambiental; e a segunda tecendo considera-

ções acerca do conceito da Ecopedagogia e suas potencialidades. 

(In)Justiça ambiental e desinformação 

Historicamente, a concepção de desenvolvimento está associada a 

ideia de progresso econômico a qualquer custo. Embora desde 1990 o Pro-

grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) divulgue o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que se vale, também, de as-

pectos relativos a saúde e a educação, os fatores econômicos continuam 

sendo, de fato, os mais valorizados pelos economistas mais conservadores 

e pelos próprios Estados na aferição do que entendem por países desen-

volvidos ou não. Em decorrência dessa lógica capitalista inconsequente, a 

gravidade dos impactos socioambientais, que determinadas comunidades 

têm experimentado, é relativizada e considerada ‚um mal necessário ao 

desenvolvimento‛ (ACSELRAD, MELLO, BEZERRA, 2009, p. 81). 

Nesse cenário, salvo academicamente e no âmbito dos afetados 

ambientais e movimentos sociais por Justiça Ambiental, os discursos 

mais disseminados são os que falam sobre um risco futuro de esgotamen-

to de recursos naturais. Ignora-se o fato de que, há muito, determinadas 
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populações experimentam os drásticos efeitos desse modelo de desen-

volvimento de maneira muito mais gravosa que outras. Acselrad, Mello e 

Bezerra (2009, p. 47) explicam que, no Brasil, o pensamento ecológico he-

gemônico, assim como grande parte da pesquisa científica realizada nes-

se campo, não explora a relação entre condições ambientais e sociais. 

Antes de dar continuidade a essa discussão, é pertinente esclarecer 

que o movimento por Justiça Ambiental, entendido como as redes, na-

cionais e internacionais, de organizações comunitárias e ambientais, con-

testa as antigas definições de ‚ambientalismo‛ e ‚natureza‛ que distanci-

am comunidades e meio ambiente. As organizações que compõem a base 

do movimento consideram outros aspectos, tais como justiça social, sus-

tentabilidade econômica, saúde e governabilidade das comunidades, par-

tes do que se entende por ‚meio ambiente‛ (DICHIRO, 1999, p. 106) 

Pode-se citar, ainda, como diferença entre o entendimento domi-

nante de ‚ambientalismo‛ e o Movimento por Justiça Ambiental o fato de 

este reconhecer que os impactos socioambientais, causados por ações pra-

ticadas em nome do ‚desenvolvimento‛, são distribuídos de maneira 

completamente desigual e injusta, o que se deve, entre outros motivos, 

em grande parte, a questões de gênero, classe e raça no contexto dos pro-

cessos políticos e sociais (DICHIRO, 1999). 

Acselrad, Mello e Bezerra esclarecem que a referida desigualdade 

ambiental pode se manifestar de duas maneiras: em termos de proteção 

ambiental; e no que se refere a acesso a recursos ambientais. O presente 

artigo se ocupa da primeira delas, levando-se em consideração que: 

Se há diferença nos graus de exposição das populações aos males 
ambientais, isso não decorre de nenhuma condição natural, deter-
minação geográfica ou casualidade histórica, mas de processos so-
ciais e políticos que distribuem de forma desigual a proteção ambi-
ental. Esses efeitos desiguais ocorrem através de múltiplos proces-
sos privados de decisão, de programas governamentais e de ações 
regulatórias de agências públicas. Processos não-democráticos de 
elaboração e aplicação de políticas sob a forma de normas discri-
minatórias, prioridades não discutidas e vieses tecnocráticos, via de 
regra produzem conseqüências desproporcionais sobre diferentes 
grupos sociais‛. (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009, p. 72) 

Os referidos autores (2009), investigando as razões para tal dispa-

ridade na proteção ambiental, apontam como possíveis motivos questões 

relativas a dinâmica e a força do mercado, políticas governamentais de 
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omissão dos Estados, estratégias de negação e justificação da desigualda-

de ambiental e, dois aspectos centrais do presente trabalho: a desinfor-

mação e a neutralização da crítica potencial. 

Com o objetivo de ocultar o nexo de causalidade entre os empre-

endimentos e os seus respectivos impactos, as empresas não dão a devida 

publicidade aos potenciais riscos das atividades que desempenham. A-

lém disso, trabalham nas comunidades atingidas a ideia de que suportar 

os efeitos socioambientalmente degradantes é um ‚mal necessário‛, o 

que resulta no que os autores chamam de ‚expropriação dos sentidos‛ e 

‚desinformação organizada‛ da população (ACSELRAD; MELLO; 

BEZERRA, 2009, p. 81). 

Para sustentar esse discurso os responsáveis pelos empreendimen-

tos investem grandemente na conquista da simpatia dos atingidos. Nesse 

sentido, por estarem, na absoluta maioria das vezes, localizados em áreas 

de residência da população de mais baixa renda e, por omissão do Esta-

do, sem serviços públicos importantes, uma estratégia comumente utili-

zada é, por exemplo, a instalação de creches ou postos de saúde, pavi-

mentação, construção ou revitalização de espaços de lazer na região. Com 

isso pretendem neutralizar a crítica potencial, fazendo com que as pesso-

as não questionem as condições de funcionamento do estabelecimento 

(ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009, p. 81). 

Nesse processo, as empresas, ao não prestarem as informações so-

bre o risco de determinado produto ou atividade, manipulam essa desin-

formação conforme lhes convém. Isso, geralmente, ocorrerá em comuni-

dades hipossuficientes em diversos aspectos, onde pressupõem haver, a-

lém da falta de conhecimentos necessários para avaliar o potencial peri-

go, a falta de uma criticidade no sentido de seu ‚auto-reconhecimento‛ 

como afetado ambiental. Essa prática exploratória ganha ainda mais força 

com a conivência do Estado e a ação da mídia de massas, que se ocupa de 

disseminar ideias como, por exemplo, a de que não há outras formas de 

diminuir o desemprego ou retomar o crescimento sem ser por meio de 

investimentos nesse tipo de empreendimento. 

Diante do fato de que a desinformação e a neutralização da crítica 

são dois fatores tão importantes para a manutenção dessa ordem de in-

justiças ambientais, entende-se que o enfrentamento a essa realidade pas-

sa por empoderar as populações inseridas nesse contexto, para que, cons-

cientes dos riscos a que estão expostas e das estratégias de manipulação a 
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que estão sujeitas, se mobilizem na luta contra essas injustiças em nome 

da própria dignidade. Essa virada passa, necessariamente, por processos 

educativos voltados à promoção de Justiça Ambiental. 

Ecopedagogia e sustentabilidade 

Em 1997 o Instituto Paulo Freire promoveu um Fórum que reuniu 

educadores do mundo todo para discutir a ideia de uma pedagogia da 

Terra, inspirada na Carta da Terra. Nesse Fórum foi, então redigida a 

Carta da Ecopedagia, um documento que contém a gênese dessa educa-

ção fundada na consciência de que pertencemos a uma única comunida-

de da vida, desenvolve a solidariedade e a cidadania planetárias, tratan-

do o planeta como um ser vivo e inteligente. 

Ao contrário do que a palavra pode fazer parecer, ecopedagogia 

não é uma metodologia de ensino, uma prática curricular, ou um conhe-

cimento que se dirige apenas aos educadores e às escolas. Em verdade, 

ela se constitui como um processo de compartilhamento de saberes do 

qual todas as pessoas podem participar. Ela está ligada a um projeto utó-

pico de mudança nas relações humanas, sociais e ambientais, à promoção 

de uma educação para a sustentabilidade socioambiental, tendo como ba-

se o pensamento crítico. Trata-se de uma pedagogia, entendida em seus 

modos formal, não formal e informal, voltada à formação de consciência 

local e planetária (INSTITUTO PAULO FREIRE, 1997). 

Não se trata de uma educação discursiva e homogênea, mas que 

leve em consideração as diversidades da sociedade, tais como as culturais 

e étnicas. Segundo Enrique Leff (2015, p. 230), o saber ambiental emerge 

de uma razão crítica que problematiza paradigmas estabelecidos até en-

tão. Segundo ele, a difusão desses saberes: 

não só gera um conhecimento científico mais objetivo e abrangente, 
mas também produz novas significações sociais, novas formas de 
subjetividade e posicionamento diante do mundo. Trata-se um sa-
ber que não escapa à questão do poder e à criação de sentidos civi-
lizatórios. (LEFF, 2015, p. 231) 

Moacir Gadotti coloca a ecopedagogia como um ponto central na 

discussão sobre os novos paradigmas em educação justamente porque ela 

consiste tanto em uma abordagem curricular como em um movimento 

pedagógico, social e político que nasce no seio da sociedade civil. Para o 
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autor, trata-se de uma nova pedagogia dos direitos humanos associando-

os aos da Terra (GADOTTI, 2005). 

Gadotti defende que oequilíbriosocioambiental depende da criação 

de uma cidadania planetária: 

Esta cidadania deve sustentar-se com base numa ética integral de 
respeito a todos os seres com os quais compartilhamos o planeta. 
Como construir na prática essa ética integral sem um processo edu-
cativo? Isso exige certamente uma nova compreensão do papel da 
educação para além da transmissão da cultura e da aquisição do 
saber. Implica na construção de novos valores e novas relações. 
‚Nosso futuro comum‛ depende de nossa capacidade de entender 
hoje a situação dramática na qual estamos devido a deterioração do 
meio ambiente. E isso passa por um processo de conscientização 
planetária. (GADOTTI,2005, p. 10) 

O autor leciona que, embora muitas vezes sofra manipulação pelo 

capital, essa luta não é elitista pois as principais vítimas da degradação 

ambiental são os mais pobres e, nesse sentido, considera decisivo o papel 

da educação comunitária no intento de promover essas mudanças de 

mentalidades e de atitudes: 

Uma das formas de participar dessa luta é reunir pessoas e institui-
ções para discutir o que fazer com a Terra. Partindo das coisas coti-
dianas ou dos dados dramáticos sobre a degradação da qualidade 
de vida de todos os habitantes da Terra, podemos nos interrogar 
sobre o que está se passando e sobre o nosso papel em relação a es-
sa questão. Nós, conscientemente ou não, somos parte deste pro-
blema. (GADOTTI, 2005, p. 11) 

Em síntese, Gadotti (2005) explica que a ecopedagogia pretende re-

educar o olhar do habitante do planeta para perceber os problemas socio-

ambientais ao seu redor. No mesmo sentido, Leonardo Boff (2015, p. 149) 

explica que a sustentabilidade é resultado de um processo de educação 

que transforma as relações que o ser humano mantém com o planeta com 

as pessoas consigo aspirando o ‚(...) o equilíbrio ecológico, de respeito e 

amor a Terra e à comunidade de vida, de solidariedade para com as gera-

ções futuras e da construção de uma democracia sociológica‛. 

Assim, considerando que a ecopedagogia se dedica, também, aos 

processos educativos e pedagógicos populares que se dão no âmbito das 

comunidades e dos movimentos sociais, fica tangível a sua relação com 

as pautas das lutas por justiça ambiental. Um exemplo de experiência que 
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promove articulação entre educação e Justiça Ambiental é a denominada 

Literacy for Environmental Justice, idealizada por Lana Danza, nos Esta-

dos Unidos da América. 

Em 1997 Danza era estudante de antropologia e residia em Bayvi-

ew Hunters Point, San Francisco, área considerada uma das mais poluí-

das do país pela Agência de Proteção Ambiental do governo federal es-

tadunidense, perto da qual havia duas usinas nucleares. Ela trabalhava 

como voluntária em centros de recreação e organizações ambientalistas 

de base comunitária por meio das quais passou a tomar consciência dos 

riscos à saúde ambiental na região (DANZA, 2006, p. 254-255). 

A autora relata que, a medida em que foi se inteirando da realida-

de da região começou a perceber incompatibilidades entre a atuação dos 

movimentos ambientalistas e os riscos socioambientais a que a população 

ali residente estava exposta: 

Quando procurei um grupo ambientalista para falar para nossas 
crianças sobre o local incluído na lista do Superfund (...) eu não en-
contrei nenhum. Nenhum deles estava preparado ou disposto a 
explicar para crianças de 10 anos os perigos e que existiam do outro 
lado da cerca. (DANZA, 2006, p. 255) 

Nesse contexto, Danza (2006, p. 258) narra que, com subsidio da 

Southeast Alliance for Environmental Justice (SAEJ), idealizou a Literacy 

for Environmental Justice (LEJ) ou, em língua portuguesa, ‚Pedagogia 

Para a Justiça Ambiental‛ (tradução livre das autoras), um programa de 

educação ambiental voltado para a formação de lideranças jovens, com a 

missão de defender a sustentabilidade urbana e a justiça ambiental: 

(...) o propósito da LEJ é engajar os jovens negros nas questões am-
bientais locais que afetam as suas vidas. Pela criação de programas 
de educação ambiental que visam o seu fortalecimento com base na 
solução de problemas, nós apresentamos a eles possibilidades de 
fazer carreira nas áreas de ativismo ambiental e de cidadania. 
(DANZA, 2006, p. 258) 

A autora (2006, p. 259) sustenta que as construções sociais que 

provocam mudanças sistêmicas relevantes exigem agentes proponentes 

alfabetizados, não só na proficiência da linguagem, mas em ciências, his-

tória e cidadania. Além disso, destaca a importância da participação das 

minorias, ordinariamente afetadas de maneira mais gravosa, nas discus-

sões acerca das problemáticas socioambientais que mais as prejudicam e 
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nas quais elas mesmas estão inseridas, a exemplo do que a LEJ fez com a 

população de San Francisco: 

As pessoas que vivem no nível básico de subsistência ou próximas 
dele têm, obviamente, dificuldade para dar atenção a causas remo-
tas e os líderes do movimento por justiça ambiental achavam que 
problemas ambientais importantes nas suas comunidades, como 
poluição por pesticidas, terrenos contaminados e de mineração não 
estavam sendo abordados de maneira apropriada pelo movimento 
ambientalista. (DANZA, 2006, p. 267) 

Ao longo de sua atuação a LEJ se concentrou em despertar o inte-

resse dos jovens de San Francisco para as questões socioambientais exis-

tentes na região e em enfrentá-los. Nesse processo, foram formadas várias 

lideranças jovens, ativistas do movimento por justiça ambiental, pesqui-

sadores e cientistas que tem se dedicado a criar soluções para os dilemas 

relacionados sustentabilidade urbana (DANZA, 2006, p. 267). 

A mobilização das comunidades na luta por Justiça Ambiental, 

passa pelo autoreconhecimento dos indivíduos e das comunidades como 

os principais prejudicados pelos empreendimentos e atividades socioam-

bientalmente degradantes e, portanto, os principais interessados no en-

frentamento desses problemas. Isso somente será possível com a educa-

ção para a cidadania, não só nos bancos escolares, mas na comunidade 

em si: é preciso inserir as pessoas nessas discussões, leva-las a contribuir 

na conscientização da sociedade, participar de mobilizações contra injus-

tiças ambientais, pressionar os governos por ações e omissões que tinham 

impacto nas suas vizinhanças, entre outros movimentos permeados por 

práticas ecopedagógicas populares e comunitárias. 

Conclusão 

É preciso, nesse contexto de profundas injustiças socioambientais, 

superar a visão segmentada que separa a exploração do meio ambiente e 

os impactos experimentados pelas pessoas. Para isso, se faz necessário o 

reconhecimento da íntima relação existente entre desigualdade social e 

desequilíbrio ambiental. 

Em 2017, a Funación del Español Urgente (Fundéu) elegeu como a 

palavra do ano na Espanha o termo ‚aporofobia‛, neologismo criado pela 

filósofa Adela Cortina para se referir a ‚aversão aos pobres‛. Segundo e-

la, a aporofobia é uma patologia social que pode ser identificada no 
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mundo todo se observarmos que as sociedades aceitam que as parcelas 

mais economicamente hipossuficientes da população sejam expostas aos 

mais diversos tipos de violências, como se a vida e a dignidade dessas 

pessoas tivesse menos valor. 

Esse fenômeno pode ser percebido também na desigual distribui-

ção dos impactos ambientais causados por empreendimentos instalados 

em nome de um suposto desenvolvimento. É estratégico que as empresas 

e os Estados optem por instalar empreendimentos socioambientalmente 

lesivos em áreas habitadas por populações de baixa renda e que os po-

tenciais riscos dessas ações sejam acobertados para que não haja nenhum 

tipo de protesto por parte dos atingidos, tampouco por outros ativistas 

com maiores chances de terem seus clamores ouvidos. 

Os lucros obtidos com os produtos e atividades desenvolvidas nes-

se cenário se acumulam em centros econômicos distantes, restando a es-

sas comunidades apenas o meio ambiente degradado e a saúde ameaça-

da. Trata-se de grandes injustiças ambientais que precisam ser combati-

das. Não há outra forma de mobilizar as pessoas à luta contra essas injus-

tiças senão por processos educativos e ecopedagógicos. 

Educativos, no sentido de empoderar os indivíduos com os conhe-

cimentos necessários para perceber no espaço ao seu redor as situações 

que põem em risco o meio ambiente e a saúde das pessoas que vivem ali 

e, ainda, quais são as ferramentas de enfrentamento dessas circunstân-

cias. Além disso, desenvolver a criticidade necessária para reconhecer o 

seu papel no ambiente que habita. 

Ecopedagógicos, entendidos como movimentos pedagógicos, soci-

ais e políticos que tem potencial de reeducar o olhar dos indivíduos para 

que desenvolvam a alteridade, a empatia e a solidariedade. Assim, trans-

formar as pessoas que transformarão as realidades onde vivem. Ademais 

é preciso compreender os momentos de interação comunitária como o-

portunidades de compartilhamento de saberes, indignações, esperanças e 

de mobilização e luta por mudanças. 
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A DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL E O CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE ENTRE OS MODELOS 

PROCEDIMENTAL E SUBSTANCIAL 

Júlio Eduardo Damasceno Medina 

Samuel Mânica Radaelli 

Introdução 

Vários autores chamam de ‚constitucionalismo moderno‛ um ar-

ranjo ideológico e institucional com características quase sempre adota-

das em diversos modelos (matrizes) constitucionais da contemporanei-

dade. Há uma espécie de núcleo essencial dentre os vários constituciona-

lismos, o qual orbita em torno de uma base imutável, qual seja: a limita-

ção jurídica do poder político estatal, com a presença de uma declaração 

de direitos que contemple tanto os direitos fundamentais individuais e 

sociais (ACKERMAN, 1997, p. 717), além de determinar a fragmentação 

do poder estatal, por meio de uma separação de poderes, regidos por um 

controle simultâneo de um sobre o outro. 

De toda sorte, os países que adotam uma democracia constitucio-

nal diferem em seu arranjo institucional: ora são Estados Federados, ora 

Estados Unitários; ora contam com parlamento bicameral ou unicameral. 

Ainda, a eleição para o parlamento pode se dar pelo preenchimento de 

vagas de acordo com o princípio proporcional, como no caso Brasileiro, 

ou pelo princípio majoritário, como é o caso norte-americano. Diferenças 

não faltam. Quem dirá sobre o tema do regime jurídico e do conteúdo 

(essencial) dos direitos fundamentais, declarados pela Carta Constitucio-

nal do respectivo Estado. 

Conforme lembra José Arthur Castillo de Macedo: 

É praticamente impossível expressar com um termo situações tão 
diferentes: como países com monarquias; outros com sistemas le-
gislativos bicamerais, outros, unicamerais; países parlamentaristas 
ou presidencialistas; países com constituições escritas e rígidas; na-
ções com Cortes Constitucionais; presidentes com poderes de veto 
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e de iniciativa de lei; primeiros-ministros com poderes para dissol-
ver parlamentos. (MACEDO, 2011, p. 10) 

José Joaquim Gomes Canotilho, jurista e constitucionalista portu-

guês, considerou três dimensões fundamentais incorporadas pelo consti-

tucionalismo moderno, a saber: 

ordenação jurídico-política plasmada num documento escrito; (2) 
declaração, nesta carta escrita, de um conjunto de direitos funda-
mentais e do respectivo modo de garantia; (3) organização do po-
der político segundo esquemas tendentes a torná-lo um poder limi-
tado e moderado. (CANOTILHO, 2003, p. 52) 

Ao tratar do conceito de constitucionalismo, Canotilho traz a lição 

de que este somente existe em sua respectiva matriz nacional; o autor, 

contudo, reconhece que algumas semelhanças são encontradas em todos 

os ‚movimentos constitucionais‛. Canotilho definiu constitucionalismo 

como ‚a teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo limitado 

indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da orga-

nização político-social de uma comunidade‛ (CANOTILHO, 2003, p. 51). 

Todavia, estas premissas do constitucionalismo não se bastam, 

tendo em vista que a garantia de direitos é decorrência de ideais de justi-

ça e a separação de poderes é uma necessidade do princípio republicano. 

A sua relação com (e a garantia do respeito) a democracia é o que garante 

legitimidade ao poder político e ao ordenamento jurídico. Os direitos 

fundamentais e a separação de poderes são requisitos de legitimidade ao 

Estado Constitucional. Como bem dizia Ronald Dworkin ‚os direitos in-

dividuais são trunfos políticos que os indivíduos detêm‛ (DWORKIN, 

2010, p. XV). 

Quem tem a prerrogativa de concretizar direitos e promover o a-

vanço social por meio de medidas progressistas e igualitárias? Ou ainda, 

quem é o intérprete ou a comunidade de intérpretes legitimamente de-

mocrático da Constituição? Há divergências. Progressistas, igualitários 

ou liberais podem discordar entre si. De um lado afirmam que a prerro-

gativa é do Poder Legislativo, tão somente. De outro lado surge a afirma-

ção de que é sim do Legislativo, entretanto, caso esse caia em omissão o 

Judiciário é igualmente legitimado. Enquanto há ainda outros que defen-

dem ser competência do Poder Judiciário, em geral, e das Cortes Consti-

tucionais, em especial. Os modelos defendidos não se esgotam nessas três 

propostas, nem na combinação entre elas. 
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O constitucionalismo é o governo do direito, rule of law. A demo-

cracia é norteada pela soberania e representação popular, faz parte do 

campo político e geralmente cede ao princípio majoritário. Não há como 

negar, por esse viés, a relação entre direito e democracia, ‚o direito é, na 

verdade, um dos principais produtos da política‛ (BARROSO, 2013, p. 

418). 

É no âmbito da democracia constitucional que se confundem os 

conceitos de vontade e razão, superando a crença jusracionalista de que o 

direito se localiza no domínio da razão (mito da neutralidade) e a política 

situa-se no domínio exclusivo da vontade, por ser uma crença apressada 

e desapegada dos fatos. Atualmente, diante de uma sociedade complexa, 

é evidente que os direitos não somente limitam o poder político, como 

também o legitimam e fundamentam. 

A Constituição pode ser considerada o maior ponto (e mais sensí-

vel) de intersecção entre o constitucionalismo e a democracia, ao passo 

que ela acompanha a transição entre o poder constituinte e o poder cons-

tituído (direito e política). 

O rule of law é, basicamente, a preservação de algumas regras jurí-

dicas limitadoras do poder e, porque não, da soberania estatal. O consti-

tucionalismo tem no rule of law o seu núcleo central, vale dizer, sua essên-

cia. Enquanto a democracia deve gerar um movimento de tensão no sen-

tido de não permitir acomodações e retroações, por meio de atividade 

hermenêutica constitucional, seja pela interpretação do povo, dos seus 

representantes ou do Poder Judiciário, em contrapartida, a Constituição 

define parâmetros e extensões para a atuação do poder político democrá-

tico; decorre dessa relação dialética, portanto, uma tensão produtiva en-

tre a atividade política democrática e seus limites jurídico-constitucionais. 

Nada obstante, a característica democrática de qualquer Constitui-

ção não resulta da simples limitação do poder político. A contestação e 

crítica popular devem ser fomentadas, com a necessária existência de me-

canismos constitucionais que garantam a participação, em igual oportu-

nidade de influenciar nas decisões, de todos quantos forem potencial-

mente afetados pelas decisões. Os direitos fundamentais à liberdade de 

expressão e de reunião assumem papel singular nessa tarefa, andando a 

par do sufrágio universal e do pluralismo político. 
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Neste rol de direitos, garantias e arranjos institucionais, como ins-

trumentos para a democracia surge o princípio da igualdade, como ca-

minho comum o constitucionalismo e a própria democracia 

(GARGARELLA, 2004, p. 77), e valor soberano da ordem política. Impõe- 

se ao estado de considere a igual dignidade moral ou uma concepção de 

igual consideração e respeito a tantos quantos afirme sua soberania. Isso 

assume, à luz da democracia, a condição de pré-requisito para o governo 

legítimo (DWORKIN, 2011, p. IX). 

Nas primeiras páginas de seu livro ‚La constitución de la democracia 

deliberativa‛, Carlos Santiago Nino afirma que a relação entre constitucio-

nalismo e democracia, quando seus ideais se combinam de forma positi-

va, pode ser comparada a um feliz matrimônio, sendo chamado por mui-

tos de democracia constitucional, uma vez que esta seria uma forma de 

governo substancialmente melhor que a democracia pura e também que 

um governo constitucional que não ostente caráter democrático. Sem em-

bargos este matrimônio pode até ser feliz, porém nunca será simples. É 

complexo, haja vista que os ideais próprios do constitucionalismo servem 

como limites ao processo democrático ou pelo fato de que a expansão da 

democracia gera uma mitigação do constitucionalismo (NINO, 2003, p. 

77). 

Diante das diferentes concepções de democracia, é inevitável per-

ceber que o modo como se concebe o governo do povo reflete na aborda-

gem do constitucionalismo. Algumas reflexões devem ser refeitas, para 

elucidar: o valor da democracia é intrínseco ou meramente instrumental? 

É preferível um modelo procedimental ou substantivo? O processo polí-

tico deve ser afastado da moral ou se este afastamento é impossível ou 

indesejado? (NINO, 2003, p. 14). Em um artigo relativamente recente (do 

ano de 2015) o professor e ministro do STF, 

Luís Roberto Barroso, ao explorar o papel representativo das cortes 

supremas, afirmou ‚que elas podem, legitimamente, empurrar a história‛ 

(BARROSO, 2015, p. 4). O jurista carioca faz este tipo de afirmação fun-

dado em sua tese de que o Supremo Tribunal Federal tem contribuído 

atualmente para o avanço social brasileiro (BARROSO, 2015, p. 30 e 31). 

O também constitucionalista brasileiro Conrado Hubner Mendes 

defende que o controle constitucionalidade é mais bem explorado se for 

concebido como um contra poder às instituições majoritárias. Conrado. 

H. Mendes desenvolve, com base nisto, uma versão da teoria dos diálo-
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gos institucionais, fundada nas premissas brasileiras de que deve haver 

uma interlocução institucional sem que haja uma última palavra. 

Neste sentido, a decisão da Corte pode ser somente uma ‚última 

palavra provisória‛ (MENDES, 2011, p. 171) que unicamente significará 

um ponto final para aquela ‚rodada procedimental‛, ‚já que as institui-

ções estão dialogando e a vida continua‛ (MENDES, 2011, p. 22). 

Ambas as perspectivas podem ser vistas como justificativas que 

dão sustentabilidade ao controle de constitucionalidade. De toda sorte, o 

contexto contemporâneo das democracias constitucionais tem enfrentado 

um, por um lado, protagonismo do Poder Judiciário e, e por outro, mo-

vimentos críticos à supremacia judicial (juristocracia) têm argumentado 

que o Poder Judiciário carece de legitimidade democrática para ocupar 

uma posição privilegiada na interpretação e concretização da constitui-

ção. 

Contudo, criar um abismo no qual de um lado estará o Constitu-

cionalismo, Cortes (Tribunais Constitucionais) e Dworkin, e de outro, a 

Democracia, Parlamentos e Waldron parece ser um erro. Percebe-se que o 

dissenso está no próprio conceito de democracia constitucional, ou seja, 

Dworkin desenvolve um conceito substancial de democracia para justifi-

car a tomada de decisões pelas Cortes no selo da Jurisdição Constitucio-

nal e Waldron sustenta um modelo da democracia procedimental – sua 

consequência é a soberania parlamentar. 

E não poderia ser diferente. O conceito de democracia nunca foi 

único, apesar de haver certo consenso de que em termos genéricos a de-

mocracia é o governo do povo. Portanto, nas linhas que seguem serão 

exploradas duas visões distintas acerca da democracia. A primeira con-

cebe a democracia segundo a legitimidade pelo procedimento democráti-

co, enquanto a segunda conceitua as deliberações democráticas de acordo 

com critérios substanciais. 

A legitimidade e procedimento 

Quando a sociedade tem um real desacordo sobre como interpretar 

as cláusulas constitucionais abstratas, como por exemplo a igualdade (art. 

5º, caput, CF/88), o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88), o desen-

volvimento nacional (art. 3º, II, CF/88) e a cidadania (art. 1º, II, CF/88), 
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como devemos proceder? O que é mais importante: definir quem irá de-

cidir ou como irá decidir? 

Cidadãos e juristas discordam acerca do que significa cada um des-

tes termos abstratos e de qual deveria prevalecer em uma eventual coli-

são entre os mesmos. Diante deste impasse há uma corrente da filosofia 

política contemporânea que enfrenta a questão sem ingenuidade e de-

fende que o único aspecto com que devemos necessariamente concordar 

em uma democracia diz respeito a qual o procedimento a ser utilizado 

para resolver esses casos difíceis. 

Estes teóricos buscam separar, dentro da teoria político-

democrática, os problemas da justiça daqueles problemas chamados de 

problemas de arranjo institucional, onde sempre fará sentido perguntar 

‚quem deve decidir? ‚ e não ‚o que decidir?‛ (MENDES, 2011, p. 8), que 

por sua vez seria um problema de hermenêutica constitucional. 

Segundo Jeremy Waldron: 

Uma vez que pessoas discordam sobre o que a justiça requer e 
quais direitos temos, precisamos perguntar: quem deve ter poder 
para tomar decisões (...)? Saber o que conta como uma boa decisão 
é uma questão que não desaparece o momento em que responde-
mos à questão ‚Quem decide?‛. Pelo contrário, a função de uma 
teoria da justiça e dos direitos é aconselhar seja lá quem for identi-
ficado (pela teoria da autoridade) como a pessoa para tomar a deci-
são. (WALDRON, 1993, p. 32, apud, MENDES, 2008. p. 82) 

A democracia procedimental não é compatível com o argumento 

mais utilizado para justificar o controle de constitucionalidade, qual seja, 

o de que a Corte irá proteger os direitos fundamentais. A democracia 

procedimental parte da premissa de que todas as instituições estão sus-

ceptíveis ao erro e que a verdade (ou acerto) das decisões pode ser sem-

pre objeto de desacordo (MENDES, 2011, p. 8). 

Neste sentido, tendo em vista que a democracia procedimental se 

preocupa em definir quem decidirá em uma democracia, não é especial-

mente importante dizer que juízes decidirão de uma forma mais qualifi-

cada e por isso devem ser os intérpretes finais da Constituição. Podemos 

afirmar que a preocupação principal da democracia procedimental é um 

problema acerca de definir os melhores arranjos institucionais e que os 

problemas e hermenêutica constitucional estão em outra esfera. 
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Veja-se, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal brasileiro, que 

ostenta o título de órgão máximo do Poder Judiciário, ao decidir casos 

constitucionais complexos enfrenta a discordância de opinião entre seus 

ministros e, no final das contas, a decisão será pautada na regra da maio-

ria, haja vista que sua decisão final está baseada na contagem de votos. 

Em função disso, percebemos que a Suprema Corte não é por todos os 

aspectos ‚contramajoritária‛, uma vez que suas decisões são uma vonta-

de de uma maioria simples dos membros que a compõe (WALDRON, 

1993, p. 50, apud MENDES, 2008. p. 102). 

Evidentemente, a democracia procedimental é acusada de ser insu-

ficiente e recebe as críticas dirigidas ao carente Poder Legislativo, na 

mesma proporção em que se afasta do Judiciário. Esse fenômeno se deve 

ao fato de que normalmente os valores políticos ‚direito‛, ‚justiça‛, ‚le-

galidade‛ e ‚estado de direito‛ são associados ao direito feito por juízes e 

não pelo direito criado pelo legislativo (Waldron, 2003, p. 13). 

Segundo Waldron, há razões para isso: deixamos de valorizar a 

dignidade que a legislação representa, inclusive no plano teórico, pois 

‚ninguém parece ter percebido a necessidade de uma teoria ou de um ti-

po ideal que faça pela legislação o que o juiz-modelo de Ronald Dworkin, 

‚Hércules‛, pretende fazer pelo raciocínio adjudicatório‛ (WALDRON, 

2003, p. 1). Pelo contrário, a imagem que associamos ao Poder Legislativo 

é ‚como negociata, troca de favores, manobras de assistência mútua, in-

triga por interesses e procedimentos eleitoreiros‛ (WALDRON, 2003, p. 

2). 

Essa associação é perigosa, tendo em vista que a complexidade da 

atividade legislativa faz parecer que a multidão da assembleia e do dis-

senso entre os parlamentares representa um modo banal de fazer a políti-

ca. Por este mesmo rumo, a inocência tem feito parecer que em razão da 

calma e da solenidade as Cortes são o melhor local para decidir contro-

vérsias constitucionais (Waldron, 2003, p. 5). 

Segundo Waldron, devemos abandonar esse ‚silêncio ensurdece-

dor‛ em relação às virtudes positivas da legislatura: 

Vejamos o processo de legislação – na sua melhor forma – como al-
go assim: os representantes da comunidade unindo-se para estabe-
lecer solene e explicitamente esquemas e medidas comuns, que se 
podem sustentar em nome de todos eles, e fazendo-o de uma ma-
neira que reconheça abertamente e respeite (em vez de ocultar) as 
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inevitáveis diferenças de opinião e princípio entre eles. 
(WALDRON, 2003, p. 3) 

Para que esta tarefa seja exaurida, devemos levar a sério o direito à 

participação, isto é, conseguir fazer com que todos os envolvidos tenham 

uma parcela na produção legislativa. Como bem lembrou Conrado Hub-

ner Mendes ‚a participação seria a resposta mais natural para o problema 

de autoridade e desacordo sobre direitos. Seria ‘o direito dos direi-

tos’‛(MENDES, 2008, p. 107). 

Como poderemos conceber nossos concidadãos como indivíduos 

moralmente autônomos e capazes de promover deliberações democráti-

cas ao defender uma instituição (controle de constitucionalidade) que é 

antimajoritária? Consideramos a igualdade se privamos o povo de exer-

cer sua soberania em interpretar a Constituição? Levamos os direitos de 

alguém a sério quando privamos este mesmo indivíduo de se manifestar 

sobre o assunto ou revogamos a decisão de seu representante? 

(MENDES, 2008, p. 107). 

Percebe-se que, em linhas gerais, a democracia procedimental exi-

ge que sejam definidas regras operacionais (um arranjo institucional) 

pautado na (i) ausência de hierarquia entre os cidadãos e no (ii) domínio 

da regra da maioria, para que a igualdade seja de fato considerada. A 

democracia procedimental gera incongruências com o controle judicial de 

constitucionalidade das leis, levando em consideração que seria antide-

mocrático aceitar que onze juízes não eleitos e sem a possibilidade de 

responsabilização política revoguem um estatuto legal emanado de outra 

instituição eleita para representar os interesses do povo. 

O conteúdo nas decisões democráticas 

Se a democracia procedimental consiste em discutir o arranjo insti-

tucional, centralizando seu questionamento em ‚quem deve decidir?‛, 

ainda cabe debater acerca do conteúdo desta discussão? Ao mesmo tem-

po, se fugirmos do modelo proposto pela democracia procedimental, es-

taremos incorrendo no erro antidemocrático de ignorar a igualdade mo-

ral dos cidadãos? Este é um problema de hermenêutica constitucional, 

em especial, e de interpretação do direito, em geral. 

Alguns autores, como Ronald Dworkin, consideram que a igual-

dade não é de fato um princípio moral tão limitado quanto a regra da 
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maioria (uma cabeça, um voto), tampouco, que democracia seja mera 

somatória das preferências individuais regidas pelo majoritário. Esta cor-

rente prescreve noções mais robustas de igualdade e, consequentemente, 

de democracia. 

Contudo, assim como o procedimentalismo se fundamenta na i-

gualdade e na ausência de hierarquia entre os cidadãos, o substancialis-

mo também tem como fundamento nuclear a igualdade. Na visão dwor-

kiana, a igualdade é uma pré-condição da legitimidade política, isto é, a 

maioria somente terá o direito moral de impor sua vontade se o governo 

dispensar para todos os cidadãos uma igual consideração e respeito 

(DWORKIN, 2011, p. XI). 

Dworkin considera que devemos enfrentar o ‚drama constitucio-

nal‛ para chegar a uma resposta à altura do questionamento ‚que tipo de 

Constituição deveríamos ter?‛ (DWORKIN, 2009, p. 165). Duas propostas 

se habilitam à serem corretas. A primeira delas seria uma Constituição de 

detalhes, um modelo que se propõe a garantir segurança das decisões por 

ser um modelo sólido, onde a Constituição prevê regras específicas e 

concretas pensadas pelos constituintes, portanto materializando suas 

vontades. Essa Constituição de detalhes seria ‚um conjunto de pontos de 

vista históricos independentes que provavelmente não terão grande uni-

dade, ou mesmo total coerência (DWORKIN, 2009, p. 167). 

De outro lado, poderíamos optar por uma Constituição de princí-

pios, desde que previamente o pacto constitucional faça com que o gover-

no respeite os direitos fundamentais e trate os cidadãos com igual consi-

deração e respeito. A Constituição de princípios determina alguns crité-

rios morais que, por sua vez, serão auferidos e interpretados somente no 

caso concreto, por juízes e estadistas (DWORKIN, 2009, p. 166). 

A constituição de detalhes se assemelha ao ideal de uma democra-

cia procedimentalista ou pelo menos se relacionam bem. Se a democracia 

procedimentalista pensa na organização do arranjo institucional, a Cons-

tituição de detalhes também se preocupa em definir regras abstratas que 

servirão para os casos específicos, por meio da interpretação literal. Veja-

se que em ambos os casos se perde o foco de ‚como decidir‛. 

A aposta na Constituição de detalhes também contém em si o pro-

blema insuperável da submissão eterna da vontade dos cidadãos à supos-

ta vontade do constituinte. Dworkin questiona ‚porque os norte-
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americanos deveriam, hoje, ver-se limitados naquilo que seu governo 

pode fazer por eles devido a ideias que pessoas muito diferentes tiveram 

um ou dois séculos atrás?‛ (DWORKIN, 2009, p. 170). 

Conrado H. Mendes recolhe da obra de Dworkin o perigo ilusio-

nista da restrição que a Constituição de detalhes impõe ao poder dos juí-

zes: 

Genuínas restrições, todavia, se operam apenas por meio de prin-
cípios abstratos. São esses princípios, ao contrário do que se pensa, 
que submetem juízes a um controle mais transparente e efetivo: 
devem justificar suas decisões por meio de argumentos de princí-
pio que possam ser criticados pela comunidade jurídica e pela opi-
nião pública. (MENDES, 2008, p. 42) 

A Constituição de princípios, para Dworkin, não é antidemocráti-

ca, haja vista que ela prevê uma pré-condição para que a democracia ma-

joritária possa funcionar. Veja-se que: 

Uma Constituição de princípios reforçada por juízes independentes 
não é antidemocrática. Pelo contrário, uma precondição da demo-
cracia legítima é que requeira ao governo que trate os cidadãos co-
mo iguais e respeite suas liberdades fundamentais e sua dignidade. 
A menos que satisfaçam essas condições, não haverá democracia 
genuína porque, então, a maioria não terá o direito moral legítimo 
de governar. (MENDES, 1993, p. 123) 

De toda sorte, Dworkin não pretende ignorar por completo a pro-

posta da democracia procedimental, e sim qualificá-la. Para essa tarefa de 

unir substância e procedimento, devem ser consideradas a Leitura Moral 

da Constituição, dentro de uma Comunidade de Princípios. 

A Leitura Moral da Constituição ‚propõe que todos nós – juízes, 

advogados, cidadãos– interpretemos e apliquemos esses dispositivos abs-

tratos considerando que eles fazem referência a princípios morais de de-

cência e justiça‛ (Dworkin, 2006, p. 2). E Conrado H. Mendes anota que 

‚no domínio da leitura moral, é irrelevante a autoridade que a realize. 

Não importa o procedimento e suas qualificações, mas a resposta subs-

tantiva‛ (MENDES, 2008, p. 73). 

É perceptível que a ‚Concepção Constitucional de Democracia‛ 

dworkiana coaduna com a revisão judicial das leis. Ora, uma vez que o 

governo não trata os cidadãos sob os quais afirma seu domínio com igual 
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consideração e respeito, mesmo que esteja seguindo os procedimentos 

previsto na Constituição seu ato é carente de legitimidade democrática. E 

qual possibilidade terão os cidadãos? Seria correto permitir que o Junais? 

De acordo com Dworkin ‚essa autoridade cabe aos juízes e, em úl-

tima instância, aos juízes da Suprema Corte‛ (DWORKIN, 2006, p. 2). A-

liás, ‚a democracia não faz questão de que juízes tenham a última pala-

vra, mas também não faz questão de que não a tenham‛ (DWORKIN, 

2006, p. 10). 

Porém, a legitimidade dos juízes surge do nada (ex nihilo)? Obvia-

mente Dworkin sustenta que há uma matriz desta legitimidade, qual seja, 

a disciplina do argumento. Este ideal sustenta que o bom argumento e-

xerce tanto as funções de legitimar a jurisdição constitucional quanto li-

mitá-la: 

Juízes não conquistam legitimidade a partir de Deus ou de eleição 
ou da vontade dos governados ou de sus suposta habilidade prag-
mática ou razoabilidade. O único fundamento de sua legitimidade 
– o único fundamento – é a disciplina do argumento: seu compro-
misso institucional por fazer nada que não possam justificar por 
meio de argumentos que satisfaçam, ao mesmo tempo, duas condi-
ções básicas. A primeira é sinceridade. (...) A segunda é transparên-
cia. (DWORKIN, 2002, p. 54 apud MENDES, 2008, p. 43) 

É correto afirmar que Dworkin, ao condicionar as instituições a en-

contrarem as respostascertas, nega que possamos definir a priori o quanto 

alguma instituição é democrática ou não.Ele baseia-se no acerto, no res-

peito aos direitos. Consequentemente somente é possível caracterizar 

uma decisão como democrática a posteriori: 

Mas a situação é completamente diferente quando existem motivos 
plausíveis para se querer saber se uma determinada lei, regulamen-
to ou programa de governo solapa ou enfraquece o caráter demo-
crático da comunidade, e a estrutura constitucional propõe essa 
questão a um tribunal de justiça. (...) Se o tribunal não tivesse cum-
prido seu papel– se a lei continuasse em vigor –, todos estariam em pior 

situação em todas as dimensões da democracia, e seria uma perversão ver 

isso como uma vitória democrática (...). A democracia de fato fica preju-

dicada quando um tribunal dotado de autoridade toma a decisão errada a 

respeito das exigências das condições democráticas – mas não fica mais 

prejudicada do que quando uma legislatura majoritária toma uma decisão 

constitucional errada que continua de pé. A possibilidade de erro é simé-
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trica. Assim, a premissa majoritária e confusa e deve ser abandonada. 

(DWORKIN, 2006, p. 49-50) 

Conclui-se que Dworkin não somente admite que juízes declarem 

uma lei como inconstitucional, como também que seu modelo de demo-

cracia não se prende ao procedimento. A democracia, neste sentido, é 

também a regra da maioria, mas não tão somente isso. Ao princípio majo-

ritário existem pré-condições morais de legitimidade, tanto no que se re-

fere ao dever de decidir de maneira correta, quando ao respeito à virtude 

soberana – a igualdade. 

Conclusão 

Com o modelo de democracia procedimental, percebe-se que o 

controle judicial de constitucionalidade da legislação (ou revisão judicial) 

pode não ser um elemento natural da democracia, uma vez que o poder 

de definir o significado, se estiver nas mãos de uma elite de juristas não 

submetidos ao controle popular, poderemos estar fadados a mitigar os 

princípios elementares da democracia: de que não há hierarquia entre os 

cidadãos e que a igualdade somente é levada a sério quando impera a re-

gra da maioria. 

A partir do modelo de democracia substancial, analisou-se uma vi-

são crítica ao procedimentalismo e acolhedora da revisão judicial, dado 

que a legitimidade dos juízes para revogar a legislação do Parlamento 

advém de seu compromisso com a melhor decisão, com a qualidade de 

sua intepretação, isto é, o controle de constitucionalidade das leis não se 

presta a ferir a democracia, mas proteger a mesma de aventuras políticas 

e adespeito aos princípios de direito constitucional. 

A relação (ou tensão) entre constitucionalismo e democracia é de 

interdependência, o que não implica em afirmar que seja uma relação 

simples, isto é, sempre que um destes fenômenos estiver demasiadamen-

te fortalecido, implicará em uma mitigação do outro e a jurisdição consti-

tucional fatalmente estará presente neste campo que é fértil, tanto quanto 

é complexo. 
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A LEGITIMAÇÃO QUE A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA ESTABELECE 

ENQUANTO INSTRUMENTO PARA O EXERCÍCIO DE CIDADANIA E 

EFETIVAÇÃO DA SOBERANIA POPULAR 

Adriana Fasolo Pilati 

Jane Silva Bührer Taques 

Raimundo Oliveira Filho 

Introdução 

Diante da necessidade dos povos de viverem em grupos estrutu-

rados em busca de melhores condições de vida e segurança, surgiram os 

ajuntamentos de indivíduos, estes foram se sofisticando e evoluindo, 

dando origem à vida em sociedade, que continua em constante adequa-

ção, adaptação, mutação e desenvolvimento. Para que esse aglomerado 

de pessoas viesse a perpetuar-se com harmonia foram surgindo os pri-

meiros modelos, formas e sistemas de governo, passando pelos clãs, al-

deias e diversos outros, chegando às polis. 

Foram nessas organizações, a nascente das hoje denominadas ci-

dades, que já no período de incitação do pensamento e das discussões po-

líticas, surgiu a democracia, forma de governo através da qual o povo, 

nos primórdios com sua muitas restrições, tinha oportunidade de partici-

par das decisões que organizavam, estruturavam, direcionavam e delimi-

tavam as relações e atividades dentro de determinado agrupamento de 

indivíduos em um determinado espaço territorial àquelas decisões sub-

metidas. 

A democracia, não obstante as muitas críticas, surgiu com o intuito 

de conferir participação aos cidadãos na vida política, fazendo-os gozar 

da influência no poder político norteador das estruturas sociais, pois são 

os legítimos detentores do poder soberano de conduzir a vida da socie-

dade. Subdivide-se em: direta, indireta e semidireta ou participativa, para 

o atingimento do fim a que se propõe. 

O envolvimento e esforço na presente pesquisa, tem o intuito de 

encontrar na vasta literatura as características evolutivas, pressupostos e 
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peculiaridades dos modelos democráticos. Entretanto, será empreendido 

maior enfoque ao estudo sobre a democracia semidireta ou participativa, 

por meio da qual se pode encontrar o efetivo envolvimento dos cidadãos 

nas decisões políticas e administrativas do Estado ao qual estão juridica-

mente submetidos e subordinados. 

Nesta existem diversos instrumentos de participação dos indiví-

duos, o povo soberano, na vida política do Estado, podendo ser citados 

como principais, o referendo, o plebiscito, a iniciativa popular, bem como 

o veto popular, estes dois últimos os que envolvem de forma mais efetiva 

e concreta os indivíduos nas decisões políticas do Estado, portanto, mais 

aptos à promoção da participação do povo na vida política da nação, a-

través da propositura de instrumento destinado à feitura de lei, revestin-

do-se de caráter inclusivo, ou, óbice à vigência de lei ou medida elabora-

da que esteja na iminência de ser executada. 

Contexto histórico e conceito de democracia 

Teve origem na Grécia antiga, onde os cidadãos, participavam ati-

vamente nas decisões políticas da polis, reunindo-se na ágora, onde se 

discutia e efetivava o exercício dos poderes de legislar, governar e julgar. 

Cumpri ressaltar que poucos eram os indivíduos que detinham esse títu-

lo de cidadão, do qual não eram detentores os pobres, as mulheres, as 

crianças e os estrangeiros. Portanto, a ideia de ‚governo do povo‛ não 

dispunha de literalidade, vez que esse direito de envolvimento na vida 

política do Estado se restringia a um pequeno grupo. 

Finley afirmou que: 

(...) foram os gregos que descobriram não apenas a democracia, 
mas também a política – a arte de decidir através da discussão pú-
blica – e, então, de obedecer às decisões como condição necessária 
da existência social civilizada. Não pretendo negar a possibilidade 
de que houvesse exemplos anteriores de democracias, as chamadas 
democracias tribais, por exemplo, ou as democracias na antiga Me-
sopotâmia, que alguns assiriologistas acreditam poder reconstituir 
através de investigação. Quaisquer que possam ser os fatos sobre 
estas últimas, eles não tiveram impacto histórico algum nas socie-
dades mais recentes. Os gregos, e apenas os gregos, descobriram a 
democracia nesse sentido; exatamente como Cristóvão Colombo, e 
não algum navegador viking, descobriu a América. (FINLEY,1988, 
p. 17) 
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Tal é a sua definição mínima de democracia: ‚(...) primariamente 

um conjunto de regras de procedimento para a formação de decisões co-

letivas, em que está prevista e facilitada a participação mais ampla possí-

vel dos interessados"; ‚(...) conjunto de regras (primárias ou fundamen-

tais) que estabelece quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e 

com quais procedimentos‛ (BOBBIO, 1986, p. 12-18). 

Segundo Norberto Bobbio ‚a democracia se constitui de um con-

junto de regras para a formação de maiorias, entre as quais valeria a pena 

destacar o peso igual dos votos e a ausência de distinção econômicas, so-

ciais, religiosas e étnicas na constituição do eleitorado‛ (1986, p. 12-18). 

Democracia não pode ser definida com um conceito político abstra-

to e estático, tendo em vista traduzir-se num verdadeiro instrumento de 

realização de valores essenciais à convivência humana, desvelados em 

suma, nos direitos fundamentais do indivíduo, que diante da construção 

histórica decorrente do processo de afirmação do povo e de busca pela 

garantia dos direitos do homem, foram sendo conquistados ao longo da 

história (SILVA, 2005, p. 125 e 126). 

Tradicionalmente caracterizava-se como uma forma de governo a-

través da qual o povo exerce a soberania, influenciando a distribuição 

equitativa de poder entre os cidadãos, manifestando a vontade popular, 

entendendo-se por forma de governo a ‚definição abstrata de um modo 

de atribuição de poder‛ (CARVALHO, 2002, p. 97). Entretanto, hodier-

namente, é classificada como um dos regimes políticos, atribuindo- lhe 

maior dinamismo em sua acepção, esses são considerados como um 

complexo estrutural de princípios e forças políticas que configuram de-

terminada concepção do Estado e da sociedade, e que inspiram seu orde-

namento jurídico(SILVA, 2005, p. 124). 

Já Müller assenta que o fundamento da ideia democrática ‚é a es-

truturação normativa do convívio social de um povo, pelos indivíduos 

que compõem essa sociedade, em razão de ser inviável e praticamente 

inexequível um autogoverno‛ (2003, p. 57). Assim, a ideia fundamental 

visa estabelecer prescrições que observem a multiplicidade de opiniões e 

interesses daqueles que compõem o Estado, através de meios eficazes de 

sancionamento político. 

No século XX, década de 80, após longos anos de direitos tolhidos 

e repressão à liberdade, vividos no período em que vigorou a ditadura 
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militar, surge o processo de redemocratização no Brasil, após incansável 

perquirição de igualdade de direitos, com a promulgação do texto consti-

tucional da Carta Magna de 1988, que trouxe em sua essência e funda-

mento a liberdade, igualdade e participação do cidadão na vida política 

através de instrumentos de participação popular (FONSECA, 2009, p. 14), 

grafando expressamente em seu preâmbulo e no artigo 1º que a Repúbli-

ca Federativa do Brasil a partir de então passava a se constituir em Esta-

do Democrático de Direito. Erigiu-se aí um obelisco no seio da nação 

louvando o divisor de águas que perpetrara o rompimento com a opres-

são outrora vivida e a propiciação de uma nova era de governabilidade, 

sob parâmetros que incluiriam (ou ao menos deveriam incluir) o povo 

nas decisões da vida política. 

(...) foram os gregos que descobriram não apenas a democracia, 
mas também a política – a arte de decidir através da discussão pú-
blica – e, então, de obedecer às decisões como condição necessária 
da existência social civilizada. Não pretendo negar a possibilidade 
de que houvesse exemplos anteriores de democracias, as chamadas 
democracias tribais, por exemplo, ou as democracias na antiga Me-
sopotâmia, que alguns assiriologistas acreditam poder reconstituir 
através de investigação. Quaisquer que possam ser os fatos sobre 
estas últimas, eles não tiveram impacto histórico algum nas socie-
dades mais recentes. Os gregos, e apenas os gregos, descobriram a 
democracia nesse sentido; exatamente como Cristóvão Colombo, e 
não algum navegador viking, descobriu a América. (FONSECA, 
1988, p. 17) 

Tal é a sua definição mínima de democracia: ‚(...) primariamente 

um conjuntode regras de procedimento para a formação de decisões cole-

tivas, em que estáprevista e facilitada a participação mais ampla possível 

dos interessados‛; ‚(...)conjunto de regras (primárias ou fundamentais) 

que estabelece quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e com 

quais procedimentos‛ (BOBBIO, 1986, p. 12-18). 

Segundo Norberto Bobbio(1986, p. 12-18) ‚a democracia se consti-

tui de um conjunto de regras para a formação de maiorias, entre as quais 

valeria a pena destacar o peso igual dos votos e a ausência de distinção 

econômicas, sociais, religiosas e étnicas na constituição do eleitorado‛. 

Democracia não pode ser definida com um conceito político abstra-

to e estático, tendo em vista traduzir-se num verdadeiro instrumento de 

realização de valores essenciais à convivência humana, desvelados em 
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suma, nos direitos fundamentais do indivíduo, que diante da construção 

histórica decorrente do processo de afirmação do povo e de busca pela 

garantia dos direitos do homem, foram sendo conquistados ao longo da 

história (SILVA, 2005, p. 125 e 126). 

Tradicionalmente caracterizava-se como uma forma de governo a-

través da qual o povo exerce a soberania, influenciando a distribuição 

equitativa de poder entre os cidadãos, manifestando a vontade popular, 

entendendo-se por forma de governo a ‚definição abstrata de um modo 

de atribuição de poder‛ (CARVALHO, 2002, p. 97). Entretanto, hodier-

namente, é classificada como um dos regimes políticos, atribuindo- lhe 

maior dinamismo em sua acepção, esses são considerados como um 

complexo estrutural de princípios e forças políticas que configuram de-

terminada concepção do Estado e da sociedade, e que inspiram seu orde-

namento jurídico(SILVA, 2005, p. 124). 

Já Müller (2003, p. 57), assenta que o fundamento da ideia demo-

crática ‚é a estruturação normativa do convívio social de um povo, pelos 

indivíduos que compõem essa sociedade, em razão de ser inviável e pra-

ticamente inexequível um autogoverno‛. Assim, a ideia fundamental visa 

estabelecer prescrições que observem a multiplicidade de opiniões e inte-

resses daqueles que compõem o Estado, através de meios eficazes de san-

cionamento político. 

No século XX, década de 80, após longos anos de direitos tolhidos 

e repressão à liberdade, vividos no período em que vigorou a ditadura 

militar, surge o processo de redemocratização no Brasil, após incansável 

perquirição de igualdade de direitos, com a promulgação do texto consti-

tucional da Carta Magna de 1988, que trouxe em sua essência e funda-

mento a liberdade, igualdade e participação do cidadão na vida política 

através de instrumentos de participação popular (Fonseca, 2009, p. 14), 

grafando expressamente em seu preâmbulo e no artigo 1º que a Repúbli-

ca Federativa do Brasil a partir de então passava a se constituir em Esta-

do Democrático de Direito. Erigiu-se aí um obelisco no seio da nação 

louvando o divisor de águas que perpetrara o rompimento com a opres-

são outrora vivida e a propiciação de uma nova era de governabilidade, 

sob parâmetros que incluiriam (ou ao menos deveriam incluir) o povo 

nas decisões da vida política. 
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Tipos de democracia 

A democracia pode ser classificada em três tipos: a) direta; b) re-

presentativa;c) semidireta, mista ou participativa. Embora, ressalte-se, ha-

ja outras teorias de classificação da democracia, estas são as mais usuais e 

de arguição majoritária na literatura das ciências políticas e jurídicas 

(Fonseca, 2009). 

Segundo Aristóteles (apud MORAES, 1999, p. 3 e 4), a Democracia 

Direta é aquela na qual o povo, reunido diretamente, discute e decide to-

dos os assuntos da vida política (legisla, administra e julga). Um exemplo 

é a democracia ateniense que se caracterizava em um regime de igualda-

de tanto quanto de liberdade, e mais de liberdade coletiva do que indivi-

dual. 

A Democracia Representativa ou indireta é a modalidade pela 

qual, o povo, titular do poder, não o exerce diretamente, o exercício deste 

se dá por intermédio de representantes desse povo, eleitos para agirem 

em seu nome, investidos e legitimados na soberania popular. Para o au-

tor na Democracia Semidireta, mista ou participativa, é caracterizada pela 

existência concomitante dos expedientes procedimentais previstos tanto 

na democracia representativa quanto na direta, ou seja, possui mecanis-

mos de exercício de poder por representação, bem como, pelo titular des-

te, o povo. 

As duas primeiras modalidades, hodiernamente são insustentá-

veis. A Democracia Direta resta inviabilizada ante o grande número po-

pulacional que se tem nos Estados, considerando-se que nesse modelo, 

todos devem participar das decisões políticas de cunho legislativo, execu-

tivo e judicial. 

Enquanto que a Democracia representativa encontrou seu fracasso 

em seu próprio fundamento, a pura e simples representação do povo, vez 

que esses indivíduos que deveriam ser representantes do detentor da so-

berania, após serem investidos no poder, recebendo a legitimação através 

da outorga de poder, demonstraram-se manipuláveis e/ou defraudados, 

agindo e decidindo com base em vontades economicamente dirigidas ou 

particulares, em contraposição à vontade popular dos representados 

(BONAVIDES, 2001, p. 51) 

Para Blondiaux afirma que: 
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As democracias contemporâneas buscam um novo espírito, novos 
fundamentos. As formas clássicas de representação política sobre-
vivem, mas a sua legitimidade se minuda e sua eficácia declina. O 
poder das instituições representativas está roído por toda a parte, a 
sua autoridade descaída e sua capacidade de impor soluções dife-
renciadas fortemente erodida. (BLONDIAUX,2008, p. 5) 

Nesse ínterim, a democracia participativa é a que tem por ideal ao 

atingimento da essência desse regime político, o ‚governo do povo‛ e-

xercido pelo ‚povo‛ na fruição de sua soberania popular, com um envol-

vimento profundo nas decisões políticas que norteiam a sociedade na 

qual estão inseridos, esta modalidade democrática prevê institutos da 

democracia representativa e outros da democracia direta, através dos 

quais essa atuação do povo é juridicamente viabilizada com a instituição 

de meios aptos a tal intento. Contemporaneamente, a participação ainda 

é tímida, o despertamento da nação ao seu poder e soberania, com vistas 

à profícua realização da essência democrática, é o que se espera. 

A democracia participativa representa, portanto, sob o olhar crítico 

de Paulo Bonavides, que é ao mesmo tempo pessimista em relação ao 

presente e otimista quanto à possibilidade de reversão do atual desenho 

institucional brasileiro para as gerações futuras, um ideal ‚(...) que ultra-

passa, de uma parte, a malignidade autocrática do presidencialismo, dou-

tra a instabilidade anárquica do parlamentarismo‛ (BONAVIDES, 2008, 

p. 290). A ampliação da participação popular nas esferas decisórias de 

poder possui, na lógica proposta ao Direito Constitucional de terceira ge-

ração, ‚(...) dose bastante de autoridade legítima com que pôr termo às 

crises institucionais que flagelam a república federativa desde sua funda-

ção‛ (BONAVIDES, 2008, p. 290) 

Pressupostos democráticos 

Preambularmente, faz-se relevante elencar algumas ideias expri-

midas acerca da democracia, veja: 

Quando ouço falar que um povo não está preparado para a demo-
cracia, pergunto se haverá algum homem bastante preparado para 
ser déspota. 
(...) A democracia é a pior de todas as formas imagináveis de go-
verno, com exceção de todas as demais que já se experimentaram‛. 
(LORD RUSSEL apud BONAVIDES, 2001, p. 266) 
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Churchill faz uma análise crítica comparativa entre o regime de-

mocrático e a ditadura: 

(...) em matéria de desonestidade, a diferença entre o regime demo-
crático e a ditadura é a mesma que separa a chaga que corrói as 
carnes, por fora, e o invisível tumor que devasta os órgãos por den-
tro. As chagas democráticas curam-se ao sol da publicidade, com o 
cautério da opinião livre; ao passo que os cânceres profundos da 
ditadura apodrecem internamente o corpo social e são por isto 
mesmo muito mais graves. (CHURCHILL apud BONAVIDES, 2001, 
266) 

Pressuposto consiste em circunstância ou fato considerado um an-

tecedente necessário de outro, portanto, os pressupostos democráticos 

são os elementos basilares, fundamentais, indissociáveis, inescusáveis à 

instituição de um regime democrático. 

O maior dos pressupostos democráticos é o povo e deste provém o 

poder que se expressa através da soberania popular, que se exerce direta 

(democracia direta), indiretamente (democracia representativa) ou por 

via desse dois, através de um sistema misto de exercícios de poder (de-

mocracia participativa). 

Soberania é entendida como: 

(...) o poder supremo, ou o poder que se sobrepõe ou está acima de 
qualquer outro, não admitindo limitações, exceto quando dispostas 
voluntariamente por ele, em firmando tratados internacionais, ou 
em dispondo regras e princípios de ordem constitucional. (SILVA, 
2007, p. 1.308) 

Portanto, o princípio da soberania popular põe o poder do povo 

sobre todos os demais dentro do universo político, que é regulado medi-

ante as regras do ordenamento jurídico de determinado Estado ao qual se 

submete, e que são criadas através do exercício dessa soberania, seja dire-

ta ou indiretamente. 

Outro pressuposto são os Direitos Fundamentais, sem estes não há 

democracia, ter-se-á um regime de totalitarismo ou de autoritarismo, nos 

quais não há observância de direitos do povo – coletividade de indiví-

duos – ou minimamente se observa. 

Sem direitos fundamentais não há democracia, pois esta pressupõe 
aqueles para poder ser exercitada. O constitucionalismo, nessa or-
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dem de ideias, serve para proteger a democracia dela mesma. É es-
sa a razão pela qual procede a afirmação segundo a qual o funda-
mento da Constituição (e, por conseguinte, de todo o ordenamento 
jurídico a partir dela construído) reside na proteção dos direitos 
humanos e no reconhecimento da soberania popular. E, a segunda, 
o pressuposto da democracia, que lhe serve de fundamento. Fri-
sando a relação entre democracia e liberdade, Kelsen observa que 
‚a vontade da comunidade, numa democracia, é sempre criada a-
través da discussão contínua entre maioria e minoria, através da li-
vre consideração de argumentos a favor e contra essa regulamenta-
ção da matéria. Essa discussão tem lugar não apenas no parlamen-
to, mas também, e em primeiro lugar, em encontros políticos, jor-
nais, livros e outros veículos de opinião. Uma democracia sem opi-
nião pública é uma contradição em termos. Na medida em que a 
opinião pública só pode surgir onde são garantidas a liberdade in-
telectual, a liberdade de expressão, imprensa e religião, a democra-
cia coincide com o liberalismo político – embora não necessaria-
mente com o econômico. (KELSEN apud LINHARES; 2005, p. 411 e 
412) 

Conforme já visto, Aristóteles declara que Liberdade e Igualdade 

são bases para a democracia, atestando que quanto maior for a evidência 

desses direitos fundamentais, maior será a pureza desse regime de go-

verno. Estes dois, portanto, destacam-se dentre os direitos fundamentais, 

e a razão de ser desta preponderância está no exercício do poder emana-

do do povo. Ao passo que no gozo da liberdade e da igualdade as muitas 

vozes, ideias, ideologias e anseios sociais reverberarão, e assim torna-se 

nítida a arguição de Aristóteles. 

Democracia participativa 

A democracia participativa se apresenta como uma evolução da 

democracia originária, aquela grega das reuniões na ágora, mas não deve 

ser confundida com a democracia direta, tendo em vista que é classifica-

da como semidireta – com vocação e disposição de avançar ao ideal de-

mocrático da democracia direta, onde o povo é quem pratica os atos de 

direção, delineamento normativo e julgamento dentro do Estado ao qual 

pertencem, embasado na soberania popular – mas, que mantém em sua 

estrutura as normativas da democracia representativa. 

Sell entende que democracia participativa vem a ser: 
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(...) um conjunto de experiências e mecanismos que tem como fina-
lidade estimular a participação direta dos cidadãos na vida política 
através de canais de discussão e decisão. A democracia participati-
va preserva a realidade do Estado (e a Democracia Representativa). 
Todavia, ela busca superar a dicotomia entre representantes e re-
presentados recuperando o velho ideal da democracia grega: a par-
ticipação ativa e efetiva dos cidadãos na vida pública. (SELL, 2006, 
p. 93) 

Numa análise comparativa Beçak (2017, p. 32), afirma que o dife-

rencial da democracia participativa, face à modalidade representativa, re-

side na possibilidade de a população influir, diretamente, quando provo-

cada, a respeito de determinada matéria, valendo-se dos instrumentos 

possíveis nesse regime de governo participativo. 

A ideia de participação dá uma noção mais concreta à democracia 

representativa, pois a oportunidade de envolvimento na vida política por 

parte do povo não se restringirá somente ao momento da eleição. Será 

mantida a participação representativa, inerente ao princípio representati-

vo eleitoral, através do qual o indivíduo eleito agirá em nome do povo 

que o elegeu. Enquanto que o princípio participativo se consubstancia na 

formação dos atos de governo através da participação direta e pessoal 

dos cidadãos (SILVA, 2005, p. 141). 

Lambertucci comentando a participação social afirma que: 

(...) amplia e fortalece a democracia, contribui para a cultura da 
paz, do diálogo e da coesão social e é a espinha dorsal do desen-
volvimento social, da equidade e da justiça. Acreditamos que a 
democracia participativa revela-se um excelente método para en-
frentar e resolver problemas fundamentais da sociedade brasileira. 
(LAMBERTUCCI, 2009, p. 71) 

Tem no âmago de seu surgimento a pretensão de substituir e repa-

rar os danos causados ao Estado através da democracia representativa, 

pela experimentação do cometimento de arbitrariedades, falhas, erros, 

pelos representantes eleitos, subjetivamente motivados ou por negligên-

cia, considerando isso como resultantes do sistema de representação polí-

tica, agregando-o a diversos outros fatores éticos, morais e sociais negati-

vos, que se desnudam em obstáculos ao exercício do ideal democrático 

(Santana, 1995, p. 141). 
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O povo passa a ter um papel ativo na democracia semidireta – 

rompendo com o mero papel de legitimador da representatividade ine-

rente ao modelo democrático indireto que o limita à ínfima participação 

na vida política do Estado por via do sufrágio– com a possibilidade de 

fazer uso do poder soberano emanado de si, diretamente. Mas quem 

é o povo? Quem é este que legitima a atuação de indivíduos que 

são levados à condição de seus representantes nas esferas políticas? 

Possui raiz etimológica no latim, com o termo populum – palavra 

utilizada para se referir aos habitantes de determinada região – na con-

cepção sociológica corresponde à congregação de diversos grupos de 

pessoas que ocupam um território delimitado e que considerados em u-

nidade constituem uma nação. Trata-se, portanto, da totalidade de indi-

víduos que compõem a comunidade, o Estado. 

Não obstante, em sede de consideração jurídico-democrática, povo, 

corresponde ao grupo indivíduos de determinada nação, aptos aos exer-

cícios de seus direitos políticos em plenitude – denominados cidadãos – 

embora a acepção conceitual da palavra abranja a todos os indivíduos, a 

regulação normativa, restringe quem poderá exercer ativamente a sobe-

rania popular. 

Na visão de Kelsen (2000, p. 36-38), considera o povo como uma 

conglomeração de indivíduos seria ingenuidade, pois afirma que somen-

te pode ser considerado como uno sob uma perspectiva jurídica, em que 

há uma unidade normativa ante a submissão de todos ao mesmo orde-

namento jurídico estatal. 

Assim, o povo, se consubstancia em um ‚sistema de atos individu-

ais, determinados pela ordem jurídica do Estado‛, e a unidade que se 

busca é a do povo como objeto de poder. Ressaltando a diferença entre o 

povo definido pelo conjunto de indivíduos submetidos a uma mesma or-

dem jurídica e o povo que participa da vida política intervindo na criação 

das regras jurídicas tornando-se sujeito de poder. 

Avançando no raciocínio, constata-se a realidade de que muitos 

são os detentores dos direitos políticos – sujeitos de poder – entretanto, 

não são todos esses os que os exercem efetivamente tais direitos, ou seja, 

aqueles que participam da vida pública e política, formando a vontade 

comum. Isso desponta na educação e no interesse político da sociedade. 
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Na visão de Müller, o povo que compreende a totalidade dos elei-

tores de um determinado estado, é tido como ‚povo ativo‛, enquanto que 

o povo na concepção de destinatários das prescrições de regulação da vi-

da social – justificadores do ordenamento jurídico instituído – e, de quem 

se emana o poder – que é exercido pelo Estado por encargo no âmbito de 

‚responsabilidade e atribuição‛ – é identificado ‚povo como instância 

global de atribuição de legitimidade‛ (2003, p. 100). 

Respondendo ao questionamento ‚Quem é o Povo?‛, Müller afir-

ma: 

Não se trata, no tocante à pergunta pela ação, de ‚massas‛ das es-
pécies de textos de agitação, não se trata de um proletariado revo-
lucionário escatológico, que é colocado em prontidão; não se trata 
de um exército paralelo de guerrilheiros. Trata-se de ‚todo‛ o povo 
dos generosos documentos constitucionais; da população, de todas 
as pessoas, inclusiva das (até o momento) sobre integradas e das (a-
té o momento) excluídas: trata- se do povo enquanto destinatário das 
prestações estatais negativas e positivas, que a cultura jurídica res-
pectiva já atingiu. (MÜLLER,2003, p. 100) 

Essa concepção Kelseniana justifica o porquê de haver indivíduos e 

cidadãos dentro de uma sociedade, aqueles se revelam no povo submeti-

do a um mesmo ordenamento jurídico, enquanto esses qualificam-se co-

mo a parcela de indivíduos dessa sociedade que detém direitos políticos 

e, por conseguinte se estabelecem sujeitos de poder, aptos a exercerem os 

atos de participação política formadores da vontade geral. 

Formas de exercício da democracia participativa no direito brasileiro 

A Constituição Brasileira de 1988 dispõe em seu preâmbulo, bem 

como em seu artigo 1º que o Brasil está sob a égide de um regime demo-

crático, e, no Parágrafo único do referido artigo está disposto: Todo o po-

der emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição (BRASIL, 1988). Diante desta 

redação que lhe foi conferida, se depreende que a Carta Magna brasileira 

instituiu em seu ordenamento a democracia semidireta, mista ou partici-

pativa, quando da expressão ou diretamente, nos termos desta constitui-

ção. Pouco mais adiante, o texto encartado em seu artigo 14, dispõe que 

‚A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 

direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, median-
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te: I – plebiscito; II – referendo; III – iniciativa popular‛. Sufrágio univer-

sal, voto direto e secreto são instrumentos da democracia representativa 

que, em síntese, compreende à forma em que se dá o procedimento elei-

toral brasileiro, onde há a possibilidade de votar e ser votado, desde que 

preenchidos os requisitos legalmente previstos, devendo ser observada a 

disposição constitucional de que o sistema de voto é direto e secreto, as-

sim a cartaconstitucional deu expressa efetivação ao princípio da re-

presentação. 

Dar-se-á adiante um enfoque maior na análise das demais formas 

de exercício da democracia participativa, ou seja, os meios de exercício 

direto da soberania popular, que encontram regulamentação na Lei 

9.709/98 (BRASIL, 1998). O plebiscito corresponde a ato convocatório com 

características de uma consulta pública, no qual o cidadão é instigado a 

se manifestar previamente, atravésato legislativo ou administrativo para 

que aprove ou denegue o que lhe fora submetido, tendo previsão no §1º 

do art. 2º da Lei 9.709/98. 

O Referendo por sua vez é ato convocatório também, entretanto, 

este se dá após o ato legislativo ou administrativo ser praticado, nessa to-

ada se põe à apreciação do povo, que pelo voto, manifestar-se-á pela rati-

ficação ou rejeição do que lhe fora submetido à avaliação, com previsão 

no §2º do art. 2º da Lei 9.709/98. 

A referida lei prescreve em seu artigo 2º, caput, que plebiscito e re-

ferendo são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre maté-

ria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou 

administrativa. 

Enquanto que em seu artigo 3º, delineia as hipóteses em que po-

der-se-á convocar plebiscitos ou referendos, e são: a) nas questões de re-

levância nacional, de competência do Poder Legislativo ou do Poder Exe-

cutivo; b) no caso do § 3odo art. 

18daConstituiçãoFederal,quedizrespeitoàincorporação,fusãoe 

desmembramento de municípios. 

Tanto o plebiscito quanto o referendo, deverá ser convocado medi-

ante decreto legislativo por proposta de um terço, no mínimo, dos mem-

bros que compõem qualquer das Casas do Congresso Nacional. 

Na concepção de Bobbio, 
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a doutrina tradicionalmente classifica o referendum em constituin-
te, constitucional, legislativo ou administrativo, conforme for a in-
tenção de sua convocação. Quanto à abrangência, pode ser nacional 
ou local (o verbete foca na Itália), facultativo ou obrigatório, único 
ou encadeado com outros atos do processo político etc. (BOBBIO 
apud BEÇAK, 2014, p. 34) 

Interessante ressaltar, que a constituição de 1937 trouxe o plebisci-

to e o referendo ao ordenamento jurídico brasileiro, sendo que a iniciati-

va para convocação do primeiro cabia ao presidente, que por decreto in-

dicaria as condições, bem como as matérias a serem apreciadas. 

A iniciativa popular consiste em instrumento pelo qual os cidadãos 

podem apresentar projetos de lei à Câmara dos Deputados, provocando o 

legislativo à apreciação da matéria contida na proposição, que não pode-

rá circunscrever-se a mais de 1 (um) assunto, encontrando previsão no 

art. 13 da Lei 9.709/98. 

Há expressa previsão de que o projeto de lei de iniciativa popular 

não pode ser rejeitado por vício de forma, no §2º desse artigo, que atribui 

a competência para ‚providenciar a correção de eventuais improprieda-

des de técnica legislativa ou de redação à Câmara dos Deputados. 

Deverão ser observados preceitos constitucionais, encartados no 

art. 61, §2º da Constituição Federal, que compreende a subscrição por, no 

mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído por cinco Esta-

dos, com não menos três décimos por cento dos eleitores de cada um de-

les. 

Esse ponto de vista se mostra compreensível diante do requisitos 

objetivos impostos pela norma constitucional, que faz exsurgir obstáculos 

tidos como inviabilizadores de seu manejo, ao passo que a subscrição e-

xigida no art. 61, §2º supra mencionado, enrije-se de tal forma a mobiliza-

ção da sociedade que furta a viabilidade de sua utilização (GARCIA, 

2005). 

Um critério menos rigoroso quanto a essa exigência poderia fo-

mentar uma maior atuação da sociedade, do povo, para a participação na 

vida política do Estado, devendo ser levado em consideração a proporção 

continental do território que compreende o Estado Brasileiro, e por con-

seguinte a pluralidade de culturas e ideologias que o formam, o que re-

força a ideia de que critérios mais maleáveis e brandos – no que tange aos 

requisitos objetivos de observância obrigatória às proposições por via de 
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iniciativa popular, principalmente quanto à subscrição rateada em vários 

estados da federação – serviriam como agentes viabilizadores do uso des-

se instrumento democrático, que tem o fito de despertar o legislador à 

apreciação de determinada matéria que pela experiência prática do povo 

demonstra a necessidade de que lhe seja dada atenção com vista à regu-

lação normativa. 

Dentre os três instrumentos de participação democrática ativa, 

previstos no ordenamento jurídico brasileiro, a iniciativa popular, apesar 

de ser o menos utilizado, se demonstra como o mais apto à promoção da 

participação do povo na vida política da nação, através da propositura de 

instrumento destinado à feitura de lei, revestindo- se de caráter inclusivo. 

Enquanto que o plebiscito e o referendo, conotam certa mecanici-

dade, diante de sua essência consultiva, vez que o povo cidadão apenas 

aprecia o que já fora feito ou se pretende fazer, sem envolver-se na pro-

dução do ato legislativo ou administrativo. 

Importante conquista no âmbito das normas que regulam o proce-

dimento eleitoral, é a chamada Lei da Ficha Limpa – Lei Complementar 

nº 135 – que teve origem em uma proposição legislativa através da inicia-

tiva popular. 

Outros instrumentos de participação popular na democracia semidireta 

O Recall, também denominado revogação popular pela doutrina 

francesa é um instrumento que possibilita a revogação do mandato de 

um representante eleito, preenchidos determinados requisitos, e desde 

que subscrito por determinado número de eleitores (PACTET; MÉLIN-

SOUCRAMANIEN, 2004). Outro instrumento é o Veto Popular, através 

deste, o povo pode, dentro de um prazo determinado, obstar uma lei ou 

medida anteriormente elaborada, que se encontre na iminência de ser e-

xecutada. 

Definindo esse instrumento de participação popular Sgarbi, afirma 

que: 

Por este instrumento, confere-se ao povo a possibilidade, por solici-
tação própria, de se opor a uma lei já adotada pelo Parlamento, 
mas não ainda em vigor. Suas principais etapas podem ser enume-
radas em três enumeradas em três momentos: a) o órgão legislativo 
vota uma lei que não entra imediatamente em vigor; b) o povo, du-
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rante um certo período de tempo, pode solicitar que a lei seja a ele 
submetida; c) se a votação for majoritária, e a favor do veto, a lei, 
posta em dúvida, não subsiste. Trata-se, assim, de um direito dos 
eleitores de deflagrar uma votação de conseqüência resolutiva, que 
deve ser exercido, não obstante, antes que o ato sujeito à consulta 
ganhe exequibilidade. (SGARBI,1999, p. 117) 

Como se pode depreender, assemelha-se ao referendo, entretanto, 

a diferença entre os institutos reside principalmente na provocação para a 

realização pois, no referendo, o Estado convoca o povo a manifestar-se 

sobre ato legislativo ou administrativo já realizado, enquanto que no veto 

popular, é o povo que solicita que determinada lei promulgada pelo par-

lamento seja posta à sua apreciação. 

Democraciaparticipativacomoinstrumentodeefetivo exercício de cida-

dania 

A efetiva implementação de uma democracia participativa carece 

de relevante e substancial educação cívica e política. Sendo por oportuno 

citar o que a muitos anos fora grafado na Bíblia Sagrada: ‚Eis que o meu 

povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento‛ (OSÉIAS 4:6). 

A instrução do indivíduo deve transcender ao mero ensino básico, 

vez que sua vida não se restringirá somente à vivência de experiência bá-

sicas tanto quanto as grades curriculares das instituições de ensino públi-

ca ou privada, de formação à nível colegial. 

A população global organizou-se em sociedade, e nessa vida em 

sociedade existem regras, direitos e deveres que devem ser observados e 

resguardados, e que devem evoluir de acordo com a dinâmica dessa soci-

edade pois foi para a regulação do ‚bem comum‛, do bom convívio entre 

os indivíduos que o Estado surgiu e desde então, paulatinamente, evolui 

e se amolda às necessidades de seu tempo. Entretanto, como observar o 

que não se conhece? Como participar daquilo que lhe é estranho e tão 

distante? Como integrar o seio de uma organização tida como democráti-

ca, que aliena volumoso número daqueles que legitimam o poder e o a-

tribuem ao Estado, através da omissão de oferta intelectual condigna e 

necessária à inclusão política? 

Acerca desse assunto, Freire tece importantes considerações: 
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A compreensão dos limites da prática educacional necessita de 
uma absoluta clareza política por parte dos educadores em relação 
aos seus projetos. Exige que o educador ou a educadora assuma a 
natureza política de sua prática. Não basta dizer que a educação é 
um ato político, assim como não é bastante dizer que os atos políti-
cos também são educativos. É necessário assumir verdadeiramente 
a natureza política da educação. Não posso considerar-me um pro-
tagonista, se entendo o espaço da escola como um espaço neutro, 
com pouca ou nenhuma relação com a luta de classes, onde os es-
tudantes são vistos apenas como os que aprendem domínios limi-
tados do conhecimento, de que os imbuo com auxílio de um poder 
mágico. Não posso reconhecer os limites da prática político-
educativa em que estou envolvido, se não sei com clareza em favor 
de quem eu estou atuando. Esclarecer a questão em favor de quem 
eu atuo, coloca-me numa certa posição relacionada com a classe, 
pela qual vejo contra quem eu atuo e, necessariamente, por que ra-
zões eu atuo – isto é, o sonho, o tipo de sociedade em favor da qual 
eu gostaria de intervir, atuar e participar. (FREIRE, apud TORRES, 
1998, p. 46) 

A inclusão e conversão do mero indivíduo que hodiernamente in-

tegra apenas o povo enquanto grupo de indivíduos sob um mesmo orde-

namento jurídico à sociedade cidadã deve ser vista como meta de gover-

no. Para o êxito desse intento, a maior ferramenta é a instrução educacio-

nal, essa é também a mais negligenciada. 

A necessidade de inclusão democrática-educativa é patente e urge. 

Não obstante, a elite de poder não tem interesse nessa inclusão, por esta 

qualificar-se em instrumento de contraposição à sua atuação, veja: 

A prática educacional faz parte da superestrutura de toda socieda-
de. Já por estara-
zão,apesardesuafantásticaimportâncianosprocessossócio históricos 
de transformação das sociedades, a prática educacional não é em si 
mesma a chave da transformação, mesmo que seja fundamental. 
(...) Obviamente, uma elite de poder não gostará de introduzir e 
pôr em prática uma forma ou expressão pedagógica que aumente 
as contradições sociais que manifestam seu poder. Seria ingênuo 
pensar que uma elite de poder haveria de revelar o que ela é atra-
vés de um processo pedagógico que, no final das contas, atuaria 
contra ela própria. (TORRES, 1998, p. 185) 

O ideal é que o indivíduo seja forjado para que almeje participar 

da vida política da nação e por esse intuito torne-se um cidadão, e não 

que seja considerado um cidadão apenas por preencher requisitos for-
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mais sem que tenha despertado em si o anseio por uma participação efe-

tiva nas decisões políticas do Estado, o que traria à viabilidade da cida-

dania um fim fadado ao óbito, uma elevação não efetiva, mero formalis-

mo de uma letra morta. 

Considerações finais 

O Estado Democrático de Direito, fundado no princípio da sobera-

nia popular, impõe a efetiva participação do povo nas decisões políticas, 

participação que não se exaure na mera formação das instituições repre-

sentativas. Estas constituem um estágio da evolução do Estado Democrá-

tico, mas não o seu completo desenvolvimento. A democracia estritamen-

te representativa não encontra mais legitimidade no Estado contemporâ-

neo, especialmente no Brasil, onde por vezes se verifica a insatisfação dos 

representados em razão do comportamento dos seus representantes. 

A Constituição Federal de 1988, além de reafirmar o modelo de-

mocrático representativo concretizado pelo voto, garante aos indivíduos 

o exercício direto do poder através de diversos institutos, dentre eles a 

participação popular como pressuposto fático do Estado Democrático de 

Direito. 

A participação popular é a efetiva manifestação direta da soberania 

popular, através desses espaços democráticos, para a efetivação do Esta-

do Democrático de Direito, nos parâmetros estabelecidos pelo modelo da 

democracia participativa. 

O povo não pode ficar adstrito a se fazer presente somente nas e-

leições obrigatórias, mas é necessária uma efetiva participação popular na 

realização das atividades estatais. É imperioso que seja concretizada a 

democracia participativa, a fim de fazer valer a soberania popular, extra-

indo da Constituição todas as vontades do verdadeiro titular do poder – 

o povo. Em respeito ao princípio democrático, nos termos da Constitui-

ção, é imprescindível constituir uma verdadeira democracia participati-

va, pluralista, que seja a garantia geral da vigência e eficácia dos direitos 

fundamentais. 

O modelo de democracia imposto, faz-se necessário uma interpre-

tação extensiva de seu conceito, repensando suas bases numa política 

mais geral de integridade, comunidade, igualdade fraternidade e liber-

dade, como melhor forma de efetiva participação popular do cidadão, fa-
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zendo valer a soberania popular de forma sincera, de retirar dos disposi-

tivos da Constituição Federal todas as vontades do verdadeiro titular do 

poder para que este o exerça na sua plenitude com os mecanismos da 

democracia direta, caminhando assim para uma verdadeira e efetiva de-

mocracia participativa. 
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SEGURIDADE SOCIAL: O BENEFÍCIO ASSISTENCIAL COMO 

INSTRUMENTO DE DEFESA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

Débora Vogel da Silveira Dutra 

Viviane Debastiani 

Introdução 

Desde tempos remotos, o homem tem se adaptado, no sentido de 

reduzir os efeitos das adversidades da vida, como fome, doença, velhice 

etc. A seguridade Social no Brasil tem a finalidade de proteger e amparar 

as famílias garantindo que elas possam viver de forma digna e que te-

nham todos os seus direitos amparados. 

Tem-se claro que a pobreza e a desigualdade social são um pro-

blema que atinge toda a população, não só no Brasil, mas sim no mundo 

todo. Uma maior concentração de renda nas mãos de poucos, fazendo 

com que grande parte da população viva em situação de miséria, muitos 

até sem condições de prover sua própria subsistência. 

Nesse sentido, o presente artigo visa analisar essa temática social 

com base no método indutivo e com suporte de ampla bibliografia exis-

tente sobre o assunto. Vale ressaltar que o papel do Estado enquanto ga-

rantidor da proteção social prevista na Carta Magna é fundamental para 

que todos os direitos fundamentais possam ser efetivados. 

O auxílio voluntário, que vai de esmolas até trabalhos mais com-

plexos em prol de famílias e pessoas mais carentes, continua sendo im-

portante como já foi no passado. A diferença é que com a participação es-

tatal cada vez mais atuante fica mais fácil dar amparo e proteção. 

Essa rede de proteção e segurança previdenciária evolui à medida 

que o conceito de Estado muda. Com a evolução histórica da seguridade 

podemos dizer que o dever do Estado se torna cada vez mais visível, a 

seguridade social é uma forma de proteger a sociedade no âmbito dos di-

reitos relativos a saúde, previdência e assistência social. 
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Assim, o conceito de seguridade social encontra-se elencado no art. 

194. Caput da Constituição Federal de 1988: ‚conjunto integrado de ações 

de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 

os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social‛. Tal con-

ceito demonstra a amplitude bem como a magnitude do tema que abran-

ge toda a sociedade. 

História da Seguridade Social 

O seguro social nasceu da necessidade de proteger o trabalhador, a 

fim de garantir que se proteja dos riscos ocupacionais. Tornou-se neces-

sário criar um sistema de proteção social que visasse garantir a proteção 

das necessidades da sociedade como um todo. 

No Brasil, essa história foi marcada pela presença das santas casas 

que tinham o objetivo de prestar este auxílio – que seria de obrigação do 

Estado – e que passou a ser regulamentado apenas na constituição de 

1824, cujo art. 179,§ 31, garantindo ajuda emergencial para os desampa-

rados. 

Uma das primeiras entidades a ser criada no Brasil, no ano de 

1935, foi a Mongeral (Montepio Geral dos Servidores do Estado) 

(MARTINS, 2015, p. 7) 

A Constituição de 1891 foi a primeira a constar a palavra ‚aposen-

tadoria‛ em sua redação. No seu art. 75 ela traz a seguinte redação ‚a a-

posentadoria só poderá ser dada aos funcionários públicos em caso de 

invalidez no serviço da Nação‛ (MARTINS, 2015, p. 8) 

Em 1892 através a Lei nº 217 fixou a aposentadoria por invalidez e 

a pensão por morte que seria concedida apenas aos operários do Arsenal 

da Marinha do Rio de Janeiro (MARTINS, 2015, p. 9). Durante todo este 

período não havia contribuição alguma a previdência por parte dos bene-

ficiários. Porém o benefício era custeado pelo Estado. 

Posterior a isso, em 1919, a Lei 3.724 tornou obrigatória a contribu-

ição, pois passou a ter muitos acidentes relacionados ao trabalho. Esta lei 

instaurou um seguro para acidentes de trabalho – o que conhecemos hoje 

por auxílio-acidente – Este seguro era pago às empresas (Martins, 2015, p. 

9) 
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Foi com o Decreto 4.682 em 1923 que através da Lei Eloy Chaves 

foi introduzida no Brasil, a Previdência Social, onde foram criadas Caixas 

de Aposentadoria e Pensões para os ferroviários. Direito conquistado a-

través de manifestações de trabalhadores e entidades que participaram 

da luta. Tal lei garantia em seu art. 9º a aposentadoria, pensão por morte, 

medicamentos com preços especiais e socorro médico (CASTRO; 

LAZZARI, 2008, p. 61) 

No ano de 1923, havia cerca de 22.991 segurados que eram abran-

gidos pelas 24 caixas de aposentadorias e pensões (MARTINS, 2015, p. 8). 

Após este período vários setores passaram a criar institutos a fim de ga-

rantir os benefícios previdenciários, são alguns deles: IAMP (Instituto de 

Aposentadorias e Pensões dos Marítimos, IAPC (Instituto de Aposenta-

doria e Pensões dos Comerciários) e IAPB (Instituto de Aposentadoria e 

Pensões dos Bancários). 

A Constituição de 1934 passou a exigir mais do Estado, através do 

art. 5º inciso XIX alínea ‚c‛, a qual estabelecia como competência da Uni-

ão fixar as regras da assistência social, através do art. 10 incisos II e V, de-

lega aos Estados-membros a responsabilidade de ‚cuidar da saúde e as-

sistência pública‛ e ‚ fiscalização à aplicação das leis sociais‛. Cabe ainda 

destacar que já se estabelecia a forma tríplice de custeio: Estado, Empre-

gador e Empregado (MARTINS, 2015, p. 9-10). 

Já na Carta Magna de 1937, temos a presença da palavra ‚seguro 

social‛ ao invés de previdência social (MARTINS, 2015, p. 9-10). Com a 

advinda do decreto 4.890/42 criou-se a Legião Brasileira de Assistência a 

LBA.  

O Decreto 7.526/45 criou um único instituto a fim de suprir todos 

os benefícios, Instituto de Serviços Sociais do Brasil (ISSB). Este sistema 

atenderia a todos os trabalhadores formais acima dos 14 anos (MARTINS, 

2015, p. 11)  

Foi na Constituição de 1946 que se passou a tratar de matéria pre-

videnciária, as quais foram incluídas junto aos direitos trabalhistas na 

constituição (Martins, 2015, p. 11-12). 

A Lei Orgânica da Previdência Social a lei 3.807 de 1960 veio pa-

dronizar o sistema assistencial, ampliou benefícios e organizou as contri-

buições e os direitos assistenciais. Com o decreto nº 66/1966, o LOPS pas-
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sou por algumas alterações, principalmente no que tange aos direitos dos 

trabalhadores autônomos (art. 69 §2º) (Martins, 2015, p. 12). 

A Constituição de 1967 não trouxe nenhuma novidade em relação 

à de 1946, e segundo o professor Sergio Pinto Martins (2015, p. 13): ‚O 

nosso sistema deixou de ser risco social a partir de 1967 para ser de segu-

ro social, abandonando a ideia do contrato de seguro do Direito Civil‛ 

(MARTINS, 2015, p. 13). 

A Emenda Constitucional nº 1 de 1969 não trouxe novas alterações 

em matéria previdenciária em relação às Cartas Magnas de 1946 e 1967 

(MARTINS, 2015, p. 14). 

A Lei Complementar nº 11 instituiu o Programa de Assistência ao 

Trabalhador Rural – o Pró-Rural – que veio com o intuito de substituir o 

Plano Básico de Previdência Social Rural. Este plano veio a ser regula-

mentado no Decreto 69.919 de 1972. Neste mesmo ano a Lei 5.859 incluiu 

os empregados domésticos como segurados obrigatórios (MARTINS, 

2015, p. 15). 

Em 1977 com a advinda da Lei 6.439 criou-se o SINPAS (Sistema 

Nacional de Previdência e Assistência Social), tendo como principal obje-

tivo a reorganização da Previdência Social. Bem denota o Professor Ser-

gio Pinto Martins (2015, p. 15 e 16), onde traz a divisão: Estado, Empre-

gador e Empregado (MARTINS, 2015, p. 9-10). 

Já na Carta Magna de 1937, temos a presença da palavra ‚seguro 

social‛ ao invés de previdência social (MARTINS, 2015, p. 9-10)  

Com a advinda do decreto 4.890/42 criou-se a Legião Brasileira de 

Assistência a LBA.  

O Decreto 7.526/45 criou um único instituto a fim de suprir todos 

os benefícios, Instituto de Serviços Sociais do Brasil (ISSB). Este sistema 

atenderia a todos os trabalhadores formais acima dos 14 anos (MARTINS, 

2015, p. 11). 

Foi na Constituição de 1946 que se passou a tratar de matéria pre-

videnciária, as quais foram incluídas junto aos direitos trabalhistas na 

constituição (MARTINS, 2015, p. 11-12). 

A Lei Orgânica da Previdência Social a lei 3.807 de 1960 veio pa-

dronizar o sistema assistencial, ampliou benefícios e organizou as contri-
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buições e os direitos assistenciais. Com o decreto nº 66/1966, o LOPS pas-

sou por algumas alterações, principalmente no que tange aos direitos dos 

trabalhadores autônomos (art. 69 §2º) (MARTINS, 2015, p. 12). 

A Constituição de 1967 não trouxe nenhuma novidade em relação 

à de 1946, e segundo o professor Sergio Pinto Martins (2015, p. 13): ‚O 

nosso sistema deixou de ser risco social a partir de 1967 para ser de segu-

ro social, abandonando a ideia do contrato de seguro do Direito Civil‛ 

(MARTINS, 2015, p. 13). 

A Emenda Constitucional nº 1 de 1969 não trouxe novas alterações 

em matéria previdenciária em relação às Cartas Magnas de 1946 e 1967 

(MARTINS, 2015, p. 14). 

A Lei Complementar nº 11 instituiu o Programa de Assistência ao 

Trabalhador Rural – o Pró-Rural – que veio com o intuito de substituir o 

Plano Básico de Previdência Social Rural. Este plano veio a ser regula-

mentado no Decreto 69.919 de 1972. Neste mesmo ano a Lei 5.859 incluiu 

os empregados domésticos como segurados obrigatórios (MARTINS, 

2015, p. 15). 

Em 1977 com a advinda da Lei 6.439 criou-se o SINPAS (Sistema 

Nacional de Previdência e Assistência Social), tendo como principal obje-

tivo a reorganização da Previdência Social. Bem denota o Professor Ser-

gio Pinto Martins (2015, p. 15-16), onde traz a divisão:a) O Instituto Na-

cional de Previdência Social (INPS) que tinha o objetivo de cuidar, conce-

der e manter os benefícios e as demais prestações previdenciárias. b) O 

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

(INAMPS) que cuidava da assistência médica. c) A Fundação Legião Bra-

sileira de Assistência (LBA) que tinha o intuito de prestar assistência so-

cial a população carente. d) Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 

(FUNABEM), que promovia a execução da política do bem-estar do me-

nor; e) A Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social 

(DATAPREV), que cuida do processamento de dados da Previdência So-

cial; f) O Instituto de Administração Financeira da Previdência Social 

(IAPAS), que tinha competência para promover a arrecadação, a fiscali-

zação e a cobrança das contribuições e de outros recursos pertinentes a 

previdência e assistência social; g) A Central de Medicamentos (CEME), 

distribuidora de medicamentos gratuitamente ou a baixo custo.  
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A Constituição de 1988, por sua vez, apresentou um capítulo tra-

tando da Seguridade Social, dos artigos 194 a 204, abordando o tripé da 

seguridade social (Previdência Social, Assistência Social e Saúde) 

(MARTINS, 2015, p. 16-17). 

Da moderna Seguridade Social: A Constituição Federal de 1988 

Cabe destacar que a seguridade social faz parte dos direitos fun-

damentais sociais elencados no art. 6º da Constituição Federal de 1988, 

que são os direitos à saúde, educação, trabalho, moradia, lazer, seguran-

ça, previdência social, proteção à maternidade e infância, assistência aos 

desamparados.  

Por possuírem a finalidade de garantir a observância da dignidade 

da pessoa humana, os direitos sociais, dentre os quais se incluem os direi-

tos relativos à Previdência Social, são considerados direitos fundamen-

tais, o que significa que são protegidos pela imutabilidade, ou seja, são 

consideradas cláusulas pétreas, não havendo que se falar, portanto, na 

supressão dos direitos fundamentais sociais e, consequentemente, não 

havendo que se falar na supressão do direito à Previdência Social.  

Consoante a isso, bem denota as lições de Marisa Ferreira dos San-

tos e Pedro Lenza (2012, p. 34): Os valores dos benefícios de seguridade 

social destinam-se a garantir os mínimos vitais, isto é, da situação de fato, 

para reparar as consequências – a necessidade – dele decorrentes. (...) A 

necessidade se qualifica como social, isto é, que tem importância para a 

sociedade, para que todos os seus integrantes tenham os mínimos vitais 

necessários à sobrevivência com dignidade.  

Juntamente com as políticas de saúde e assistência social, a previ-

dência social apresenta o triângulo da seguridade social, amparados no 

art. 194 da Constituição Federal de 1988.  

Para a manutenção de um sistema de proteção social, a Carta 

Magna vigente estabeleceu um modelo misto de financiamento, prescre-

vendo, no seu art. 195, que a seguridade social será suportada por toda a 

sociedade, com recursos oriundos tanto do orçamento fiscal das pessoas 

políticas como por meio de imposições de contribuições sociais. Logo, o 

custeio direto da seguridade social deve ser feito com o produto da co-

brança dos trabalhadores e das empresas, sobre a receita de concursos de 

prognósticos e a importação de bens e serviços (EC nº 42/03), ficando o 
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custeio indireto por conta das dotações orçamentárias da União, dos Es-

tados, do Distrito Federal e dos Municípios, reservando, ainda, à União, a 

competência residual para a regulamentação de novas fontes de custeio 

(MARTINEZ, 1999).  

Para que esses direitos pudessem ganhar vida, nos anos seguintes 

houve a promulgação de uma série de leis, como a Lei nº 8.213/91, que 

trata dos benefícios previdenciários, e a Lei 8742/93 que vem regulamen-

tar a assistência social no Brasil. Em 1993 tivemos uma importante mu-

dança na Seguridade, o INAMPS se extingue e passa-se as obrigações aos 

cuidados do SUS (Sistema Único de Saúde), essa mudança se deu através 

da Lei 8.689/93 (MARTINS, 2015, p. 17). 

Posteriormente em 1995 através da Lei 9.032, tivemos algumas al-

terações na lei ordinária da previdência social, a qual alterou algumas 

questões referente a concessão de benefícios e alguns critérios 

(MARTINS, 2015, p. 17-18). 

Após este período ainda tivemos algumas alterações inclusive na 

constituição, através da Emenda Constitucional nº 20 de 15/12/1998 a qual 

trouxe a alteração nos artigos 194, 195, 201 e 202 (MARTINS, 2015, p. 18-

19). 

No ano seguinte surge o Decreto 3.048/99 que vem com o intuito 

de Regulamentar a Previdência Social, revogando os Decretos 2.172 e 

2.173/97, o qual vigora até hoje, porém com algumas redações atualizadas 

da redação original (MARTINS, 2015, p. 18-19). 

Benefício assistencial 

O Benefício Assistencial ou Benefício da Prestação Continuada 

(BPC) como é conhecido, foi criado, através da Lei Orgânica da Assistên-

cia Social (LOAS), Lei 8.742/93, com o intuito de proteger o cidadão que 

não possui condições, tão pouco seus familiares de prover sua subsistên-

cia. No entanto, esse benefício somente pode ser requerido por idosos a-

cima de 65 anos e pessoa com deficiência. Tal benefício é concedido no 

valor de um salário mínimo vigente. 

Este é um benefício concedido pela previdência social e que dis-

pensa contribuições ao INSS, por tratar-se de um benefício assistencial. 
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No entanto esse benefício não paga 13º salário e não gera direito a con-

cessão de pensão por morte aos dependentes.  

Frederico Amado assim conceitua a assistência social:  

É possível definir a assistência social como as medidas públicas 
(dever estatal) ou privadas a serem prestadas a quem delas preci-
sar, para o atendimento das necessidades humanas essenciais, de 
índole não contributiva direta, normalmente funcionando como um 
complemento ao regime de previdência social, quando este não 
puder ser aplicado ou se mostrar insuficiente para a consecução da 
dignidade humana. (AMADO, 2012, p. 49) 

É importante frisar que a responsabilidade pelo sustento das pes-

soas é, inicialmente, do círculo familiar e apenas supletivamente pelo Es-

tado, conforme prescrevem os artigos 229 e 230 da Constituição Federal 

de 1988.  

Dessa forma, a Constituição estabelece a importância dada à famí-

lia articulada à sociedade como um todo e membro atuante de um Estado 

democrático de direito, e garantidor das necessidades básicas dos cida-

dãos, preceito fundamental da Carta Magna.  

4 Lei 8.742/93 – Lei Orgânica de Assistência Social 

Em 1974 foi criada a renda mensal vitalícia, reconhecida como 

‚amparo previdenciário‛, instituído pela Lei 6.179, custeado pela Previ-

dência Social que oferecia aos beneficiários uma quantia correspondente 

à metade do salário mínimo. Com o advento da Carta Magna de 1988, 

conhecida como a Constituição Cidadã, seu valor passou a ser o equiva-

lente a um salário mínimo (SILVA, 2011). 

As pessoas que faziam jus a concessão do benefício eram idosos 

com idade superior a 70 anos ou deficientes que não exercessem ativida-

des remuneradas, assim não auferindo qualquer rendimento, tão pouco 

recebiam algum auxílio de familiares, dos quais dependiam, não tendo, 

portanto, outro meio de prover a própria subsistência.  

O conceito de família utilizado para fins de cálculo do benefício de 

prestação continuada (BPC), abrange todo aquele que vive sob depen-

dência econômica de um casal ou de uma família.  
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Tendo como base o inciso V, do artigo 203 da Constituição Federal 

do Brasil, o LOAS foi criado para garantir e organizar a maneira para o 

Estado de fato vir a prestar assistência social a quem dela necessitar. Sem 

necessidade de prestação ou filiação a Previdência Social, percebendo a 

importância de um salário mínimo.  

Para a concessão do LOAS a legislação prevê alguns requisitos co-

mo: ser idoso com de 65 anos de idade ou mais; possuir alguma deficiên-

cia; não ser filiado a previdência social e não perceber qualquer outro be-

nefício.  

No entanto, a própria Lei 8.742/93 durante algum período, trazia 

em sua redação a idade de 70 anos para a concessão ao idoso, o que foi 

mudado posteriormente pela Lei 9.720/98 que estabeleceu no art. 34 a i-

dade de 65 anos para a concessão do benefício.  

Nesse sentido trata também o Estatuto do idoso – Lei 10.741/03, re-

afirmando que a idade mínima para concessão do benefício a que se refe-

re o inciso V do artigo 203 da Constituição federal é de 65 anos, vejamos 

na íntegra:  

Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não 
possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida 
por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-
mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS.  
Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da 
família nos termos do caput não será computado para os fins do 
cálculo da renda familiar per capita a que se refere a Loas.  

Por outro lado, no que tange a pessoa com deficiência se equipara 

todo e qualquer pessoa que não possua condições de laborar, ou seja, in-

capacitada para a vida independente.  

Em 09/07/2008, o Congresso Nacional ratificou, nos termos do art. 

5º, §3º, da Constituição Federal, a Convenção sobre os Direitos das Pesso-

as com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009), que, por isso, tem status de 

emenda constitucional.  

A Lei nº 8.742/93, com a redação dada pela Lei nº 12.470/2011, dis-

ciplina os requisitos do benefício assistencial para pessoa com deficiência: 

a) impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 
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com as demais pessoas (art. 20, § 2º); b) renda mensal per capita inferior a 

¼ do salário mínimo (art. 20, § 3º).  

Cabe salientar que o art. 20, §2º, da Lei nº 8.742/93 tem a mesma 

redação do art. 1º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Defi-

ciência, possuindo, portanto, os supraditos elementos caracterizadores de 

deficiência força de norma constitucional.  

De qualquer maneira é dever do Estado garantir que a pessoa com 

deficiência ou o idoso com idade superior a 65 anos, que não possua mei-

os de promover sua subsistência, tão pouco sua família de promovê-la, 

receba a devida proteção estatal do benefício que lhe cabe.  

Princípio da dignidade da pessoa humana 

Esse princípio surgiu para garantir os direitos fundamentais de ca-

da indivíduo, ou seja, garantir que cada indivíduo possa ter acesso a saú-

de, educação, moradia, trabalho. Rizatto Nunes (2009, p. 25) conceitua a 

dignidade da pessoa humana da seguinte forma: ‚A dignidade humana é 

um valor já preenchido a priori, isto é, todo ser humano tem dignidade só 

pelo fato já de ser pessoa.‛  

Neste mesmo contexto Carvalho (2007, p. 549) assegura sobre a 

dignidade da pessoa humana o seguinte:  

A dignidade da pessoa humana é o fundamento de todo o sistema 
dos direitos fundamentais, no sentido de que estes constituem exi-
gências, concretizações e desdobramentos da dignidade da pessoa 
e que com base nesta é que devem aqueles ser interpretados. 
(CARVALHO,2007, p. 549) 

No que tange a assistência social, esse benefício deve ser fornecido 

pelo Estado de forma adequada, pois com base na Carta Magna e na ideia 

de que o Brasil é um Estado Democrático de Direito, as garantias funda-

mentais, e entre elas a Assistência Social, devem ser respaldo estatal para 

sua efetivação.  

Da posição dos tribunais  

O posicionamento dos tribunais encontra-se marcado pela preser-

vação da dignidade da pessoa humana através da concessão do Benefício 
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da Prestação Continuada, uma vez que essa parcela economicamente 

mais frágil é exatamente àquela que necessita da proteção estatal.  

A luz das informações contidas na lição de Luis Carlos de Castro 

Lugon e João Batista Lazzari temos que:  

O benefício assistencial, então liga-se às necessidades mais premen-
tes da camada mais pobre de nossa população. (...) A assistência 
social é, (...)a que se destaca por apresentar objetivo específico, (...) 
de atender ao público mais carente, mais pobre, mais excluído, ou 
seja aqueles que vivem em situação de constante risco social. 
(LUGON; LAZZARI, 2007) 

Porém, existe uma controvérsia quanto ao cálculo da renda per ca-

pita, pois alguns doutrinadores entendem que deve ser seguido o que o 

legislador dispõe que é ¼ do salário  

mínimo. Por outro lado, existem aqueles que entendem que a regra 

deve ser mais abrangente, que deve ser levado em conta o estado de mi-

serabilidade do indivíduo necessitado, de maneira a que venha a ser 

cumprido o que propõe a constituição que é o amparo social e a manu-

tenção da dignidade da pessoa humana.  

Não é raro se deparar com situações em que o benefício assistencial 

é indeferido pelo INSS sob o fundamento de não enquadramento no §3º 

do art. 20 da Lei 8.742/93, considerando renda per capta familiar igual ou 

superior a ¼ do salário mínimo.  

Nesse sentido, destaca-se que o benefício assistencial pode ser con-

cedido a mais de um membro da família, desde que não ultrapasse a ren-

da per capta de ¼ do salário mínimo para cada membro da família, tendo 

em vista que o benefício passará a compor a renda familiar.  

No entanto, isso vai de encontro ao que dispõe o parágrafo único, 

do artigo 34, do Estatuto do Idoso, onde diz que o benefício concedido a 

qualquer membro da família não será computado para fins de cálculo da 

renda familiar per capita a que se refere a LOAS.  

Entretanto, vale ressaltar que de acordo com os entendimentos ju-

risprudenciais e doutrinários a comprovação da miserabilidade será fle-

xibilizada, ou seja, não se restringe única e exclusivamente a comprova-

ção da renda per capita inferior a ¼ do salário mínimo, tendo em vista 

que o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, quando da apro-
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vação do Enunciado nº.50, objetivou que: ‚A comprovação da condição 

socioeconômica do autor pode ser feira por laudo técnico confeccionado 

por assistente social, por auto de constatação lavrado por oficial de Justi-

ça ou através da oitiva de testemunhas‛. 

Vejamos o posicionamento do STJ em julgamento acerca do caso:  

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE 
DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE DO 
BENEFICIÁRIO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUANDO A 
RENDA PER CAPITA DO NÚCLEO FAMILIAR FOR SUPERIOR 
A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO. RESP 1.112.557/MG, 
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXCLUSÃO DO 
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO VALOR DE UM SALÁRIO 
MÍNIMO RECEBIDO POR IDOSO QUE FAÇA PARTE DO 
NÚCLEO FAMILIAR. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 
34, PARÁG. ÚNICO, DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO 
IDOSO). ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO 
DO RESP 1.355.052/SP, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C 
DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 
1.112.557/MG, representativo de controvérsia, DJe 20.11.2009, paci-
ficou o entendimento de que a limitação do valor da renda per ca-
pita familiar não deve ser considerada a única forma de se com-
provar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um 
elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se 
absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per 
capita inferior a 1/4 do salário mínimo. 2. Do mesmo modo, firmou-
se a orientação, na análise do REsp. 1.355.052/SP, julgado sob o rito 
do art. 543-C do CPC, de que o art. 34, parág. único da Lei 
10.741/2003 deve ser interpretado analogicamente, de modo que 
outros benefícios já concedidos a outro membro da família possam 
ser excluídos do cálculo da renda familiar para fins de concessão de 
benefício assistencial. 3. Agravo Regimental do INSS a que se nega 
provimento. (Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial 
– 319889 – Relator Napoleão Nunes Maia Filho – Primeira Turma – 
DJE DATA:03/02/2017; grifo meu) 

Por conseguinte, também apresenta-se mais um entendimento do 

STJ:  

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 
ASSISTENCIAL. ART. 20, § 3º, DA LOAS. PONTO NÃO 
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ABRANGIDO NA ANÁLISE DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 
34, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 10.741/2003. DECLARAÇÃO 
DE INCONSTITUCIONALIDADE. STF. RE N. 580.963/MT. 
RENDA MENSAL. APOSENTADORIA NO VALOR DE UM 
SALÁRIO MÍNIMO. PERCEPÇÃO POR IDOSO INTEGRANTE 
DO NÚCLEO FAMILIAR. INCLUSÃO. DESCABIMENTO. 
RETRATAÇÃO EFETIVADA. 1. A análise do juízo de retratação, 
no caso concreto, não abrange a parte do recurso especial em que 
era postulada a aplicação objetiva do critério previsto no art. 20, § 
3º, da Lei n. 8.742/1993, uma vez que, nesse ponto, desproveu-se o 
recurso da autarquia previdenciária, conforme a orientação traçada 
no âmbito da Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 
1.112.557/MG, sendo que esse aspecto da decisão proferida no es-
pecial não foi abrangido pelo recurso extraordinário interposto pela 
recorrida, mesmo porque lhe era favorável. 2. O Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento do RE n. 580.963/MT, declarou a inconstitu-
cionalidade, por omissão parcial, do art. 34, parágrafo único, da Lei 
n. 10.741/2003 e concluiu que a aposentadoria no valor de um salá-
rio mínimo percebida por idoso integrante do grupo familiar não 
pode ser incluída no cálculo da renda familiar per capita, para fins 
de apuração da condição de miserabilidade, no tocante à concessão 
do benefício assistencial previsto na Lei Orgânica da Assistência 
Social, o que destoa da posição adotada no julgamento do presente 
recurso especial. 3. Recurso especial improvido, em juízo de retra-
tação, na forma do art. 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 
(STJ – REsp: 1226027 PR 2010/0230282-2, Relator: Ministro 
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 27/06/2014, T6 – 
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2014)  

Pelo exposto é notável que as lacunas deixadas pela legislação dão 

aso a análise de outros parâmetros a concessão da benesse aos idosos 

com mais de 65 anos e as pessoas portadoras de deficiência, uma vez que 

comprovada a miserabilidade independente se a renda for maior do que 

¼ do salário mínimo.  

Dessa forma, se busca atingir uma parcela maior da população, 

tentando de alguma forma diminuir a desigualdade social e visando fa-

zer cumprir o papel do Estado que é o da proteção social da dignidade da 

pessoa humana, de acordo com o preceituado pela Constituição Federal 

de 1988.  

Considerações finais 

Tendo visto todas as discussões trazidas pelas disposições da Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), percebe-se que a concessão de 
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benefícios financeiros àqueles que necessitam, se efetivado, transformará, 

a condição de desigualdade de muitas pessoas. Estas, poderão garantir 

seu direito à dignidade, uma vez que, o tratamento diferenciado, vincu-

lado e proporcional às necessidades, possibilita alcançar o mínimo neces-

sário para viver dignamente.  

Conceder ou não, os benefícios trazidos tanto pela LOAS, quanto 

pelo Estatuto do Idoso, quanto pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

não é algo a se colocar empecilhos ou algum tipo de burocracia, pois as 

pessoas que deles necessitam muitas vezes não suportariam as decorren-

tes viagens e a cansativa espera, que tanto no contexto administrativo, 

quanto no judicial, pode tomar contornos de ‚eternidade‛. 

Para regulamentar a previsão constitucional do art. 203 da Carta 

Magna, o qual garante um salário mínimo mensal, a título de benefício 

assistencial ao idoso maior de 65 e a pessoa com deficiência que não 

comprovem meios prover sua subsistência e que sua família não possua 

condições de provê-la, o legislador editou a Lei 8.742/93 que deliberou 

um conceito de miserabilidade a partir da renda per capita, considerando 

miserável quem possui renda inferior a ¼ do salário mínimo.  

Esse conceito sempre gerou discussões entre os autores, por consi-

derar que não é possível medir a miserabilidade apenas com esse critério, 

pois algumas famílias vivem em estado de miserabilidade e possuem 

renda superior a ¼, dessa forma tem-se que esse critério não pode ser ab-

soluto.  

Por iguais razões é que nos Tribunais Superiores prevalece o en-

tendimento de que pode ser comprovado por outros meios, como por e-

xemplo estudo socioeconômico, o estado de miserabilidade, além da ren-

da per capita.  

Torna-se evidente que a concessão do referido benefício busca con-

solidar a aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da 

igualdade material, conferindo aos beneficiários as mínimas condições 

para ter uma vida digna. Afinal de contas é um direito de todos e dever 

do Estado prezar pelo que o constituinte buscou na promulgação da 

Constituição Cidadã que era a preservação da dignidade da pessoa hu-

mana.  
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CIDADANIA, PADRÕES DE CONSUMO E SUSTENTABILIDADE 

Fernanda Candaten 

Frederico Eduardo Zenedin Glitz 

Introdução1 

No dia 1º de agosto de 2018, a humanidade terá terminado com o 

estoque de recursos naturais para o ano inteiro, de acordo com estudo 

divulgado na página da Global Footprint Network2. Essa data é chamada 

Dia da Sobrecarga da Terra – o momento em que a demanda anual da 

humanidade em relação à natureza ultrapassa a capacidade de renovação 

dos ecossistemas terrestres naquele ano. O dia 1º de agosto de 2018 é o 

Dia da Sobrecarga da Terra mais cedo desde a década 1970, quando o 

mundo começou a esgotar os estoques do planeta antes de acabar o ano. 

A preocupação com a sustentabilidade ambiental é uma questão central 

quando o assunto são os grandes desafios a serem enfrentados pela soci-

edade pós- moderna. Encontrar respostas que possam fazer frente a esta 

realidade é uma necessidadecada dia mais premente. 

Muito tem-se discutido sobre os fatos geradores desta degradação 

aniquiladora desde que o meio ambiente passou a ser pauta pública nas 

discussões internacionais, regionais e nacionais, saindo do âmbito exclu-

sivo dos movimentos ambientalistas. 

Após uma longa queda de braços entre países em desenvolvimento 

e desenvolvidos acerca da culpabilidade pelo agravamento da crise am-

biental, chegamos a um momento de mudança de paradigma, que se o-

pera pelo deslocamento do cerne da problemática da degradação ambien-

tal da produção industrial para os padrões de consumo da coletividade 

                                                           
1A presente pesquisa faz parte de outra pesquisa mais ampla, ainda em andamento, que es-
tuda a sociedade de consumo a partir da perspectiva do conceito de cidadania e sua relação 
com os movimentos sociais. 
2A Global Footprint Network, fundada em 2003, é um think tank (círculo de reflexão ou labora-
tório de ideias) independente originalmente baseado nos Estados Unidos, Bélgica e Suíça. 
Foi estabelecido como uma organização sem fins lucrativos em cada um desses três países. 
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humana habitante do planeta terra. Este comportamento do consumidor 

opera um padrão tão perdulário e paralelamente ganhou tanta importân-

cia na vida privada das pessoas que provocou alterações profundas no 

comportamento individual e coletivo a ponto de transformar o conceito 

até então concebido de cidadania.  

Vive-se em uma sociedade onde o consumo é forma de afirmação 

social, é o fator que define a relação entre as pessoas, em uma clara pre-

ponderância do ter em detrimento do ser. A partir desta constatação, e 

considerando que estes excessos no consumo despreocupado afetam di-

retamente e de forma negativa o meio ambiente, com a utilização do mé-

todo analítico-dedutivo e através de pesquisa bibliográfica,objetivamos 

através deste estudo analisar de que forma este comportamento se de-

senvolveu historicamente, como ele passou a moldar o comportamento 

do cidadão pós moderno e alcançou o preocupante posto de vilão ambi-

ental. 

O desenvolvimento desta proposta inicia-se pela reconstituição 

histórica da sociedade moderna e do surgimento dos direitos do cidadão, 

passando-se em seguida a busca da compreensão da sociedade de con-

sumo e a inserção dos padrões consumistas no topo da lista das preocu-

pações ambientais, para em seguida apresentar a conclusão. 

Do vassalo ao cidadão 

O ponto de partida da mudança na forma como as pessoas vivem e 

se relacionam em sociedade atualmente, do ponto de vista da formação 

da economia de mercado, leva justamente o nome de revolução: a Revo-

lução Industrial. O aspecto revolucionário desse fenômeno histórico está 

relacionado ao fator tecnológico, pois o advento da indústria e da produ-

ção mecanizada, ocorrido na Inglaterra do século XVIII, principalmente a 

partir da invenção da máquina a vapor em 1760, mudou a forma de pro-

dução de bens de consumo e consequentemente transformou o mundo 

em todos os aspectos. 

Antes disso, a sociedade experimentava a ruralização e a estagna-

ção econômica, política e social, conforme ensina Bedin (2001, p. 39 e 40) 

na Idade Média os processos econômicos eram caracterizados por inicia-

tivas rurais isoladas, com baixa produtividade, pouca disponibilidade de 

bens para consumo e consequentemente retração do comércio, ‚(<) do 
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ângulo econômico, no essencial, o período medieval caracterizou-se pelo 

que poderia ser chamado de escassez endêmica‛. 

Essa grande fase iniciada depois da antiguidade clássica teve como 

marco final a chamada Paz de Vestfália3, que inaugurou a Idade Moderna 

e começou a preparar o terreno para as transformações sociais que mol-

daram inclusive a era seguinte, a Idade Contemporânea. 

Foi no início da Idade Moderna que se desencadeou a Revolução 

Industrial, porém este não foi um fato isolado. Antes disso, outra trans-

formação política já vinha causando ruptura no seio da sociedade inglesa, 

trata-se da Revolução Inglesa – também conhecida como gloriosa – que 

começou em 1640 e terminou por volta de 1688. Nesta fase, até a forma de 

contar o tempo foi alterada, iniciou-se a dissolução do sistema feudal com 

a migração populacional do campo para as cidades, outros fenômenos 

importantes também aconteceram, como a superação da percepção pu-

ramente teleológica de mundo e a luta e ascensão da classe burguesa. 

Percebe-se que uma revolução política abriu espaço para uma re-

volução industrial. A Inglaterra não promoveu sozinha a passagem de 

eras, porém, seu papel foi inquestionavelmente importante, por ter se 

constituído no primeiro grande movimento de crítica consequente às for-

ças da tradição, abrindo caminhos rumo à modernidade. 

A partir do sistema fabril mecanizado, que se espalhou pelo mun-

do e evoluiu para o modelo de produção em série, cresce a velocidade de 

apropriação de matéria prima natural, bem como produção de resíduos 

do processo industrial e na mesma proporção cresce o uso de energia não 

renovável. Todo este movimento ocorreu com vistas a atender uma nova 

demanda por produtos, já que a maioria da população se deslocara para 

as cidades que se tornaram centros de produção e consumo. 

O que é irônico, é que este mesmo momento histórico também é o 

ponto de partida para o desenvolvimento dos direitos de cidadania. Estes 

direitos, que nasceram junto com os anseios de ascensão da classe bur-

guesa, continuaram evoluindo, se transformando e se adaptando, de a-

                                                           
3Também conhecida como Tratados de Vestfália, é o conjunto de 11 tratados assinados ao 
longo de 1648 que colocaram fim na chamada Guerra dos Trinta Anos, a da série de confli-
tos mais destrutiva e sangrenta da história europeia. 



104 §Maria Aparecida Lucca Caovilla e Arlene Renk (Organizadoras) 

cordo com a evolução da percepção de necessidade de existência de um 

conteúdo mínimo de direitos para a pessoa viver com plenitude. 

Para analisar o surgimento da cidadania, é fundamental lançar um 

olhar para a sociedade inglesa no seguinte cenário: período de bem-estar 

social – capitalismo em franca expansão – momento em que se iniciaram 

as tentativas de minorar alguns de seus impactos negativos. Até então, os 

encargos desta nova forma de pensar a economia e a sociedade estavam 

sendo suportados exclusivamente pela classe operária, que estava condi-

cionada a uma jornada de trabalho pesada e excessiva, sem garantias ci-

vis ou sociais. 

Fica evidenciado que a solução encontrada pelos trabalhadores in-

gleses naquele momento histórico não foi a revolução, mas buscar o em-

poderamento através de políticas sociais. Nas palavras de Mastrodi e A-

velar (2017, p. 5): 

A ideia de cidadania foi desenvolvida na Inglaterra antes mesmo 

da Revolução Industrial, quando já se fazia necessário afirmar e consoli-

dar os direitos de uma forma mais abrangente, haja vista que o reconhe-

cimento de direitos aos nobres, e posteriormente aos burgueses e até à 

classe trabalhadora, era essencial para a organização das relações de pro-

dução que se desenvolveriam a seguir e se tornariam próprias da Era 

Moderna. Em outras palavras, para o sucesso do novo modo de produção 

que se desenvolvia na Inglaterra, foi preciso que as pessoas se despren-

dessem da proteção feudal e passassem a comercializar bens, bem como, 

a própria força de trabalho, no mercado.  

Para explicar este cenário, destaque-se a obra Citizenship and Social 

Class do sociólogo britânico Thomas Humphrey Marshall, que desenvol-

veu a ideia de cidadania a partir do conjunto de três elementos: direitos 

civis, políticos e sociais. Marshall relaciona o desenvolvimento da cida-

dania ao desenvolvimento de cada um destes três elementos, surgidos e 

afirmados cada qual em um século diferente: os direitos civis teriam se 

formado no século XVIII, representados pela liberdade individual e ga-

rantidos pelo acesso à justiça; os direitos políticos, no século 

XIX,representados pelo direito de votar e ser votado, garantidos pelo par-

lamento e os direitos sociais, no século XX, representados pelo sistema 

educacional e serviços sociais. 
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Segundo Marshall (1967), a consolidação dos direitos civis contri-

buiu para o surgimento dos direitos políticos, pois somente foi possível a 

participação na vida política da sociedade após uma certa consolidação 

das liberdades individuais básicas, o que se observa é uma evolução soci-

al intrinsecamente ligada à evolução histórica do período. Superados es-

tas duas etapas iniciais, era hora de se garantir, a partir das relações de 

trabalho, um mínimo de bem-estar através dos direitos sociais. 

Saindo da Inglaterra e olhando para o Brasil, percebemos com cla-

reza que a evolução do conceito de cidadania ocorreu de forma diversa 

aqui, justamente pela diferença das condições históricas que deram mar-

gem à construção da cidadania nesses dois países. 

De modo geral, pode-se dizer que a cidadania no Brasil se desenvol-

veu basicamente em torno dos direitos sociais, em detrimento de direitos 

civis e políticos, não houve a sequência lógica inglesa (primeiro os direitos 

civis, em seguida os políticos e por último ossociais). Essa inversão ocorreu 

por diversos fatores, mas conforme indica Carvalho (2001), a falta de parti-

cipação popular, ou o desinteresse das pessoas pelo envolvimento em 

questões públicas fez com que todos os acontecimentos históricos ocorres-

sem sem revolução social ou política, à exemplo da Independência, Pro-

clamação da República e Revolução de 1930. Para Carvalho (2001, p. 11), ‚a 

cidadania no Brasil, de modo diferente da história de muitos países, não foi 

conquistada por revoluções, mas sempre por espécies de concessões do Es-

tado à população, uma sequência de programas assistencialistas que im-

plementam, pouco a pouco, direitos aos cidadãos‛. 

No período do Estado Novo (1930 – 1945) esta realidade ficou evi-

denciada, pois os direitos civis e políticos sofreram um recuo, porém foi o 

auge dos direitos sociais, sob influência positivista a legislação trabalhista 

exerceu protagonismo avançando em direitos aos trabalhadores. Mais a-

diante, no período militar (1964 a 1985) os direitos civis e políticos foram 

restringidos pela violência, mas ocorreu, por exemplo, a ampliação dos 

direitos de previdência social4. O que Carvalho (2001, p. 172 e 173) nos 

mostra avaliando os governos militares é que ‚sob o ponto de vista da ci-

                                                           
4Até este momento, somente estavam abrangidos pela proteção pre-videnciária os trabalha-
dores urbanos, a partir de 1971 foi criado o FUNRURAL para abranger parte dos trabalha-
dores rurais (apenas o ar-rimo de família tinha direito a benefícios); também foram incorpo-
rados ao sistema de proteção os trabalhadores domésticos em 1972 e autônomos em 1973. 
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dadania, tem que se levar em conta a manutenção do voto combinada 

com o esvaziamento de seu sentido e a expansão dos direitos sociais em 

momento de restrição aos direitos civis e políticos‛. 

Este foi o cenário do Brasil até o período de redemocratização, que 

pode ser considerado o auge da consolidação dos direitos de cidadania 

no Brasil, e teve como grande protagonista a Constituição de 1988 (cha-

mada de Cidadã). Neste período, houve algum amadurecimento da po-

pulação no sentido de luta por direitos e algumas instituições se destaca-

ram na luta pela democracia (OAB, ABI, SBPC, artistas e intelectuais) o 

que culminou com a maior mobilização popular da história do país: a 

campanha pelas eleições diretas de 1984. 

A partir deste nascedouro, o conceito de cidadania foi se transfor-

mando ao passo que se transformou a sociedade como um todo, posto 

que todo sistema social está em constante mutação e deve ser acompa-

nhado neste processo por seu direito. Como veremos adiante, atualmente 

vive-se em uma sociedade fortemente influenciada pelo fenômeno da 

globalização, que a partir de um processo de integração internacional no 

campo econômico, político, social, cultura e jurídico, provoca profundas 

transformações sociais, influenciando sobremaneira a vida das pessoas. 

Em apertada síntese, pode-se dizer que a evolução do conceito de 

cidadania partiu de um ponto onde a herança social cultural entendia 

que a felicidade era garantida pelo grau de participação da pessoa na vi-

da pública e nos levou ao ponto de que a felicidade é individualizada e é 

representada quase que exclusivamente pela capacidade de consumo. 

Sociedade do consumo e sustentabilidade 

A economia capitalista moderna com bases fixadas no contínuo 

aumento de produção como forma de sobrevivência do mercado, tam-

bém demanda que alguém compre os produtos para que o dinheiro cir-

cule, e desta forma o lucro seja reinvestido na produção. A partir deste 

padrão de desenvolvimento, surge, nas palavras de Harari (2018. p. 357) 

o ‚consumismo‛, o que ele classifica como um novo tipo de ética. O autor 

prossegue em sua análise da história da humanidade através da evolução 

do homo sapien informando que esta forma de vida baseada no consumo 

nunca antes foi experimentada já que a escassez caracterizou a vida hu-

mana em vastos períodos históricos, ‚uma pessoa evitava luxos, nunca 



Pluralismo Jurídico, Constitucionalismo Latino-Americano, Buen Vivir e os Direitos da Natureza§ 107 

desperdiçava comida e remendava calças rasgadas em vez de comprar 

novas. Somente reis e nobres se permitiam renunciar publicamente a tais 

valores e ostentar riquezas‛. 

Segundo Harari (2018, p. 358 e 359) ‚O consumismo prosperou. 

Somos todos bons consumistas‛.Em geral, as pessoas compram coisas 

que não conhecem e não precisam pelo simples fato de que está todo 

mundo comprando (está na moda), compram por impulso e as empresas 

investem pesado na obsolescência programada. O consumo foi elevado à 

filosofia de vida, fazer compras se tornou um ato social em torno do qual 

se reúnem famílias e amigos, como forma de passatempo. 

O florescimento da ética consumista é mais visível no mercado de 
alimentos (<) no mundo afluente de hoje, um dos principais pro-
blemas de saúde é a obesidade, que acomete os pobres [que se em-
panturram de hambúrgueres e pizzas] de maneira ainda mais seve-
ra do que os ricos [que comem saladas orgânicas e vitaminas de 
frutas]. Todos os anos a população dos Estados Unidos gasta mais 
dinheiro em dietas do que a quantidade necessária para alimentar 
todas as pessoas famintas no resto do mundo. A obesidade é uma 
vitória dupla para o consumismo. 

Bauman apud Oliveira (2010) afirma que a sociedade de consumo 

em que vivemos visa primordialmente satisfazer os desejos humanos em 

um grau jamais vivenciado por qualquer sociedade que nos antecedeu, 

‚(...) a busca pelo alcance da satisfação dos desejos humanos é constan-

temente renovada, tornando a necessidade de consumir uma constante 

das aspirações humanas, criando um ciclo infinito‛. 

Para a compreensão das raízes históricas desta transformação, re-

torna-se, conforme já foi dito, ao divisor de águas proporcionado pela 

Revolução Industrial, onde o modo de produção foi totalmente reconfi-

gurado a partir do desenvolvimento de novas técnicas que proporciona-

ram valorações quantitativas e qualitativas nos bens de consumo. A par-

tir deste novo panorama, passou a existir um excesso de produtos, que 

mudou o foco de atuação do mercado, da indústria e da economia como 

um todo. 

Para Costa e Teodósio (2011, p. 116) consumir é ato pertencente à 

vida quotidiana contemporânea, é ação necessária a manutenção da eco-

nomia e da sobrevivência humana, o problema se desenvolve em torno 

do padrão de consumo excessivo e até mesmo ostentatório que parece se 
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disseminar no âmago da sociedade contemporânea, ‚na sociabilidade dos 

dias atuais, as identidades dos cidadãos se configuram pelo consumo, e o 

status, muitas vezes, pode ser medido pelo que se consome. Os objetos 

não seriam adquiridos exclusivamente por sua utilidade, mas aliariam o 

prestígio simbolizado por sua posse‛. Assim, o nível e o estilo de consu-

mo se tornaram a principal fonte de identidade cultural e de participação 

na vida coletiva. 

Porém, o estilo de vida preponderante na sociedade contemporâ-

nea, denominada por Lipovetsky (2007) de ‚civilização do desejo‛ está se 

mostrando particularmente agressivo ao meio ambiente. Os impactos 

ambientais negativos do binômio produção x consumo são consenso en-

tre estudiosos do assunto e até mesmo entre leigos, tendo em vista a 

grande quantidade de informações técnicas disponíveis a este respeito na 

internet e na mídia em geral. 

O excesso de produtos à disposição do consumidor, e a atitude 

deste de, por sua vez, adquirir exageradamente estes bens, passou a rece-

ber um olhar mais atento e crítico do ponto de vista dos problemas ambi-

entais e sociais que provoca. Os impactos ambientais da produção e con-

sequentemente do consumismo não estão apenas relacionados a extração 

de recursos naturais, mas também ao resíduos gerados, que são direta-

mente proporcionais ao consumo5. 

Para Portilho (2003, p. 37) ‚a partir da percepção de que os atuais 

padrões de consumo estão nas raízes da crise ambiental (...) a crítica ao 

consumismo passou a ser vista como uma contribuição para a construção 

de uma sociedade sustent{vel.‛ 

Esta percepção acerca do impacto ambiental dos padrões de con-

sumo, ocorreu de forma intensificada a partir do final do século XX, o 

que possibilitou, a partir de então, que esta questão ganhasse força den-

tro do discurso do ambientalismo internacional. Conforme identifica 

                                                           
5Segundo dados levantados em matéria sobre resíduos sólidos disponível na revista on line 
da empresa Servioeste, os números referentes à geração de resíduos sólidos urbanos reve-
lam um total anual de quase 78,3 milhões de toneladas no Brasil, o equivalente a, aproxi-
madamente, 548 estádios do Maracanã. Deste total, 91% foi coletado, porém, apenas 58,4% 
teve um destino adequado para aterros sanitários. O restante, mais de 29,7 milhões de tone-
ladas, foram parar em lixões ou aterros controlados, que não possuem o conjunto de siste-
mas e medidas necessário para proteção do meio ambiente contra danos e degradações. 



Pluralismo Jurídico, Constitucionalismo Latino-Americano, Buen Vivir e os Direitos da Natureza§ 109 

(PORTILHO, 2003, p. 15) este também pode ser considerado o ponto de 

partida para a redefinição do foco da problemática ambiental, passando a 

atribuir-se ao estilo de vida e aos padrões de consumo da sociedade glo-

balizada alto grau de responsabilidade pelos atuais níveis de degradação 

ambiental, o que torna este tema central para as políticas ambientais e 

uma das principais linhas de ação em busca da sustentabilidade. 

Temos que levar em consideração que a centralidade da questão 

do consumo dentro do pensamento ambientalista é recente, sendo o prin-

cipal marco alavancador desta temática a Conferência do Rio de Janeiro 

em 1992 com o documento resultante do encontro: Agenda216. A expres-

são ‚desenvolvimento sustentável‛ surgiu pouco tempo antes, em 1987, a 

partir do trabalho da Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvol-

vimento das Nações Unidas e notabilizou-se com a difusão do Relatório 

Brundtland7. 

O desenvolvimento sustentável, em sua variável de consumo sus-

tentável8diz respeito a escolhas mais conscientes dos consumidores por 

produtos que utilizem menos recursos naturais em seus processos de fa-

bricação, que garantam condições dignas de emprego aos envolvidos nos 

processos de produção e que possam ser reaproveitados ou reciclados. 

Significa, em última análise, compreender que as escolhas de consumo 

impactam negativamente ou positivamente no meio natural, e que a vi-

                                                           
6Agenda 21 é o documento resultante desta conferência Rio/1992 e consiste em um plano de 
ação formulado internacionalmente para ser adotado em escala global, nacional e localmen-
te por organizações do sistema das Nações Unidas, pelos governos e pela sociedade civil, 
em todas as áreas em que a ação humana impacta o meio ambiente. 
7O Relatório, elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvi-
mento, faz parte de uma série de iniciativas, anteriores à Agenda 21, as quais reafirmam 
uma visão crítica do modelo de desenvolvimento adotado pelos países industrializados e 
reproduzido pelas nações em desenvolvimento, e que ressaltam os riscos do uso excessivo 
dos recursos naturais sem considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas. O relatório 
aponta para a incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e os padrões de produ-
ção e consumo vigentes. 
8Consumo consciente, consumo verde, consumo responsável são nuances do Consumo Sus-
tentável, cada um focando uma dimensão do consumo. O consumo consciente é o conceito 
mais amplo e simples de aplicar no dia a dia: basta estar atento à forma de consumo – dimi-
nuindo o desperdício de água e energia, por exemplo – e as escolhas de compra – privilegi-
ando produtos e empresas responsáveis. A partir do consumo consciente, a sociedade envia 
um recado ao setor produtivo de que quer que lhe sejam ofertados produtos e serviços que 
tragam impactos positivos ou reduzam significativamente os impactos negativos no acumu-
lado do consumo de todos os cidadãos. 



110 §Maria Aparecida Lucca Caovilla e Arlene Renk (Organizadoras) 

são antropocêntrica de que os recursos naturais existem para o homem 

utilizar ilimitadamente deles deve ser urgentemente superada. 

Neste sentido, para Pereira e Winckler (2017, p. 409) ‚As teorias 

sobre sustentabilidade encontram-se na base dos debates acerca dos desa-

fios a serem superados em prol do desenvolvimento, da erradicação da 

pobreza, da diminuição dos riscos ambientais e das disparidades de gê-

nero, dentre outras metas traçadas em documentos internacionais (<)‛. 

A superação das práticas de consumismo a partir de uma conscien-

tização individuale coletiva, nos aspectos privado e público, é o cerne do 

pensamento da sustentabilidade de consumo, que por sua vez, pode ser a 

base para a justiça social. 

Conclusão 

A partir da análise da trajetória histórica da cidadania, a observa-

ção de como ela apareceu e se desenvolveu no Brasil, e o reconhecimento 

de que o estágio atual do desenvolvimento social eleva o consumo ao 

protagonismo, resta clara a necessidade de lançar um novo olhar sobre 

esta prática, buscando alguns limites nessa relação. 

Constata-se que justamente a liberdade individual, conquista que 

pode ser classificada como a principal na categoria de direitos civis e con-

sequentemente de direitos do cidadão, em sua fase de maior expressão, 

fez nascer a sociedade do consumo. 

No geral, pode-se dizer que o cidadão foi reduzido a condição de 

consumidor, e esta atitude, voltada exclusivamente a aquisição de felici-

dade, torna as pessoas despreocupadas com as consequências do consu-

mismo, já que o sistema incentiva esta conduta. Assim, identifica-se um 

comportamento de despreocupação com a sustentabilidade do ecossis-

tema, ou com os problemas de outras pessoas. 

Em que pese a sociedade em rede facilitar o acesso a informação 

ignorando distâncias geográficas, as pessoas parecem não se importar em 

desperdiçar água ou comida sabendo que outro ser humano passa sede 

ou fome em algum local do planeta, por exemplo. 

Outra consequência da preponderância do individualismo é a di-

minuição do poder do coletivo, no sentido de que vida pública e vida 

privada se distanciam cada vez mais, e o interesse pela vida pública se 
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deteriora, de forma que os problemas pessoais não se transformam em 

causas coletivas e vice e versa. Esse é um cenário comum nos países capi-

talistas desenvolvidos e em desenvolvimento, em que pese as consequên-

cias serem distintas em cada um destes locais. 

Diante deste cenário, a análise do consumo como atividade social e 

cultural pode contribuir para uma melhor compreensão da perspectiva 

ambientalista internacional e oconsumo sustentável desponta neste deba-

te como uma boa perspectiva para o futuro, uma das oportunidade ofere-

cida pela presente geração para as próximas. 
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O CISGÊNERO CONTROLADOR DE ACESSO DAS ESTRUTURAS 

REPRESENTATIVAS DO ESTADO 

Lucas Guerra da Silva 

Introdução a uma monarquia global cisgênera 

Quem comanda a suposta democracia na qual você vive? ‚A popu-

lação, é claro‛, você poderia responder. Afinal, nós temos a responsabili-

dade ou mesmo o dever de escolher por meio de voto – direto ou indireto 

– quem representará nossos interesses dentro de um Estado Democrático, 

em diferentes níveis de poder, em grande parte dos países da Terra. No 

Brasil desde a redemocratização pós-ditadura militar, a Constituição Fe-

deral de 1988 (1) reescreveu a interdependência porém independência de 

três Poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, designando suas 

competências que identificam suas singularidades mas também a rela-

çãoaliançada; (2) discursivamente sob o peso da legitimidade definiu a 

metodologia das possibilidades de escolhas representativas acessíveis à 

população; (3) postulou as metodologias dos ritos internos de representa-

ção, como eleição dos presidentes do Senado e Câmara Federal, assim 

como do poder de nomeação dos Ministérios ao Executivo; (4) bem como 

definiu a metodologia de substituição dos e das representantes em diver-

sas situações, vislumbrando inclusive as possibilidades de impedimento 

de mandato, e os foros as quais tais processos devem ser submetidos nos 

diferentes ritos (Brasil, 1988). No entanto, essa reflexãomerece aprofun-

damento, visto que os espaços de representação majoritariamente não são 

representativos da pluralidade das suas populações, em um fenômeno 

global ainda mais radicalmente percebido no Brasil do que em outros pa-

íses da América Latina e do mundo. 

Um enquadramento nos dois primeiros poderes, Executivo e Le-

gislativo é precisamente o panorama estrutural analisado nesse estudo, 

em função de sua dinâmica de eleição de modo direto através do voto, e a 

problematização estrutural deste modo de narrativa de futuros para a es-

pécie e para tantas outras que coabitam a Terra. A problematização é ori-

unda da percepção irreversível da magnitude do impacto destes discur-
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sos em processos absolutamente desiguais de acesso à agenda pública, 

inclusive no aliançamento dos controladores de acesso das estruturas de 

Estado com os controladores de acesso do mercado financeiro global. 

Tanto no cenário global quanto latino- americano o caso do Brasil chama 

atenção por revelar uma soma de dados históricos dessas estruturais de-

sigualdades de acesso, que continuam em manutenção desde a última 

Assembleia Nacional Constituinte, que em 2018 comemora trinta anos de 

impactos gerados por sua narrativa – ou por sua negligência, visto que 

existem também outros dispositivos constitucionais de participação social 

em espaços de controle social que podem ser mais paritários dada a sua 

natureza popular; mas que não geram o envolvimento de centenas de mi-

lhões de brasileiros e brasileiras como as eleições – que efetivamente re-

velam a força do que poderíamos chamar vida psíquica dopoder (Butler, 

2017), sob o entendimento de que há um respaldo psíquico na construção 

de normativas que viverão no sujeito em função de valores, pactos, re-

gramentos, permissões ou impossibilidades de exercer atos, e mesmo vi-

gilância de pensamentos, impostos ou combinados, mas sempre seguidos 

ou feridos, inevitavelmente. 

A vida psíquica do poder, ou o modo pela qual passamos por pro-

cessos de sujeição ou assujeitamento – uma vez que poder e sujeição não 

existem um desgarrado do outro já que o primeiro depende do segundo 

para se exercer, e o segundo sustenta que o primeiro se exerça, em inter-

pretações que vão da psicanálise a Foucault mas não só (BUTLER, 2017) – 

é, em meu entendimento e o que procurei deixar claro ao longo do texto, 

revelador de um investimento histórico na manutenção de um discurso 

performado ativamente e de forma afetivamente- significável – e não me-

ramente discursado por via de palavra dita ou escrita produzindo um ato 

– no que considero um processo de corporificação de uma cisgeneridade 

masculina heterossexual branca nas estruturas de Estado como controla-

dora de acesso da agenda pública. Corporificação aqui trata- se do fenôme-

no visualizado pela cientista social australiana Raewyn Connell (2016) 

acerca do entendimento assertivo de que o neoliberalismo é uma corpori-

ficação da masculinidade hegemônica para o contexto de livre mercado, o 

que acresci da qualidade desta masculinidade ser evidentemente majori-

tariamente cisgênera, heterossexual, branca, e de estar presente em outras 

estruturas que não corporativas, como a estrutura da política representa-

tiva. E os controladores de acesso, também fenômeno estudado por Con-

nell (2016), tratam da predominância de homens no âmbito da política 
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institucionalizada, que também acresço do debate de se tratarem de ho-

mens cisgêneros brancos e heterossexuais. 

Justifica ‚O‛ cisgênero ser identificado a partir de uma generaliza-

ção das suas características enquanto um masculino personagem históri-

co, a partir da flexão de gênero da língua portuguesa: ‚O‛ cisgênero no 

mainstream praticamente e desde sempre absoluto do poder representati-

vo a nível global desde a emergência dos Estados-Nação, e de forma ra-

dical no Brasil é majoritariamente homem branco e heterossexual, e esse 

dado jamais poderia ser negligenciado em qualquer debate que se pro-

ponha sobre constitucionalismo, participação popular e defesa de direi-

tos. Afinal, quanto menos mulheres, negros e negras, indígenas, lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis e transexuais em espaços de representação, 

menor a frequência de um discurso parlamentar representativo a essas 

pessoas, e da possibilidade de disputas equânimes, paritárias e honestas 

de narrativas para outros futuros possíveis no espaço legislativo, e na e-

xecução do legitimado. 

O passado já acontecido, e o presente que vem se revelando a cada 

segundo em uma narrativa de manutenção, como ficará evidente na se-

quência do texto especialmente com relação a realidade brasileira, de-

monstra a necessidade de repensar esse modelo de política do Capitaloce-

no (HARAWAY, 2016), esse global evento-limite do livre mercado alian-

çado a estratégias ideológico-políticas de governos a nível mundial, que 

opera em regimes de exploração, escravidão e genocídio inclusive inter-

espécies e claramente corporificados às estruturas de Estado, com pesso-

as específicas de interesses específicos, que mantém um absolutismo de 

acesso e controle de acesso.Verdadeiramente uma monarquia cisgênera 

masculina branca e heterossexual, travestida de representatividade e legi-

timada em seus moldes pelos seus ritos de acesso. 

O objetivo deste estudo é, portanto, debater o panorama de acesso 

à agenda pública a partir de indicadores globais, latino-americanos e es-

pecialmente brasileiros de efetiva representação em espaços legitimados 

supostamente como ‚representativos‛ do Estado, com vistas a denunciar 

uma estrutura monárquica de controle a esses acessos, que mantém-se no 

Brasil na figura do homem cisgênero heterossexual branco. Para realizar 

o estudo foram compilados dados publicamente veiculados sobre repre-

sentatividade parlamentar, e posteriormente analisados em uma perspec-

tiva construtiva que abarca uma proposta para qualificar o panorama de-
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nunciado a partir da valorização de outros dispositivos constitucionais 

que por natureza são mais paritários e equânimes; ampliando seu reper-

tório sempre no trançar das perspectivas interseccionais entre gênero, ra-

ça e etnia e classe (e outras que não puderam se somar a estas no recorte 

proposto) que revelam de fato a pluralidade de vozes humanas, sempre 

narrando novos futuros possíveis para a espécie e para a Terra. 

O mito da representação como estruturante dos controles de acesso à 

agenda pública 

O processo democrático latino-americano e especialmente brasilei-

ro nesse contexto nunca foi de fato democrático: nunca foi verdadeira-

mente representativo das diversidades e pluralidades econômicas, cultu-

rais, sociais, de raça e etnia, e gênero. A pluralidade ficou sempre refém 

de todas estas pragmáticas consequências de narrativas de um voraz e-

vento-limite capitalocênico empreendido e mantido por controladores de 

acesso das agendas públicas de todo o território globalizado que afastou 

a partir de políticas de eliminação simbólica e física a pluralidade de pes-

soas dos espaços mainstream dos Poderes Executivo e Legislativo – no ca-

so da divisão de Poderes na esfera da política brasileira. Portanto, não é 

ousado demais, sequer particularmente tendencioso demais afirmar que 

a nível global, e com especial enquadramento ao Brasil pela importância 

continental, o fenômeno que se apresenta é o de radical corporificação 

das estruturas de cisgeneridade masculina dentro dos processos tratados 

com maior importância como democráticos: os representativos. 

A Assembleia Nacional Constituinte que deu origem a Constitui-

ção de 1988 do Brasil, enquanto estrutura representativa revelava a histo-

ricidade de meio milênio de exploração e genocídio dos povos indígenas 

no processo de colonização, de trezentos anos de escravidão, o milenar 

subjugamento das mulheres na esfera da participação política e acesso à 

agenda pública, a invisibilização absoluta de segmentos de diversidade 

sexual e de gênero que passavam por uma epidemia global de HIV agar-

rando-se aos movimentos de saúde pública, somados a dolorosos vinte e 

um anos de uma ditadura militar de extremo conservadorismo que pro-

duziu a criminalização de movimentos sociais, além de empreender sis-

temática perseguição e assassinato de lideranças e ativistas nos porões de 

tortura. Dos quinhentos e doze representantes parlamentares da Consti-

tuinte apenas onze eram negros e negras – quatro declaradamente da 
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‚bancada negra‛ (NERIS, 2018); vinte e seis eram mulheres cisgêneras – e 

foram apelidadas de ‚lobby do batom‛ depois de uma articulação supra-

partidária que visou integrar ao processo a ‚Carta das mulheres brasilei-

ras à Constituinte‛ (MONTEIRO, 2018), em que articulavam propostas 

em torno dos eixos família, trabalho, saúde, educação e cultura, violência 

e questões nacionais e internacionais (BRASIL, 1987); e não havia ne-

nhum candidato ou candidata declaradamente lésbica, gay, bissexual, 

travesti ou transexual, bem como nenhum deputado ou deputada indí-

gena. Todos os demais parlamentares participantes da Constituinte eram, 

portanto, homens cisgêneros brancos e heterossexuais. 

A realidade de acesso à esfera da política e à agenda pública trinta 

anos após a Constituinte, no entanto, não pode ser vista com otimismo. O 

Brasil é hoje o terceiro país com o pior índice de participação de mulheres 

na Câmara dos Deputados de toda a América Latina e Caribe, 9,9%, per-

dendo apenas para Belize e Haiti, e longe da marca regional de 28,7% 

(ONU BR, 2017). Também está atrás da média mundial, 22,1%, e, inclusi-

ve, atrás de países do Oriente Médio como Síria, Jordânia, Marrocos, Ira-

que e Afeganistão, que chegam em média a 16% de participação – a Ará-

bia Saudita chega a 19% (CHADE, 2015). Mulheres no Senado Federal 

brasileiro configuram 16% da Casa, e somado ao percentual de deputa-

das o Brasil amarga a posição de 152º país do mundo em participação de 

mulheres no Legislativo (PAINS, 2018). Elegemos de modo direto nos 

trinta anos desde a Constituinte apenas sete governadoras – uma reeleita, 

Roseana Sarney – em um país de vinte e seis unidadesfederativas além 

do Distrito Federal; e exceto Wilma de Faria que em 2002 se elegeu no es-

tado do Rio Grande do Norte com 61,04% de votos, nenhuma outra pas-

sou de 53% de eleitores e eleitoras. Tivemos apenas uma única Presidenta 

da República eleita em 2010 e reeleita em 2014, Dilma Rousseff, ainda que 

isso coloque o Brasil no seleto grupo de países que já foram chefiados por 

uma mulher – em 2015 eram apenas 10% das nações do mundo, ou seja, 

19 países (BBC, 2015), dois deles inclusive tendo impedido suas presiden-

tas eleitas de chefiarem, que foi o caso do golpe parlamentar de 2016 no 

Brasil, e do processo de impeachment da presidenta Park Geun-hye da 

Coreia do Sul. Já nas eleições municipais de 2016 o Brasil elegeu apenas 

13,5% de vereadoras e 10,95% de prefeitas, sob a análise de que muitos 

partidos ainda usam mulheres como ‚laranjas‛ apenas para compor cotas 

(BONETI, 2017). 
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Com relação a participação política de homens cisgêneros e mulhe-

res cisgêneras em espaços parlamentares, como podemos perceber, tanto 

em nível macro quanto em nível micro há uma ampla divergência de a-

cesso à agenda pública via mecanismos representativos, de um modo a-

inda mais radical do que em outros países pelo posicionamento tão re-

baixado no ranking de paridade. No entanto, com exceção de Ruanda – 

que apresenta 61,3% de participação de mulheres em espaços parlamen-

tares –, Bolívia – 53,1% –, Cuba – 48,9% –, Nicarágua – 45,7%– e alguns 

outros países, a grande maioria não se aproxima ou supera a paridade de 

gênero (Pains, 2018). Na realidade em 79 países a representação de mu-

lheres no parlamento está abaixo de 30%, o recomendado pela Organiza-

ção das Nações Unidas, contra 47 países que atingem ou superam essa 

marca mínima (FIGUEIREDO, 2017). 

A primeira Assembleia Nacional Constituinte do Brasil em 1890 e-

legeu deputado pelo estado do Rio de Janeiro Nilo Peçanha, que viria a 

ser o primeiro e único presidente negro do Brasil depois de eleito presi-

dente do Rio de Janeiro em 1903, e eleito vice-presidente da República na 

chapa do Presidente Afonso Pena que faleceu em 1909 (SÃO PAULO, 

2018). Um salto temporal e encontramos na história Benedita da Silva, a 

primeira mulher negra vereadora do Rio de Janeiro. Foi uma das raras 

deputadas mulheres declaradamente negras eleitas a compor a bancada 

da Assembleia Nacional Constituinte de 1987, além de ter sido também a 

primeira e única mulher negra a governar um Estado no Brasil: tal qual 

Nilo Peçanha também o Rio de Janeiro, em 2002, praticamente um século 

depois. 

Atualmente os números refletem a disparidade de acessos de raça 

e etnia: em 2014 nas eleições para Presidência da República, Governo dos 

Estados, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas ape-

nas 3% de todos e todas as eleitas e eleitos declaravam-se negros e negras 

(SARDINHA, 2014). Só 20% dos 513 deputados e deputadas federais elei-

tas e eleitos eram declarados negros e negras: em média dois em cada dez 

(MAGALHÃES; TALENTO; REVERBEL, 2014). Entre prefeitos e prefeitas 

eleitas e eleitos em 2016, apenas 29% eram declarados negros e negras, e 

já eram minoria na própria composição de candidaturas daquele pleito 

(UOL, 2016). Em 2014 a situação de ausência de participação de negros e 

negras na esfera ‚representativa‛ do Estado despertou atenção da filóso-

fa negra norte-americana Angela Davis, que disse: ‚Não posso falar com 
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autoridade no Brasil, mas às vezes não é preciso ser especialista para per-

ceber que alguma coisa está errada em um país cuja maioria é negra e a 

representação é majoritariamente branca‛ (SACRAMENTO, 2014). 

O Brasil tem sido cobrado internacionalmente sobre sua dispari-

dade de tratamento a partir da categoria de raça e etnia. Em 2017 Ruan-

da, Namíbia, Haiti, Senegal, Botsuana e Bahamas, países africanos ou de 

maioria negra colocaram o racismo no Brasil em foco na Organização das 

Nações Unidas, cobrando ações para ‚(...) redução dos homicídios contra 

jovens negros, garantia de liberdade religiosa, melhora ao acesso a edu-

cação de qualidade pela população afro-brasileira, proteção e garantias 

de direitos para mulheres negras e mais acesso a políticas de redução da 

pobreza e acesso a programas sociais‛ (SENRO, 2017). Cuba é um exem-

plo interessante à América Latina e também ao ocidente, por ser um dos 

países do mundo com maior número de mulheres no parlamento, e des-

tas mais da metade são declaradas negras e mestiças, 51,8% (MORALES, 

2018). 

Indígenas, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais tem 

uma história de ainda maior invisibilidade no Brasil. Além de não esta-

rem representados e representadas em nenhum processo Constituinte, 

também nunca foram eleitos e eleitas na esfera representativa do poder 

Executivo federal e de nenhuma unidade federativa. Eleito no Rio de Ja-

neiro em 1983, Mario Juruna foi o primeiro e único indígena deputado 

federal em toda a história do Brasil (STREIT, 2018), e terminou seu man-

dato antes da Constituinte. O primeiro homem cisgênero declaradamente 

gay eleito deputado federal foi o estilista e apresentador de televisão 

Clodovil Hernandes, em 2006 pelo estado de São Paulo, surpreendente-

mente pelo Partido Trabalhista Cristão, e foi amplamente acusado pelos 

movimentos sociais de não ser representativo da comunidade de lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis e transexuais – inclusive pelo segundo deputa-

do federal assumidamente gay eleito em 2010 pelo estado do Rio de Ja-

neiro, Jean Wyllys (SAVARESE, 2011), atualmente único deputado aber-

tamente homossexual a cumprir mandato. Outras diversidades jamais 

ocuparam cargos parlamentares na esfera Executiva ou Legislativa Fede-

ral no país. Sonia Guajajara é a primeira personalidade indígena da histó-

ria a concorrer à vice-presidência da República em 2018, em uma chapa 

do Partido Socialismo e Liberdade ao lado de Guilherme Boulos do Mo-

vimento dos Trabalhadores Sem Teto. 
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No entanto, há também outros indicadores que revelam a deficiên-

cia da opção pela ‚representatividade‛ como principal chave de acesso à 

participação democrática, que precisam ser denunciados. No primeiro 

turno das eleições de 2016 mais de vinte e cinco milhões de eleitores não 

votaram, o que correspondia a 17,58% do eleitorado (RICHTER, 2016). 

No segundo turno das mesmas eleições, o número de abstenções chegou 

a 32,5% (CARAM; RAMANLHO, 2016). Segundo pesquisa do Ideia Big 

Data 79% dos brasileiros e brasileiras quatro anos depois das eleições de 

2014 não lembravam mais em quem haviam votado para o Congresso 

Nacional; 84% afirmava que os membros eleitos ao Congresso não repre-

sentavam a população brasileira; enquanto para 39% não deverá haver 

nenhuma diferença significativa no Congresso que será eleito em 2018, 

enquanto que para 26% será uma composição de membros ainda pior 

(ABRANTES, 2018). Apesar disso, o número de candidatos e candidatas 

LGBT aumentou quase 2000% entre 1996 e 2016, de seis candidatos e 

candidatas naquele primeiro ano contra pelo menos cento e quinze no úl-

timo pleito (POLLO; MORI, 2016). No entanto, o número continua sendo 

irrisório se comparado a candidaturas de pessoas cisgêneras, e a ocupa-

ção efetiva dos cargos a partir da eleição é rara. 

O acesso também é radicalmente díspar ao observarmos o cenário 

de concentração de riqueza nessa narrativa capitalocênica que produz 

impactos de nível global. 1% da população do mundo concentra a mesma 

riqueza que os outros 99% (REUBEN, 2016), mas a tendência é de maior 

radicalidade: o 1% também concentrou 82% de toda a riqueza gerada no 

mundo em 2017 (GOMES, 2018). Os oito bilionários que concentram tanta 

riqueza quanto as 3,6 bilhões de pessoas mais pobres do mundo também 

são homens cisgêneros brancos (BBC, 2017). De duas mil e quarenta e três 

pessoas que possuíam mais de um bilhão de dólares em 2017, apenas dez 

eram negras, 0,49%, e entre estas, apenas três mulheres (UOL, 2017). No 

Brasil o 1% mais rico é composto por 79% de brancos e 17,4% de negros e 

negras (COLONNA, 2016). No mundo, de duas mil duzentas e oito pes-

soas que registram mais de um bilhão de dólares em 2018, apenas duzen-

tas e cinquenta e seis são mulheres (GLOBO, 2018b). De cento e vinte e 

quatro bilionários e bilionárias que o Brasil registrava em 2013, apenas 

vinte e uma eram mulheres cisgêneras (UOL, 2013). Só em 2014 a diretora 

executiva Jennifer Pritzker despontou na lista da Forbes como a primeira 

mulher transexual multimilionária registrada, ao lado de um seleto gru-
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po de outros seis homens gays cisgêneros do ramo da moda e da tecnolo-

gia (SAPO, 2014). 

Ainda que percebamos, portanto, que a brutal concentração de ri-

queza e poder legitimado em processos ‚representativos‛ em nível global 

seja estruturalmente posse de homens cisgêneros brancos, e que isso é a-

inda mais dramático no Brasil e em alguns outros países da América La-

tina, uma verdadeira monarquia de produção de desigualdades, é neces-

sário refletir o processo pela qual essas estruturas na realidade são a pró-

pria manutenção da cisgeneridade heterossexual masculina corporificada 

nas instituições legislativas e executivas, mas também entre os controla-

dores do mercado mundial que ajudam a eleger essas ‚representações‛. 

Em 2014, 70% dos deputados eleitos haviam sido financiados por dez 

grandes empresas com interesse em constituir bancadas legislativas que 

favoreçam os negócios do seu ramo (UOL, 2015), sem ideologia necessá-

ria desde que com maioria de ventríloquos de suas narrativas e discursos 

de humanidade, ética e mundo. Hoje o financiamento de campanhas por 

empresas é proibido, no entanto, alianças entre pessoas físicas ainda po-

dem ser efetuadas de modo que a lógica de investimento em compra de 

espaço parlamentar continua justamente para quem tem condições eco-

nômicas que pretende manter, apesar de não tão mais explícito no alian-

çamento com os interesses do mercado privado. Podemos verificar, por-

tanto, a existência de controladores de acesso da agenda pública que tra-

zem outros controladores do mercado para a agenda pública, utilizando-

se do pleito representativo para contar um futuro de manutenção dessas 

estruturas determinadas por interesses de negociações entre homens cis-

gêneros, e que impactam em um boicote ao debate holístico e sincero das 

demandas da pluralidade da população, tanto para suas minorias sociais 

como lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, povos indígenas e 

tradicionais, como também para suas maiorias sociais: negros e negras, e 

mulheres. 

Considerações, ou um manifesto de revanche à monarquia cisgênera 

Quem comanda a suposta democracia na qual você vive, portanto? 

Percebemos em primeiro lugar que essa chamada ‚democracia represen-

tativa‛ na verdade não existe: (1) não apenas porque ela não é efetiva-

mente representativa, inclusive o contrário, mantendo a agenda pública 

com o acesso controlado pelo homem cisgênero branco heterossexual; (2) 
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mas também porque sabemos viver um governo representativo que nada 

tem a ver com democracia, fundamentando sempre meros ensaios demo-

cráticos de baixíssima qualidade e sem real participação popular na to-

mada de decisões. Os 3,6 bilhões de seres humanos mais pobres da espé-

cie confinados às grades capitalocênicas não tem condições de comprar 

espaços parlamentares, de bancar candidaturas, de parar o trabalho ou a 

busca por ele, parar o estudo ou sua tentativa de acesso, para dedicar-se 

exclusivamente a refletir conjunturas políticas e militar voluntariamente 

em um partido – uma vez que sua própria rotina de trabalho ou de de-

semprego, de violência ou de proteção e garantia de direitos já é por si 

uma vida política imensamente mais representativa do que o Congresso 

Nacional–, e está fora do controle e fiscalização do orçamento público, e 

das propostas, para quem e com que finalidade a agenda pública local, 

estadual e federal está destinando suas prioridades. 

A vida psíquica do poder (BUTLER, 2017) opera de modo a fazer-nos 

acreditar em democracia representativa pela naturalização do processo 

dado e nossa sujeição a crença. Quando na realidade toda democracia, 

pela gênese do próprio termo é objetivamente participativa e com preten-

são de ouvir as vozes, e não concentrá-las necessariamente em determi-

nados programas – com as quais nem todos deveriam precisar concordar 

com tudo – de determinados partidos – estruturas obrigatórias no Brasil 

para registro de candidaturas – em um determinado tempo de convenci-

mento em campanha eleitoral. Nossa forma de naturalizar o processo re-

presentativo como democrático é sobretudo uma metodologia estrutural 

de controle de acesso da agenda pública instituída e mantida radicalmen-

te pelos interessados, corporificada (CONNELL, 2016) nas estruturas dos 

Estados-Nação, e especialmente no Brasil. Se não se ouve de modo equâ-

nime e paritário as demandas da sua população, pelas vozes protagonis-

tas das experiências, nas instâncias de representação, não é uma demo-

cracia. O discurso é um, mas a performance de Estado é outra: no discur-

so vivemos uma ampla democracia, na performance uma explícita mo-

narquia de controle de corpos, de conteúdos, e de impactos em futuros 

possíveis. 

A boa notícia é que temos dispositivos constitucionais de partici-

pação social em contínua ou eventual operação no Brasil. Os conselhos 

gestores de políticas públicas são plurais e concentram linhas temáticas 

de debate – Conselho de Saúde, Conselho de Educação, mas também 
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Conselho de Políticas Para as Mulheres, Conselho de Direitos Humanos, 

Conselho de Políticas LGBT, etc. –, alguns tem competência propositiva, 

fiscalizadora, até reguladora do orçamento público – como o caso dos 

Conselhos de Saúde, existentes em praticamente todos os municípios 

brasileiros em função do alcance do Sistema Único de Saúde que também 

regula a implementação do Conselho para a gestão do SUS no território. 

São espaços em geral mais paritários inclusive entre sociedade civil e re-

presentantes do governo, e podem se consolidar cada vez mais potentes 

em proposição, fiscalização e quando de competência gestar mais equa-

nimemente o orçamento público. As conferências também são espaços le-

gitimados de controle social, em que propostas são debatidas para inte-

grarem discussões da agenda pública. E também são conferências plurais 

em diversas linhas temáticas e que abrangem um debate tanto mais am-

plo quanto também mais específico da população. São debates também 

territoriais, de demandas locais e mais próximas das pessoas, tanto as 

conferências quanto a participação nos conselhos gestores de políticas 

públicas. 

Se é verdade que até hoje grande parte dos governos contava com 

o desconhecimento das pessoas acerca da imensidão de ritos e estrate-

gismos políticos para manter um controle ainda mais acirrado da agenda 

pública, também é verdade que o século 21 irrompeu com a abertura de 

todos os paradigmas possíveis, inclusive o de participação e controle so-

cial. Hoje opiniões cotidianas, de vida, e, portanto, políticas em todos os 

sentidos são publicadas em redes sociais, aglomeram-se em hiperlinks e 

hashtags que aparecem como os assuntos mais comentados daqueles e 

daquelas com acesso à internet – hoje metade do Brasil. No entanto, nun-

ca viveremos um mundo de menos tecnologia e comunicação, pelo con-

trário. Apesar das radicalizações das bolhas virtuais que podem materia-

lizar diversas formas de violência que provocarão afetações, é possível 

também ver nesse modo de habitação de século pós-humano – hibridez 

humano-máquina (HARAWAY, 2009) – um potencial sem precedentes na 

audição de vozes e acompanhamento de discursos representativos. 

Enfim. É necessário que os governos globais, latino-americanos e 

especialmente os governos brasileiros, atentos ao contexto do século 21 

tragam a questão da participação social e do rompimento dos evidentes 

controladores de acesso como principal pauta de qualidade democrática. 

Um movimento de mais de cem milhões de eleitores brasileiros e brasilei-
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ras que legitima alguma representação, é um movimento que deve ser 

visto como força construtiva dos futuros possíveis ao país, e estimulado 

pelos governos que visem honestidade democrática – ainda uma utopia. 

A criação e consolidação de um Ministério, Secretarias e outras instru-

mentações que visem políticas de empoderamento para a participação 

em espaços de controle social teriam o potencial discursivo e performado 

legitimado de produzir novas possibilidades democráticas; tal qual man-

tém-se um desafio do campo progressista, dos partidos de esquerda, e 

das esquerdas em modo amplo apresentar representantes de ética e pleno 

respeito a integralidade constitucional, e que rompam os controles de a-

cesso monárquico do homem cisgênero heterossexual branco aliançados 

aos controles de acesso do mercado, para narrar com coragem e equidade 

novos futuros possíveis e mais desejáveis à real população brasileira. 
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REFLEXÕES SOBRE CIDADANIA 

Pamela Bier Belló 

Reginaldo Pereira 

Introdução 

Identificar, na história de alguns países, a forma como foram sur-

gindo os primeiros traços do que se denominaria cidadania, leva a rela-

cioná-la à construção dos direitos e a formação do cidadão – sujeito de di-

reitos e deveres em determinada sociedade. 

Ao longo da história das civilizações é possível notar que o surgi-

mento de direitos vem permeado de lutas, guerras, revoluções, promo-

vendo a indagação acerca do por que ser necessário ao ser humano con-

quistar direitos através de mobilizações, na maioria das vezes, violentas. 

Haveria outra forma? Por que a mudança, a evolução, parece tão difícil? 

O que dificulta isso? 

Nesse cenário de construção do conceito de cidadania não se olvi-

da acerca do papel de destaque dos movimentos sociais e como estes con-

tinuam influenciando a transformação de direitos no mundo. Entretanto, 

o enfoque apresentado no presente estudo se destina a promover refle-

xões em torno do conceito de cidadania num aspecto mais subjetivo. 

Breve contextualização da trajetória do conceito de cidadania 

O conceito de cidadania está ligado a direitos e deveres que o indi-

víduo contrai perante a sociedade na condição de integrante de determi-

nado meio social, ou seja, como cidadão. Entretanto, a trajetória da cons-

trução da cidadania possui peculiaridades importantes a serem conside-

radas e que colaborarão para que se possa suscitar reflexões em torno 

desse conceito. 

Sobre a origem do termo cidadania, Ademar Antunes da Costa ex-

plicaque: 
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O processo de evolução da cidadania está estritamente relacionado 
com o desenvolvimento dos direitos humanos, são facetas de uma 
mesma história da humanidade em busca de aperfeiçoamento das 
instituições jurídicas e políticas para garantia da liberdade e digni-
dade humanas. 
No desenvolvimento dessa história, que não é linear nem tampou-
co apreendida da mesma maneira pelos diversos autores, os temas 
da cidadania e dos direitos humanos surgem dissociados; no seu 
evoluir sofrem afastamentos e convergências; são institucionaliza-
dos com pretensões deuniversalidade, pela primeira vez, em uma 
mesma declaração internacional, porém caracterizados por conteú-
dos diversos; para depois, paulatinamente, virem se aproximando 
nesta segunda metade do século XX. 
A etimologia revela a origem histórica ocidental da cidadania, que 
remonta à antiguidade clássica: Polites, que os romanos traduzem 
por cives, é o sócio da pólis ou civitas. Cidadãos são apenas os ho-
mens (proprietários) que participam diretamente do funcionamen-
to da cidade-Estado. (COSTA, 2007, p. 176) 

Ao apresentar a trajetória histórica do conceito de cidadania no 

Brasil, o autor José Murilo de Carvalho destaca que: 

O autor que desenvolveu a distinção entre as várias dimensõesda 
cidadania,T. A. Marshall, sugeriu também que ela, a cidadania, se 
desenvolveu na Inglaterra com muita lentidão. Primeiro vieram os 
direitos civis, no séculoXVIII. Depois, no século XIX, surgiram os 
direitos políticos. Finalmente, os direitos sociais foram conquista-
dos no século XX. Segundo ele, não se trata de sequência apenas 
cronológica: ela é também lógica. Foi com base no exercício dos di-
reitos civis, nas liberdades civis, que os ingleses reivindicaram o di-
reito de votar, de participar do governo de seu país. A participação 
permitiu a eleição de operários e a criação do Partido Trabalhista, 
que foram os responsáveis pela introdução dos direitos sociais. Há, 
no entanto, uma exceção na sequência de direitos, anotada pelo 
próprio Marshall. Trata-se da educação popular. Ela é definida co-
mo direito social mas tem sido historicamente um pré-requisito pa-
ra a expansão dos outros direitos. Nos países em que a cidadania se 
desenvolveu com mais rapidez, inclusive na Inglaterra, por uma 
razão ou outra a educação popular foi introduzida. Foi ela que 
permitiu às pessoas tomarem conhecimento de seus direitos e se 
organizarem para lutar por eles. A ausência de uma população e-
ducada tem sido sempre um dos principais obstáculos à construção 
da cidadania civil e política. (CARVALHO, 2002, p. 10-11) 

O autor esclarece que os caminhos percorridos pelos Estados-

Nação na construção da cidadania são distintos, de maneira que o per-
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curso inglês foi diferente da trajetória percorrida pela França, Alemanha, 

Estados Unidos e o Brasil, salientando, ainda, que a cidadania se desen-

volveu dentro do fenômeno chamado de Estado-nação datado da Revo-

lução Francesa de 1789 (CARVALHO, 2002, p. 11-12): 

A luta pelos direitos, todos eles, sempre se deu dentro das frontei-
ras geográficas e políticas do Estado-nação. Era uma luta política 
nacional, e o cidadão que dela surgia era também nacional. Isto 
quer dizer que a construção da cidadania tem a ver com a relação 
das pessoas com o Estado e com a nação. As pessoas se tornavam 
cidadãs à medida que passavam a se sentir parte de uma nação e 
de um Estado. Da cidadania como a conhecemos fazem parte então 
a lealdade a um Estado e a identificação com uma nação. As duas 
coisas também nem sempre aparecem juntas. A identificação à na-
ção pode ser mais forte do que a lealdade ao Estado, e vice-versa. 
Em geral, a identidade nacional se deve a fatores como religião, 
língua e, sobretudo, lutas e guerras contra inimigos comuns. A le-
aldade ao Estado depende do grau de participação na vida política. 
A maneira como seformaram os Estados-nação condiciona assim a 
construção da cidadania. Em alguns países, o Estado teve mais im-
portância e o processo de difusão dos direitos se deu principalmen-
te a partir da ação estatal. Em outros, ela se deveu mais à ação dos 
próprios cidadãos. (CARVALHO, 2002, p. 12) 

Segundo José Murilo de Carvalho (2002, p. 12-13) ‚existe hoje um 

consenso a respeito da ideia de que vivemos uma crise do Estado-nação‛ 

decorrente da ‚internacionalização do sistema capitalista, iniciada há sé-

culos mas muito acelerada pelos avanços tecnológicos recentes‛ e da 

‚criação de blocos econômicos e políticos‛, que têm ‚causado uma redu-

ção do poder dos Estados e uma mudança das identidades nacionais exis-

tentes‛. 

Essa constatação do autor supracitado promove reflexões sobre o 

fato da cidadania encontrar-se relacionada a formação dos Estados-nação, 

como se fosse dependente da soberania estatal para poder se desenvol-

ver, sendo que no caso de fragilidade dessa soberania, haveria a afetação 

da própria cidadania. Mas e se a cidadania não estivesse vinculada a 

formação do Estado-nação? 

Reflexões sobre cidadania 

Por que a cidadania está relacionada com a luta por direitos? Por 

que é tão importante a mobilização social para que o ser humano tenha 
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seus direitos respeitados? Por que – observa-se ao longo da história – 

nem todos os seres humanos são considerados sujeitos de determinados 

direitos1? O ser humano possuiria efetivamente direitos naturais como 

espécie dentre as tantas viventes no Planeta Terra ou só ‚adquire‛ direi-

tos a partir do momento que se encontra inserido numa sociedade e é re-

conhecido por esta como membro de fato integrante? 

O autor Marco Mondaini, em texto sobre a ‚Revolução Inglesa‛, 

explica que: 

Acompanhando a transição do feudalismo ao capitalismo na Euro-
pa centro- ocidental, uma nova visão de mundo se impôs de forma 
progressiva. Os processos de secularização, racionalização e indi-
vidualização foram jogando por terra o tradicionalismo embutido 
na milenar percepção teológica das coisas, alimentada pela Igreja 
Católica Romana. A partir de então, a legitimidade de uma socie-
dade hierarquizada fundada em privilégios de nascença perdeu 
força. (...)A decadência da noção de predestinação orientou, em 
grande medida, o avanço irresistível da modernidade (...). O pri-
mado resignador da fé recuoudiante da força crítica e otimista do 
saber científico. Os limites impostos pela natureza (e devidamente 
justificados pela ética religiosa medieval) foram cada vez menos 
vistos como algo intransponível aos seres humanos. Contra um 
mundo de ‚verdades reveladas‛, assentado no trinômio particula-
rismo/organicismo/heteronomia, construiu-se um outro pautado no 
trinômio universalidade/individualidade/autonomia, no qual a 
descoberta das verdades depende do esforço criativo do homem. 
(...)Uma nova visão de mundo exigia, pois, o severo questionamen-
to dos princípios embasadores do sistema estamental de privilé-
gios, a mudança revolucionária da percepção da desigualdade en-
tre os homens como fato natural e/ou instituído pela vontade divi-
na e, por isso mesmo, fadado à eternidade. (MONDAINI, 2003, p. 
115-116) 

Analisando os aspectos apresentados no trecho supratranscrito, é 

inevitável relacionar a origem das mobilizações humanas com a dispari-

dade de poderes, com a desigualdade que separa seres humanos em clas-

ses, de maneira que alguns possuem direitos e privilégios que outros não 

têm. Entretanto, uma mudança dessa magnitude, como foi a nova visão 

                                                           
1Resguardadas as devidas diferenças que necessitam de garantias específicas, como, por e-
xemplo, o caso dos portadores de necessidades especiais, que precisam de tratamento ade-
quado a suas condições específicas. 
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de mundo que culminou na Revolução Inglesa, não se realizaria serena-

mente. Quem está em posição confortável e, principalmente, quem tem 

mais poder na escala de hierarquias existente na sociedade não cederia 

pacificamente a uma alteração significativa de seus hábitos e modus vi-

vendi, o que pode colaborar na explicação do por que os movimentos so-

ciais precisam encontrar diversos mecanismos para conseguir alcançar 

seus objetivos na busca por reconhecimento de direitos. 

Haveria uma espécie de indiferença pré-determinada para que não 

se problematizem acontecimentos, situações de desigualdade ou injusti-

ça, a fim de se evitar mudanças que alterem os hábitos de quem se encon-

tra em posição confortável na sociedade? Seria por isso a dificuldade dos 

movimentos sociais em alcançar seus objetivos? Seria por isso a demora 

na conquista de determinados direitos, como os de cunho trabalhista? 

Com base no que são instituídos os direitos nas diversas socieda-

des pelo mundo afora? Tomam por referência os direitos naturais? Quais 

seriam os direitos naturais de todo ser humano? Seriam os que se tenta 

implementar através da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Ou 

ainda se instituem direitos da mesma forma como na época do feudalis-

mo, por imposição a partir de determinada hierarquia? A divisão dos se-

res humanos em ‚classes‛ pode reduzir ou ampliar direitos conforme a 

‚classe‛ na qual tenham sido reconhecidamente inseridos? Como expli-

car o caso da escravidão, na qual seres humanos são considerados como 

coisa destituída de qualquer direito? Como alterar essa realidade, confor-

tável e conveniente para quem possuía escravos, sem que houvessem lu-

tas, mobilizações por parte dos que padeciam dessa injustiça? 

Sobre o conceito de ‚classe‛, extrai-se do texto de Marcelo Badaró 

Mattos, ‚A formação da classe operária inglesa: história e intervenção‛ 

(2014, p. 31) a seguinte definição apresentada por Edward Thompson 

(1987, p. 10): 

A classe acontece quando alguns homens, como resultado de expe-
riências comuns (herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a 
identidade de seus interesses entre si, e contra outros homens cujos 
interesses diferem (e geralmente se opõem) dos seus. A experiência 
de classe é determinada, em grande medida, pelas relações de pro-
dução em que os homens nasceram – ou entraram involuntaria-
mente. A consciência de classe é a forma como essas experiências 
são tratadas em termos culturais: encarnadas em tradições, siste-
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mas de valores, ideias e formas institucionais. (THOMPSON, 1987, 
p. 10) 

O conceito de ‚classe‛ apresentado por Thompson colabora na 

compreensão das causas que dão origem a formação dos movimentos so-

ciais. A partir do momento que determinado grupo de seres humanos, 

geralmente com aspectos ou experiências em comum, sentem-se em des-

vantagem em relação a direitos ou privilégios reconhecidos a outro grupo 

de pessoas, pode surgir a vontade de se mobilizarem para buscar os di-

reitos que entendem devam ser reconhecidos ou para alterar direitos con-

cedidos a outro grupo. 

Retomando o texto de Marco Mondaini, sobre a Revolução Inglesa, 

outro aspecto a destacar é sobre a percepção da desigualdade entre os 

homens e a transformação do súdito em cidadão: 

Um dos acontecimentos mais significativos dessa passagem deu-se 
justamente com o desenvolvimento de uma consciência histórica da 
desigualdade. A diferenciação natural existente entre os homens 
não implica a existência da desigualdade natural entre eles. Esta úl-
tima tem origens – e isso nos leva a pensar num tempo passado em 
que ela não existia e num futuro possível em que não mais existirá. 
Essa historicização da desigualdade servirá de pano de fundo para 
uma das mais importantes transformações levadas a cabo na traje-
tória da humanidade: a do citadino/súdito para o citadino/cidadão. 
(...)A obscuridade de uma Era dos Deveres abre espaço para uma 
promissora Era dos Direitos. (MONDAINI, 2003, p. 116) 

A partir dessa breve contextualização de aspectos que envolvem a 

Revolução Inglesa, surgem reflexões em torno do que de fato seria um 

cidadão. Conforme escrito no trecho transcrito acima, existirem diferen-

ças naturais entre os seres humanos não implica na desigualdade natural 

entre eles, de maneira que se entende que acima de direitos conquistados 

a partir de mobilizações de classes sociais ou simplesmente de grupos so-

ciais, dever-se-ia garantir a todos os direitos naturais pelo simples fato de 

ser um humano. Esses direitosnaturais deveriam garantir o mínimo ne-

cessário para permitir ao ser humano viver e desenvolver-se no mundo, 

resguardando sua individualidade, independentemente de pertencer a 

um grupo social. 

Para Adela Cortina (2005, p. 17) ‚na década de 1990, voltou a ser 

atual um termo tão antigo como o de ‘cidadania’ nessa área do saber que 

os anglo-saxões designam com o vocábulo Morals, e que tem por objeti-
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vo‛ segunda a autora ‚refletir tanto sobre a moral como sobre o direito e 

a política‛. Também destaca que se multiplicam ‚as ‘teorias da cidadani-

a’‛e que ‚nos discursos morais (...) são abundantes as referências a ela: 

cidadania política dos membros de um Estado nacional, cidadania trans-

nacional, no caso de comunidades supra- estatais como a União Européi-

a, cidadania cosmopolita‛ para se referir a uma ‚república mundial‛ 

(CORTINA,2005, p. 17). 

A autora indaga ‚que razões justificam a deslumbrante atualidade 

de tão antigo conceito [cidadania]?‛ e em seguida salienta: 

Dentre as múltiplas razões que poderiam ser invocadas, uma pare-
ce constituir o alicerce sobre o qual se assentam as outras: a neces-
sidade, nas sociedades pós-industriais, de gerar entre seus mem-
bros um tipo de identidade na qual se reconheçam e que os faça se 
sentir pertencentes a elas, porque é evidente que esse tipo de socie-
dade sofre de uma falta de adesão por parte dos cidadãos ao con-
junto da comunidade, e sem essa adesão é impossível responder 
conjuntamente aos desafios que se apresentam a todos. Nos anos 
1960 e 1970, Daniel Bell percebeu muito bem que em sociedades cu-
ja chave moral é o individualismo hedonista é impossível superaras 
crises. Os indivíduos, movidos unicamente pelo interesse de satis-
fazer todo tipo de desejos sensíveis no momento presente, não sen-
tem a menor afeição por sua comunidade e, em última instância, 
não estão dispostos a sacrificar seus interesses egoístas em nome da 
coisa pública.(CORTINA, 2005, p. 18) 

De acordo com Adela Cortina (2005, p. 18) ‚o sistema político e o 

sistema econômico estão, portanto, dependendo de uma revolução cultu-

ral que assegure a civilidade, a disponibilidade dos cidadãos a se com-

prometer com a coisa pública‛, de maneira que é necessário ‚fazer com 

que cidadãos preocupados unicamente em satisfazer seus desejos indivi-

duais cooperem na construção da comunidade política‛. Assim, a autora 

questiona ‚como fazer com que indivíduos que fazem do prazer presente 

o único objetivo de sua vida se disponham a se sacrificar pelo bem co-

mum, quando necessários?‛. 

E poder-se-ia indagar, também, como fazer esses indivíduos se sa-

crificarem pelos direitos das futuras gerações, a efetivamente internaliza-
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rem a solidariedade intergeracional2como princípio norteador de suas 

condutas como ser social? 

Sobre o sentido de pertencimento do ser a determinado meio soci-

al, a autora Lea Guimarães Souki (2006, p. 41) expressa que ‚a cidadania 

é fundamentalmente um método de inclusão social‛ e que ‚historicamen-

te ela representou o surgimento e a celebração do indivíduo enquanto u-

nidade política desvinculado das instituições gremiais e corporativas‛, 

explicando que isso teve início ‚no contexto das revoluções inglesas do 

século XVII, na Revolução Francesa e no Bill of Rights‛. A autora diz que 

‚a inspiração comum a todas essas tradições está nos direitos naturais 

que, enquanto naturais, eram anteriores à instituição do poder civil e, por 

isso, deveriam ser reconhecidos e protegidos por este poder‛. 

Referida autora analisa o pensamento de T. H. Marshall, destacan-

do-o como referência no estudo da cidadania no caso inglês ao cunhar o 

conceito desta associando-o ao desenvolvimento dos direitos, ‚cuja ênfa-

se estaria não só na titularidade de direitos‛, mas também ‚ao pertenci-

mento a uma comunidade cívica‛ (2006, p. 42). 

Ao pensar sobre a colocação do ser humano na sociedade, interes-

sante a visão de Alfred Marshall, citada em texto de autoria de T. H. Mar-

shall, intitulado ‚Cidadania, classe social e status‛, no qual aborda aspec-

tos sobre a desigualdade social. No trecho citado a seguir, T. H. Marshall 

apresenta a ideia de Alfred Marshall de relacionar o cidadão a um cava-

lheiro, à medida que lhe seja proporcionada, pelo Estado, a educação bá-

sica que permita o desenvolvimento da capacidade de realizar escolhas 

livremente: 

                                                           
2A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), em seu artigo 1º dispõe sobre o espí-
rito de fraternidade que deve imperar nas relações entre os seres: ‚Todos os seres humanos 
nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem 
agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade‛. Disponível em: 
<http://www.onu.org.br>. Acesso em: 15 jun. 2018. A Declaração de Estocolmo (1972), em 
seus Princípios 1 e 2 faz menção expressa à proteção e preservação do meio ambiente para 
as presentes e futuras gerações. Disponível em: <http://www.mma.gov.br>. Acesso em: 12 
jun. 2018. A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992) dispõe em 
seu terceiro princípio: ‚O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir 
que sejam atendidas equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio ambi-
ente das gerações presentes e futuras‛. Disponível em: <http://www.onu.org.br>. Acesso 
em: 15 jun. 2018. 

http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/estocolmo.doc
http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf
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‚O problema‛, disse ele, ‚não é se, em última análise, todos os ho-
mens serão iguais – certamente que não o serão – mas se o progres-
so não pode prosseguir firmemente, mesmo que vagarosamente, 
até que, devido à ocupação ao menos, todo homem será um cava-
lheiro. Afirmo que pode e que isto acontecerá‛. (...)Marshall encon-
trou provas de que os artesãos qualificados, cujo trabalho não era 
enfadonho e alienador, já tendiam para a condição que ele previra 
como última de todas. Eles estão aprendendo, disse Marshall, a dar 
mais valor àeducação e ao lazer do que ‚a um mero aumento de sa-
lários e conforto material‛. Estão ‚seguramente desenvolvendo 
uma independência e um respeito másculo por eles mesmos e, por-
tanto, um respeito cortês pelos outros; estão, cada vez mais, acei-
tando os deveres públicos e privados de um cidadão; mais e mais 
aumentando seu domínio da verdade de que são homens e não 
máquinas produtoras. Estão cada vez mais, tornando-se cavalhei-
ros‛.(MARSHALL, 1967, p. 59-61) 

Para possibilitar o desenvolvimento do cidadão como cavalheiro, 

Alfred Marshall (apud T. H. Marshall, 1967, p. 60) entendia que o Estado 

deveria ‚obrigar as crianças a frequentarem a escola porque o ignorante 

não pode apreciar e, portanto, escolher livremente as boas coisas que di-

ferenciam a vida de cavalheiro daquela das classes operárias‛ e que o Es-

tado estaria ‚obrigado a compeli-los e ajuda-los a tomar o primeiro passo 

adiante‛ e ‚ajuda- los, se desejarem, a dar muitos passos à frente‛, de 

maneira que ‚somente o primeiro passo é obrigatório‛ pois a ‚livre esco-

lha preside os demais tão logo a capacidade de escolher seja criada‛. 

O autor Alfred Marshall considera que existiria uma ‚igualdade 

humana básica associada com o conceito de participação integral na co-

munidade‛ (apud T. H. Marshall, 1967, p. 62) de maneira que, conforme 

explicado por T. H. Marshall (1967, p. 62), ‚a desigualdade do sistema de 

classes sociais pode ser aceitável desde que a igualdade de cidadania seja 

reconhecida‛. 

O mesmo autor (apud T. H. Marshall, 1967, p. 62) também mencio-

na a ‚cidadania como algo que artesãos qualificados aprendem a apreciar 

no curso de sua transformação em cavalheiros‛ referindo-se ‚somente às 

obrigações e não aos direitos da cidadania‛, concebendo-a ‚como um 

modo de viver que brotasse de dentro de cada indivíduo e não como algo 

imposto a ele de fora‛, reconhecendo ‚somente um direito incontestável, 

o direito das crianças serem educadas‛. 
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As concepções de Alfred Marshall promovem reflexões acerca des-

sa vinculação que a partir de determinado momento da história se insti-

tuiu entre cidadania e direitos. E se efetivamente fosse oportunizado a 

todo cidadão uma educação básica que colaborasse na sua transformação 

em cavalheiro, não apenas em civilizado, conforme a substituição de con-

ceitos realizada por T. H. Marshall (1967, p. 61)? O que na atualidade iria 

se entender por cidadania? A cidadania seria efetivamente um modo de 

viver que brota de dentro de cada indivíduo, conforme sugerido por Al-

fred Marshall? E como poderia brotar algo de dentro, se não se colocasse 

algo de valor para dentro para germinar, se não houver um mínimo de 

educação básica apta a formar um cidadão consciente, livre mentalmente 

para realizarescolhas com responsabilidade, um ‚cavalheiro‛? Ou a ci-

dadania indiscutivelmente estaria vinculada ao ‚direito a ter direitos‛, 

conforme definição de Hannah Arendt3? 

Entende-se, que quando a desigualdade social advém de proble-

mas que afetam os direitos do cidadão – o exercício da cidadania na con-

cepção arendtiana de ‚direito a ter direitos‛ – e que, portanto, não se re-

sume a uma desigualdade de classes sociais, então o ser humano tende a 

unir seus pares que padecem da mesma lesão de direitos, mobilizando-se 

no intuito de reivindicar direitos que deveriam ser observados ou de lu-

tar para o reconhecimento de direitos que deveriam ser garantidos natu-

ralmente aos seres humanos. 

Assim, os movimentos sociais, dentre outros fatores, buscam reco-

nhecimento de direitos, o que, pode-se refletir, talvez não signifique ne-

cessariamente o mesmo que exercer a cidadania – se considerada desvin-

                                                           
3Dialogando com o pensamento de Hannah Arendt, em abordagem sobre a reconstrução 
dos direitos humanos, o autor Celso Lafer manifesta (p. 153-154, 1988): ‚É justamente para 
garantir que o dado da existência seja reconhecido e não resulte apenas do imponderável da 
amizade, da simpatia ou do amor no estado de natureza, que os direitos são necessários. É 
por essa razão que Hannah Arendt realça, a partir dos problemas jurídicos suscitados pelo 
totalitarismo, que o primeiro direito humano é o direito a ter direitos. Isto significa pertencer, 
pelo vínculo da cidadania, a algum tipo de comunidade juridicamente organizada e viver 
numa estrutura onde se é julgado por ações e opiniões, por obra do princípio da legalidade. 
A experiência totalitária é, portanto, comprobatória, no plano empírico, da relevância da ci-
dadania e da liberdade pública enquanto condição de possibilidade, no plano jusfilosófico 
de asserção da igualdade, uma vez que a sua carência fez com que surgissem milhões de 
pessoas que haviam perdido seus direitos e que não puderam recuperá-los devido à situa-
ção política do mundo, que tornou supérfluos os expulsos da trindade Estado-Povo-
Território‛. 
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culada da luta por direitos – em que pese não se olvide acerca da defini-

ção de Hannah Arendt de cidadania como ‚direito a ter direitos‛, até 

porque no contexto de análise que deu nascimento a tal definição pela re-

ferida pensadora – experiências de totalitarismo –, entende-se as razões 

de tal conclusão. 

A partir do pensamento de Alfred Marshall, embora, conforme ex-

plicado por T. H. Marshall, referido autor ‚não identificou a vida de um 

cavalheiro com o status de cidadania‛ (1967, p. 62), surgem reflexões acer-

ca de uma outra forma de pensar sobre cidadania, como algo que brotaria 

naturalmente do interno de cada ser humano, à medida que fosse sendo 

educado e vivendo experiências que o fizessem reunir elementos e valo-

res que promovessem o surgimento de uma consciência natural acerca da 

sua colocação como membro de uma espécie que vive em comunidade. 

Com seres humanos mais conscientes e aptos a realizarem escolhas com 

liberdade, a cidadania poderia ter outros contornos que não só o de exer-

cício de direitos, mas de algo relacionado com o que movimenta sua con-

duta em comunidade como um ser social, de maneira que os movimentos 

sociais poderiam ter perfis diferentes daqueles que se verifica ao longo da 

trajetória pela qual vem passando a humanidade. 

Conclusão 

O presente trabalho teve por objetivo suscitar reflexões envolven-

do o conceito de cidadania. Iniciou-se apresentando breve contextualiza-

ção acerca da trajetória histórica do conceito de cidadania, indicando de-

finições de Ademar Antunes da Costa e de José Murilo de Carvalho. Em 

seguida, para refletir sobre cidadania, foram abordados aspectos sobre 

movimentos sociais na luta por direitos, destacando o pensamento de 

Marco Mondaini e Edward Thompson, a fim de apresentar exemplo de 

momento histórico – Revolução Francesa – decorrente de uma grande 

transformação de consciência e mobilização social para, em seguida, a-

presentar o conceito de ‚classe‛ – formulado por Thompson – e conside-

rações sobre desigualdade social. Na sequência, foram apresentadas in-

dagações da autora Adela Cortina em torno da cidadania para, em segui-

da, expor as ideias de Alfred Marshall e T. H. Marshall, adentrando mais 

significativamente, por fim, no pensamento de Alfred Marshall sobre o 

conceito de cavalheiro e a necessidade de uma educação básica igualitá-
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ria que oportunize aos seres humanos desenvolver a capacidade de esco-

lher e, assim, irem progredindo e se constituindo em ‚cavalheiros‛. 

Acompanhando o pensamento de Alfred Marshall, a partir de uma 

igualdade básica oportunizada a todos através da educação, cada um se-

guiria seu caminho livremente para desenvolver-se e evoluir cada vez 

mais ou não – conforme seja a vontade e a disposição – , mas com a opor-

tunidade de lhe ser oferecida educação que lhe permita compreender me-

lhor o seu papel de ser humano e social, interdependente, detentor de di-

reitos e deveres para com os demais seres da sua espécie – presentes e fu-

turas gerações – e com a própria Natureza que oportuniza o contexto pa-

ra sua sobrevivência. 

Talvez isso possa vir a ser possível numa nova ordem mundial, 

que inaugure um novo paradigma de cidadania, na qual os direitos que 

deveriam ser naturais aos seres humanos sejam reconhecidamente apli-

cáveis a nível global e que leve a refletir sobre essa relação entre o concei-

to de cidadania com a condição daquele que possui direitos, a fim de 

ampliar essa visão conectando-a a outros fatores para além dos direitos. 

Talvez, assim, poder-se-ia reestruturar o conceito de cidadão no sentido 

de preparar o ser humano, dotando-o de valores e habilidades que propi-

ciem o surgimento natural da consciência acerca dos seus deveres, res-

ponsabilidades como ente humano integrante de uma dentre as inúmeras 

espécies de seres vivos que coexistem no mesmo sistema planetário, in-

terdependentes entre si, ao mesmo tempo que busca, respeita e garante o 

direito para si e para seus semelhantes. Talvez a cidadania possa ser uma 

conquista individual do ser humano, que ocorre no interno de cada indi-

víduo – a partir de conhecimentos que promovam valores – e que se ma-

nifesta no externo através de uma conduta de cavalheiro. 

Talvez, por outro lado, a cidadania não precise de uma nova rou-

pagem, de uma adjetivação ou complementação em seu conceito. Talvez, 

mais do que agregar-lhe novos termos para especificar ou ampliar seu 

conceito, seja mais necessário que o ser humano apenas se torne efetiva-

mente um cidadão e exerça a cidadania com consciência, com conheci-

mento, que lhe seja realmente oportunizada educação emancipadora para 

exercê-la, que lhe sejam transmitidos conceitos, valores, princípios, que 

propiciem a edificação do conceito de cidadania naturalmente no interno 

de cada indivíduo, fazendo despertar o sensode responsabilidade e soli-

dariedade, e que, entende-se, não deveria ficar restrito a condição de ci-
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dadão ser aquele que possui direitos. Ou, talvez não seja nada disso... são 

apenas reflexões... 
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DUAS VERTENTES CRÍTICAS À SUPREMACIA JUDICIAL: A 

COMUNIDADE ABERTA DE INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO E A 

DIGNIDADE DA LEGISLAÇÃO 

Júlio Eduardo Damasceno Medina 

Samuel Mânica Radaelli 

Introdução 

Nas linhas seguintes deste trabalho será enfrentado um problema 

contemporâneo da democracia constitucional brasileira, a supremacia ju-

dicial. Percebe-se que tal fenômeno também afeta, fatalmente, a separa-

ção dos Poderes. 

Em um primeiro momento será abordada a própria supremacia 

judicial (ou juristocracia) estabelecendo qual é seu conceito e seus alega-

dos fundamentos, baseando-se principalmente nas construções teóricas 

de Hirschl. 

Em um segundo momento trabalha-se há com duas construções 

teóricas que se apresentam como críticas à supremacia judicial, sendo a 

primeira a proposta da sociedade aberta de intérpretes da Constituição e 

a segunda a valorização do legislador, como instância tão digna quanto a 

judiciária 

A juristocracia ou supremacia judicial 

A recente história brasileira tem virado os holofotes para a atuação 

do Poder Judiciário, em geral, e do Supremo Tribunal Federa, em especi-

al, acerca dos temas extremamente relevantes de moralidade política. Es-

se fenômeno não exclusividade brasileira, parece ser uma tendência 

mundial e é reconhecido como judicialização da política. 

Como exemplos caseiros, no seio do controle de constitucionalida-

de, de julgamentos ativistas de judicialização da política, podemos citar 

os casos das pesquisas com células-tronco (ADI 3.510), do reconhecimen-

to das uniões estáveis homoafetivas (ADPF 132), interrupção terapêutica 
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do feto anencéfalo (ADPF 54) e das ações afirmativas para quotas raciais 

no ensino público (ADPF 186). Ademais, temos o julgamento do Manda-

do de Injunção 712, no qual o STF reconheceu o direito à greve de servi-

dores públicos. 

A dita supremacia judicial ou juristocracia se alicerça a aposta que 

a Constituição de 1988 fez no Judiciário, deixando a seu encargo o contro-

le das omissões ou inércias legislativas, seja por meio do Mandado de In-

junção (art. 5º, LXXI, da CF/88) ou das Ações Diretas deInconstitucionali-

dade por Omissão (art. 103, §2º, da CF/88). Conrado Hubner Mendes a-

firma que a Constituição Federal de 1988: ‚foi a que mais depositou con-

fiança no papel do direito e do judiciário. O STF da Nova República foi 

concebido como instituição responsável por controlar, inclusive, a inércia 

do legislador‛ (MENDES, 2008, p. 18). 

O conceito de juristocracia fora cunhado pelo cientista político ca-

nadense Ran Hirschl (HIRSCHL, 2004, p. 11). Para Hirschl a juristocracia 

faz parte do fenômeno de deslocamento do poder antes exercido pelas 

instituições representativas, para as instituições judiciais, por meio da re-

visão judicial da legislação. 

Segundo esse cientista político canadense, foi por meio da consti-

tucionalização que se ampliou esse empoderamento judicial, visando 

uma forma egoísta de preservação hegemônica. A tese principal de Hirs-

chl é que as elites econômicas, políticas e judiciais, facilitam a transferên-

cia ‚do voto pela sentença‛, com vistas a não perder sua hegemonia polí-

tica, ante ao avanço representativo de setores marginalizados socialmente 

(HIRSCHL, s/d, p. 104). 

Propõe, Hirschl: 

A explicação mais plausível para um empoderamento judicial auto- 
imposto e voluntário é, portanto, que os detentores do poder políti-
co, econômico e judicial, que iniciam ou se abstém de bloquear tais 
reformas, estimam que serve aos seus interesses sujeitar-se aos li-
mites impostos pelo incremento da intervenção judicial na esfera 
política. Em outras palavras, aqueles que estão dispostos a pagar o 
preço do empoderamento judicial devem assumir que a sua posi-
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ção (absoluta ou relativa) seria melhorada sob uma juristocraci-
a.(HIRSCHL, 2004, p. 11; Tradução livre)1 

Autores mais deferentes com a supremacia judicial costumam 

chama-la de ativismo judicial e frequentemente justificam a atuação pou-

co moderada do Poder Judiciário. Dworkin, por exemplo, afirma que o 

ativismo é um programa que se diferencia da moderação judicial, sendo 

este, também um programa, que por sua vez propõe uma postura defe-

rente dos tribunais onde eles ‚deveriam permitir a manutenção das deci-

sões de outros setores do governo, mesmo quando elas ofendam a pró-

pria percepção que os juízes têm dos princípios exigidos pelas doutrinas 

constitucionais amplas‛ (DWORKIN, 2010, p. 216). 

Dworkin conceitua ativismo judicial como: 

O programa do ativismo judicial sustenta que os tribunais devem 
aceitar a orientação das chamadas cláusulas constitucionais mais 
vagas no sentido que descrevi, a despeito das razões concorrentes 
do tipo que mencionei. Devem desenvolver princípios de legalida-
de, igualdade e assim por diante, revê-los de tempos em tempos à 
luz do que parece ser a visão moral recente da Suprema Cortes, e 
julgar os atos do Congresso, dos Estados e do presidente de acordo 
com isso. (DWORKIN, 2010, p. 215) 

De toda sorte, para as linhas seguintes, ativismo judicial e supre-

macia judicial podem ser considerados como sinônimos. Postula-se, pois, 

uma visão da postura do Poder Judiciário coerente com a separação dos 

poderes e respeitosa com o autogoverno coletivo e com os princípios da 

democracia. 

Ofortalecimentodademocraciacomapluralidadede intérpretes 

Acredita-se que o primeiro passo a ser dado na construção dialógi-

ca da interpretação constitucional é estabelecer uma premissa básica de 

                                                           
1The most plausible explanation for voluntary, self-imposed judicial empowerment is there-
fore that political, economic, and legal power-holders who either initiate or refrain from 
blockin such reforms estimate that it serves their interests to abide by the limits imposed by 
increased judicial intervention in the political sphere. In other words, those who are eager to 
pay the price of judicial empowermente must assume that their position (absolute or relati-
ve) would be improved under a juristocracy. 
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que a interpretação da Constituição não estará somente a cargo (ou a fa-

vor) do Poder Judiciário. 

A tese de Haberle se preocupava com um ‚terceiro problema‛ da 

interpretação constitucional, qual seja, um problema relacionado aos par-

ticipantes da interpretação, ao passo em que, ao seu tempo, as grades 

problemáticas constitucionais orbitavam em torno das problemáticas so-

bre: (i) ‚as tarefas e objetivos da interpretação constitucional‛ e (ii) ‚a in-

dagação sobre os métodos (processo da interpretação constitucional) (re-

gras de interpretação) (HABERLE, 1997, p. 11). 

Segundo a proposta do citado constitucionalista alemão, devemos 

considerar que a recente jurisprudência constitucional tem autolimitado a 

abrangência da investigação na interpretação constitucional, uma vez que 

estabelece uma ‚sociedade fechada de intérpretes‛, reduzida à interpre-

tação posta por juízes e baseada nos procedimentos formais (HABERLE, 

1997, p. 12). 

Para avançarmos, deveremos considerar uma nova proposta, a da 

sociedade aberta de intérpretes da Constituição. Tal proposta, consistiria 

no avanço inclusivo e pluralista, vez que não limita a interpretação cons-

titucional a um elenco de numerus clausus, isto é, fechado. 

Assim, a Constituição e a consequente construção da democracia 

serão uma do povo, pelo povo e para o povo. 

Sobre a não limitação do rol de intérpretes, cito: 

Propõe-se, pois, a seguinte tese: no processo de interpretação cons-
titucional estão potencialmente vinculados todos os órgãos estatais, 
todas as potências públicas, todos os cidadãos e grupos, não sendo 
possível estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado com numerus 
clausus de intérpretes da Constituição. (HABERLE, 1997, p. 13) 

Tal construção teórica, obviamente, estará a par do princípio de-

mocrático e sob uma robusta influência da mesma, considerando que ‚é 

indispensável uma interpretação da Constituição sem o cidadão ativo e 

sem as potências públicas‛ (HABERLE, 1997, p. 14). 

Haberle, até concebe uma espécie de ‚rol provisório‛ dos intérpre-

tes constitucionais. Tal enumeração de agentes é extremamente inclusiva, 

contemplando desde as instituições do Estado (Poderes Judiciário, Legis-

lativo e Executivo), os diversos participantes do processo (as partes, ter-
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ceiros interessados, pareceristas, peritos), a opinião pública e a doutrina 

constitucional (HABERLE, 1997, p. 20-23). 

Para a sociedade aberta de intérpretes, a sociedade pode ser classi-

ficada como pluralista, ao passo em que os critérios da interpretação 

constitucional sejam abertos (HABERLE, 1997, p. 13). Nesse sentido, 

‚quem vive a norma acaba por interpretá-la ou pelo menos co-interpretá-

la‛ (HABERLE, 1997, p. 13). O processo político, por exemplo, tem uma 

função primordial na interpretação constitucional, diferente daquele lu-

gar obscuro que normalmente é reservado ao processo e aos partidos po-

líticos (HABERLE, 1997, p. 26). Também estão guarnecidos de considera-

ção os ‚experts‛ e as ‚pessoas interessadas‛ pela interpretação constitu-

cional (HABERLE, 1997, p. 18). 

Note-se que a obra de Haberle não objetiva excluir a interpretação 

dada pelas Cortes, muito pelo contrário, considerando que expressamen-

te o autor afirma que esta é um ‚catalisador essencial, ainda que não o 

único, da Ciência do Direito Constitucional como interpretação constitu-

cional‛ (HABERLE, 1997, p. 28). O que a teoria não deixa de considerar é 

a existência de uma pluralidade de intérpretes, todos sujeitos aos questi-

onamentos relativos à legitimidade de sua interpretação. 

Em nota extremamente esclarecedora, o autor nos ensina que os 

órgãos judiciais não serão ‚atrapalhados‛ pela convivência com outros 

intérpretes da Constituição, já que estariam em um processo mútuo de 

aprendizado e legitimação decorrente desta participação plural. Cito: 

Legitimação, que não há de ser entendida apenas no em sentido 
formal, resulta da participação, isto é, da influência qualitativa e de 
conteúdo dos participantes sobre a própria decisão. Não se trata de 
um ‚aprendizado‛ dos participantes, mas de um ‚aprendizado‛ 
por parte dos Tribunais em face dos diversos participantes. 
(HABERLE, 1997, p. 31-32) 

Tal proposta, de uma sociedade aberta de intérpretes da Constitui-

ção, tem correspondência necessária em uma constituição democrática, 

uma vez que esta deve estar necessariamente suscetível à crítica pública. 

Decorre da própria essência do modelo de constituição contemporânea – 

‚que estrutura não apenas o Estado em sentido estrito, mas também a 

própria esfera pública (Offentlichkeit), dispondo sobre a organização da 

própria sociedade e, diretamente, sobre setores da vida privada‛ –, a in-
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clusão das forças sociais como sujeitos dignos e não como meramente ob-

jetos. 

Devido à busca por uma sociedade livre, por meio da valorização 

do povo em prol das instituições estatais, Haberle desenvolve uma teoria 

centralizada na participação efetiva do povo na concretização constitu-

cional, agindo este, não somente como ente que delega a legitimação pela 

sua soberania, mas como participante concretamente ativo da interpreta-

ção da Constituição, que explora o direito à cidadania. Nesse sentido: 

‚Povo‛ não é apenas um referencial quantitativo que se manifesta 
no dia da eleição e que, enquanto tal, confere legitimidade demo-
crática ao processo de decisão. Povo é também um elemento plura-
lista para a interpretação que se faz presente de forma legitimadora 
no processo constitucional: como partido político, como opinião ci-
entífica, como grupo de interesse, como cidadão. A competência 
objetiva para a interpretação constitucional é um direito de cidada-
nia. (...) Povo enquanto uma dimensão determinativa (verfasste 
Grosse) atua, universalmente, em diferentes níveis, por diferentes 
razões e em diferentes formas, especialmente mediante a cotidiana 
realização de direitos fundamentais. Não se deve esquecer que de-
mocracia é formada pela associação de cidadãos. Democracia é o 
‚domínio do cidadão‛. (HABERLE, 1997, p. 37-38) 

Em sede conclusiva, podemos anotar pelo menos três considera-

ções basilares acerca da sociedade aberta de intérpretes da Constituição. 

Primeiramente, a característica mais latente da aludida teoria é que a ju-

risdição constitucional continua sendo importante para a interpretação 

constitucional, contudo, sem se apresentar como a única forma de inter-

pretação, uma vez que a sociedade aberta contempla uma multiplicidade 

de intérpretes e amplia as formas de participação. Se a Corte não está 

mais isolada neste processo, obviamente terá que ‚interpretar a Constitu-

ição em correspondência com a sua atualização pública‛ (HABERLE, 

1997, p. 41). 

Em segundo lugar, a sociedade aberta, de fato, já é uma realidade 

imutável. Ora, se todos que vivem a norma acabam por interpretá-la, te-

mos que todos vivem as normasconstitucionais. Na vida como ela é, pa-

rafraseando Nelson Rodrigues, não serão todos os questionamentos acer-

ca da significação e legitimidade das normas constitucionais que serão 

apreciadas pelas cortes. Muitos dos ‚dramas constitucionais‛ serão resol-
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vidos pela interpretação da sociedade civil e nem chegarão a ser judiciali-

zados (HABERLE, 1997, p. 42). 

Por fim, temos que a teoria aqui aludida fortalece a construção de 

uma sociedade mais livre e igualitária, por meio do respeito à democraci-

a. A inclusão do povo e da sociedade na interpretação constitucional não 

reduzem o elemento ‚povo‛ ao outorgante de mandato da soberania, 

uma vez que facilita a participação dos cidadãos na esfera pública, onde 

contribuirão na decisão aqueles potencialmente afetados pela mesma 

(HABERLE, 1997, p. 43). 

A negativa ao monopólio judicial por meio da valorização da legislação 

No primeiro capítulo deste trabalho monográfico foram exploradas 

duas visões da democracia, uma procedimental e outra substancial. Na 

justificação da democracia procedimental, utilizou-se dos argumentos a-

justados por Jeremy Waldron em brilhante livro ‚A dignidade de Legis-

lação‛. Nas linhas que seguem, proceder-se-á com a crítica ao controle 

judicial de constitucionalidade, por meio da valorização das legislaturas e 

da legislação, como fontes dignados do direito. 

Waldron, nos alerta que naturalmente associamos a jurisdição e a 

revisão judicial como fontes do direito dignas. Ao contrário, imaginamos 

a legislação como uma fonte do direito carente de respeito, uma vez a as-

sociação natural imediata da atividade do legislador é feita com a troca 

de favores, à fraude eleitoral, à realização de interesses intrinsicamente 

pessoais (WALDRON, 2003, p. 2). 

Em razão dessa problemática, Waldron terá como objetivo, em sua 

obra, construir uma visão idealizada do legislador, como aquele eleito 

para representar os cidadãos em um processo formal, digno e igualitário, 

com uma atividade fatalmente normativa e vinculante. Para percorrer es-

se caminho, o neozelandês terá que desenvolver uma teoria da legislação 

que corresponda na normatividade com a teoria do juiz Hércules de Ro-

nald Dworkin (2010), mesmo que incorra na ingenuidade (WALDRON, 

2003, p. 1-3). 

Nesse sentido: 

As pessoas convenceram-se de que há algo indecoroso em um sis-
tema no qual uma legislatura eleita, dominada por partidos políti-
cos e tomando suas decisões com base no governo da maioria, tem 
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a palavra final em questões de direitos e de princípios. Parece que 
tal fórum é considerado indigno das questões mais graves e mais 
sériasdos direitos humanos que uma sociedade moderna enfrenta. 
O pensamento parece ser que os tribunais, com suas perucas e ce-
rimônias, seus volumes encadernados em couro e relativo isola-
mento ante a política partidária, sejam um local mais adequado pa-
ra solucionar questões desse caráter. 
Não estou convencido disso; mas não é minha intenção argumentar 
aqui contra a revisão judicial da legislação. Penso que é imperativo, 
porém, que tal reforma não seja empreendida sem uma percepção 
clara do que é valioso e importante na ideia de uma legislatura e da 
dignidade e autoridade que a legislação pode angariar. 
(WALDRON, 2003, p. 5) 

Por que a legislação é tão mal vista pela prática? Tal consideração 

parece ser contraditória com a necessidade diária que enfrentamentos de 

organizar assuntos sociais, isto é, o Estado deve se preocupar todos os di-

as com a aprovação de leis (WALDRON, 2003, p. 8). De toda sorte, parece 

que está intrínseco que o qualquer um pode ser legislador, mas que para 

formar um juiz, é necessária uma preparação imensa, quase sobre huma-

na (WALDRON, 2003, p. 9). 

Boa parte desse ‚pré-conceito‛ discriminatório em relação a legis-

lação é explicado por Waldron da seguinte forma: a) a aprovação das leis, 

por meio da discussão legislação, representa um processo de criação do 

direito barulhento, imprudente e indecoroso, onde a vontade humana se 

manifesta em prol da formulação de ‚direito novo‛, sem nenhuma consi-

deração por aquilo que antes era direito; b) enquanto o processo de cria-

ção de normas jurídicas dos tribunais se apresenta discreto, primeiramen-

te porque os juízes não declaram estar ‚legislando‛, quando na verdade 

estão mudando constantemente as concepções acerca do direito, e segun-

do, pois os tribunais representam solenidade e calma, valores que erro-

neamente são confundidos com a boa política, com a descoberta da razão 

(WALDRON, 2003, p. 13-14). 

Adiante, Waldron nos ensina que tal diferença acaba nos confun-

dindo por inserir em nosso pensamento que estamos sujeitos a um go-

verno de leis e não de homens, diante da norma oriunda da corte, ao con-

trário, quando a norma está no legislador, temos a noção intrínseca de 

pessoalidade, por associamos à decisão a quem aprovou tal medida, uma 

vez que a legislação tem data e autores definidos (WALDRON, 2003, p. 

29). 
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Para superar tal visão Waldron constrói uma teoria da legislação 

sofisticada, amparada naquilo que chamou de ‚física do consentimento‛, 

para o fortalecimento do princípio majoritário e da democracia represen-

tativa. 

Sobre o princípio majoritário, Waldron é feliz em lembrar que o 

mesmo é tão antigo quanto a democracia ateniense e extremamente re-

corrente, sendo que foi utilizada tanto pelos comitia romanos, pelos colé-

gios de bispos e criadores da Igreja, pelo senado da república de Veneza, 

pelos Conselhos de Florença, pelos revolucionários americanos e por pra-

ticamente todas as democracias contemporâneas (WALDRON, 2003, p. 

152). 

O princípio majoritário, mesmo que tenha sido utilizado para to-

mar decisão não democráticas (WALDRON, 2003, p. 153), são as formas 

de resolver as decisões inclusive dos tribunais, quando seus membros 

discordam entre si. Dessa forma, se tanto as Cortes como o Parlamento 

decidem de maneira majoritária, prevalece o Parlamento, pois seus 

membros são eleitos para representar o povo (WALDRON, 2003, p. 152). 

Waldron recorre à John Locke, para colher do pensamento deste 

uma defesa do processo majoritário. Tal argumento, substancia a legiti-

midade da decisão majoritária pelo consentimento dos participantes da 

deliberação, sendo que obviamente haverão discordâncias. 

Perceba-se o teor do argumento de Locke: 

Quando qualquer número de homens, pelo consentimento de cada 
indivíduo, formou uma comunidade, eles, por meio disso, fizeram 
dessa comunidade um corpo, com poder de atuar como um corpo, 
apenas pela vontade e determinação da maioria. Pois o que move 
qualquer comunidade, sendo apenas o consentimento dos indiví-
duos,, dela, e sendo necessário que aquele que é o corpo se deslo-
que, e sendo necessário que o corpo se mova para onde a maior 
força o carrega, que é o consentimento da maioria; do contrário, é 
impossível que aja ou continue como um corpo, uma comunidade, 
que o consentimento de todos que se uniram nela concordam que 
seria, e, portanto, todo mundo é obrigado por esse consentimento a 
chegar a um acordo decidido pela maioria. (WALDRON, 2003, p. 
158 apud LOCKE, 1988, p. 96) 

Com base nessa citação Waldron desenvolveu sua concepção acer-

ca da ‚física do consentimento‛, baseando-se, inicialmente, na seguinte 

metáfora: suponha-se que a legislatura é um corpo – composto diversos 
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indivíduos que pensam de maneira diferente (o que de fato é), este corpo 

irá se mover para um lado ou para outro, sendo que uma parte de seus 

membros quer ir ao sul e outra parte quer ir ao norte, aquele que tiver 

mais elementos fará com que o corpo vá para a direção desejada. Como, 

por exemplo, em um jogo de rúgbi, onde ‚alguns jogadores estão empur-

rando para um lado, os outros na direção oposta; e o conjunto como um 

todo move- se em conformidade com a força maior‛ (WALDRON, 2003, 

p. 159). 

Para que isso se aplique, serão necessários, pelo menos três pres-

supostos, que chamaremos de (i) integridade da totalidade do grupo, (ii) 

existência de proposta para decisões opostas e (iii) a igualdade entre os 

membros/elementos na influência sobre a decisão. 

Na esteira da concepção de Waldron o primeiro pressuposto con-

siste na consideração de que ‚o corpo não irá se desintegrar ou se rom-

per, que continuará a mover-se como um todo, apesar de ser impelido 

por essas forças internas díspares‛ (WALDRON, 2003, p. 159). O segundo 

pressuposto pressupõe que existem forças direcionadas a uma direção e 

outra força direcionadas a outra oposta, sendo que o resultado final será 

o corpo inteiro se deslocando para uma outra direção, sem a possibilida-

de de estacionar em uma posição intermediária(WALDRON, 2003, p. 

160). Enquanto o terceiro pressuposto exige que ‚a influência das partes 

sobre o movimento do todo é igual‛ (WALDRON, 2003, p. 160), isto é, 

nenhuma das partes terá relevância maior do que a outra na determina-

ção do resultado. 

Mas se tal teoria se concentra no conceito de ‚força‛ não estará 

contaminada pelo autoritarismo? Não, isto porque a força referida não é 

física, mas sim uma força moral, o consentimento é moral e o fundamen-

to lockeano para a sua legitimidade é a própria formação do contrato so-

cial, haja visto que o contrato exige unidade. Ou seja, se todos pactuaram 

em condição de livres e iguais, igualmente estarão todos passiveis das 

obrigações decorrentes dele e uma delas, talvez a mais importante, é o 

respeito pela decisão da maioria (WALDRON, 2003, p. 166). 

Contudo, não implica em considerar tal consentimento como abso-

luto ou como ‚um cheque em branco‛, haja visto que as deliberações po-

dem fugir dos objetivos, princípios e fundamentos do contrato social. 

Quando isso acontecer o cidadão não será obrigado a seguir a delibera-



Pluralismo Jurídico, Constitucionalismo Latino-Americano, Buen Vivir e os Direitos da Natureza§ 151 

ção, uma vez que a mesma carece de legitimidade. Na bela explicação de 

Waldron: 

Se consinto em participar de uma organização para promover os 
objetivos X e Y, não posso ser obrigado pela decisão dessa organi-
zação a promover um objetivo Z, completamente diferente (...) A 
lógica do consentimento é mais ou menos a lógica da escolha ra-
cional e se descobrimos que, por algum ato alegado de autoridade 
política, os homens realmente ‘colocam-se em uma condição pior 
do que o estado de natureza’ (II: 137), temos direito de inferir que o 
governo deve ter ultrapassado os seus limites, que são, como disse, 
os limites estabelecidos não apenas pelo ato, mas pela lógica do 
consentimento. (WALDRON, 2003, p. 171) 

Vale ressaltar que a legitimidade de tal consentimento não consiste 

somente no contrato social, uma vez que há um elemento intrínseco em si 

que fornece a legitimidade para o império e normatividade das decisões 

legislativas. Trata-se da igualdade de consideração que cada membro os-

tenta, isto é, como capacidade decisória dos cidadãos, podendo afirma 

que ‚a decisão majoritária apresenta-se como um método equitativo de 

decisão e como interpretação natural da agradação física das forças na fí-

sica do consentimento‛ (WALDRON, 2003, p. 180- 181). 

E foi nesse sentido que Locke também fundamentou sua defesa da 

decisão majoritária, conforme lembra Jeremy Waldron: 

O argumento de Locke não é de que a decisão majoritária esteja 
certa, mas de que a decisão majoritária é legitima ou adequada, em 
relação às questões para as quais o consentimento é relevante. Exa-
tamente como o fato d que, se uma pessoa consente em uma pro-
posta, não torna a proposta certa, sábia ou justa (...) O consentimen-
to e o apoio da maioria supostamente funcionam em relação com a 
legitimidade da decisãopopular, não, nessa etapa, em relação com a 
sabedoria da multidão. (WALDRON, 2003, p. 178) 

Não obstante, não será o argumento de que a decisão majoritária 

representa somente uma parcela dos indivíduos que irá afastar sua legi-

timidade. Isto porque não é concebível uma sociedade sem discordância. 

A concordância sobre temas como justiça, direitos e moralidade política 

não é somente impossível como é indesejável. É indispensável que pen-

semos de maneira diferente e que a discordância esteja presente na políti-

ca. Citando o brilhante John Rawls, Waldron nos lembra que ‚uma diver-

sidade de doutrinas abrangentes e conflitantes e irreconciliáveis‛ não 
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é‚uma mera condição histórica que pode passar em breve; é uma caracte-

rística permanente da cultura pública da democracia‛ (WALDRON, 2003, 

p. 188 apud RAWLS, 1993, p. 246). 

Lembre-se que: 

Penso que podemos dizer mais, na linha do que chamei de física do 
consentimento. A decisão majoritária não é apenas um processo 
decisório eficaz, é um processo respeitoso. Primeiro, respeita e con-
sidera seriamente a realidade de suas diferenças de opinião quanto 
à justiça e ao bem comum. A decisão majoritária não requer que a 
opinião de ninguém seja menosprezada ou silenciada por causa da 
importância imaginada do consenso. Ao impor o nosso apoio e 
nosso respeito como processo decisório, ela não exige que nenhum 
de nós finja haver um consenso quando não há, meramente porque 
pensamos que deveria haver. (WALDRON, 2003, 192 – 193) 

Devemos ainda considerar que a legislação tem um valor de união 

das forças sociais, uma vez que é geral e abstrata, necessita, para sua for-

mação ter o consentimento de vários. Alcançado o consentimento restará 

concretizada uma cooperação capaz de realizar objetivos extremamente 

caros à democracia, que na individualidade humana não teríamos forças 

para realizar. Para citar exemplos brasileiros podemos lembrar da pró-

pria Constituição Federal de 1988, democrática, cidadã, garantista e dire-

cionada à resolução de problemas sociais, que foi uma conquista do po-

vo, pelo povo e para o povo. Waldron nos explica que sem essa união a 

promoção de tais objetivos provavelmente viria a fracassar: 

Há uma porção de coisas que só podem ser conseguidas quando 
desempenhamos os nossos papéis, em grandes números, em uma 
estrutura comum de ação. Empreendimentos como proteger o meio 
ambiente, operar um sistema de assistência médica, assegurar as 
condições para a operação de uma economia de mercado ou prover 
uma base para a resolução de disputas que fracassarão a menos 
que as pessoas atuem concertadas, seguindo regras, participando 
de práticas e estabelecendo instituições. (WALDRON, 2003, 190) 

Fica a consideração final de que os juristas devem voltar à olhar 

com bons olhos para a legislação, uma vez que não há um abismo tão 

grande entre direito e política como pensam, até porque ‚‚o direito deve 

ser visto como fruto da política, diga a jurisprudência o que disser‛ 

(WALDRON, 2003, 201). 
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Conclui-se que a obra de Waldron é extremamente proveitosa para 

pensar as relações entre direito e política e democracia e constituciona-

lismo, haja visto que materializa uma robusta defesa da legislação evi-

denciando seu caráter democrático, enquanto atividade que respeita a i-

gualdade entre os cidadãos. Pode-se afirmar que a legislação respeita ca-

da um com o mesmo valor moral. 

Por fim, lembramos que a releitura da obra a ‚A Dignidade da Le-

gislação‛, de Jeremy Waldron, é uma crítica importante à ingênua noção 

de que jurisdição e legislação representam decisões estatais tão diferen-

tes. Em ambas teremos um consenso durante a deliberação. Igualmente a 

questão será resolvida pelo princípio da maioria. 

Destarte, é necessário que o jurista use do senso reflexivo e coloque 

na balança a questão que uma decisão do Congresso Nacional é oriunda 

de pelo menos a metade de todos os representantes do voto popular, en-

quanto aquela do STF, mesmo que com considerável grau de acerto e im-

posta por especialistas do direito, representa o voto de alguns ministros 

(geralmente seis) não eleitos e intocáveis pela responsabilização política. 

A grande problemática é que questões constitucionais sensíveis são ge-

ralmente questões de moralidade política, onde o certo e o errado depen-

de, demasiadas vezes, do ponto de vista. Posições conflitantes podem ser 

defensáveis no direito constitucional e quando houver uma decisão é ex-

tremamente válido que a legitimidade seja um fator a ser considerado. 

Conclusão 

Por fim, conclui-se sumariamente que a supremacia judicial é um 

fenômeno tão injustificável quanto presente em nossos arranjos institu-

cionais. Diariamente presencia-se um protagonismo do Poder Judiciário 

em detrimento das instituições eleitas pelo voto popular, isto é, a Cortes 

fazendo as vezes do Parlamento e fundamento sua legitimidade em su-

postas ‚decisões qualificadas‛. 

Contudo, a teoria de Haberle se posiciona em conflito com a juris-

tocracia, vez que pleiteia uma interpretação compartilhada da Constitui-

ção entre um rol aberto de intérpretes, ou seja, a Constituição passa a ser 

construída e concretizada pelo Poder Judiciário e outros atores jurídico-

processuais (litigantes, peritos, Ministério Público, etc.), mas também pe-

los demaispoderes, pelos movimentos populares e de classes. A comuni-
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dade aberta de intérpretes da Constituição, neste sentido, se presta a ga-

rantir uma interpretação democrática da Constituição. 

Por sua vez, Jeremy Waldron chama a atenção para ‚a dignidade da 

legislação‛ e pleiteia que o Legislativo e suas decisões tenham tanto valor 

(ou até mais) quanto aquelas tomadas pelo Poder Judiciário. Tal constata-

ção surge em face do descrédito deposito no Parlamento, atualmente vis-

to como promotor de interesse particulares e instância de negociações e 

corrupção. De toda sorte, Waldron demonstra que os juízes basicamente 

decidem, quando conflitam entre si, da mesma maneira que os legislado-

res, pelo voto da maioria, com esse raciocínio, e tendo em vista a busca 

pela construção de uma sociedade radicalmente democrática e desani-

nhada de paternalismos, seria melhor contar com a decisão majoritária de 

centenas de representantes eleitos, do que com a decisão de menos de 

uma dúzia de juízes que compõe a mais alta elite judiciária nacional. 
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PELO FIM DA VISÃO ANTROPOCÊNTRICA PARA REALIZAÇÃO DA 

JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL E RECONHECIMENTO DA NATUREZA 

COMO RIQUEZA DA HUMANIDADE 

Carolina Balesquem de Oliveira Gomes 

Liane Francisca Huning Pazinato 

Introdução 

Desde as sociedades mais primitivas, o homem pratica atos de co-

mércio. Em um primeiro momento, o fez para sua sobrevivência, não 

obstante, com o evoluir percebeu que tal atividade poderia ser fonte de 

seu sustento familiar. Desta feita, desde a sociedade mercantil do século 

XV à moderna economia global, as forças produtivas propiciaram – e a-

inda propiciam – umcrescimento de suas potencialidades que seria im-

possível de se conceber anos atrás. 

Todavia, quanto maior o potencial humano, resultante de sua infi-

nita capacidade de gerar conhecimento, maiores são os impactos nos re-

cursos naturais, pois, esses não são vistos como riquezas necessárias à vi-

da humana, mas sim, como fontes inesgotáveis de recursos e matéria 

prima, que se pode usar de forma ilimitada e irresponsável. Em verdade, 

atualmente foram atingidos níveis de produção e desenvolvimento ini-

magináveis, contudo, questiona-se: Qual preço será pago por tamanho 

‚progresso‛? 

Dentre os efeitos não planejados deste modelo capitalista selva-

gem, destaca-se o crescimento de problemas socioambientais em escala 

global. Além dos danos causados em níveis locais e regionais, como polu-

ição e contaminação de comunidades, rios e outras formas de vida, exis-

tem uma série de outros problemas como a destruição da camada de o-

zônio, oaquecimento global e os vazamentos nucleares, os quais não po-

dem ser ignorados. Alguns cientistas afirmam que se não houver uma 

mudança de paradigmas, a Terra se tornará um planeta inabitável à espé-

cie humana, já que não possuirá mais os recursos necessários para vida. E 

nesse ínterim, Jacques Demajorovic: 
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Não é passivamente, porém, que a sociedade observa o surgimento 
dessas ameaças e riscos. Ciência e tecnologia são criticadas e cobra-
das no sentido de apresentarem respostas para contornar os pro-
blemas socioambientais decorrentes de seu próprio desenvolvi-
mento. É possível afirmar que, ao mesmo tempo que a consciência 
em relação aos problemas socioambientais aumenta na sociedade, 
cresce a percepção de que a ciência e tecnologia têm os instrumen-
tos necessários para reverter os problemas por ela gerados. A fé na 
capacidade da ciência de promover tecnologias que agridam menos 
o meio ambiente e que reduzam as possibilidades de acidentes em 
unidades industriais pode ser encontrada tanto em obras (...) quan-
to no discurso de organizações empresariais, do setor público, de 
organizações não governamentais e nos debates acadêmicos. 
(DEMAJOROVIC, 2013, p. 22) 

Chegou-se em tamanho descaso com os recursos naturais, que ur-

gem mudanças de paradigmas da sociedade, que deve o quanto antes 

deixar de lado essa visão antropocêntrica enraizada e passar a ver a natu-

reza não mais como fonte inesgotável de recursos, mas sim, como um 

bem universal que deve ser protegida e ter seus limites respeitados, deve-

se entender que o meio ambiente é indispensável para a vida humana e 

não fonte de lucro. Os povos originários mantinham relação de respeito e 

cultivo dos recursos naturais, contudo, ao longo dos anos, e com o ‚pro-

gresso‛ essa realidade foi mudando drasticamente, até se chegar ao está-

gio de degradação atual e interessante questionamento a ser feito é: a par-

tir de que momento e com que influência que a consciência ambiental foi 

sendo modificada (ou retirada) e que os recursos naturais passaram a ser 

visto apenas como fontes inesgotáveis de recursos? Com objetivo de tam-

bém esclarecer tal questionamento, bem como, os que serão levantados 

ao longo do desenvolvimento segue o presente paper quando analisa a 

influência da economia na sociedade desde o ano de 1848. 

A falsa ideia de sustentabilidade defendida nos dias atuais 

Notórios são os problemas ambientais existentes. A cada dia o 

meio ambiente é mais devastado, degradado, e, em geral, o motivo é a 

busca incessante de desenvolvimento econômico. Deve-se, sem dúvida, 

perseguir o progresso e o incremento da economia, mas torna-se necessá-

ria a conscientização e a implementação verdadeira de sustentabilidade. 

Todavia, essa busca não pode ser ilimitada e desenfreada. Deve ser har-

mônica e objetivar amanutenção do equilíbrio do meio ambiente, respei-
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tando o seu processo de regeneração; ou seja, deve-se dar tempo para que 

a natureza restabeleça os recursos naturais dela retirados. 

Ressalta-se, também, que essa conscientização deve ocorrer de uma 

forma global, onde a sociedade atual procure sempre manter o equilíbrio 

do meio ambiente para que as próximas gerações possam usufruir deste 

bem comum, que hoje é usado como se ilimitado fosse, em outras pala-

vras, deve haver uma solidariedade transgeracional. Contudo, essa soli-

dariedade entre as gerações só ocorrerá quando existir uma sustentabili-

dade efetiva e global, conjugada com os princípios ambientais de cuidado 

e prevenção. 

A palavra sustentabilidade é usada em vários contextos e, na maio-

ria das vezes, não expressa o que realmente significa. Para a devida com-

preensão do tema, inicia-se com o conceito de sustentabilidade trazido 

pelo ilustre Autor Leonardo Boff: 

O conjunto dos processos e ações que se destinam a manter a vita-
lidade e a integridade da Mãe Terra, a preservação de seus ecossis-
temas com todos os elementos físicos, químicos e ecológicos que 
possibilitam a existência e a reprodução da vida, o atendimento das 
necessidades da presente e das futuras gerações, e a continuidade, 
a expansão e a realização das potencialidades da civilização huma-
na em suas várias expressões. (BOFF,2012, p. 14) 

Grande parte dos pensadores entende que o conceito de sustenta-

bilidade, possui origem recente, a partir das reuniões organizadas pela 

Organização das Nações Unidas nos anos 70, quando a consciência da 

crise do meio ambiente ganhou força. Em 1987, a Primeira Ministra No-

rueguesa Gro Harlem Brundland, no relatório intitulado ‚Nosso futuro 

comum‛, definiu desenvolvimento sustentável como aquele que atende 

às necessidades das gerações atuais, sem comprometer as gerações futu-

ras. 

Para que o modo de vida sustentável seja aplicado em todos os ní-

veis é necessária uma mudança de valores. A natureza, os seres humanos 

e a diversidade devem se tornar valores centrais. Diferente do que ocorre 

atualmente, onde, mesmo nos níveis intelectuais mais altos, o poder eco-

nômico é supervalorizado e os bens naturais postos de lado. 

Deve-se desenvolver uma consciência de responsabilidade univer-

sal; vale dizer, ter em mente as nossas atitudes e intervenções na natureza 
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podem acarretar em consequências benéficas ou maléficas, em especial, 

aquelas que podem causar desequilíbrio da Terra. O homem tem que vol-

tar a ver a natureza como meio fundamental para sua sobrevivência, e 

não como fonte de lucros. 

A sustentabilidade não pode ser usada apenas nas macrorealida-

des, tampouco, pelo modismo, sem que seu conteúdo seja esclarecido ou 

criticamente definido. Deve ser implantada em todos os setores e abran-

ger condutas individuais, coletivas, até chegar ao todo. Ademais, neces-

sário ponderar riscos e benefícios, em observância às necessidades das 

presentes e futuras gerações. 

Como bem coloca Darcísio Corrêa e Elton Gilberto Backes, 

O homem adentrou o terceiro milênio tendo que conviver com a 
real possibilidade do fim de sua aventura na Terra. A destrutiva 
dominação a que submeteu o meio ambiente alcançou um estágio 
sem precedentes. E, a continuar o atual modelo de desenvolvimen-
to, caracterizado por romper constantemente o equilíbrio dinâmico 
do meio ambiente, ou seja, a sustentabilidade evolucionária, como 
alerta Almeida Jr. (2002), o planeta, a longo prazo, tornar-se-á in-
sustentável. Isso leva a rever os fundamentos das concepções hoje 
dominantes a respeito do ser humano e de seu sentido enquanto 
partícipe da vida planetária. (...) O homem está fora e acima da na-
tureza, vista como objeto externo ao sujeito homem que, pela ciên-
cia e pela tecnologia, explora sem limites os recursos naturais, su-
postamente para ele criados. (CORRÊA, BACKES,2006, p. 83) 

Infelizmente, os Autores demonstram a realidade vivida atualmen-

te. A sustentabilidade trazida pelas empresas são apenas palavras, tendo 

pouquíssima aplicabilidade, e os limites do Planeta Terra não foram – e 

ainda não são respeitados –, havendo cada dia mais escassez de bens e 

serviços naturais. Utiliza-se o solo, o subsolo, o ar, o mar e todas as espé-

cies e fontes de lucros e benefícios, sem qualquer sentido de retribuição 

ou atenção ao tempo de regeneração natural. 

Hoje a pressão mundial nos governos e empresas em razão da con-

tínua degradação ambiental é grande. Não se pode pensar apenas em be-

neficiar os acionistas, mas sim toda a sociedade, e este benefício não pode 

ser angariado em detrimento da natureza. Obviamente, sabe-se que o 

impacto zero é uma utopia, pois toda forma de energia e produção tem 

algum custo ambiental. Porém, as atitudes devem estar pautadas no sen-

tido de proteção da natureza, utilizando o menor número de recursos 



160 §Maria Aparecida Lucca Caovilla e Arlene Renk (Organizadoras) 

possíveis, dando-lhe tempo de regeneração e devolvendo a ela mais do 

que a tenha retirado, para que as próximas gerações não sofram com a 

escassez de recursos naturais. 

Não se questiona produzir ou não, mas sob que forma e a que cus-

to esta produção deve ser realizada. A produção é indispensável para a-

tender às necessidades humanas, contudo, deve ser feita com respeito ao 

equilíbrio da natureza. O modelo padrão usado nas empresas, bem como 

em discursos oficiais, é que para ser sustentável o desenvolvimento deve 

ser economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. 

Nas palavras de Leonardo Boff: 

É o famoso tripé chamado de Triple Botton Line (a linha das três pi-
lastras) que deve garantir a sustentabilidade. O conceito foi criado 
em 1990 pelo britânico JohnElkington, fundador da ONG SustainA-
bility, que se propõe exatamente a divulgar estes três momentos 
como necessários a todo desenvolvimento sustentável. Ele usou 
também outra expressão: os três P: Profit, People, Planet (produto 
(renda), população e planeta) como sustentáculos da sustentabili-
dade (....). (BOFF,2012, p. 43-44) 

A fragilidade do termo sustentabilidade nos discursos das empre-

sas começa pelo desenvolvimento economicamente viável. Para as em-

presas este é medido pelo aumento do produto interno bruto – PIB, pelo 

crescimento econômico e pela modernização industrial, por exemplo. Nas 

empresas em que eventualmente algum desses itens se mostrem negati-

vos começa a crise, a estagnação ou até mesmo a falência. 

Conclui-se que o desenvolvimento economicamente viável está ao 

lado do crescimento material, do ganho de dinheiro. Neste contexto, está 

claro que desenvolvimento e a sustentabilidade possuem ideias antagô-

nicas, já que para o desenvolvimento deve haver mão de obra barata, re-

dução máxima dos custos e, desta forma, quanto mais recursos naturais 

forem utilizados, menores os custos de produção e maiores os lucros para 

essas minorias que controlam o processo. Assim, tudo pode ser realizado 

desde que não afetem os lucros, a competição e as inovações tecnológicas. 

O discurso atual de desenvolvimento sustentável é vazio e retórico. 

E justamente, por não se ter essa ideia de sustentabilidade realmente a-

plicada é que há degradação, dilapidação da natureza e pobreza decor-

rente da exploração de mão de obra. 
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O referido modelo padrão de sustentabilidade, como se pode no-

tar, é um modelo falido. E na tentativa de explicar o motivo desse fracas-

so, alguns pensadores, como Evandro Vieira Ouriques e Rogério Ruschel, 

concluíram que faltam elementos humanísticos no tripé já mencionado. 

Basicamente, para que se chegue ao tão almejado modelo sustentá-

vel de vida e de desenvolvimento, imperiosa uma mudança de mentali-

dade humana; ou seja, o homem tem que retomar a sua originária ligação 

com a natureza, não mais se ver como centro do universo, para o qual as 

outras espécies de vidas trabalham. Essa ideia antropocêntrica é um dos 

principais motivos pelo qual o homem trata a natureza como se objeto 

fosse. Há quem entenda que esta mentalidade é advinda da passagem bí-

blica Gênesis (1, 28): ‚crescei e multiplicai-vos, dominai a Terra, os peixes 

do mar, as aves do céu e tudo o que vive e se move sobre a face da Ter-

ra‛. 

Contudo, tal passagem bíblica não pode ser interpretada desta 

forma. Nos dias atuais, necessário tomar consciência que a natureza pode 

continuar sem o Homem, todavia, a recíproca não é verdadeira, posto 

que o homem jamais sobreviveria sem a natureza. Deve-seresgatar a ideia 

de generosidade, de prevalência ao social e não ao individual, mudando-

se o eixo do ‚eu‛ para o ‚nós‛, e somente assim é que haverá uma espe-

rança de mudança real. 

Como bem coloca Arlindo Philippi Jr., 

A concepção de desenvolvimento sustentável tem suas raízes fixa-
das na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
Humano (Cnumad), realizada em Estocolmo, Suécia, em junho de 
1972. (...) Tal ênfase na defesa do meio ambiente humano, face à 
questão ambiental do modelo de desenvolvimento de cunho preda-
tório foi resultado de um despertar da consciência ecológica em ní-
vel global, que buscou ir além das questões de âmbito local ou re-
gional, as quais, nas décadas de 1950 e de 1960, já incomodavam as 
agências estatais de controle ambiental das nações industrializadas 
e incrementavam as atividades dos movimentos ambientalistas. 
(PHILIPPI Jr., 2014, p. 307) 

Clara é que a salvação do Planeta Terra se dará, apenas, com a ins-

titucionalização da sustentabilidade, pois, a Terra não aguenta mais a 

presença humana agressiva e destruidora do seu equilíbrio natural e a 

diminuição contínua da biodiversidade se tornou insustentável e coloca 

em risco o futuro comum. 
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Vale ressaltar que o Equador em 2008 agregou em sua Constituição 

o capítulo VII, que trata ‚dos direitos da natureza‛ e versa em seu artigo 

71: ‚A natureza ou a Pachamama, onde se reproduz e realiza a vida, tem 

direito a que se respeite integralmente sua existência, a manutenção e a 

regeneração de seus ciclos vitais, estruturas, funções e processos evoluti-

vos (...)‛. Neste sentido, pode-se pensar que a Carta Magna Brasileira, 

também prevê os direitos da natureza, em seu artigo 225, contudo, esse 

pensamento leva ao erro. 

No artigo supramencionado da Constituição Federal do Brasil, o 

sujeito de direito são as pessoas, a quem se garante o meio ambiente equi-

librado. A natureza nesse artigo é simplesmente um bem coletivo, en-

quanto no Equador, a Terra, a natureza é o titular dos direitos. 

Nesse sentido a professora Maria Cláudia Crespo Brauner: 

O direito ao meio ambiente ecológico equilibrado, reconhecido na 
Constituição Federal Brasileira, deve motivar a reflexão e as ações 
que envolvem a biodiversidade, em uma compreensão vasta, que 
engloba todas as espécies de vida bem como as inter-relações entre 
elas. Para tanto é preciso incentivar uma transformação do pensar, 
mudando de uma visão redutora e de simplificação para um des-
pertar da consciência sobre a necessidade de proteger a vida, em 
todas as suas manifestações. (BRAUNER,2012, p. 11) 

Utilizando o conceito filosófico do Buen Vivir, deve-se buscar uma 

sociedade com mercado, não de mercado. A natureza, atualmente, é vista 

apenas como estoque de recursos para o proveito humano, a ótica da sus-

tentabilidade – e por isso entendida como falsa e puramente marketing – 

tem enfoque antropocêntrico. Para que hajam as mudanças defendidas 

prescinde a adoção da perspectiva ecocêntrica, ou seja, o meio ambiente 

necessita ser visto como fundo base dos serviços para a reprodução da 

vida, em que haja preocupação com a renovação e a recuperação das 

condições ecossistêmicas para continuidade desses serviços. 

A incessante busca da riqueza: mas o que é riqueza? 

Como abordado acima, a grande preocupação do homem é gerar 

riqueza, acumular capital e desenvolver maiores tecnologias, contudo, a-

lém do questionamento levantado ao início, no sentido, de entender em 

que momento histórico o homem passou a ver a natureza como valor de 
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troca, bem como, de esclarecer dois questionamentos devem ser levanta-

dos: o que é riqueza? O meio ambiente pode ser visto como tal? 

A resposta para tais perguntas é, sem dúvidas, uma tarefa árdua e 

interdisciplinar que não será encerrada no presente trabalho, apenas se 

buscará de forma breve trazer orientações para tais respostas. A concei-

tuação de riqueza começou há muitos anos, com alguns economistas co-

mo John Stuart Mill, em 1848, quando publicou um livro intitulado ‚O 

princípio de Economia Política‛ onde define o objeto desta ciência como a 

busca da riqueza e critica a concepção mercantilista que entendia a moe-

da como a única riqueza. Nas palavras de John Mill 

O numerário, sendo um instrumento importante às transações pri-
vadas e públicas, deve, portanto ser visto como uma riqueza. Mas 
todos os outros objetos que servem ao uso do homem, e que a natu-
reza não lhe fornece gratuitamente são também riqueza. Ser rico é 
possuir uma grande quantidade de objetos úteis, ou os meios de 
adquiri-los. Os objetos necessários e úteis em si mesmos que não 
podem sertrocados contra nenhum outro objeto não são riqueza, 
segundo a Economia Política. (MILL apud CORDEIRO, 1995, p. 20) 

Da conceituação de riqueza trazida acima se observa que o Autor 

não entende como riqueza as coisas que a natureza oferece de forma gra-

tuita, portanto, tudo que é gratuito e abundante não pode ser considera-

do riqueza. Esse erro cometido por John Mill será reproduzido por mui-

tas vezes até os dias de hoje, qual seja, acrescentar raridade e escassez ao 

conceito de riqueza, como por exemplo, pelo também economista Léon 

Walras, que continuou ligando a ideia de riqueza à escassez, e este talvez 

antecipando tal crítica, justifica que raridade e abundância não se opõem 

uma a outra, diz que por mais abundante, uma coisa érara em Economia 

Política, desde que seja útil e limitada em quantidade. Afirma que a no-

ção de contraposição entre raridade e abundância é um entendimento 

vulgar dos conceitos. Porém, a compreensão de raridade fragiliza o seu 

conceito de riqueza e o torna mais um economista que confundiu o con-

ceito de riqueza e de valor. 

Após o ano de 1890, surgiu um dos economistas mais influentes de 

seu tempo e que menos cometeu erros no conceito de Riqueza, indo na 

contramão dos já referidos Autores, Alfred Marshall. Resumidamente ele 

diz, de forma clara, que o problema do valor está relacionado ao da Ri-

queza, mas que estes são fenômenos distintos e que quanto mais contri-
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buir à riqueza social sem tornar valor, melhor. Afirma que o valor é o ín-

dice de escassez relativa, ou de dificuldade de produção. A riqueza é a 

disponibilidade mesma dos bens e, na verdade, o que se mede pelo valor 

das coisas é a renda nacional, não a riqueza, e que a renda constitui uma 

forma de se aproximar da riqueza. 

Contudo, não é interesse para a economia que esta percepção se 

propague, então, após Marshall surgiram autores para retornar ao pen-

samento de John Mill e Léon Walras, como por exemplo, Bates Clark, que 

afirmava que os dons da natureza não são riquezas, uma vez que eles não 

discriminam as pessoas. Eles criam um bem estar social absoluto, mas 

não um bem estar social relativo, sem o qual não há a distinção que con-

figura a riqueza. Ela deve ser, portanto, ‚passível de apropriação, portan-

to, na definição de Clark, o meio ambiente, não é riqueza por ser um pa-

trimônio coletivo e não fazer distinção entre as pessoas, para que riqueza 

fosse deveria ser apropriado. 

Neste momento surgiu o entendimento de apropriação dos bens 

naturais, causador de grande parte dos problemas ambientais que se vive 

atualmente. Esse breve regresso no tempo acerca da concepção de rique-

za, trazida por economistas entre o período de 1848 e 1890, foi feito para 

que se possa compreender o motivo de tamanho descaso e desvaloriza-

ção dos bens naturais. Essa compreensão de que não são riquezas, indu-

bitavelmente acompanha grande parte da população até os dias atuais, 

pois, foi uma ideologia muito reiterada pela economia, com o objetivo de 

apropriação e utilização indiscriminada de bens naturais para diminuir 

os gastos com a produção, chegando-se ao caos que se vive. 

A mudança de paradigmas e conscientização da sociedade é algo 

indispensável para que realmente se possa anunciar que a maior riqueza 

tida pela humanidade é e sempre será aquelas retiradas da natureza. Os 

recursos naturais possuem valor imensurável e devem ser vistos como 

tal, afinal, como já afirmado, a natureza não precisa do homem para gerar 

suas riquezas ou continuar existindo, contudo, a recíproca não é verda-

deira. 

Considerações finais 

Conclui-se o presente trabalho com as seguintes palavras de Do-

nald Worster (1985, p. 34, apud Antonio de Carvalho Júnior, 2004, p. 41)‚a 
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visão de mundo da classe média ambiciosa, está empenhada na tecnolo-

gia, na produção e no consumo ilimitados, na própria ascensão, no indi-

vidualismo e em dominar a natureza. Já se foi o tempo desses valores da 

era moderna: forçou-se a natureza quase ao ponto da ruptura; e a ecolo-

gia veio a ser o grito que chama à revolução‛. Diante das palavras do su-

pracitado Autor e do já exposto no decorrer do trabalho, pode-se afirmar 

que o grau de degradação e desrespeito ambiental chegaram em um es-

tágio que urgem medidas protetivas e meios que visem solucionar esse 

problema social. 

A terra não pode mais ser vista como propriedade dos seres hu-

manos. A relação estritamente econômica, que compreende privilégios, 

mas nenhuma obrigação deve ser modificada com máxima urgência, 

pois, tal problemática alcança níveis mundiais e consequências irreversí-

veis. Devem todos se conscientizar que embora se tenham muitas rique-

zas advindas dos conhecimentos e descobertas humanas, a maior e mais 

essencial riqueza que a humanidade possui é aquilo que lhes dá condição 

de vida: o meio ambiente. 
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A NOVA LEI DE MIGRAÇÃO BRASILEIRA E SUA ADEQUAÇÃO AO 

SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

Giovanna Arruda Teo 

Fábio Amaro da Silveira Duval 

Introdução 

A migração é um fenômeno presente nas relações internacionais há 

muito tempo. Ao analisar, por exemplo, os processos de colonização das 

diversas regiões do globo que deram origem ao mundo moderno, perce-

be-se que o acontecimento só foi possível graças ao deslocamento inter-

nacional de pessoas. No entanto, o tema passou a receber mais atenção a 

partir do final do século XX, devido à terceira onda de globalização. As-

sim, graças às inovações tecnológicas – como o surgimento e a expansão 

da internet –, houve a transformação dos meios de transporte e comunica-

ção e, consequentemente, facilitação e intensificação das trocas de infor-

mação e das viagens internacionais. Porém, como o mundo se organiza 

em ‚um conjunto de Estados soberanos mutuamente exclusivos, comu-

mente chamado de sistema westphaliano‛ (ZOLBERG, 1999, p. 81 apud 

REIS, 2004), os Estados são responsáveis pela formulação de suas políti-

cas, como a migratória, voltada tanto para reger a admissão de estrangei-

ros em território nacional quanto para regulamentar a situação dos imi-

grantes. Portanto, a saída de uma pessoa de seu Estado de origem repre-

senta a ruptura com seu sistema político e com seu sistema de proteção 

fundamental. Apenas com o final da Segunda Guerra Mundial e o cres-

cente aumento no número de deslocados internacionais houve a consoli-

dação de um Sistema Internacional de Proteção dos Direitos do Homem.  

O Direito Internacional apresenta três vertentes no que diz respeito 

à proteção da pessoa humana: Direito Humanitário, Direitos Humanos e 

Direitos dos Refugiados. A primeira refere-se à proteção das pessoas em 

períodos de conflito armado. A segunda e mais ampla das três vertentes 

trata da salvaguarda de todos os direitos inerentes aos seres humanos, 

independentemente da situação em que se encontram. Por fim, o Direito 

Internacional dos Refugiados tem o objetivo de proteger todo aquele que 
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é forçado a sair de seu país de origem por não ter seus direitos básicos as-

segurados pelo Estado em questão (TRINDADE; PEYTRIGNET; 

SANTIAGO, 1996). Logo, as duas últimas vertentes apresentam maior re-

levância para o desenvolvimento do trabalho ora apresentado. 

Em um mundo mais conectado e interligado, deixar seu país de o-

rigem e ir em destino a outro totalmente desconhecido passou a ser uma 

forma de tentar melhorar a condição de vida. Essa era uma prática bas-

tante comum nos primeiros anos da década de 2000, principalmente para 

a população de países subdesenvolvidos e/ou em desenvolvimento em 

direção àqueles considerados desenvolvidos e industrializados. Atual-

mente, situações enfrentadas por diversos países – como crises políticas, 

econômicas e/ou democráticas, guerras civis, entre outras – também são 

grandes propulsoras da migração. No Brasil, a política migratória em vi-

gor até 2016 datava da penúltima década do século passado, período 

marcado nacionalmente por um Regime Militar (1964-1985) e, internacio-

nalmente, pela bipolaridade da Guerra Fria. Por conta disso, e para me-

lhor atender à atual realidade dos fluxos migratórios, após um longo pro-

cesso de debate, a política de migração foi alterada, revogando o Estatuto 

do Estrangeiro (BRASIL, 1980), oriundo do período ditatorial, em virtude 

da aprovação da nova Lei de Migração (BRASIL, 2017).  

Nesse contexto, este estudo assume o objetivo de analisar a ade-

quação da nova Lei de Migração brasileira aos princípios do Direito In-

ternacional em comparação ao antigo Estatuto do Estrangeiro. Para tanto, 

o texto está organizado de forma a discutir o impacto dos atuais fluxos 

migratórios sobre o processo de aprovação da nova legislação; descrever 

os direitos fundamentais do homem segundo o Direito Internacional dos 

Direitos Humanos e os diversos tratados pertencentes ao seu sistema in-

ternacional de proteção; e analisar as principais mudanças entre as duas 

legislações em questão. Justifica-se essa proposição pela importância da 

proteção dos direitos básicos dos migrantes por parte dos Estados e da 

comunidade internacional, principalmente em um contexto de fluxos mi-

gratórios intensos, violação dos direitos humanos e falta de políticas mi-

gratórias adequadas, o que tem agravado a situação de vulnerabilidade 

desse grupo. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de análise documen-

tal direta em documentos oficiais, como leis, convenções, declarações e 

pactos internacionais referentes ao objeto de estudo e notícias de sites de 

importantes organizações internacionais defensoras do tema.  
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A crise humanitária e a Nova Lei de Migração Brasileira 

Ao longo da última década houve um aumento do movimento mi-

gratório no mundo causado, principalmente, por conflitos armados, vio-

lação dos direitos humanos, crises políticas e econômicas, pobreza e de-

sastres ambientais. (BATISTA; BONINI, 2017). O aumento das migrações 

internacionais ganhou visibilidade em 2015 quando o fluxo migratório 

em massa, oriundo em especial do Oriente Médio e da África, em direção 

à Europa pelo Mar Mediterrâneo, chocou a humanidade, sobretudo por-

que as embarcações utilizadas para atingir o destino final muitas vezes 

causavam – e continuam causando – a morte da população a bordo por 

afogamento, desidratação ou hipotermia. A Anistia Internacional1 (2015) 

estima-se mais de 1.700 mortes somente no primeiro trimestre de 2015. A 

Human Rights Watch2 (2015), por sua vez, contabiliza que grande parte 

desses refugiados vinham da Síria, Iraque, Afeganistão, Nigéria e Eritréia 

por motivos de violência generalizada e/ou governos repressivos. No en-

tanto, os problemas dos deslocados internacionais não terminavam ao a-

tingir o continente europeu. Os países da região, alegando a proteção da 

economia e segurança nacionais, não concediam asilo e auxilio necessário 

às milhões de pessoas que precisaram abandonar suas casas e famílias.No 

outro lado do Atlântico a situação não era diferente. Devido ao crime or-

ganizado e às ondas de violência em países da América Central, somados 

à pobreza e ao desemprego, o fluxo de refugiados e migrantes aumentou 

drasticamente na região. Além disso, os principais destinos procurados 

são Estados Unidos e México, sendo que a inexistência de vias legais para 

atingir o destino final sujeita os migrantes ao tráfico de pessoas, explora-

ção e abusos (ACNUR, 2016).  

Diante do agravamento desse cenário, a reação dos países tem sido 

de fechar suas fronteiras, o que caracteriza atualmente não uma crise mi-

gratória, mas uma crise humanitária:  

Os migrantes e refugiados passam por grave violação dos direitos 
humanos em seus países de origem. De modo semelhante, encon-
tram perversos obstáculos para chegar aos países onde buscam re-

                                                           
1Organização Internacional Não-Governamental fundada em 1961 que realiza ações e cam-
panhas para que os direitos humanos internacionalmente reconhecidos sejam respeitados e 
protegidos. Está presente em mais de 150 países, incluindo o Brasil.  
2Organização Internacional Não-Governamental de direitos humanos fundada em 1978.  
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fúgio e ao chegar, eventualmente, enfrentam situação de violência 
simbólica, como a xenofobia, por exemplo (...). Ora, identificamos 
essa situação como sendo um círculo vicioso de desrespeito aos direitos 
humanos. (OLIVEIRA, 2016, p. 203, grifo no original) 

Sendo assim, a Organização das Nações Unidas (ONU), por meio 

de suas agências3, tem alertado a comunidade internacional da importân-

cia de dar proteção aos refugiados e migrantes, seja por meio da redução 

da violência e do número de mortes nas rotas utilizadas para o desloca-

mento ou no que diz respeito à recepção e salvaguarda de seus direitos 

básicos. O crescimento dos fluxos migratórios no mundo também teve e-

feito no Brasil, ainda que em menor proporção. Dados divulgados pelo 

Ministério da Justiça (BRASIL, 2016) mostram que, no período de 2010-

2015, houve um aumento de 2.868% nas solicitações de refúgios4 e, entre 

2010-2016, um aumento de 127% no número total de refugiados reconhe-

cidos no país5, vindos principalmente da Síria, Angola, Colômbia, Congo 

e Líbano.  

O aumento da quantidade de migrantes no Brasil resultou em uma 

série de medidas voltadas para a administração dessa situação, como, por 

exemplo, o fortalecimento do Comitê Nacional para Refugiados 

(CONARE)6, a criação de programas para desestimular a utilização de ro-

tas ilegais, incentivar a regularização migratória e para integrar o migran-

te à sociedade brasileira. No entanto, a principal consequência foi o forta-

lecimento do debate sobre a necessidade de estruturação de uma nova 

política de migração adequada e capaz de lidar com essa conjuntura, já 

que a lei em vigor na época era um legado do regime militar e apresenta-

va disposições adversas aos direitos humanos e a Constituição Federal de 

1988. A demanda por uma nova Lei de Migração datava da década de 

2000 e, nos anos seguintes, dois projetos de lei sobre o tema tiveram mai-

or repercussão no Congresso Nacional: o PL n. 5.655/2009, que não foi 

                                                           
3Em especial, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e a Orga-
nização Internacional para as Migrações (OIM).  
4Enquanto em 2010 foram registradas 996 solicitações, em 2015 esse número passou para 
28.670. 
5Em 2010, 3.094 refugiados foram reconhecidos no Brasil, em 2015 esse número passou para 
8.863. 
6Órgão responsável por analisar os pedidos e declarar o reconhecimento, em primeira ins-
tância, da condição de refugiado, bem como por orientar e coordenar as ações necessárias à 
eficácia da proteção, assistência e apoio jurídico aos refugiados.  
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sancionado por apresentar um viés muito similar à legislação que deseja-

va-se revogar, e o Projeto de Lei do Senado (PLS) n. 288/2013 que preten-

dia situar a questão migratória nos direitos e integração dos migrantes. 

Após o texto original ser reformulado7, passou para tramitação na Câma-

ra dos Deputados como Projeto de Lei n. 2.516. No final de 2016, o projeto 

voltou a ser analisado pelo Senado e foi aprovado, dando origem à nova 

Lei de Migração brasileira. É importante ressaltar que a mudança na 

questão migratória não foi impulsionada apenas pela preocupação com 

uma legislação com maior capacidade de enfrentar o crescente fluxo mi-

gratório em direção ao território nacional. Para Reis (2011), em razão das 

migrações internacionais serem uma característica do século XXI, o tema 

é de bastante importância na política contemporânea: 

De um modo geral, diante da crescente securitização da matéria 
nas políticas da União Europeia e dos Estados Unidos, o Brasil tem 
procurado marcar a sua posição denunciando a discrepância entre 
o discurso de direitos humanos desses blocos e países, e o trata-
mento que tem sido oferecido por eles aos imigrantes. (REIS, 2011, 
p. 63) 

Em outras palavras, a elaboração de uma lei de migração apoiada 

no Direito Internacional dos Direitos Humanos à luz da crise humanitária 

no mundo aponta a indispensabilidade da responsabilidade e solidarie-

dade de toda a comunidade internacional perante a acolhida dos deslo-

cados internacionais e, de certa forma, coloca o Brasil entre os países com 

as legislações mais modernas no que se refere à política migratória e pro-

teção dos direitos do migrante. 

Os direitos fundamentais do homem 

O Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos surgiu 

após o término da Segunda Guerra Mundial e com a criação da Organi-

zação das Nações Unidas (ONU). Uma vez que as inúmeras atrocidades 

praticadas durante o conflito representaram um total desrespeito aos di-

reitos dos homens e à dignidade humana, buscava-se estabelecer coleti-

vamente a manutenção da paz e da segurança internacionais, bem como 

reafirmar a proteção aos princípios fundamentais do homem, como cons-

                                                           
7 O projeto precisou ser reformulado, pois tinha um caráter restritivo ao “incentivar a admissão de 

força de trabalho especializada. ” (OLIVEIRA, 2017, p. 174).  
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ta no preâmbulo da Carta das Nações Unidas (ONU, 1945). Dessa forma, 

a internacionalização das liberdades fundamentais consolidou-se com a 

concepção de que os indivíduos fazem parte do cenário internacional e 

são, consequentemente, sujeitos do Direito Internacional. Ou seja, seus 

direitos não estão limitados ‚| exclusiva jurisdição doméstica, mas cons-

tituem matéria de legitimo interesse internacional‛ (PIOVESAN, 2013, p. 

190). 

O Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos é cons-

tituído por uma série de tratados e convenções, que têm como propósito 

garantir as liberdades de todo e qualquer indivíduo e proteger aqueles 

que tenham sua vida prejudicada por alguma razão. As principais são a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU, 1948), o Pacto In-

ternacional dos Direitos Civis e Políticos (ONU, 1966) e o Pacto Interna-

cional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (ONU, 1966). A Carta 

da ONU é o primeiro documento a estipular a seriedade e necessidade da 

defesa das liberdades dos seres humanos por parte de toda a comunida-

de internacional. Em seu artigo 1º, parágrafo terceiro, aponta como um 

dos propósitos da Organização ‚promover e estimular o respeito aos di-

reitos humanos e as liberdades fundamentais para todos, sem distinção 

de raça, sexo, língua ou religião‛, além do logro de uma cooperação in-

ternacional capaz de solucionar problemas internacionais de propriedade 

econômica, cultural ou humanitária, assim como reaparece no capítulo IX 

sobre Cooperação Economia e Social, art. 55 (ONU, 1945). 

Enquanto a Carta é o primeiro instrumento a apontar para a prote-

ção internacional das liberdades fundamentais, a Declaração Universal de 

1948 cria uma concepção comum de quais são os direitos básicos a serem 

respeitados e assegurados pelos Estados de maneira universal, indivisível 

e interdependente. O documento fixa que todos os indivíduos nascem li-

vres e iguais em dignidade e perante a lei, portanto todos têm direito à 

vida, à liberdade e à segurança pessoal e podem exigir suas garantias, in-

dependentemente de qualquer motivo ou situação, seja ela de nascimento 

ou não. Dessa atribuição, emanam todos os demais direitos fundamentais 

do ser humano, que são categorizados em a) direitos civis e políticos e b) 

direitos econômicos, sociais e culturais, os quais ganharam obrigatorie-

dade com a adoção e ratificação dos dois Pactos de mesmo nome. Dentre 

os direitos enumerados no primeiro grupo, destacam-se a liberdade de 

pensamento, consciência, religião, opinião e de expressão (ONU, 1948; 
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1966), a proibição da escravidão ou da servidão, bem como da ‚submis-

são a tortura, nem pena ou tratamento cruéis, desumanos ou degradan-

tes‛ (ONU, 1966, Art. 7º) e da prisão, detenção ou exílio que sejam con-

duzidos arbitrariamente, tendo o acusado direito de ser informado, em 

uma língua que compreenda, do motivo de sua acusação e, devidamente, 

se defender. Ao ser humano também deve ser reconhecido o direito de 

reunir-se e associar-se pacificamente (ONU, 1966). Na esfera dos direitos 

econômicos, sociais e culturaisé enfatizado o direito ao trabalho e à livre 

escolha do mesmo, sob condições justas, seguras e higiênicas que assegu-

rem salários equitativos e satisfatórios, capazes de garantir a sobrevivên-

cia do trabalhador e de sua família em conformidade com a dignidade 

humana, além da garantia de que repouso e lazer lhe sejam proporciona-

dos. A segurança social, a educação e a saúde também são reconhecidas 

como direitos fundamentais, portanto os indivíduos devem ter a sua dis-

posição os recursos e serviços necessários para esses fins, capazes de lhes 

proporcionar melhores condições de vida (ONU, 1966). 

Além das atrocidades cometidas na Segunda Guerra, outro impul-

sionador do surgimento do Sistema Global de Proteção dos Direitos do 

Homem foi a propagação de refugiados e apátridas, gerada pelo conflito. 

Dessa forma, a Carta Internacional de Direitos Humanos8 também reco-

nhece direitos relacionados à movimentação de pessoas além das frontei-

ras estatais, os quais declaram que a nacionalidade, originária ou adqui-

rida, é uma liberdade fundamental de todos e não lhes pode ser negada 

de maneira arbitrária, como também caso sujeitos à perseguição podem 

pedir e se beneficiar de asilo em outros países, tendo sua personalidade 

jurídica reconhecida onde quer que estejam. Afirma-se, também, que to-

dos têm direito de sair de qualquer país, inclusive do seu próprio, não 

podendo ser impedido de regressar a ele por motivo inadequado. Ade-

mais, toda pessoa, uma vez que se encontre legalmente dentro de um ter-

ritório, tem direito de nele circular e escolher sua residência livremente. 

Ainda assim, gerou-se uma preocupação com o tratamento dado às pes-

soas que se encontravam em tal situação, pois ‚o indivíduo detém a titu-

laridade dos seus direitos, mas a sua realização no plano internacional 

subordina-se a soberania de cada país, que é, de fato, o principal titular 

                                                           
8Constituída pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Cultu-
rais.  
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no direito internacional‛ (BRITO, 2013, p. 89). Sendo assim, foi elaborada 

a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (ONU, 1951), a qual 

trata sobre a condição de refugiado e de seus deveres e direitos básicos, 

sendo o principal a proibição da devolução do solicitante de refúgio ao 

país em que suas liberdades fundamentais são ameaçadas, ou seja, o 

princípio do non-refoulument (FELIX, 2011). No entanto, a Convenção li-

mitava-se temporal e geograficamente, uma vez que o status de refúgio 

aplicava-se apenas às pessoas que se encontravam nessa condição devido 

a acontecimentos anteriores ao 1º de janeiro de 1951 e que provinham do 

continente europeu. Posteriormente, com o objetivo de expandir o alcan-

ce de aplicação da definição e por considerar que novas categorias de re-

fugiado haviam surgido, foi desenvolvido o Protocolo relativo ao Estatu-

to dos Refugiados, que anula essas limitações (ONU, 1967).  

Adiante, devido ao aumento do número de solicitantes de refúgio 

que chegavam à América Central, foi adotada a Declaração de Cartagena 

com a recomendação de que, nos países latino-americanos, o conceito 

também incluísse 

(...) as pessoas que tenham fugido dos seus países porque a sua vi-
da, segurança ou liberdade tenham sido ameaçadas pela violência 
generalizada, a agressão estrangeira, os conflitos internos, a viola-
ção maciça dos direitos humanos ou outras circunstâncias que te-
nham perturbado gravemente a ordem pública (DECLARAÇÃO..., 
1984).  

A Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas (ONU, 1954) também 

surge como resultado da limitação no campo de aplicação do Estatuto de 

1951, pois esse compreendia somente os apátridas que também se encon-

travam na condição de refugiado. Além disso, no final do século XX, 

houve um acréscimo nos deslocamentos internacionais de pessoas graças 

às inovações tecnológicas que transformaram os meios de transporte e 

comunicação e à internacionalização da economia, que modificou a estru-

tura de produção e tornou o fluxo de trabalhadores uma dentre as várias 

características da economia (SASSEN, 1988 apud SASAKI, 2000). Conside-

rando as possíveis dificuldades a serem enfrentadas por aqueles que ao 

deixarem seu país de origem ingressam em outro Estado sob a condição 

de trabalhador, principalmente pelo reconhecimento insuficiente de seus 

direitos básicos, foi estabelecida a Convenção Internacional para a Prote-

ção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros 

das suas Famílias (ONU, 1990), com o propósito tanto de prevenir e eli-
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minar as movimentações clandestinas e os tráficos de trabalhadores mi-

grantes como de assegurar a proteção dos direitos fundamentais dessas 

pessoas.  

O texto reforça questões básicas dos direitos humanos, tais como a 

liberdade de movimento, de expressão e de associação, proteção contra a 

escravatura ou servidão, acesso à educação, entre outros, além de trazer 

direitos adicionais aos trabalhadores migrantes e membros de suas famí-

lias, como, por exemplo, o acesso a serviços de orientação profissional e a 

possibilidade de transferência de ganhos e economias do Estado de em-

prego para o Estado de origem ou outro Estado, visando o sustento de 

sua família. Ao trabalhador migrante é estipulado, também, beneficiar-se 

de qualquer condição de trabalho que figure na regulamentação traba-

lhista do Estado de emprego, direito à proteção contra violências, intimi-

dações e/ou ameaças feitas por funcionários públicos ou privados, grupos 

ou instituições, assim como receber tratamento igual aos nacionais do Es-

tado de emprego no que diz respeito | ‚proteção contra o despedimento, 

prestações de desemprego e acesso a programas de interesse público des-

tinados a combater o desemprego‛ (ONU, 1990, Art. 54, § 1º, a, b, c). 

Em uma época de fechamento de fronteiras e marginalização das 

migrações internacionais, observa-se certa negligência perante às normas 

do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos por boa par-

te dos países. Dessa forma, o reconhecimento, ratificação e observância 

pelo Brasil dos tratados analisados é de extrema importância para atingir 

o objetivo de implementar uma legislação migratória fundamentada no 

acolhimento e proteção dos migrantes.  

As alterações implementadas pela Nova Lei de Migração em relação à 

Lei 6.815/1980 

De acordo com o Direito Internacional westfaliano, há uma sobe-

rania-estatal no sistema internacional a qual torna o Estado principal ator 

e meio para a operacionalização do direito internacional, portanto, res-

ponsável por decidir as normas que possibilitarão a um estrangeiro aden-

trar as fronteiras de seu território, classificar sua situação, bem como pela 

regulamentação de seus respectivos direitos e deveres. Para isso, cada Es-

tado elabora uma lei que disponha sobre tais questões, determinando, as-

sim, sua política migratória. Apesar das migrações internacionais serem a 

movimentação populacional entre as fronteiras de dois Estados-nação, 
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dois sistemas políticos (REIS, 2004), as liberdades fundamentais dos indi-

víduos não recebiam a atenção adequada – e necessária – dos governos 

na formulação de suas políticas migratórias até o século XX. Isso ocorria 

devido à conjuntura internacional vivenciada até o final da Guerra Fria9, 

que fazia com que a principal preocupação dos Estados fosse a segurança 

nacional, o que era refletido no posicionamento em relação a esse tipo de 

fluxo entre os países. Foi nesse contexto que houve a criação da lei que 

regulou as migrações internacionais no Brasil até 2016 (LEÃO; DEMANT, 

2016): o Estatuto do Estrangeiro (BRASIL, 1980). O documento era res-

ponsável pela definição da situação jurídica dos estrangeiros em territó-

rio brasileiro e pela criação do Conselho Nacional de Imigração (CNIg)10. 

Já nos primeiros artigos da norma, fica clara a adoção de uma perspectiva 

que prioriza a segurança e soberania nacionais ao liberar a entrada de es-

trangeiros no país em tempos de paz, condicionar a concessão de vistos 

aos interesses nacionais e deliberar que ‚na aplicação desta lei atender-se-

á precipuamente à segurança nacional, à organização institucional, aos 

interesses políticos, socioeconômicos e culturais do Brasil, bem assim à 

defesa do trabalhador nacional‛ de acordo com o Art. 2º. Além disso, | 

época da elaboração dessa lei,  

(...) o regime militar estava particularmente descontente com a ‚in-
terferência‛ de religiosos estrangeiros em assuntos considerados de 
foro interno e buscava um mecanismo que facilitasse a expulsão de 
estrangeiros envolvidos em atividades políticas no país. (REIS, 
2011, p. 59) 

Uma vez que a lei era guiada por essa ideologia e o estrangeiro vis-

to como uma ameaça, a política de migração estava fundamentada no 

impedimento ou controle da entrada de imigrantes no país, como na pri-

são, deportação e expulsão destes do território nacional, em especial da-

queles que eram considerados inimigos do regime (SPRANDEL, 2015). 

Sendo assim, a legislação era consideravelmente detalhada em todos os 

seus aspectos. Em primeiro lugar, os artigos referentes à entrada e admis-

são no território brasileiro, além de estipularem que o ingresso no país só 

                                                           
9Período de tensão ocasionada pela bipolaridade do sistema internacional entre os Estados 
Unidos da América e a antiga União Soviética. 
10O Conselho Nacional de Imigração (CNIg) é instância de articulação da Política Migrató-
ria Brasileira, em especial da Política de Migração Laboral, por meio de diálogo permanente 
com a Sociedade Brasileira. 
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estaria permitido após os documentos de viagem dos indivíduos proce-

dentes do exterior terem sido devidamente visados, aplicam forte atenção 

aos tipos de vistos – e seus respectivos requisitos e validades –, dentre os 

quais, o visto permanente merece destaque por caracterizar, propriamen-

te, o ato de migrar para o Brasil. A residência permanente estava condi-

cionada, em geral, pela priorização de uma mão-de-obra acordada aos se-

tores e necessidades da economia do país; pelos requisitos de seleção de 

migração definidos pelo CNIg; às vítimas de tráficos de pessoas; e àque-

les portadores de um dos demais vistos que tivesse sua transformação em 

visto permanente permitida. Por fim, aos estrangeiros sob essa condição 

era obrigado registrar-se no Ministério da Justiça a fim de receber docu-

mento de identidade. Já aos permanentes que desejassem naturalizar-se 

brasileiro, era exigido um período mínimo de residência em território na-

cional, boa comunicação em língua portuguesa e que o solicitante de na-

turalização tivesse capacidade de sustentar a si e a sua família, entre ou-

tras medidas. Mesmo que aprovada a naturalização, sua efetivação dava-

se somente a partir da solicitação de certificado por parte do naturalizan-

do, ou seja, era de responsabilidade do migrante, caracterizando mais 

uma forma de dificultar a presença de migrantes no país. A lei traz, tam-

bém, sob quais critérios um estrangeiro teria o ingresso ao país impossibi-

litado: ser considerado nocivo a ordem ou interesse nacional; ser menor 

de idade desacompanhado dos responsáveis legais; ter sido expulso do 

Brasil; ter sido condenado, ou responder a processo em outro país, por 

crime doloso passível de extradição pela lei brasileira; e não satisfazer as 

condições de saúde estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Por fim, fir-

ma-se que ‚o impedimento de qualquer dos integrantes da família pode-

rá estender-se a todo o grupo familiar‛ (BRASIL, 1980, Art. 26, § 2º).  

Em segundo lugar, nos artigos referentes à retirada compulsória 

do território nacional (deportação e expulsão), é salientada a permissão à 

prisão do deportando ou expulsando enquanto sua saída não fosse efeti-

vada.Ainda, a restrição a presença de migrantes no Brasil fica exemplifi-

cada, no primeiro caso, na indisponibilidade de regularização da situação 

migratória e, no segundo caso, as limitações do período de investigação 

em um prazo de 15 dias em caso de expulsão por ‚infração contra a segu-

rança nacional, a ordem pública ou social e a economia popular (...)‛ 

(BRASIL, 1980, Art. 71).A parte responsável por enumerar os direitos e 

deveres dos estrangeiros, por sua vez, define que ‚o estrangeiro residente 

no Brasil, goza de todos os direitos reconhecidos aos brasileiros, nos ter-
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mos da Constituição e das leis‛ (BRASIL, 1980, artigo 95) e permite a ‚as-

sociação para fins, culturais, religiosos, recreativos, beneficentes ou de as-

sistência‛ (BRASIL, 1980, Artigo 108). No entanto, peca nesse objetivo nas 

demais disposições, pois estão focadas na proibição de atividades como, 

por exemplo, de natureza política, associar-se com fins políticos ou a sin-

dicatos e a participação em meios de comunicação de massa, além de 

também serem explanadas algumas vedações específicas aos estrangeiros 

não configurados em situação de residência.  

Em 2017, o debate a respeito de mudança na legislação migratória 

apresentou resultado com a aprovação do PL n. 2.516/2015, sob a forma 

da Lei n. 13.445, de 24 de maio de 2017 (BRASIL, 2017), que entrou em 

vigor em 21 de novembro do respectivo ano em substituição ao Estatuto 

do Estrangeiro. A aprovação da nova lei de migração é considerada de 

grande importância na política migratória do país, primeiramente, por 

representar o fim da discordância entre um aparato jurídico oriundo do 

Regime Militar e a Constituição Democrática de 1988, a qual tinha como 

um de seus objetivos ‚sepultar os resquícios jurídicos da ditadura mili-

tar‛ (OLIVEIRA, 2017, p. 174). Além disso, o período de 37 anos que se-

para as duas regulamentações faz com que as migrações internacionais 

sejam tratadas de maneira significativamente diferente nos dois textos. 

As mudanças principiam com a adoção de uma abordagem mais ampla 

dos migrantes através da criação das definições de imigrante, emigrante, 

visitante, residente fronteiriço e a apátrida. Logo, põe fim a percepção 

dessas pessoas como completos estranhos, concretizando a preocupação 

com a situação migratória daqueles que chegam ao Brasil e com as políti-

cas públicas para os brasileiros que vivem no exterior, bem como em re-

lação ao crescente número de pessoas em estado de apatridia 

(OLIVEIRA, 2017). Dessa forma, apesar de ter sido aprovado com vetos, 

o novo marco legal enxerga o estrangeiro de uma forma muito mais re-

ceptiva e humana, visando à garantia de seus direitos.  

Ao longo de suas disposições, nota-se um comprometimento em 

relação às normas de tratados internacionais relacionados às migrações 

internacionais. Destarte, na seção tocante aos princípios e às garantias a-

tribuídas aos migrantes, traz como diretrizes a universalidade, indivisibi-

lidade e interdependência dos direitos humanos; o repúdio e prevenção à 

xenofobia, ao racismo e a qualquer forma de discriminação; a não crimi-

nalização da migração; a concessão de visto com finalidade de acolhida 
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humanitária; garantia do direito à reunião familiar; igualdade de trata-

mento e de oportunidade ao migrante e seus familiares; inclusão social, 

laboral e produtiva por meio de políticas públicas; acesso igualitário e li-

vre dos migrantes a serviços, programas e benefícios sociais, bens públi-

cos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, 

serviço bancário e seguridade social; repúdio a práticas de deportação ou 

expulsão coletiva, ente outros. Alega, também, a importância do diálogo 

social com os migrantes no que concerne a formulação e execução da po-

lítica migratória, bem como da cooperação internacional para garantir e-

fetivamente os direitos humanos das pessoas migrantes, evidenciando a 

integração regional no caso dos residentes fronteiriços.  

Ressalta, ainda, as liberdades individuais presentes na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos: inviolabilidade do direito à vida, à li-

berdade, à igualdade e à propriedade. Dentre outros direitos assegurados 

pela nova Lei de Migração em harmonia com normas do Direito Interna-

cional, destacam-se o direito às liberdades civis, sociais, culturais e eco-

nômicas; à livre circulação em território nacional; medidas de proteção a 

vítimas e testemunhas de crimes e violações de direitos; direito de trans-

ferir recursos recorrentes de sua renda e economias pessoais a outro país; 

direito de reunião pacífica e de associação, inclusive sindical, para fins lí-

citos. A concordância com a proteção dos direitos humanos também fica 

evidenciada pela criação de uma seção específica voltada para a proteção 

dos apátridas e redução da apatridia, na qual assegura-se as disposições 

presentes na Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas e na Convenção 

relativa ao Estatuto dos Refugiados, além de proibir a devolução do apá-

trida ao ‚país onde sua vida, integridade pessoal e liberdade estejam em 

risco‛ (BRASIL, 2017, Art. 26, § 10). Ademais, migrantes nessa condição 

terão a concessão de autorização de residência no Brasil facilitada. Por 

fim, é importante mencionar alterações concernentes ao impedimento de 

ingresso em território nacional e as medidas de retirada compulsória, as 

quais são boas representações das diferenças entre as ideologias de am-

bas as políticas migratórias. Por um lado, são retiradas disposições como, 

por exemplo, a extensão do impedimento de ingresso de um indivíduo a 

seus familiares e da facilitação da expulsão baseada no detrimento do in-

teresse nacional, por outro, incorpora a disponibilidade de regularização 

da situação migratória aos deportandos, critérios para a efetivação da re-

patriação e a inclusão do crime de genocídio ou contra a humanidade, 

crime de guerra e de agressão dentre as causas passíveis de expulsão.  
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No entanto, o fato da nova Lei de Migração ter sido sancionada 

com vetos indica resquícios da doutrina da década de 1980 (SPRANDEL, 

2015), uma vez que a contrariedade à soberania nacional dos pontos pre-

sentes nas propostas aparece como justificativa para considerável parte 

desses vetos. Além disso, pode representar ‚como os setores conservado-

res são suficientemente bem articulados para poderem atuar no sentido 

de desconfigurar aspectos positivos no processo de regulamentação‛ 

(OLIVEIRA, 2017, p. 176). Dessa forma, a real implementação da lei está 

condicionada pelo processo de regulamentação. Portanto, é preciso ter 

em mente que o debate a respeito da questão migratória não está encer-

rado e deve receber ainda bastante atenção do governo e da sociedade ci-

vil, de forma a evitar que os direitos conquistados pelos migrantes e o pa-

radigma proposto pela legislação sejam prejudicados.  

Considerações finais 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de 

como a crise humanitária presenciada ao redor do globo, em decorrência 

da falta de observância dos direitos humanos, influenciou a tramitação e 

aprovação de uma nova Lei de Migração no Brasil. Além disso, permitiu 

examinar a adequação do antigo Estatuto do Estrangeiro e da legislação 

aprovada em maio de 2017 às normas estabelecidas pelos diversos trata-

dos do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. De mo-

do geral, foi exposto que a atual conjuntura internacional fez com que mi-

lhões de indivíduos de diversas nações vissem a migração internacional 

como única forma de sobreviver, mas depararam-se com a falta de assis-

tência, solidariedade e acolhimento dos demais Estados do sistema inter-

nacional. Ora, foi visto que, diferentemente do restante do mundo, o au-

mento dos fluxos migratórios da última década, no Brasil, somado à exis-

tência de uma legislação migratória oposta aos princípios da própria 

Constituição Federal, impulsionou a aprovação de uma nova Lei de Mi-

gração calcada na proteção dos direitos do migrante. 

Pondera-se que a alteração da política migratória brasileira retrata, 

em especial, o fim de uma visão do estrangeiro como ameaça e a conse-

quente repulsa a sua presença no território nacional, sendo que o caráter 

inapropriado de tal perspectiva em um mundo globalizado também deve 

ser considerado como ponto crucial desse acontecimento, ainda que al-

guns aspectos da antiga lei estejam retratados nos vetos para sua aprova-
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ção. Considera-se que as principais mudanças entre as duas legislações 

em questão referem-se à adoção de medidas em repressão à devolução 

dos refugiados aos países nos quais sua segurança é prejudicada e à cri-

minalização das migrações internacionais, bem como o posicionamento 

do Brasil contra todas as formas de discriminação e o tráfico de pessoas. 

Por fim, a presença de disposições que estipulam a inclusão laboral e o 

acesso à educação, ao sistema de saúde e a serviços sociais permite ao 

migrante integrar-se à sociedade brasileira e viver de maneira digna. Po-

rém, sua completa implementação pode enfrentar dificuldades devido ao 

processo de regulamentação da Lei 13.445/2017, assim como pela elabo-

ração de políticas públicas que apoiem suas disposições. Nesse sentido, a 

substituição do Estatuto do Estrangeiro pela Lei de Migração possibilitou 

avanços no trato da questão migratória no Brasil por meio de uma maior 

atenção às disposições dos diversos tratados responsáveis pela proteção 

internacional da pessoa humana ratificados pelo Brasil, mesmo que um 

cuidado especial ainda deva ser tomado para que os avanços presentes 

no texto sejam concretizados. 
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RECONHECIMENTO DO NOME SOCIAL EM RESPEITO À IDENTIDADE 

DE GÊNERO FRENTE AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA 
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Introdução 

O direito à identidade pessoal é um dos direitos fundamentais da 

pessoa humana. O artigo18 da Convenção Americana sobre os Direitos 

Humanos dispõe sobre o Direito ao nome e determina: ‚Toda pessoa tem 

direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou ao de um destes. A lei 

deve regular a forma de assegurar a todos esse direito, mediante nomes 

fictícios, se for necessário‛ (CIDH, Convenção Americana de Direitos 

Humanos, 1969). No Brasil, o artigo 16 do Código Civil também faz pre-

visão sobre o direito ao nome. ‚Toda pessoa tem direito ao nome, nele 

compreendidos o prenome e o sobrenome ‚(CÓDIGO CIVIL 

BRASILEIRO – Lei 10.4060/2002). 

Embora as legislações internacionais e nacionais se empenhem pa-

ra garantir o direito ao nome é possível que o nome atribuído à pessoa 

quando da declaração no registro civil de pessoas naturais, que é parte 

integrante de seu direito à personalidade, não seja pelo seu detentor acei-

to. Isso pode se dar por diversos motivos, no entanto, o motivo que nos 

interessa aqui é aquele originário da ausência de coincidência entre o se-

xo anatômico e o psicológico. Nesse caso, o que fazer quando o nome ci-

vil não é reconhecido pelo seu detentor como parte integrante de sua per-

sonalidade como pessoa natural? Neste trabalho abordaremos a impor-

tância do reconhecimento do nome social em respeito à identidade de 

gênero, dando ênfase ao princípio da dignidade humana. Serão aponta-

das algumas dificuldades e desafios encontrados por transgêneros para 

regulamentação da sua identidade psíquica em detrimento a identidade 

biológica. 
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A identificação biológica do indivíduo é feita no nascimento, de 

acordo com a genital revelada pela anatomia externa que designará o se-

xo biológico como sendo feminino ou masculino, ou seja, tal classificação 

decorre de um critério morfológico que consequentemente definirá a i-

dentidade civil (DIAS, 2013, p. 42). No entanto, a aparência externa não é 

a única circunstância para a atribuição da identidade sexual. Para o diag-

nóstico completo da sexualidade faz-se necessário atentar ao sexo morfo-

lógico, sexo genético, sexo endócrino, sexo psíquico e o sexo civil, resul-

tantes de fatores genéticos, somáticos, psicológicos e sociais (DIAS, 2011). 

Tentando unir a identidade sexual com a identidade social os tran-

sexuais buscam alternativas para conseguir um nome condizente com 

sua realidade para se desvincular do ‚corpo errado‛ carregado desde o 

nascimento, amenizando assim a disforia de gênero que consequente-

mente ocasiona constrangimento, desrespeito e exclusão do contexto so-

cial. 

Transgenderismo 

O reconhecimento da disforia de gênero tem sido um grande pro-

blema de saúde pública. Segundo Maria Berenice Dias a disforia de gêne-

ro está relacionada aos conceitos pré-estabelecidos pela sociedade. 

(...) A visão que define gênero como algo que as sociedades criam 
para significar diferenças dos corpos sexualizados assenta-se em 
uma dicotomia entre sexo (natureza) versus gênero (cultura). De 
conformidade com esta ótica, a cultura imprimiria nesse corpo iner-
te e diferenciado sexualmente pela natureza sinais de cada cultura. 
(DIAS, 2014, p. 543) 

Trata-se de uma incongruência de gênero, na qual a condição psí-

quica do indivíduo necessita de medicamentos psicotrópicos, terapia 

hormonal e até mesmo intervenções cirúrgicas. As manifestações mais 

comuns que acontecem com indivíduos que possuem dificuldade em re-

conhecer sua identidade física pelo fato divergir com a sua condição psí-

quica é chamada de transgenderismo (DIAS, 2014). 

O indivíduo diagnosticado como transgênero, com transgenderis-

mo ou com transtorno de identidade de gênero, tem como consequência 

a rejeição do sexo original e consequente estado de insatisfação, pois se 

identifica como alguém do sexo oposto, ou como alguém que requer mu-
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dança permanente de sexo, através de intervenções cirúrgicas para trans-

genitalização (DIAS, 2011). 

Transgêneros são indivíduos que, independente da orientação se-
xual, ultrapassam as fronteiras do gênero esperado e construído 
culturalmente para um e para outro sexo. Mesclam nas suas formas 
plurais de feminilidade ou masculinidade, traços, sentimentos, 
comportamentos e vivências que vão além das questões de gênero 
como, no geral, são tratadas. (DIAS, 2014, p. 44) 

Geralmente o transgênero reconhece sua identidade de gênero, du-

rante a infância até a meia idade, este reconhecimento se concretiza quase 

sempre atrasado, normalmente pode ser dado pela rejeição da família e 

amigos e pelo medo da estigmatização. Neste sentido Maria Berenice Di-

niz esclarece: ‚(...) O transexual vive em uma situação de ostracismo. 

Contudo ele necessita de ajuste social (...) para trabalhar com anseios e 

frustrações‛ (DIAS, 2014, p. 542). 

Desta maneira, o transgênero pode ser visto com a convicção ínti-

ma de uma pessoa que dissocia o sexo físico e o sexo psíquico, perten-

cendo ao gênero masculino ou ao gênero feminino diferente daquele que 

psicologicamente se sente pertencer. Geralmente apenas não se enquadra 

em padrões comportamentais definidos pela prática cultural na qual as 

pessoas vivem papéis esteriotipadamente masculino ou feminino, desig-

nados pelo sexo biológico. 

Transidentidade e a busca do reconhecimento 

Para Maria Berenice Dias não há como confundir transexuais, tra-

vestis e intersexuais. Os travestis mesmo tendo uma identidade com o 

sexo oposto, mantém a funcionalidade dos órgãos sexuais. Os intersexu-

ais nasceram com características genitais de mais de um sexo e os transe-

xuais são pessoas que sofrem um forte conflito entre o corpo e a identi-

dade de gênero, um distúrbio de identidade, o ‚eu‛ interior da pessoa se 

revela o oposto ao seu ‚eu‛ exterior, com o desejo de adequar o corpo 

hormonal ou cirurgicamente aquele do gênero almejado (DIAS, 2011). 

Assim, o comportamento do transexual é diferente. Repudiam o sexo bio-

lógico e usam como recurso extremo a cirurgia para readequação sexual, 

quando o tratamento clínico não resulta eficaz (PIOVESAN, 2011) 
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Essa prática de intervenção cirúrgica, que aproxima o corpo hu-

mano ao sentimento de pertencimento, concretizada pela adequação se-

xual, em que as genitais são alteradas, poderá ser realizada somente após 

uma série de exames e de tratamentos com diagnóstico de eméritos espe-

cialistas, sendo que após o procedimento cirúrgico terapêutico, o transe-

xual deverá ter acompanhamento psicológico, psiquiátrico, social e hor-

monal, pois precisará reconhecer o novo corpo, percebendo sua nova i-

magem e comportamento sexual (PIOVESAN, 2011). 

Violação da dignidade humana 

A evolução dos direitos humanos passou por várias fases onde os 

excessos e abusos de poder eram contínuos, porém com a Constituição 

Federal de 1988, o Brasil tornou-se um estado Democrático de Direito e 

constituiu como um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa huma-

na. 

Para Fernanda Oltramari e Vitor Hugo Hultramari no livro Dou-

trinas Essenciais deDireitos Humanos a dignidade pode ser entendida 

como: 

(...) um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que traz consigo 
a pretensão ao respeito por parte dos demais, constituindo-se um 
mínimo que todo o estatuto jurídico deve assegurar. Ela atua como 
princípio fundamental de todos os direitos e garantias fundamen-
tais. (PIOVESAN, 2011, p. 1276) 

A dignidade da pessoa humana não se restringe apenas a um de-

ver de abstenção de que a pessoa não será objeto de ofensa ou humilha-

ções, mas impõe condutas que devem ser efetivadas na proteção do de-

senvolvimento da personalidade de cada indivíduo (PIOVESAN, 2011). 

O desenvolvimento da personalidade depende da condição huma-

na que se vive, desta forma é indispensável reconhecer que a sexualidade 

integra esta condição a qual compreende a liberdade e o respeito. Desta 

maneira a relação da dignidade humana e a mudança do prenome (no-

me) dos transexuais é direta, uma vez que tal princípio tem como essên-

cia a ideia de que o ser humano é um fim em si mesmo, que não deve ser 

coisificado, descartado e instrumentalizado (DIAS, 2014). 

Nesse sentido, o Ministro do STF, Luís Roberto Barroso, ensina: ‚a 

dignidade da pessoa humana, tornou-se, nas últimas décadas, um dos 
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grandes consensos éticos do mundo ocidental‛ (BARROSO, 2010, p. 3). 

Não se trata a dignidade humana de conceito estático ‚varia no tempo e 

no espaço, sofrendo impacto da história e da cultura de cada povo, bem 

como de circunstâncias políticas e ideológicas‛ (BARROSO, 2010, p. 9). E 

mais: 

A dignidade humana tem em seu berço secular a filosofia. Consti-
tui, assim, em primeiro lugar, um valor, que é conceito axiológico, li-
gado a ideia de bom, de justo, de virtuoso. Nessa condição ela se si-
tua do lado de outros valores centrais para o Direito, como justiça, 
segurança e solidariedade. É nesse plano ético que a dignidade se 
torna para muitos autores, a justificação moral dos direitos huma-
nos e dos direitos fundamentais. (BARROSO, 2010, p. 10) 

Relaciona-se, portanto, a dignidade humana, de maneira íntima 

com a observância, não apenas de outros valores caros ao direito, como 

também com todo o sistema de garantia dos direitos humanos. Nos ensi-

na, ainda, Barroso, que: 

A dignidade humana, então, é um valor fundamental que se viu 
convertido em princípio jurídico de estrutura constitucional, seja 
por sua positivação em norma expressa, seja por sua aceitação co-
mo mandamento jurídico extraído do sistema. (BARROSO,2010, p. 
11) 

É, portanto, a dignidade humana o suporte ético de todos os direi-

tos humanos. Respeitá-la consiste em perpassar, obrigatoriamente, pelo 

respeito ao direito de autodeterminação dos indivíduos. Deste modo de-

ve ser protegido, respeitado e assegurado ao transexual o direito a iden-

tidade real, tendo em vista que a negação do reconhecimento do nome 

social em relação à identidade de gênero enaltece a discriminação e con-

figura claramente o desrespeito à dignidade humana, além de fortalecer 

os sentimentos de rejeição que continuam sendo uma fonte de sofrimen-

tos a quem não tem liberdade de escolha (DIAS, 2014). 

Adequação do nome e do sexo no registro civil 

Após a cirurgia de adequação de sexo surgem outros problemas a 

serem enfrentados e resolvidos. Como apresentar o nome de registro e 

esquecer a antiga identidade de forma definitiva? Ou mesmo sem cirur-

gia como ter este direito? 
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O Projeto de Lei do Senado (PLS) número 134/2018 que institui o 

Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero, de autoria da Comissão de 

Direitos Humanos e Legislação Participativa, que atualmente tramita no 

Congresso, prevê nos seu art. 38 a garantia aos transexuais e intersexuais 

à distinção do nome social em relação ao sexo morfológico e no art. 39 o 

direito à retificação do nome e da identidade sexual independente da ci-

rurgia de readequação sexual, assim como nos artigos 40 e 41 garantem a 

possibilidade de alteração do nome e da identidade sexual sem a necessi-

dade de ação judicial, com possibilidade de retificação em todos os do-

cumentos. Nesse sentido: 

Art. 38. É garantido aos transgêneros e intersexuais o direito ao uso 
do nome social, pelo qual são reconhecidos e identificados, inde-
pendente da retificação no assento do Registro Civil: 
I – em todos os órgãos públicos da administração direta e indireta, 
nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; II – em fichas 
cadastrais, formulários, prontuários, entre outros documentos do 
serviço público em geral; III – nos registros acadêmicos das institu-
ições de ensino fundamental, médio e superior, tanto na rede pú-
blica como na rede privada.  
Art. 39. É reconhecido aos transgêneros e intersexuais o direito à re-
tificação do nome e da identidade sexual, independentemente de 
realização da cirurgia de readequação sexual, apresentação de perí-
cias ou laudos médicos ou psicológicos.  
Art. 40. A alteração do nome e da identidade sexual pode ser re-
querida diretamente junto ao Cartório do Registro Civil, sem a ne-
cessidade de ação judicial ou a representação por advogado, garan-
tida a gratuidade do procedimento.  
Art. 41. Procedida a alteração registral, é assegurada a retificação 
em todos os outros registros e documentos, sem qualquer referên-
cia à causa da mudança. (Estatuto da Diversidade Sexual e de Gê-
nero – Projetode Lei nº 134 de 2008) 

Os dispositivos legislativos citados acima, ainda pendem de apro-

vação para tornarem-se vigentes. No entanto, demonstram a preocupa-

ção legislativa sensível à necessidade de regulamentar direitos às pessoas 

transgêneros. Isso se dá, porque o nome de acordo com uma conceituação 

jurídica é uma atributo e direito da personalidade, elemento inalienável e 

imprescritível da individualidade da pessoa. Trata-se de um aspecto dis-

tintivo da procedência familiar no meio social, pertencendo a todo grupo 

familiar, indistintamente (GONÇALVES, 2014). 
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Inquestionável é a situação de quem se identifica mental e psicolo-

gicamente com um gênero, muitas vezes apresentando características ex-

ternas dissonantes à documentação que o declara como pertencente ao 

sexo corporal biológico, pelo qual foi registrado. Essa identidade registral 

não retrata a realidade do transexual, sendo um forte impeditivo para sua 

inclusão social e para valorização dos direitos da diversidade sexual. ‚O 

nome deve existir para identificar a pessoa e não para expô-la ao burles-

co‛ (DIAS, 2011, p. 184) 

A possibilidade de modificação do prenome gera muitos debates 

na seara jurídica, juntamente com a possibilidade de retificação do gêne-

ro na certidão de nascimento. De acordo com a Lei 6.015/73, qualquer ca-

so de retificação do prenome só poderá ocorrer com a devida autorização 

legal. Porém a própria Lei dos Registros Públicos regula hipóteses excep-

cionais em que o prenome poderá ser modificado, podendo ser maleável 

quando houver necessidade e apresentar obscuridade, conforme art. 58, 

que assim aduz: ‚O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua 

substituição por apelidos públicos notórios‛ (BRASIL, 1973). 

Corroborando com oentendimento do art. 58 da Lei 6.015/73, Maria 

Berenice Dias acredita que o problema dos transexuais estaria resolvido, 

pois o nome social, comumente utilizado poderia ser interpretado como 

um apelido público. No âmbito da administração pública, o decreto nº 

8.727, de 28 de abril de 2016 da Presidência da República prevê através 

do seu artigo 1º, inciso I, que: ‚o nome social é a designação pela qual a 

pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida‛ 

(BRASIL, 2016). 

Nesta mesma seara, a Constituição Federal invoca no art. 6º que é 

assegurado, entre os direitos sociais, o direito à saúde (BRASIL, 1988). 

Nesse contexto é evidente que a falta de identificação entre o sexo bioló-

gico e o gênero provoca um desajuste psicológico que afeta o estado de 

bem estar físico, psíquico e social, sendo viável, portanto, a utilização dos 

dispositivos legais vigentes para amparar a fundamentação para a altera-

ção do nome registral pelo social. 

Todavia, além dos entendimentos mencionados anteriormente, o 

debate sobre o tema ganhou a partir do mês de março do corrente ano 

(2018), novas perspectivas com o julgamento da Ação Direta da Inconsti-

tucionalidade (ADI) 4275 pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A deci-

são deu ao artigo 58 da Lei 6.015/73, interpretação conforme a Constitui-

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.727-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.727-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.727-2016?OpenDocument
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ção Federal e garantiu o direito aos transexuais de alterarem nome (pre-

nome) e gênero no registro civil de pessoas naturais sem a necessidade de 

realizaram a cirurgia de adequação de sexual. Foi o julgamento pautado 

na necessidade de se combater o tratamento discriminatório e marginali-

zador dos transgêneros. 

A partir dessa decisão do STF, o CNJ editou o provimento N. 73 de 

28 de junho de 2018 garantindo que os cartórios de registro civil realizem 

a alteração averbação do pronome e do gênero diretamente nos assentos 

de nascimento no Registro Civil, sem impor qualquer outra necessidade, 

como procedimento judicial ou de realização de cirurgia de transgenitali-

zação: 

Art. 2º Toda pessoa maior de 18 anos completos habilitada à prática 
de todos os atos da vida civil poderá requerer ao ofício do RCPN a 
alteração e a averbação do prenome e do gênero, a fim de adequá-
los à identidade autopercebida. (Provimento nº 73 CNJ, 2018) 

Posteriormente a ADI 4275, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

adotou o mesmo entendimento pela 3ª turma, que confirmou entendi-

mento que já era adotado pela 4ª turma daquele órgão colegiado. Signifi-

cando que tanto STF, quanto STJ comungam do mesmo entendimento 

sobre o tema. Possibilita-se, assim a alteração nome e gênero que constam 

no registro civil do transexual que não passou por cirurgia de transgeni-

talizaçãoIsso evidencia que o Poder Judiciário se mostra mais sensível ao 

combate ao tratamento discriminatório e excludente dos transgêneros, a 

fim de possibilitar a inclusão social em respeito ao princípio da dignidade 

humana. 

Evolução: avanços e retrocessos 

Preconceitos, discriminações, violências homofóbicas se agravam 

sensivelmente em relação a este grupo de indivíduos sujeitos às piores 

formas de desprezo e abuso. 

Seus direitos são constantemente negados ou violados, precisam 

incessantemente lidar com estigmas e discriminação sistemática e osten-

siva. Na maior parte dos casos, os transexuais vivem uma situação de os-

tracismo, buscam ajuste social, psicoterapias, atividades laborais, esporti-

vas e entretenimento social, a fim de que essa convivência social os pos-

sibilite trabalhar com ansiedades e frustrações (DIAS, 2011). 
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Divergências entre sexo físico e a identidade sexual são assuntos 

que estão no centro dos debates políticos em todo o mundo. Alguns paí-

ses com regimes severos, rejeitam esses indivíduos, tornando as pessoas 

em função de sua transexualidade incapacitadas ou inabilitadas a exercer 

atividades cotidianas habituais. Como é o caso da Nigéria e Arábia Sau-

dita que podem puni-los com a morte, ou como é o caso da França e da 

Noruega que exigem a esterilização do transexual antes da mudança do-

cumental, conforme informações colhidas da Transgender Europe e da 

Comissão Internacional de Gays e Lésbicas (IGLHRC). 

De outro norte conforme explicita Maria Berenice Dias em sua 

doutrina sobre Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo, sem burocra-

cias desmedida, no Canadá é permitida a possibilidade de reconhecimen-

to de adequação de sexo e prenome, bem como ocorre na Argentina, a 

qual possui uma das mais avançadas legislações sobre o assunto, bastan-

do o requerente se autodeclarar diretamente no Cartório de Registro, sem 

necessidade de processo judicial ou exibição de pareceres médicos e psi-

cológicos (DIAS, 2014) 

No Brasil muitas conquistas em benefício desse grupo já são reali-

dades, seja pelo entendimento jurisprudencial que vem assegurando o 

direito à alteração do nome e gênero diretamente no registro civil sem a 

necessidade da realização de cirurgia de adequação sexual ou pelos pro-

jetos de Lei que tramitam no Congresso Nacional como é o caso do Esta-

tuto da Diversidade Sexual. 

A própria Constituição brasileira, em respeito à pessoa humana, 

determina direitos sociais que buscam eliminar qualquer vestígio de dis-

criminação. Seguindo este norte oMinistério da Educação desde 2010 

vem expedindo pareceres técnicos orientando instituições a adotarem o 

nome social nos registros escolares e da mesma forma o Ministério do 

Planejamento expediu portaria (233/2010) assegurando a utilização do 

nome social a servidores públicos, travestis e transexuais no âmbito da 

administração (DIAS, 2014). 

Avanços substanciais foram alcançados, como demonstra o provi-

mento nº 73 do CNJ que abre a possibilidade para o transexual requer de 

ofício ao Registro Civil a alteração e a averbação do prenome e do gênero 

a fim de adequá-los à identidade autopercebida, bastando declarar peran-

te oficial de registro, a vontade de proceder a adequação. Tudo isso ga-

rantido pela decisão consolidada pelo STF através da ADI n. 4.275 que 
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entendeu ser possível a alteração de nome e gênero no assento de registro 

civil mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico de transgenitali-

zação, mesmo entendimento da 3ª e 4 ª turmas do STJ, que tratam dos 

temas de direito privado, pacificando o entendimento jurisprudencial nos 

tribunais superiores. 

conclusão 

A confirmação do fato de que o sexo é um conceito polivalente re-

sultante de fatores genéticos, orgânicos e culturais pode responder a di-

versos questionamentos sob o indivíduos que apresentam características 

morfológicas de determinado sexo enquanto seu psiquismo tende, irresis-

tivelmente, na direção do sexo oposto. 

Por muito tempo gêneros e corpos que não se encaixam no sistema 

binário (masculino/feminino) serviam de base para uma classificação psi-

copatológica. No entanto, atualmente a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) anunciou a retirada da transexualidade da lista de doenças men-

tais. Na nova versão da Classificação Internacional de Doenças, a CID-11, 

foi reclassificada de ‚distúrbio de identidade de gênero‛ para ‚incongru-

ência de gênero‛ e transferida para a categoria de saúde sexual ao invés 

de categorizada como transtorno de saúde mental, uma vez que agora há 

evidências suficientes sugerindo que a transexualidade não é um trans-

torno mental e uma classificação errônea pode trazer estigmatização para 

as pessoas que se identificam como transgênero. 

Diante disso faz-se necessário a construção de uma sociedade justa 

solidária e livre, que efetive os objetivos fundamentais oriundos da Cons-

tituição Federal de 1988, bem como a promova o bem a todos sem pre-

conceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação, razão pela qual se justifica o reconhecimento do livrede-

senvolvimento da personalidade, o qual garante a autoformação perante 

a sociedade que vive e o direito de autodeterminação, possibilitando-se a 

coincidência entre o nome social e o nome registral, bem como a alteração 

do gênero, diretamente no registro civil de pessoas naturais, sem a neces-

sidade de procedimento judicial ou de cirurgia de transgenitalização, a 

fim de, com fundamento no princípio da dignidade humana, efetivar o 

princípio da não discriminação. 
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DECOLONIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE, DIÁLOGO DE 

SABERES E OS POVOS INDÍGENAS 

Ana Karina Brocco 

Elison Antonio Paim 

Apontamentos iniciais 

O reconhecimento da diversidade étnico-cultural na Constituição 

Federal de 1988, conquistado por meio da luta dos movimentos sociais, 

assegurou aos povos indígenas o direito originário sobre as terras ocupa-

das, a organização social, os costumes, as línguas, as crenças e as tradi-

ções, conforme explícito no Capítulo VIII da Constituição, intitulado 

‚Dos índios‛ e no Capítulo III, relacionado à educação escolar indígena. 

Com este reconhecimento foram se consolidando importantes avanços na 

legislação e nas políticas públicas, principalmente na área educacional. 

Como exemplo, podemos citar a criação do Conselho Nacional de Educa-

ção Indígena (Portaria Interministerial n. 559 de 1991), as especificações 

sobre a educação escolar indígena nos âmbitos da Lei de Diretrizes e Ba-

ses da Educação Nacional (1996), nos Planos Nacionais de Educação 

(2001-2010; 2014-2024), o Decreto presidencial n. 6.861, de 2009, que dis-

põe sobre os territórios etnoeducacionais, entre outros. 

Atualmente, em nosso país, é possível identificar políticas e pro-

gramas de ações afirmativas no ensino superior, que apresentam diversos 

modelos e demonstram a riqueza de experiências e os desafios para a 

construção de propostas que atendam as diferentes realidades dos povos 

indígenas. A educação intercultural, bilíngue e diferenciada e o período 

recente da implementação da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, co-

nhecida como Lei de Cotas, as licenciaturas indígenas ou interculturais e 

as bolsas de estudo em instituições comunitárias e privadas, a exemplo 

do Prouni1, permitiram um maior impacto no ingresso de indígenas na 

                                                           
1Enquanto a Lei de Cotas prevê a reserva de vagas com critérios raciais, levando em conta o 
percentual mínimo correspondente ao da soma de pretos, pardos e indígenas, em cada es-
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universidade, que passou de um número aproximado de 1.300 estudan-

tes no ano de 2004, para em torno de 8 mil a partir de 2012. 

No entanto, essa ‚abertura‛ da universidade, ocorre em contextos 

históricos de processos desenvolvidos, em sua grande maioria, na lógica 

da integração e assimilação cultural, que continuam subalternizando e 

negando o modo de ser, saber e viver dos povos indígenas. De uma for-

ma geral, podemos afirmar que a universidade brasileira figura-se co-

moum lugar de conhecimentos baseados na colonialidade do po-

der/saber/ser/natureza sobre os povos negros e indígenas. Já em sua cria-

ção por D. João VI, em 1808, o ensino superior brasileiro visava fortalecer 

o colonialismo português e atender as elites coloniais brancas escravocra-

tas. Baseada em modelos europeus, a universidade que se desenvolveu 

no séculomantém o eurocentrismo, ou seja, o modo dominante de produ-

ção de conhecimentos ocidentais, importando teoria e metodologia com 

uma lógica centradas nos interesses econômicos de raça e classe das elites 

e camadas médias, excluindo, silenciando e desqualificando os povos in-

dígenas. 

Por outro lado, no século XXI, temos novos sujeitos políticos em 

disputa pela universidade, os movimentos negros e indígenas, que em 

meio a exclusões, invisibilidades, silenciamentos, resistem e ‚forçam‛ a 

universidade à abertura e a mudanças epistemológicas, em um contexto 

de educação superior que mantém fortes traços de colonialidades que 

permaneceram da experiência colonizadora e racial no Brasil. 

As reflexões apresentadas neste texto buscam problematizar sobre 

a decolonização da universidade, e foram elaboradas na construção da 

tese intitulada provisoriamente como ‚Memórias, trajetórias e experiên-

cias educativas de universitários indígenas na Região Oeste de Santa Ca-

tarina‛2, que tem como objetivo analisar as memórias, experiências e tra-

jetórias de estudantes indígenas no ensino superior na Região Oeste de 

Santa Catarina, com base no período recente das políticas afirmativas, 

buscando compreender o que é ser indígena na universidade. Como obje-

tivos específicos definimos: 1) Investigar como ocorreu a trajetória escolar 

                                                           

tado, segundo o último censo do IBGE, o Prouni prevê a reserva de bolsas aos estudantes 
autodeclarados pretos, pardos e indígenas, também a partir do censo do IBGE. 
2A tese é desenvolvida em fase inicial, no Programa de Pós-Graduação em Educação da U-
niversidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
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dos estudantes indígenas, desde a educação básica até o acesso ao ensino 

superior; 2) Compreender as condições de permanência dos estudantes 

indígenas na universidade; 3) Apreender o significado e os desejos dos 

estudantes indígenas em relação à formação superior; 4) Conhecer a cul-

tura dos estudantes indígenas e sua relação com a comunidade de per-

tencimento étnico a partir de suas experiências universitárias. 

A perspectiva teórica adotada é o pensamento decolonial, em uma 

aproximaçãogradativa com a produção do grupo interdisciplinar Moder-

nidade/Colonialidade3. De acordo com a perspectiva teórica do grupo, 

mesmo em um contexto de pós-independência política, a colonialidade, 

que é uma estrutura constitutiva da modernidade, continua se reprodu-

zindo pormeio das colonialidades do poder, do saber, do ser e da nature-

za. O grupo defende então, uma postura decolonial, e busca construir um 

projeto epistemológico, ético e político a partir de uma crítica à moderni-

dade ocidental. 

Vários autores do Grupo Modernidade/Colonialidade têm contri-

buído para o debate sobre a de/descolonização da universidade na Amé-

rica Latina, dentre eles, Zulma Palermo, Santiago Castro-Gómez, Edgar-

do Lander, Walter Mignolo, Catherine Walsh. Nesse texto, fizemos a op-

ção por abordar algumas das contribuições apresentadas pelo filósofo co-

lombiano Santiago Castro-Gómez, fundamentadas, principalmente, nos 

conceitos ‚la hybrisdel punto cero‛4e ‚diálogo de saberes‛. 

Descolonizar a universidade: hybris del punto cero e diálogo de saberes 

por Santiago Castro-Gómez 

De acordo com Castro-Gómez (2015) o olhar colonial sobre o mun-

do obedece a um modelo epistêmico implantado pela modernidade oci-

dental, que ele denomina de hybris delpunto cero. Para o autor, as univer-

                                                           
3Segundo Ballestrin (2013), os principais integrantes do grupo Moderni-dade/Colonialidade 
são: Aníbal Quijano (falecido em 2018), Enrique Dussel, Walter Mignolo, Immanuel Wal-
lerstein, Santiago Castro-Gómez, Nelson Maldonado-Torres, Ramón Grosfoguel, Edgardo 
Lander, Arthuro Escobar, Fernando Coronil (falecido em 2011), Catherine Walsh, Boaventu-
ra Santos, Zulma Palermo. 
4Traduzimos o termo por hybris do ponto zero. No decorrer do texto, utilizaremos o termo em 
espanhol. 



Pluralismo Jurídico, Constitucionalismo Latino-Americano, Buen Vivir e os Direitos da Natureza§ 199 

sidades, tanto em seu pensamento como em suas estruturas,se inscrevem 

na colonialidade do ser, do poder e do saber. 

Para a construção de suas ideias sobre a decolonização da univer-

sidade, Castro-Gómez (2015) parte das constatações de Edgardo Lander 

(2015), sobre o vínculo entre a universidade latino-americana e a colonia-

lidade do saber. De acordo com Lander, as ciências sociais e as humani-

dades ensinadas na maior parte das universidades reproduzem os para-

digmas coloniais e reforçam a hegemonia cultural, econômica e política 

do Ocidente. 

Castro-Gómez (2015) também se apóia no diagnóstico realizado 

por Jean-François Lyotard (1990), no livro A condição pós-moderna, pre-

cisamente na parte em que Lyotard examina as duas versões do relato 

moderno de legitimação do saber e os vínculos com sua institucionaliza-

ção na universidade: o primeiro meta-relato é o da educação do povo, se-

gundo essa narrativa a universidade é a instituição responsável por pro-

ver o ‚povo‛ de conhecimentos que impulsionem o saber científico-

tecnológico da nação; e o segundo meta-relato, diz respeito ao progresso 

moral da humanidade, nesse contexto a função da universidade seria 

formar humanistas, sujeitos capazes de ‚educar‛ moralmente o resto da 

sociedade. 

Os dois meta-relatos identificam dois modelos diferentes de uni-

versidade e dois tipos de função social do conhecimento. Em comum, 

ambos os modelos apresentam uma estrutura arbóreados conhecimentos 

e da universidade, favorecendo a ideia de que os conhecimentos têm hie-

rarquias, especialidades, limites que marcam os campos de saber, frontei-

ras epistêmicas e cânones que definem procedimentos e funções. Além 

disso, nos dois modelos está presente a ideia da universidade como um 

lugar privilegiado de produção de conhecimentos. Nas palavras de Cas-

tro-Gómez (2015, p. 71) ‚(...) La universidad es vista, no sólo como el lu-

gar donde se produce el conocimiento que conduce al progreso moral o 

material de la sociedad, sino como el núcleo vigilante de esa legitimida-

de‛5.Como o lugar que estabelece as fronteiras entre o conhecimento útil 

                                                           
5A universidade é vista não só como o lugar onde se produz conhecimento que conduz ao 
progresso material ou moral da sociedade, senão como o núcleo vigilante dessa legitimida-
de (tradução nossa). 
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e inútil, entre a doxa e a episteme, entre o conhecimento legítimo e ilegí-

timo. 

Castro-Gómez argumenta então, que esses dois elementos em co-

mum, pertencem as heranças coloniais do conhecimento apontadas por 

Lander (2015) e se inscrevem nas estruturas da colonialidade. A tese do 

autor é que tanto a estrutura arbórea disciplinar dos conhecimentos como 

a ideia da universidade como âmbito fiscalizador do saber reproduzem 

um modelo epistêmico moderno/colonial que ele chama de hybris del pun-

to cero. 

A partir de uma investigação genealógica de como as ciências co-

meçaram a pensar a si mesmas entre 1492 e 1700, Castro-Gómez argu-

menta que o modelo epistêmico da hybris delpunto cero, que hoje é hege-

mônico nas universidade latino americanas, emerge quando se produ-

zuma ruptura no modo como a natureza era entendida. Se antes predo-

minava uma visão orgânica do mundo, em que a natureza, o homem e o 

conhecimento formavam parte de um todo inter-relacionado, com a for-

mação do sistema-mundo capitalista e a expansão colonial da Europa es-

sa visão orgânica começa a ser subalternizada, se impondo aos poucos a 

ideia de que a natureza e o homem são âmbitos ontologicamente separa-

dos, e que a função do conhecimento é exercer um controle racional sobre 

o mundo. 

Com a emergência desse novo paradigma filosófico, de uma atitu-

de racionalizadora frente à natureza (injustamente associado a Descartes 

pois já vinha sendo desenvolvido desde o século XII na Europa), Descar-

tes privilegia o método de raciocínio analítico como o único adequado 

para entender a natureza, instaurando a ideia de que a certeza do conhe-

cimento só é possível na medida em que se produz uma distância entre o 

sujeito conhecedor e o objeto conhecido. Assim, a certeza do conhecimen-

to somente é possível na medida em que se assenta um ponto de obser-

vação inobservado, prévio a experiência, que devido a sua estrutura ma-

temática não pode ser posto em dúvida em nenhuma circunstância. Utili-

zando a metáfora teológica de Deus Absconditus, Castro-Gómez denomi-

na esse modelo epistêmico de hybris, 

(...) Como Dios, el observador observa el mundo desde una plata-
forma inobservada de observación, con el fin de generar una ob-
servación veraz y fuera de toda duda. Como el Dios de la metáfora, 
la ciencia moderna occidental se sitúa fuera del mundo (en el punto 
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cero) para observar al mundo, pero a diferencia de Dios, no conse-
gue obtener una mirada orgánica sobre el mundo sino tan sólo una 
mirada analítica. (CASTRO-GÓMEZ, 2015, p. 73)6 

É nesse sentido que o autor utiliza a expressão hybris, do pecado, 

do excesso, argumentando que quando os mortais querem ser como os 

deuses, porém sem ter capacidade para serem, incorrem no pecado da 

hybris, e isso é o que ocorre com a ciência ocidental moderna, maior pe-

cado do Ocidente, pretendendo fazer-se um ponto de vista sobre todos os 

demais pontos de vista, mas sem que seu ponto de vista possa ter-se co-

mo ponto de vista. 

E, segundo Castro-Gómez (2015) a universidade moderna incorpo-

ra a hybris del puntocero e esse modelo epistêmico se reflete na sua estrutu-

ra disciplinaria e departamental. Umadisciplina recorta um âmbito do 

conhecimento e traça linhas fronteiriças com respeito a outros âmbitos do 

conhecimento, construindo suas origens, definindo certos temas que são 

pertinentes única e exclusivamente à disciplina. O que se traduz na mate-

rialização dos cânones. As disciplinas têm um plano que define quais au-

tores serão lidos, quais temas, e que coisas devem ser conhecidas por um 

estudante. Os cânones são dispositivos de poder que servem para fixar os 

conhecimentos em certos lugares, fazendo-os facilmente identificáveis e 

manipuláveis. Surgem então os departamentos, compostos por especialis-

tas em cada uma das disciplinas. 

Para problematizar uma alternativa de descolonizar a universida-

de da arborização de seus conhecimentos e estruturas, Castro-Gómez 

(2015) retoma o diagnóstico de Lyotard (1990) sobre a crise da universi-

dade contemporânea. De acordo com Lyotard, vivemos atualmente em 

uma condição pós-moderna, caracterizada como o momento em que o 

sistema capitalista se torna planetário, e a universidade começa a se do-

brar aos imperativos do mercado global, conduzindo-a a uma crise de le-

gitimação. A planetarização da economia capitalista faz com que a uni-

versidade não seja mais o lugar privilegiado para a produção de conhe-

cimento, assim, o conhecimento hegemônico não é mais aquele que se 

                                                           
6 ‚(...) Como Deus, o observador observa o mundo desde uma plataforma inobservada de 
observação, com o fim de gerar uma observação verdadeira e fora de toda dúvida. Como o 
Deus da metáfora, a ciência moderna ocidental se situa fora do mundo (no ponto zero) para 
observar o mundo, mas diferente de Deus não consegue obter um olhar orgânico sobre o 
mundo, mas somente um olhar analítico‛ (tradução nossa). 
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produz na universidade, sob a regulação do Estado, mas aquele que se 

produz na empresa transnacional, controlado pelo mercado. Dessa for-

ma, a universidade deixa de ser o núcleo fiscalizador do saber, o lugar 

onde o conhecimento reflete sobre si mesmo, tal como haviam imaginado 

os pensadores ilustrados. 

Nesse sentido, a universidade, segundo Castro-Gómez (2015) se 

transforma em uma instituição mercadológica, que já não tem a função 

de servir ao progresso material e moral da humanidade, mas à planetari-

zação do capital. Essa subordinação aos poderes globais, altera a função 

da universidade, dos conhecimentos, do papel do professor, que passam 

a produzir conhecimentos performativos, que sejam capazes de gerar de-

terminados efeitos de poder, os conhecimentos já não tem um fim em si 

mesmo, já não se pergunta mais pela verdade, pergunta-se para que ser-

ve, se é possível vender, se é eficaz. Desse modo, os professores universi-

tários se veem pressionados a investigar para gerar conhecimentos úteis à 

biopolítica global na sociedade do conhecimento, e as universidades vão 

se convertendo em microempresas prestadoras de serviço. 

Frente a isso, Castro-Gómez (2015) afirma que para a decoloniza-

ção da universidade são necessárias mudança nos padrões epistêmicos, e 

que já existem no âmbito da ciência, paradigmas de pensamento alterna-

tivos que rompem com a colonialidade do poder impulsionada pela hy-

brisdel punto cero. Um paradigma emergente que começa a chegar nas u-

niversidades, segundo o autor,o paradigma do pensamento complexo. A 

ideia de que cada um de nós é todo físico-químico-biológico-psicológico-

social-cultural, integrado na complexa trama do universo, têm instigado 

às ciências a revisarem seus pressupostos epistêmicos que marcaram a 

hybris del punto cero. 

Castro-Gómez acredita que o paradigma da complexidade pode 

ser positivo na medida em que promove a transdisciplinaridade, poden-

do auxiliar a romper a forma simples com a qual a universidade pensa 

um mundo complexo, que não pode mais ser entendido sobre a base de 

saberes analíticos, que veem a realidade de forma fragmentada. A trans-

disciplinaridade (diferente da interdisciplinaridade), não se limita a tro-

car conteúdos entre duas ou mais disciplinas, deixando intacto os fun-

damentos das mesmas, pelo contrário, a transdisciplinaridade altera as 

disciplinas, porque incorpora o princípio do terceiro incluído. 
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Na hybris del punto cero, o terceiro está excluído, o pensamento 

complexo e as sabedorias ancestrais nos ensinam que sempre se dá o ter-

ceiro, quer dizer, os contrários não podem se separar, se complementam, 

se alimentam mutuamente, não podem existir um sem o outro, como quis 

a lógica excludente da ciência ocidental. Em vez de separar, a transdisci-

plinaridade nos permite ligar os diversos elementos e formas de conhe-

cimento, incluindo os conhecimentos que a modernidade havia declarado 

como doxa. 

Para Castro-Gómez (2015), o avanço para uma universidade trans-

disciplinar leva consigo a transição para uma universidade transcultural, 

ou seja, o tema da transdisciplinariedade se encontra unido ao tema do 

diálogo de saberes. Não se trata somente de articular o conhecimento de 

uma disciplina com o de outra, gerando novos campos de saber na uni-

versidade, ou seja, a assimilação do pensamento complexo seria somente 

um aspecto da universidade transcultural. Ooutro aspecto, considerado 

mais difícil pelo autor, tem a ver com a possibilidade de que diferentes 

formas culturais de conhecimento possam conviver no mesmo espaço u-

niversitário. Logo, a primeira consequência do paradigma do pensamen-

to complexo seria a flexibilização transdisciplinar do conhecimento, e a 

segunda seria a transculturação do conhecimento. 

O diálogo de saberes entendido dessa forma tem sido impedido 

pelo modelo epistêmico do ponto zero, pois, nesse modelo, a plataforma 

na qual o observador do mundo tem que desligar-se dos lugares empíri-

cos de observação, não é somente meta-empírica, mas é também uma pla-

taforma meta-cultural. Além dos cheiros, dos sabores e das cores, o per-

tencimento a qualquer tipo de tradição cultural também dificulta a busca 

da certeza. Ou seja, observados desde o ponto zero, os conhecimentos 

construídos historicamente pela humanidade, que são ligados aos saberes 

ancestrais, tradições culturais, são vistos como doxa, como um obstáculo 

epistemológico que deve ser superado, que deve estar no passado do O-

cidente, enquanto que os conhecimentos que cumprem com as caracterís-

ticas metodológicas e epistemológicas definidas a partir do mesmo ponto 

zero são legitimados (CASTRO-GÓMEZ, 2015). 

Castro-Gómez (2015) chama atenção para o fato de que o colonia-

lismo epistêmico da ciência ocidental não é gratuito, pois a hybris del pun-

to cero, se forma quando a Europa começa sua expansão colonial pelo 

mundo, nos séculos XVI e XVII, acompanhando as pretensões imperialis-
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tas do Ocidente. O autor afirma ainda, que sem a colaboração da ciência 

moderna não teria sido possível a expansão colonial da Europa, pois a ci-

ência colaborou para construir uma imagem da cultura da Europa como 

superior a todas as outras. O ponto zero seria então, a dimensão epistê-

mica do colonialismo, uma parte constitutiva, que gerou uma determina-

da representação sobre os povos das colônias, que passaram a ser vistos 

como ‚natureza‛, portanto possível de manipular, moldar, disciplinar e 

civilizar, segundo critérios técnicos de eficiência e rentabilidade. 

Dessa forma, para Castro-Gómez (2015), o diálogo de saberes só é 

possível por meio da decolonização do conhecimento e da decolonização 

das instituições que produzem ou administram o conhecimento, para 

tanto, é preciso realizar uma segunda ruptura epistemológica, descendo 

da plataforma do ponto zero e evidenciando o lugar no qual se produz 

conhecimento. Nesse sentido, o desafio, segundo o autor, é romper com o 

‚pathos da distância‛, é se aproximar, reconhecer que o observador é 

parte integral daquilo que observa e que não é possível nenhum experi-

mento social no qual podemos atuar como simples experimentadores. 

Aproximar-se da doxa implica que todos os conhecimentos ligados a tra-

dições ancestrais, vinculados à corporeidade, aos sentidos e a organici-

dade do mundo, todos aqueles que desde o ponto zero eram vistos como 

pré-história daciência comecem a ganhar legitimidade e possam ser con-

siderados como iguais em um diálogo de saberes. Entretanto, segundo o 

autor, 

(...) la ideia de que la diversidad pueda generar espacios en los que 
distintas formas de producir conocimiento – digamos entre la me-
dicina indígena y la medicina tradicional – puedan coexistir, es, 
ahora, una utopía, debido a que, de acuerdo con la taxonomía del 
punto cero, ambos tipos de saberes no son contemporáneos en el tiem-
po, aunque seancontemporáneos en el espacio. Recordemos que esa fue, 
precisamente, la estrategiacolonial de Occidente, desde el siglo 
XVIII: el ordenamiento epistémico de las poblaciones en el tiempo. 
(...) Aunque el médico indígena sea contemporáneo del cirujano 
que estudió en Harvard, aunque este último pueda saludarle y 
compartir con él un café, la hybris del punto cero lo clasificará co-
mo un habitante del pasado, como un personaje que reproduce un ti-
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po de conocimiento ‚orgánico‛, ‚tradicional‛, y ‚pre-
científico‛.(CASTRO-GÓMEZ, 2015, p. 81, grifos do autor)7 

Em síntese, para Castro-Gómez (2015), decolonizar a universidade 

significa o favorecimento da transdisciplinariedade, indo além dos pares 

binários que marcaram o pensamento ocidental da modernidade, bus-

cando mudar essa lógica excludente (este ou aquele) por uma lógica in-

clusiva (este e aquele) e o favorecimento da transculturalidade, engajan-

do a universidade em diálogos e práticas com aqueles conhecimentos li-

gados aos povos da Ásia, África e América Latina que foram excluídos 

do mapa moderno das epistemes, por serem considerados míticos, orgâ-

nicos, pré-racionais. Significa também, ampliar o campo de visibilidade 

aberto pela ciência ocidental moderna, dado que esta foi incapaz de abrir-

se, conforme menciona o autor, a domínios proibidos como as emoções, a 

intimidade, o sentido comum, os conhecimentos ancestrais e a corporei-

dade, promovendo uma conjunção epistêmica: ‚Un pensamiento integrati-

vo en el que la ciencia occidental pueda ‘enlazarse’ con otras fromas de 

produción de conocimientos, con la esperanza de que la ciencia y la edu-

cación dejen de ser aliados del capitalismo posfordista‛(CASTRO-

GÓMEZ, 2015, p. 82, grifos do autor)8. 

Considerações finais 

As proposições sobre a decolonização da universidade proposta 

por Castro-Gómez, são fundamentais para problematizarmos sobre o in-

gresso e a permanência dos povos indígenas no ensino superior brasilei-

ro. Compreendemos que a efetivação das cotas afirmativas, dependem, 

                                                           
7 ‚(...) A ideia de que a diversidade possa gerar espaços em que as distintas formas de pro-
duzir conhecimento – digamos entre a medicina indígena e a medicina tradicional – possam 
coexistir, é, no momento, uma utopia, devido a taxonomia do ponto zero, ambos os tipos de 
saberes não são contemporâneos no tempo, ainda que sejam contemporâneos no espaço. 
Recordemos que essa foi, precisamente, a estratégia colonial do Ocidente, desde o século 
XVIII: o ordenamento epistêmico dos povos no tempo. (...) Ainda que o médico indígena se-
ja contemporâneo do cirurgião formado em Harvard, ainda que este último possa cumpri-
mentá-lo e compartilhar um café, a hybris do ponto zero o classificará como um habitante do 
passado, como um personagem que reproduz um tipo de conhecimento ‘orgânico’, ‘tradi-
cional’ e ‘pré-científico1’‛ (Tradução nossa). 
8 ‚Um pensamento integrativo, em que a ciência ocidental possa unir-se com outras formas de 
produção de conhecimento, com a esperança de que a ciência e a educação deixem de ser a-
liados do capitalismo pós-fordista‛ (Tradução nossa). 
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dentre outros elementos, de um processo de rompimento com a colonia-

lidade, e por um processo contínuo de decolonialidade, onde o diálogo e 

a postura receptiva aos conhecimentos originários podem ser um primei-

ro passo para a construção de uma universidade transcultural, como a-

firma Castro-Gómez, um local no qual a diversidade permita o diálogo 

de saberes entre diferentes formas de produzir conhecimento. 

Como a universidade pode ser um espaço de desconstrução de su-

balternidade e afirmação das identidades indígenas, se não reconhece o 

ser e os saberes desses povos? Apesar da grande dificuldade em operar 

mudanças epistemológicas que valorizem as identidades, as histórias, os 

saberes e as culturas indígenas, por outro lado, a entrada e a resistência 

dos povos indígenas no espaço universitário, que é marcadamente oci-

dental e colonial, também pode colaborar para um processo de decoloni-

zação da universidade, para que a universidade olhe para si e faça uma 

reflexão sobre suas práticas e seu papel social. 

Nesse sentido, acreditamos que é importante trabalhar na tese com 

a temática da educação superior dos povos indígenas na Região Oeste de 

Santa Catarina, como uma das formas de suscitar o respeito e o reconhe-

cimento às referências culturais indígenas, valorizar a diversidade, visibi-

lizar a presença indígena nas universidades, modificar o cenário de des-

valorização, preconceitos, estereótipos, violências físicas e simbólicas que 

os povos indígenas enfrentam na Região. Embora concentre a maior parte 

da população indígena do estado catarinense, e tenha atualmente, em su-

as duas maiores universidades, em torno de 120 estudantes indígenas, 

encontramos apenas um estudo voltado à educação superior dos povos 

indígenas na Região9. 

Ademais, acreditamos que o questionamento sobre a supremacia 

do pensamento ocidental moderno e a abertura da universidade ao pen-

samento de outras ontologias, epistemologias, narrativas e saberes, tor-

nando-a mais diversa, epistêmica e culturalmente, pode nos ajudar a en-

                                                           
9De acordo com um levantamento no Banco de Teses e Dissertações da Capes, bem como no 
Google Scholar, encontramos apenas a dissertação intitulada ‚Política de acesso e perma-
nência à universidade para os indígenas a partir da lei de cotas‛, de Eliane Gomes, do Mes-
trado Profissional em Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais, da Universidade Comunitária 
da Região de Chapecó, de 2015. 
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frentar novos e velhos problemas, pós-modernos e pós-coloniais, que a-

tingem a todos, índios e não índios. 
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POLÍTICAS E OLHARES DE EXCLUSÃO OU DE REVANCHE? NOTAS 

SOBRE ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ATO INFRACIONAL COMO 

SUJEITOS DE DIREITOS NO BRASIL 

Cristiane Dameda 

Lucas Guerra da Silva 

Irme Salete Bonamigo 

Myriam Aldana Vargas Santin 

Márcia Luiza Pit Dal Magro 

Introdução: que sujeitos e que direitos? 

Pensar em direitos humanos implica em reconhecê-los como fun-

damentais a qualquer sujeito, independente de raça, gênero, sexualidade, 

credo, idade ou opinião política. É pensar na dignidade humana com ba-

se nos princípios de igualdade e liberdade. Direitos esses construídos his-

toricamente, envolvendo diversos atores sociais mundiais e também lati-

no-americanos e que é, segundo Frasseto, Costa e Correia (2015), uma 

conquista para a humanidade, pois se torna uma possibilidade de asse-

gurar uma vida digna a todas as pessoas. Desse modo cabe refletir que 

olhares são estabelecidos para com os adolescentes/jovens em situação de 

ato infracional no Brasil, pela sua importância estratégica enquanto país 

com o desenvolvimento de bases constitucionais, políticas sociais e defesa 

de direitos reconhecidamente avançadas. Ainda que abaladas, e com no-

vas tentativas de abalo diariamente, no contexto pós-golpe em que fomos 

submersos. 

Estabelecendo um olhar histórico verifica-se que a Declaração Uni-

versal dos Direitos Humanos emergiu imediatamente após a Segunda 

Guerra Mundial, que destruiu muitos países e traçou políticas legítimas 

de eliminação de muitas vidas em nível global, e por isso sentiu-se a ne-

cessidade de uma declaração de paz e de direitos universais que serviri-

am de base inclusive para nossa Constituinte, e para práticas científicas e 

profissionais calcadas naquela ética (CRP-SP, 2012). No Brasil a luta das 

mulheres, LGBTs, estudantes, negros, indígenas entre outros, alavanca-

das principalmente pelas lutas dos operários, visavam o reconhecimento 
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dos direitos das minorias de forma a contemplar as especificidades dos 

grupos. Assim, a Constituição brasileira de 1988 se firma, de acordo com 

Kleba (2014), Pires (2011) dentre outros autores, como um avanço dentro 

da cultura ético-política de nosso país, quando propõe condições para o 

aprofundamento de discussões e ampliações de mobilizações sociais, a-

lém de estar voltada para garantir a construção de uma cultura em defesa 

dos direitos humanos, afirmando a heterogeneidade e a pluralidade co-

mo valores nacionais. 

O reconhecimento de que criança e adolescente estão numa fase 

peculiar de desenvolvimento e que devido a isso precisam ser protegidos 

e estimulados, consagra-se com a Declaração Universal dos Direitos da 

Criança em 1959 e se fortalece com Convenção sobre os Direitos da Cri-

ança em 1989, demarcando a necessidade de os países criarem políticas 

especiais e mecanismos que definissem tal público como prioridade nas 

ações (CRP-SP,2012). Frasseto, Costa e Correia (2015) destacam que ao 

ampliar a visão de crianças e adolescentes como cidadãos e cidadãs, a 

preocupação com suas condições materiais deixa de ser uma questão de 

filantropia. A criança ou o/a adolescente deixa de ser meramente objeto 

de intervenção estatal e se torna sujeito de direito protegido/a como uma 

obrigação do Estado. 

Com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA promulgado 

pela Lei nº 8.069/90 (Brasil, 1990) declara-se que o Estado, a sociedade e a 

família são responsáveis pelas crianças e adolescentes, garantindo-lhes 

direitos básicos como alimentação, saúde, a educação, ao lazer, a moradi-

a, a cultura e, direito a integridade, ao respeito, à liberdade, ou seja, direi-

to à vida. Dessa maneira o ECA reafirma a doutrina da proteção integral. 

(...) as crianças e adolescentes têm direitos previstos para todos os 
seres humanos, porém contam com direitos específicos por sua 
condição de ser crianças e adolescentes, que merecem proteção di-
ferenciada tendo em vista que são mais vulneráveis que os adultos 
justamente por estarem em desenvolvimento. (FRASSETO; 
COSTA; CORREIA, 2015, p. 19) 

Nesse sentido Sposato (2010) destaca que ao pensar os direitos 

humanos é preciso pensar em correlação com as singularidades de um 

segmento populacional, nesse caso as especificidades das adolescências e 
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juventudes1. Para tanto, a autora infere que por não perfazer esse olhar 

criterioso ao público e tratar a população de forma universal, historica-

mente as políticas públicas não reconhecem as necessidades, os protago-

nismos e as lutas alavancadas pelos/as jovens e, por consequência propi-

ciam a invisibilidade dos/as mesmos/as e das demandas juvenis. Conso-

ante Paiva e Oliveira (2015), Frasseto, Costa e Correia (2015) inferem que 

a população juvenil atualmente é alvo ou perpetradora de situações de 

violência, o que corrobora com os escritos de Waiselfisz (2014) quando a-

firma que os homicídios são hoje no Brasil a principal causa de morte de 

jovens de 15 a 29 anos. Entretanto sustenta o autor que a juventude não é 

a grande produtora de violências, a juventude é em si o resultado, o espe-

lho da sociedade. E se esse é o espelho de sociedade que apresentamos 

enquanto Brasil ao cenário latino-americano e mundial, devemos repen-

sar quais são os olhares que depositamos sobre tal problemática. 

Marginalidade, vícios e perigo para alguns olhares; violações de direi-

tos para outros 

Coimbra (2003) descreve que as teorias europeias racistas e eugêni-

cas do século XIX condenaram as misturas raciais e julgavam que a misé-

ria era advinda da falta de vontade para o trabalho de algum modo gené-

tico e vindo da natureza a partir de marcadores de diferenças. Para esse 

olhar, o pobre era considerado ‚naturalmente‛ – no sentido de natureza – 

sem moral e, portanto, ‚naturalmente‛ perigoso. Por consequência para 

esses olhares, o sujeito nascido no ambiente de pobreza era certamente 

descendente de pais desvirtuosos e seriam certamente potenciais crimi-

nosos/as. O movimento higienista adveio como uma prática saneadora e 

civilizatória que pretendia eliminar a pobreza, a negritude e os vícios. Pa-

ra isso, expõem Coimbra (2003) e Zamora (2008), as crianças e adolescen-

tes pobres eram retirados do convívio familiar e colocados nos ‚reforma-

                                                           
1Coimbra e Nascimento (2015) utilizam os termos no plural como forma de compreender 
que não existe uma essência do que é ser adolescente ou jovem, e sim contextos e relações 
que o produzem. Salientam as autoras que adolescência e juventude muitas vezes são to-
madas como sinônimos e propõem elas que essas noções precisam ser desagregadas de con-
ceitos identitários fechados, marcadas por modelos e preconceitos e que, portanto, há a ne-
cessidade de transvalorar, não definir sujeitos a priori e sim focar na processualidade. Nes-
ses termos, a adolescência é compreendida pelas legislações como período dos 12 aos 18 a-
nos incompletos e pela abordagem demográfica adotou-se juventude como grupo de 15 a 24 
anos. (SPOSATO 2010). 
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tórios‛, onde muitas vezes viviam sob condições precárias e sob violência 

em nome de uma disciplinarização para o trabalho. 

Frasseto, Costa e Correia (2015) sustentam que ser um objeto de 

proteção do Estado dava o poder a esse de efetivar internações irregula-

res afastando as crianças da família com a justificativa da proteção. Essa 

baseada no Código de Menores criado em 1927, a qual enfatizava a res-

ponsabilidade individual sobre o ato e utilizava o ‚(...) termo ‘menor’, a-

plicado não para designar menores de idade de quais classes sociais, mas 

apenas para diferenciar um determinado segmento: o pobre‛ 

(COIMBRA, 2003, p. 28). É importante salientar qual o lugar do ‚menor‛. 

A segregação social e espacial não é aistórica. Avritzer (2012) afirma que 

o movimento higienista também tinha como objetivo limpar os centros 

urbanos, assim as pessoas em situação de pobreza foram ‚despachadas‛ 

para áreas periféricas da cidade, sem acesso aos direitos por via das polí-

ticas públicas, aos bens e impedindo a ascensão a outros diferenciados 

modos de vida. 

Essa prática perpassa gerações – assim como a pobreza –, e propi-

cia uma imagem da periferia associada à marginalização, um lugar de fal-

ta, de pessoas descomprometidas, ociosas e desqualificadas – e, ainda, 

como um lugar perigoso, destaca Zamora (2008). Esta visão determinista 

e estigmatizada produz práticas assistencialistas e preconceituosas tanto 

quanto inviabiliza a produção de sujeitos autônomos, protagonistas de 

sua existência – ideário que impede os/as próprios/as adolescentes reco-

nhecerem as riquezas locais, para os afetos circundantes, para as singula-

ridades e sujeitos potentes que existem nas comunidades distantes do 

que se denomina centro urbano. Entendamos esse movimento de dico-

tomização – de um lado os pobres e de outro os ricos – para pensar o 

quanto a desigualdade social define a vida das pessoas. É tamanha a 

magnitude que precisamos considerar esse um fenômeno cosmopolita. 

(...) a exclusão opera na vida dos adolescentes e jovens brasileiros 
privações de caráter estrutural e na forma de abandono social, re-
vela-se na omissão das políticas públicas, na homogeneização da 
percepção oficial da juventude que se caracteriza pela debilidade 
no enfoque de gênero, cultura, etnia, residência rural e estrato eco-
nômico e, por consequência, na inexistência de oportunidades efe-
tivas de inclusão social. (SPOSATO, 2010, p. 181) 
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Neste contexto, os/as adolescentes e jovens acabam por ser ‚engo-

lidos/as‛ por esse meio e, reafirmam práticas e ideias ao encontrar no ato 

infracional um modo de fazer parte do mundo globalizado desenhado 

pelo mercado financeiro, produção de desejo essa nada diferente daque-

les que tem condições de acesso. A grande questão se torna, portanto, o 

acesso desigual. O ato infracional emerge muitas vezes como uma manei-

ra de obter bens de consumo, de o/a próprio/a adolescente/jovem ser re-

conhecido/a pelos pares por enfrentar dispositivos de segurança e adqui-

re respeito da sociedade pelo viés do medo. Transversal a isso está o mer-

cado ilícito de mercadorias, de armas, de drogas e consequentemente a 

possibilidade de um trabalho remunerado numa situação paralela aos 

contratos sociais, e muitas vezes mais eficaz na produção de encontros 

potentes com as possibilidades de acesso. Incumbe pensar: seria essa uma 

maneira de ter acesso ao que lhes é enfim de direito, ao menos nos termos 

constitucionais, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e mesmo em 

pactos internacionais como a própria Declaração Universal de Direitos 

Humanos? 

Apesar dos preconceitos, das práticas autoritárias, racistas e puni-

tivas, do controle exercido pelo ostensivo policiamento e também pela 

mídia local, olhares desestigmatizantes, concepções mais amplas e novos 

modos de agir em relação ao/as adolescentes autores/as de ato infracional 

vem gradativamente sendo desenvolvidos pelas políticas públicas. 

Da punição à defesa: um processo desafiador de revanche 

Conforme já descrito, o ECA (Brasil, 1990), tornou-se o marco para 

uma possível transformação do modelo punitivo para uma prática mais 

humanitária e educadora em relação ao adolescente em situação de ato 

infracional. Juntamente com este Estatuto surgem os Conselhos dos Di-

reitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) para formular políticas 

públicas em relação a esse público, definindo juntamente com outros po-

deres, a alocação derecursos orçamentários bem como estabelecer crité-

rios para fiscalizar e controlar a execução. 

Ainda mais recente, o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e 

do Adolescente (SGDCA) de 2006 foi criado para integrar uma rede de 

atores em favor de um trabalho depromoção, defesa dos direitos e o con-

trole social para a efetivação desses direitos. Decorrenteurge o Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, instituído pela Lei 
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Federal 12.594/2012 (Brasil, 2012), que adveio para reafirmar a natureza 

pedagógica da medida socioeducativa, estabelecendo diretrizes de cunho 

intersetoriais. 

Tendo em vista o princípio da proteção integral, o atendimento 

conjunto de diversos órgãos públicos e, em caráter suplementar, com a 

possibilidade de atuação com entidades não-governamentais, as institui-

ções que o recebem devem ‚(...) assegurar aos adolescentes que infracio-

naram oportunidade de desenvolvimento e uma autêntica experiência de 

reconstrução de seu projeto de vida. Dessa forma, esses direitos estabele-

cidos em lei devem repercutir diretamente na materialização de políticas 

públicas e sociais que incluam o adolescente em conflito com a lei‛ 

(BRASIL, 2012, p. 16). 

Pensar o/a adolescente ou jovem em situação de ato infracional no 

Brasil é na realidade produzir a verificação de em que medida seus direi-

tos já foram violados. Não há políticas preventivas, não há operação sufi-

ciente de espaços acolhedores da pluralidade de demandas, talentos e 

habilidades para absorver crianças e adolescentes no Brasil, de modo que 

o acesso a essa realidade é um evidente privilégio. Temos que estabelecer 

olhares que reflitam de que modo podemos contribuir na construção do 

acesso a serviços dignos de saúde, de permanência ou retorno para a es-

cola, de restabelecer o direito de cidadão para produzir a documentação 

pessoal, conhecer leis, seus direitos, e também de fortalecimento dos vín-

culos familiares e integração à sociedade por meio de projetos sociais. 

Nesse sentido, com a possibilidade alteração da redação do art. 228 

da Constituição Federal sobre a imputabilidade penal do maior de dezes-

seis anos pela Proposta de Emenda Constitucional Nº 171 (PEC 171/93), 

que pretende diminuir a maioridade penal de 18 para 16 anos, e em geral 

remonta ao debate conservador e fundamentalista, observa-se um retro-

cesso nos direitos fundamentais dos/as adolescentes e jovens, já que ao 

nosso olhar é muito evidente que em geral uma infração cometida por 

adolescente tem presente um histórico de violações de direitos constitu-

cionalmente e internacionalmente garantidos. A proposta de diminuição 

da maioridade penal como debate no Brasil surgiu logo após a aprovação 

do Estatuto da Criança e do Adolescente e parece apontar a insatisfação 

de alguns legisladores em relação ao fim Código de Menores de 1979 e do 

regime estritamente punitivo. Paiva e Oliveira (2015)afirmam que as con-

cepções tradicionalistas, conservadoras e enviesadas sobre a perpetuação 
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da violência, apoiadas no sensacionalismo midiático traduzem a ideia 

construída historicamente de que a juventude é ‚naturalmente‛ violenta 

e cria discursos de que a única maneira de superar o fenômeno da violên-

cia é com práticas punitivas e com o encarceramento dos adolescentes. 

Nessa perspectiva Bonamigo et al. (2011) e Nascimento (2014) sus-

tentam que a crescente exposição e ênfase dada pelas mídias nacionais e 

principalmente locais sobre atos infracionais cometidos pelos adolescen-

tes produzem sensacionalismos, discursos vazios e também sentimentos 

de insegurança na população, que por consequência clama pelo confina-

mento dos adolescentes autores de atos infracionais sem necessariamente 

refletir a rede que produz esse adolescente e o ato. A partir desse ponto 

de vista, deve-se questionar se as necessidades desse segmento popula-

cionais estão sendo olhadas. ‚A essencialização e a invisibilização desses 

segmentos fazem que a condição de ser adolescente e jovem no Brasil seja 

experimentada a partir de situações extremamente hostis e violentas‛ 

(SPOSATO, 2010, p. 185). 

Utilizando-se das noções de produção de subjetividade de Guattari 

e Deleuze, se entende que o adolescente autor de ato infracional não o é 

em essência, evidentemente, mas sim um sujeito que também tem sua 

subjetividade produzida por um contexto político, histórico e social múl-

tiplo, pela mídia e outros equipamentos coletivos que estão interconecta-

dos na sua ‚fabricação‛. Cabe refletir que as políticas públicas também 

precisam ser vistas como produtoras de subjetividades. Nota-se que as 

políticas e legislações queminimamente garantem a proteção das crianças 

e adolescente inclusive autores de ato infracional são recentes e devido a 

isso as práticas estão em constante processo de readequação, inclusive na 

tentativa de pactuação/integração com outras políticas, pois até então, a 

Política de Assistência Social têm se encarregado da observância da res-

ponsabilização do ato infracional e do acompanhamento, contribuindo 

para o acesso a direitos e para a tentativa de ressignificação da vida por 

parte desses/as adolescentes. Todavia, 

(...) não basta dispor de instrumentos jurídicos para a proteção dos 
direitos humanos, é preciso efetivamente concretiza-los. Para isso, é 
preciso vontade e ação dos poderes constituídos, e de cada pessoa 
que compõe a sociedade, a partir de uma prática que respeite os di-
reitos do outro, construída necessariamente, no reconhecimento 
das diferenças, na convivência, nos ambientes da família, da mora-
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dia, do trabalho e da vida pública.(FRASSETO; COSTA; CORREIA, 
2015, p. 14) 

Dessa maneira, garantir a promoção e defesa dos direitos de crian-

ças e adolescentes é uma tarefa intersetorial e transversal às políticas pú-

blicas, e produz uma revanche contra todo o aparelhamento que visa 

qualificar os/as adolescentes em situação de ato infracional meramente. 

Há a necessidade de estabelecer conexões entre pessoas, leis, programas, 

estabelecimentos – os chamados atores (e poderíamos brincar, atrizes) – 

para a realização de um trabalho efetivo. ‚(...) atuar em direção de um 

outro projeto de sociedade em que haja aaplicação de um padrão igual 

para a totalidade de indivíduos‛ (PAIVA, 2015, p. 52). Conhecer as ado-

lescências, as juventudes, negando concepções preconceituosas e redu-

cionistas é o primeiro passo para avançar no campo das políticas juvenis 

e na garantia de direitos, uma vez que isso produz novos olhares para as 

demandas prevenindo violações. Olhares verdadeiramente de revanche. 

Considerações e reflexões 

A pesquisa ‚Adolescência e ato infracional: cartografia de proces-

sos de subjetivação de adolescentes em medida de liberdade assistida‛ 

(DAMEDA, 2017) aponta e reforça o panorama dado: ‚As teorias, os dis-

cursos menoristas, as práticas punitivas ou burocratizadas, a omissão das 

políticas públicas produzem adolescentes em situação de ato infracional‛; 

bem como analisa que ‚Tais adolescentes estão inseridos em um contexto 

ao mesmo tempo local e global e, por isso, também são envolvidos naqui-

lo que os produzem pelo poder do capital‛ (DAMEDA, 2017, p. 192-193). 

No caso dos serviços que atuam junto de adolescentes em situação de ato 

infracional fica evidente, por exemplo, que ‚Há sutilmente uma busca pe-

la ‘estruturação da família’, e se usa de uma identidade adolescente como 

algo homogêneo para o estabelecimento de práticas (bitoladas) que bus-

cam adolescentes que se enquadrem nos moldes ditados pela sociedade‛ 

(DAMEDA, 2017, p. 193). A situação da teoria que lê sujeitos sociais, pe-

netra fortemente os imaginários culturais e também pessoais, eternamen-

te produzindo adolescentes em situação de ato infracional – que serão 

individualmente responsabilizados por qualquer que seja a conduta ‚ile-

gal‛, mas que na verdade é reveladora de uma série de violações de direi-

tos que podem ser generalizados e facilmente percebidos a partir das di-

versas desigualdades sociais vivenciados no Brasil, calcadas nos modos 
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de produzir exclusão a partir do controle de acesso de determinados es-

paços ainda de privilégios de um determinado grupo social em detrimen-

to de outro marcado por características de raça e etnia, gênero e com en-

dereço definido: a periferia. 

O papel da disciplinarização e do ‚encaminhamento‛ ao molde so-

cial também deve ser problematizado, pelas possibilidades ambíguas do 

seu desenvolvimento: 

força-se o sujeito a aceitar oportunidades (uma adequação a um 
papel social já estabelecido e/ou uma nova experimentação?); exi-
ge-se o retorno à escola (uma disciplinarização dos corpos e/ou 
uma possibilidade de outras experiências?); requer a emissão car-
teira de trabalho (adequação ao ideário de que o trabalho lhe pro-
porcionará responsabilidades e disciplinas e/ou possibilidade de 
acessar direitos?). Enfim, o questionamento contribui para alguns 
cuidados necessáriosnuma situação que visivelmente manifesta a 
desresponsabilização do Estado e transferência e culpabilização do 
sujeito de aderir para ascender socialmente. (DAMEDA, 2017, p. 
193) 

No entanto, também se apontam trajetos possíveis para a ressigni-

ficação do cenário dado. (1) Produção de novas estratégias e agenciamen-

tos que produzam rotas de fuga aos conceitos pré estabelecidos hegemo-

nicamente acerca da ‚adolescência‛ ou ‚juventude‛; (2) Empoderamento 

dos atores – e atrizes – sociais a partir da valorização da singularidade da 

rede que permeia sua vida, em que constam para além de políticas públi-

cas, serviços, programas sociais, etc., também toda uma rede afetiva e 

significativa para tais adolescentes como amigos, tecnologia, drogas líci-

tas e ilícitas, produção de desejo de consumo, entre outras; e, (3) Ouvir as 

vozes protagonistas de suas experiências para pensar as estratégias ado-

tadas (DAMEDA, 2017). 

Por fim, entendemos que a construção de um histórico que buscou 

localizar crianças e adolescentes como sujeitos de direitos dentro de uma 

perspectiva das garantias dos direitos humanos fundamentais dentro de 

um movimento global e latino-americano de compreensão ainda encontra 

barreira na superação de conceitos que operam a partir de discursos e 

práticas especialmente quando há rompimento da ‚norma social‛ por 

parte de adolescente em situação de ato infracional. Os discursos para 

com esses/as adolescentes se endurece, e olhares de exclusão e eliminação 

aparecem na condução das próprias compreensões das potencialidades 
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da vida dos sujeitos por profissionais que deveriam garantir a defesa ir-

restrita de direitos. 

Há um claro desafio posto para qualificar quais são as possibilida-

des alçadas a alguns adolescentes em detrimento de outros. Há também 

uma necessidade de revanche contra os antigos modelos que ainda ope-

ram, e as políticas devem refletir o conteúdo de mudança, afinal a garan-

tia de direitos nunca é a manutenção de olhares discriminatórios e fun-

damentados em discursos de ódio e de terrorismo social – para que o 

Brasil siga sendo um exemplo no contexto latino-americano de eficiência 

política a partir de uma legislação reconhecida como das melhores e mais 

complexas no enfrentamento de desigualdades sociais, enfrentamento de 

privilégios, e proteção e defesa de direitos. Há posto o desafio de repre-

sentar uma revanche contra o modelo genérico de compreensão de fenô-

menos adolescentes e juvenis, para que se adotem outras práticas, para 

que o discurso acompanhe a performance de execução das políticas pú-

blicas no estabelecimento de novas redes. 
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A TRANSMODERNIDADE COMO AGENTE DESCOLONIZADOR DOS 

DIREITOS HUMANOS E DA DOMINAÇÃO DO GÊNERO, NA BUSCA 

PELA REDUÇÃO DO ENCARCERAMENTO FEMININO 

Brenda Debona Soldatelli 

Maria Aparecida Lucca Caovilla 

Introdução 

Mesmo existente no cotidiano social há muitos séculos, o encarce-

ramento dasmulheres, é uma questão pouco estudada academicamente, 

mas que necessita de umaatenção especial, em razão do considerável 

aumento no número de aprisionamentosfemininos ou do envolvimento 

de mulheres com a criminalidade (ESPINOZA, 2016). 

Segundo os dados do último Infoen, em 2018 no Brasil, havia 

42.355 mulheres privadas de liberdade. O Estado que mais aprisiona mu-

lheres, é o de São Paulo (15.104 presas), seguido por Minas Gerais (3.279 

presas) e depois pelo Paraná (3.251 presas) (INFOPEN, 2018). 

Aprisãofeminina, instituída pela sociedade patriarcal, surge como 

um mecanismo de manutenção do controle e da dominação sobre os cor-

pos, vislumbrando a existência de corpos indisciplinados, para que eles 

voltassem a ser dóceis, úteis e obedientes, ou seja, submissos 

(FOUCAULT, 2014). A submissão desses corpos, exercida dentro do sis-

tema prisional, é uma das consequências do controle histórico-

civilizatório realizado desde o século XVIII, pela Igreja Católica e pela 

Europa moderna (DUSSEL, 2005). 

Embora a dominação dos corpos incivilizados, seja compreendida 

por algunsautores como ultrapassada, ela ainda está presente na estrutu-

ração das sociedades e, poresta razão, é imprescindível a adoção de uma 

nova estrutura social, onde se permita umdebate mais amplo e igualitário 

para acabar, com o enfoque da submissão do gênero. 

Surge, então, o enfoque estabelecido pela transmodernidade, o 

qual busca dar notoriedade social para aqueles grupos e sociedades que, 
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no eurocentrismo moderno foram silenciados e subjugados à condição do 

outro incivilizado (DUSSEL, 2005). 

Diante deste debate, o presente estudo busca analisar se, seria a 

transmodernidade, um meio para romper com o paradigma instituído 

pela visão eurocentrista sobre os direitos humanos e a dominação do gê-

nero e, com isso reduzir o encarceramento feminino? 

Para a solução desta questão, o estudo está composto de quatro se-

ções. A primeira seção norteia o enfoque metodológico da pesquisa. Na 

segunda seção, é analisada a visão eurocentrista e seus efeitos sobre os 

direitos humanos, a submissão do gênero e o encarceramento feminino. 

Na sequência, será analisada a transmodernidade, o que a compõe e lhe 

representa no campo epistemológico e o que ela busca como agente mo-

dificador da visão eurocentrista. Por fim, passa-se à seção das considera-

ções finais, a qual buscará responder o questionamento trazido pela pes-

quisa. 

Metodologia 

A metodologia que orienta o presente estudo, pode ser compreendi-

da como uma pesquisa exploratória, na qual se busca desenvolver, esclare-

cer e modificar conceitos e ideias. São desenvolvidas com o objetivo de 

proporcionar visão geral, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa 

é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado (Gil, 

2008). Utiliza-se o método de pesquisa bibliográfico e documental. 

Para a elaboração foram analisados artigos, teses e dissertações 

publicados na web e legislações relacionadas com o tema. Tem-se este tipo 

de pesquisa, pois opresente artigo é de caráter inovador, ao tempo em 

que, nas buscas realizadas na plataforma Scielo e no Portal de Periódicos 

da Capes, não se teve conhecimento de outro estudo abordando a possi-

bilidade de a transmodernidade romper o paradigma histórico dos direi-

tos humanos e da dominação do gênero como alternativa de reduzir o 

encarceramento feminino. 

O exercício da dominação eurocentrista 

O processo de dominação, ao contrário do que muitos pensam, não 

acompanha a origem histórica mundial. Ele é fruto de um processo, cujas 



222 §Maria Aparecida Lucca Caovilla e Arlene Renk (Organizadoras) 

origens estão embasadasna segunda metade do século XVIII, quando a 

Europa – com suas raízes nas culturas provenientes da Grécia e de Roma, 

era considerada uma cultura periférica e isolada, pelo mundo turco-

muçulmano que controlava política e economicamente as relações exis-

tentes na época – auto intitula-se moderna, ponto de partida, explicação e 

centro de tudo o que acontece no mundo (DUSSEL, 2005). 

Antes desta intitulação, é importante relembrar que os europeus, na 

época do mundo turco-muçulmano, eram considerados indígenas, pois ti-

nham seus modos de existir, pensar e agir, adquiridos através de uma an-

cestralidade que não era considerada centro do mundo. A partir do Renas-

cimento, houve uma universalização do modo de vida dos indígenas euro-

peus e, quando se deparam com essa evolução, não mais se reconhecem 

como indígenas, mas sim como homens, parte fundamental da humanida-

de e, por conta disso, a eles era destinada a missão de civilizar e moderni-

zar os outros seres que não modernos, ou os ‚indígenas atuais‛. A moder-

nidade eurocentrista, acaba sendo esta autonarração dos atores e institui-

ções que, a partir de certo e determinado momento da história, concebe-

ram-se a si mesmos como o centro do mundo (MIGNOLO, 2013). 

A influência de pensamento trazida pelos eurocentristas, era a de 

que seriam proporcionados benefícios para aqueles que realizassem a con-

versão ao cristianismo, à missão civilizadora francesa e inglesa, a partir do 

século XVII, e ao projeto de modernização e desenvolvimento depois da 

Segunda Guerra Mundial e, para a efetivação destes benefícios, acreditava-

se ser necessária a expansão imperial dos Estados europeus sobre o Atlân-

tico e, também, o emprego de violência para a manutenção da ordem, con-

trole e submissão dos povos que precisavam dos benefícios proporciona-

dos pelo eurocentrismo desenvolvimentista (MIGNOLO 2013). 

Esta visão eurocentrista trouxe, acima de qualquer fator desenvol-

vido à época, uma perspectiva segregacionista e separatista, pois seria 

desenvolvido, aquele que ocupasse um lugar diferente e superior à natu-

reza e aos não-humanos e, por esta razão ele poderia dominá-los. A in-

fluência ganha corpo quando, fortalecidos pelo poder exercido pela Igreja 

Católica, os eurocentristas afunilam ainda mais a dicotomia do conceito 

segregacionista para classificar entre o civilizado e o selvagem, o evoluí-

do e o retrógrado, o cristão e o cristianizável, com posses e sem bens, o 

branco e o negro, o homem e os demais – no qual estavam inclusas as 

mulheres, as crianças e os idosos. Neste campo conceitual, seria então de-
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senvolvido e agente dominador, superior a todos os demais que não se 

enquadravam nesta classificação, aquele que fosse homem, branco, cris-

tão, de posses, civilizado, evoluído (LATOUR, 2004). 

Este novo paradigma de dominação, remodelou conceitos, povos, 

grupos, cultura e pessoas e, essas classificações é que permitiam o exercí-

cio do controle sobre os que não se enquadravam e, eram por ela rebai-

xados (Mignolo, 2013). E, nesta estrutura de domínio sobre o processo de 

desenvolvimento social, a visão eurocentrista passa a instituir limites so-

bre o conhecimento, a sociedade e o homem, bem como o exercício e or-

ganização da sociedade, inclusive na produção de governos e leis. Esta 

estrutura se justificava ainda mais, quando aplicava o uso de violência – 

física, psicológica, moral – sobre os grupos em que se buscava o controle. 

Quando efetivamente questionada a visão eurocentrista, é que os 

atores e vítimas do eurocentrismo conseguem visualizar os efeitos e limi-

tações que ele produziu, e ainda produz, na história da humanidade. 

Dentre esses efeitos, é importante destacar os reflexos decorrentes da ex-

clusão territorial e pessoal, uma vez que, no caso da exclusão territorial, 

‚o tamanho da classe excluída pelo eurocentrismo varia, é claro, com a 

centralidade do país no sistema global, mas é particularmente avassala-

dor na Ásia, África e América Latina‛ (ESCOBAR, 2005, p. 28) e é tão a-

vassalador, porque atribuía a esses outros continentes, como a parte do 

mundo dominada, explorada, encoberta (DUSSEL, 2005). 

Além da exclusão territorial, havia ainda a exclusão pessoal, pois o 

eurocentrismo negava tudo e todos – grupos, povos, pessoas – aqueles 

que não se enquadravam no conceito de homem moderno. Era uma ne-

cessidade evidente a classificação e hierarquização do ser humano, seja 

em razão ao sangue e à pele (nazismo) e quanto ao gênero e à sexualida-

de (patriarcado). Classificar e hierarquizar é um assunto epistêmico na 

construção da colonialidade do poder (MIGNOLO, 2013). 

É importante reconhecer que os efeitos produzidos pelo eurocen-

trismo, ainda são tão devastadores e influentes na sociedade, ao ponto de 

não reconhecerem a possibilidade de diálogo entre os conhecimentos 

produzidos por países, povos ou pessoas que não são consideradas mo-

dernas, na visão eurocentrista. Nesta condição, houve uma significante 

reconfiguração da composição social que acabou afetando as pessoas, 

povos, culturas e lugares. O lugar que cada povo, grupo ou pessoa ocupa, 

exerce importância fundamental na sua formação como ser humano, nas 
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suas relações, na produção de cultura, etnografia e leis. A partir do mo-

mento em que o eurocentrismo rompe esses conceitos e institui como ser 

humano apenas um padrão de pessoa, povo ou grupo, ele retira dos que 

são excluídos, o seu lugar, o seu conhecimento local, a suaterritorialida-

de, o seu sentimento de pertencimento e a sua igualdade com os demais, 

pois se rompem igualdades e se ampliam desigualdades. 

Assim, os que habitam nestas limitações impostas pelo eurocen-

trismo moderno colonial, mais cedo ou mais tarde sentem o peso desta 

diferenciação e iniciam uma caminhada fundamentada em fazer dialogar 

os conhecimentos provenientes dos grupos excluídos e, também para que 

se estimule a produção de alternativas, as quais rejeitem as separações 

trazidas pelo eurocentrismo (LATOUR, 2004). 

Uma vez adquirida esta emancipação de pensamento, há uma e-

mancipação do pensamento de mudança, pois se descobre a dignidade 

do outro, que foi negado pelo eurocentrismo (Dussel, 2005). Daí a neces-

sidade de uma transição paradigmática que permite novas formas de 

pensar sobre o problema de regulação e emancipação social, na qual se 

busca a libertação dos oprimidos pelo pensamento de dominação até en-

tão exercido (ESCOBAR, 2005). 

Neste sentido, serão analisadas duas formas de emancipação do 

pensamento eurocentrista. A primeira foi com relação à submissão do 

gênero, através dos movimentos feministas e teve início no século XX. Já 

a segunda, com traços muito recentes, fixados neste século, tratam da ne-

cessidade de descolonização dos direitos humanos, para reconhecer um 

direito humano latino-americano. 

Reivindicando os mesmos direitos que eram conferidos aos ho-

mens, as mulheres iniciam a sua emancipação, através da integração ao 

movimento feminista para a conquista, principalmente, de espaço social, 

participação civil, acesso ao estudo, trabalho, propriedade e, consequen-

temente, participação na espera pública da sociedade (PORTO-

GONÇALVES, 2011). 

Neste sentido, os movimentos feministas podem ser compreendi-

dos como compostos por três fases, as quais foram denominadas de ‚on-

das‛. A ‚primeira onda‛ ocorreu no final do século XIX e início do XX, 

teve a sua influência inicial, principalmente no próprio continente euro-

peu, na América do Norte e em outros países, os quais eram impulsiona-
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dos pela ideia de ‚direitos iguais à cidadania‛, em outros termos, a i-

gualdade entre os sexos (PISCITELLI, 2009). 

As manifestações contra a discriminação feminina ganharam visi-

bilidade através do movimento das sufragistas, as quais buscavam esten-

der o direito do voto às mulheres. O sufragismo, passou a ser reconheci-

do, como a primeira onda do feminismo (LOURO, 1997). Além destas 

reivindicações, as feministas buscavam a criação de leisiguais para ho-

mens e mulheres, acesso à educação e a possibilidade de ter posses e bens 

(PISCITELLI, 2009). 

Já na ‚segunda onda‛ – que se inicia no final da década de 1960 –, 

além das preocupações sociais e políticas, as reivindicações se voltarão 

para as construções propriamente teóricas e será engendrado e problema-

tizado o conceito de gênero (LOURO, 1997). É nesta fase que a categoria 

‚mulher‛ foi desenvolvida pelo feminismo, em leituras segundo as quais, 

a opressão das mulheres teria relação direta com questões que vão além 

daquelas estabelecidas pela classe e raça, e que por sua vez acabavam a-

tingindo todas as mulheres e consolidando o desenvolvimento do pró-

prio conceito de feminismo (PISCITELLI, 2009). 

A ‚terceira onda‛ emana de um contexto de críticas das mulheres 

negras dos Estados Unidos da América e do ‚terceiro mundo‛, pois elas 

começaram a criticar o posicionamento de identidade e a afirmar que a 

posição social e política que elas ocupavam, as tornava ainda mais dife-

rentes das mulheres brancas e de classe média. Acreditava-se a partir da-

quele momento, que às mulheres negras e pertencentes ao terceiro mun-

do, os efeitos dominadores do eurocentrismo sobre os seus corpos, era 

muito mais agressivo e classificador (PISCITELLI,2009). 

É evidente que os movimentos sociais não foram suficientes para 

acabar com os efeitos provocados pelo eurocentrismo às mulheres. Con-

tudo, ao buscar acesso a espaços destinados aos homens, acabam ingres-

sando na criminalidade feminina. 

O crescimento da criminalidade feminina com a imersão da mu-

lher em espaços que historicamente eram destinados aos homens, é expli-

cado pelos teóricos do tema como consequência de diversos fatores, den-

tre os quais destacam-se: a inserção, ou busca pela inserção, da mulher no 

mercado de trabalho e na sociedade com maior participação – seja políti-
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ca ou social –, alteração das composições familiares, bem como nas rela-

ções existentes de gênero (AMORIM; COTRIM, 2015). 

Os críticos contemporâneos, relacionam diretamente o desenvol-

vimento da criminalidade feminina com os movimentos feministas 

(ESPINOZA, 2016), em razão de o aumento da criminalidade feminina ter 

ocorrido após a emancipação e rompimento do pensamento eurocentrista 

de dominação do gênero. 

Uma vez inseridas na criminalidade, as mulheres encarceradas, pa-

ra ‚quitar sua dívida com a justiça‛, acabam sendo expostas a estas con-

dições e riscos desumanos. As condições existentes nas prisões, são de 

superlotação e ociosidade que, acrescidas da falta de água, luz e local a-

propriado para fazer as necessidades biológicas, obrigam aspresas a con-

viverem com lama, fezes, ratos e outras presas. Essa situação, acaba de-

saguando em uma condição de total violação dos direitos humanos e, 

consequentemente, de desrespeito à dignidade humana das mulheres 

privadas de liberdade (MODESTI, 2013). 

Neste sentido, além da exclusão proveniente do gênero, acaba exis-

tindo uma violação direta aos direitos humanos estabelecidos pela Decla-

ração Universal dos Direitos Humanos. Ocorre que, quando se analisa a 

didática abordada pelos Direitos Humanos, se compreende que eles tam-

bém são instituídos com fundamentos relacionados na visão eurocentris-

ta e que, por sua vez, a perspectiva de romper com os efeitos provocados 

pelo eurocentrismo ao conceito e aplicação dos direitos humanos, tam-

bém pode ser analisada como uma forma de emancipação do pensamen-

to historicamente reproduzido para a promoção de determinado grupo 

privilegiado. 

Primeiramente, ‚(...) é necessário ter consciência de que os direitos 

humanos, não formam um conjunto de regras e que seus conteúdos não 

são construídos de pronto‛ (MODESTI, 2013, p. 59). Assim, ‚(...) qualquer 

conceito possui uma história que necessita ser retomada e reconstruída, 

para que possa conceber a evolução e, compreender o seu sentido‛ ( 

SARLET apud MODESTI, 2013, p. 66). 

Direitos humanos foram durante um longo período de tempo, a-

presentados apenas como um desdobramento natural do pensamento li-

beral e das lutas políticas europeias da Modernidade. A principal caracte-

rística atribuída à concessão destas prerrogativas, é a oferta de benesses a 
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indivíduos, por meio da concessão de direitos decorrentes da autonomia 

e do exercício do livre-arbítrio, tudo isso desde que exercido por aqueles 

que contenham racionalidade. Segundo esta concepção, os direitos hu-

manos são considerados um projeto moral, jurídico e político criado na 

Modernidade Ocidental e que, depois de ter sido suficientemente desen-

volvido e amadurecido, foi exportado ou transplantado para o resto do 

mundo. Como consequência, as origens dos direitos humanos têm pouco 

ou nada a ver com a história e a racionalidade dos povos não ocidentais 

(BRAGATO, 2014). 

Neste sentido, a história diverge quando o assunto é a origem dos 

direitos humanos. Há quem diga que ela decorre do ocidente, fundamen-

tada na Declaração da Independência dos EUA em 1776 e, embora com 

critério protetor exclusivo para o homem, acabou evoluindo e ampliando 

sua base conceitual com os instrumentos normativos seguintes, como a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos DUDH decretada pela ONU em1948. 

Por outro lado, há os teóricos defensores do início conceitual, ter se dado 

apenas com o término da 2ª Guerra Mundial, especificamente com a 

DUDH, em razão de reconhecer como direitos, aqueles inerentes aos se-

res humanos. 

A DUDH elenca no seu artigo 1º a garantia de que: ‚Todos os seres 

humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de 

razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito 

de fraternidade‛. Na sequência, a DUDH idealiza, dentre outras, a prote-

ção do direito à vida e à liberdade (artigo 3º), assegura o direito à saúde, 

bem-estar, inclusive com alimentação e cuidados médicos e, o direito à 

segurança em caso de doença (artigo 25). 

Assim, ‚(...) enquanto o Estado de direito liberal deve ‘não piorar’ 

as condições de vida dos cidadãos; o Estado de direito social deve melho-

rá-las‛ (MODESTI, 2013, p. 77). É neste sentido que, as garantias sociais 

visam melhorias nas condições sociais de vida do povo, buscando legiti-

mar a subsistência, o trabalho e a saúde, assim os direitos humanos e 

fundamentais ‚(...) nascem e se desenvolvem com as constituições nas 

quais foram reconhecidos e assegurados‛ (MODESTI, 2013, p. 104). 

Neste aspecto, a importância do rompimento destes paradigmas 

por completo, está consolidada no fato de que a luta pelos direitos e pelo 

bem-estar integral de um coletivo, considerado como tal o conjunto de 
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seres humanos e não-humanos, realizam a busca por um pluriverso, ou 

seja, um universo constituído por todos os saberes, conhecimentos e seres 

(ARGUETA, 2015). É nesta perspectiva que a transmodernidade é institu-

ída, como se constatará no item a seguir. 

A transmodernidade 

O pensamento descolonial é um projeto epistemológico fundado 

no reconhecimento da existência de um conhecimento hegemônico, mas, 

sobretudo, na possibilidade de contestá-lo a partir de suas próprias in-

consistências e na consideração de conhecimentos, histórias e racionali-

dades tornadas invisíveis pela lógica da colonialidade moderna. Por meio 

de diversos autores cujo pensamento vem ganhando visibilidade nos úl-

timos anos, propõe-se colocar em evidência a dimensão colonial da Mo-

dernidade, a fim de desencobrir a lógica de poder e de exclusão que pode 

ser útil para compreender a dinâmica que os direitos humanos assumi-

ram hoje, como direitos assentados nos princípios da igual dignidade e 

da não discriminação. A partir das categorias da transmodernidade, dis-

cutem-se as inconsistências da concepção histórico-geográfica dos direi-

tos humanos e da submissão do gênero, ao mesmo tempo em que sepro-

cura demonstrar as razões pelas quais o discurso, que situa as suas ori-

gens na Modernidade Ocidental, projetou-se como um discurso hegemô-

nico (BRAGATO, 2014, p. 205). 

O eurocentrismo moderno, na produção de efeitos segregacionis-

tas, classificou a mulher como um ser que, por sua natureza, devia ser 

submisso. O simples fato de ser mulher, não podia enquadrá-la como ser 

moderno e desenvolvido e, por esta razão ela era excluída e reduzida a 

objeto não-moderno, incivilizado. Ela era considerada com um ser irra-

cional e que necessitava de tratamentos diversificados daqueles destina-

dos aos seres humanos modernos. Nesta perspectiva, a mulher também 

acaba sendo excluída das benesses provenientes dos direitos humanos, 

pois só poderiam fazer uso delas, os que eram dotados de racionalidade, 

ou seja, em consequência da visão eurocentrista, a mulher sofreu. 

A tomada de consciência de que se tratava de ato amoderno, per-

mite à mulher emancipar o pensamento de mudança, pois se descobre a 

dignidade do outro, que foi negado pelo eurocentrismo moderno, seja a-

través do reconhecimento da outra cultura, do outro povo, do outro gê-

nero ou de benefício legislativo, enfim, reconhece-se que existem outras 
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produções de conhecimento além daquele proveniente do europeu 

(DUSSEL, 2005). 

Neste cenário, Enrique Dussel defende e trata o pensamento de 

uma ‚Transmodernidade‛. O conceito estrito de ‚transmoderno‛ indica 

essa novidade radical que significa o surgimento da exterioridade, da al-

teridade, do sempre distinto, de culturas universais em desenvolvimento, 

mas que respondem a partir de outro lugar, do ponto de sua própria ex-

periência cultural, portanto capaz de responder com soluções completa-

mente impossíveis para a cultura moderna única. transmodernidade in-

dica todos os aspectos que se situam ‚além‛ das estruturas valorizadas 

pela cultura eurocentrista moderna, e que atualmente estão em vigor nas 

grandes culturas universais não europeias e foram se movendo em dire-

ção a uma utopia pluriversal (DUSSEL, 2015). 

O diálogo intercultural deve ser transversal, ou seja, deve partir de 

outro lugar, para além do mero diálogo entre eruditos do mundo acadê-

mico ou institucionalmente dominante. Deve haver um diálogo multicul-

tural que não pressupõe a ilusão de simetria inexistente entre as culturas 

(DUSSEL, 2015). Neste sentido, não há uma negação específica e direta 

dos conceitos trazidos defendidos por outros teóricos como por exemplo 

o pós-desenvolvimento de Arturo Escobar, a inexistência de uma moder-

nidadede Bruno Latour, mas ele explica que todos os efeitos produzidos 

por esses conhecimentos, tinham um enfoque segregacionista e, neste 

sentido a transmodernidade seria a busca por uma libertação, pois a alte-

ridade negada e dominada – as vítimas do eurocentrismo – se incorpora-

riam com os dominadores através da solidariedade e, realizariam um de-

senvolvimento de e entre todos excluídos pelo eurocentrismo moderno 

(DUSSEL, 2005). 

A ideia primordial da trans-modernidade está fundamentada no 

fato de reunir o que foi segregado pela visão eurocentrista moderna, ou 

seja, ela permite que os humanos e os não-humanos se agreguem sem e-

xigir o desaparecimento do seu oposto (LATOUR, 2004), é fundamental 

que exista um pluriverso transmoderno, que reconheça as muitas univer-

salidades de produção de conhecimento como válidas, assim as visões 

europeia, islâmica, vedanta, taoísta, budista, latino-americana, bantu etc., 

poderão traçar um diálogo crítico intercultural (DUSSEL, 2015). 

Trata-se, portanto, de um projeto emancipador, pois ele busca dar 

voz e reconhecimento a todos os grupos que foram silenciados pelo euro-
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centrismo. A transmodernidade seria a produção do encontro, da junção, 

da Europa moderna com o mundo, por ela intitulado, periférico, pois ha-

veria a incorporação dos excluídos pelo eurocentrismo e, neste sentido o 

desenvolvimento seria produzido a partir de todos os conhecimentos e-

xistentes, não havendo a negação e isolamento de qualquer fator que 

possa contribuir nessa melhoria. 

Considerações finais 

Desta perspectiva é notória a influência e os reflexos que o euro-

centrismo produziu na vida das mulheres. Ele as reduziu ao conceito de 

outro ser, outra face, aquela que devia ser dominada, explorada e sub-

missa aos conceitos regulamentadores da sociedade moderna eurocen-

trista. 

Contudo, os efeitos que foram instituídos por aquela visão, perfa-

zem vítimas até hoje, seja na cultura, na discriminação ou na estigmatiza-

ção fundamentada no conceito europeu moderno. O que não era espera-

do pelo ser dominante, é que os dominados passassem a questionar e cri-

ticar o que lhes era imposto. Assim, quando as mulheres tomam a consci-

ência e se reconhecem como seres superiores aos daquela visão que lhes 

era atribuída, há um rompimento do paradigma da dominação e elas ini-

ciam lutas por uma emancipação social, política e legislativa, a qual deve 

atender a todas as prerrogativas que foram violadas pelo eurocentrismo. 

Neste sentido, são instituídos os movimentos de descolonização 

tanto dos direitos humanos, quanto da submissão do gênero, para buscar 

os benefícios que lhes era negado. Contudo, embora de grande importân-

cia para rompimento de um paradigma muito maior, essa descolonização 

ainda não atendeu todos os mecanismos necessários para proporcionar a 

igualdade de benefícios que historicamente foi atribuída ao homem. 

É justamente pelo fato de que as premissas, até então produzidas 

para minimizar ou extinguir os efeitos provocados pelo eurocentrismo 

não terem sido suficientes, que a transmodernidade teria um papel fun-

damental na efetiva alteração do paradigma eurocentrista historicamente 

reproduzido, pois ela faria o processo segregacionista da forma inversa, 

ou seja, ela agregará todos os grupos, povos e culturas em um só univer-

so e permitirá o diálogo entre os conhecimentos que são produzidos por 

esses seres. Neste sentido, não haveria mais necessidade de dominação, 



Pluralismo Jurídico, Constitucionalismo Latino-Americano, Buen Vivir e os Direitos da Natureza§ 231 

de imposição do poder através da violência e, muito menos da classifica-

ção social. 

A transmodernidade, não só rompe com esta visão, mas também 

permite a existência de um pluriverso e, como corolário desta condição 

haveria uma importante redução do encarceramento feminino, pois aca-

baria com a necessidade de dominação sobre o corpo da mulher, princi-

palmente aquela criminosa, inclusive com a estigmatização, e a qualifica-

ria como sujeito de direito e detentora das igualdades que foram atribuí-

das aos homens historicamente. 

Por sua vez, esta igualdade seria tão ampla que acabaria com a ne-

cessidade do cometimento de crimes pelas mulheres, pois elas teriam 

condições e suporte para proporcionar um desenvolvimento social. 

Até certo ponto, pode parecer utópica esta visão de rompimento total 

da influência do paradigma eurocentrista na vida da sociedade, mas acredi-

ta-se que a transmodernidade, ao menos acabaria com o efeito segregacionis-

ta e separatista produzido por ele e, a partir desta questão a sociedade pode-

ria ser reestruturada com base nos seus próprios conceitos e saberes. 
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A PARTICIPAÇÃO POPULAR COMO EXERCÍCIO DA 

CIDADANIA NO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA DO QUADRO BORMANN 

Karen Bissani 

Reginaldo Pereira 

Introdução 

As cidades brasileiras enfrentam cada dia mais desafios. As estima-

tivas demonstram um crescimento demográfico sem precedentes, especi-

almente nas grandes metrópoles e que possui aspectos negativos quando 

se trata de uma expansão urbana desacompanhada de planejamento ade-

quado e políticas públicas habitacionais insuficientes para atender a de-

manda. 

Manter a qualidade de vida urbana e conservar as cidades habitá-

veis, em respeito ao direito à cidade, exigem investimento e planejamen-

to. Neste cenário, se faz necessária a aplicação de políticas públicas que 

contemplem soluções para o planejamento urbano, mobilidade e prote-

ção ambiental com a participação ativa de seus moradores. 

O acesso à informação sobre leis, projetos e programas deve ser o 

instrumento principal da participação popular na solução de problemas 

urbanos. Nesse sentido, cabe aos municípios oportunizar a devida parti-

cipação dos moradores atingidos por projetos urbanos, em especial de 

regularização fundiária, que visa especialmente resgatar a dignidade dos 

seus beneficiados. 

O presente estudo apresenta uma reflexão sobre a participação da 

população beneficiada por um processo de Regularização Fundiária es-

pecífico, o Quadro Bormann, localizado no Distrito do Marechal Bor-

mann em Chapecó, Estado de Santa Catarina, desenvolvido pelo Poder 

Público Municipal. 

A partir do caso estudado, procura-se demonstrar que a solução 

para a sustentabilidade de um projeto de regularização fundiária seria 
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envolver a comunidade beneficiada em todas as suas etapas, principal-

mente na elaboração do projeto de urbanização e na destinação das áreas 

públicas do loteamento. 

Parte-se da hipótese de que a participação da comunidade no pro-

cesso de reurbanização das áreas ocupadas irregularmente é um exercício 

de cidadania, proporcionando um sentimento de pertença à sociedade e 

um comprometimento em manter e zelar o que foi conquistado. 

A inexorável relação entre cidadania e o direto à cidade sustentável 

Os ideais trazidos pela Revolução Francesa (1789 – 1799) combina-

dos com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) trou-

xeram uma nova concepção ao conceito de cidadão, que se tornou sinô-

nimo de homem livre, munido de direitos e obrigações de caráter indivi-

dual, assegurados por lei. A partir desse momento formaram-se forças 

sociais interessadas na individualização e codificação destes direitos 

(ERVATTI, 2017). 

A Declaração dos Direitos do Homem não se restringia a assegurar 

os direitos civis do cidadão, ela estabelecia também alguns limites, pois, 

se ao cidadão é assegurado o direito de se manifestar, não lhe cabe o di-

reito de desobedecer ao que é normatizado pela lei, e nesse sentido coloca 

a lei acima dos direitos de cidadania naquele momento alcançados. 

O sociólogo britânico Thomas Humphrey Marshall faz uma re-

montagem do desenvolvimento da cidadania relacionando-o com seu 

impacto sobre as classes sociais, trazendo o seguinte conceito: 

A cidadania é um status concedido àqueles que são membros inte-
grais de uma comunidade. Todos aqueles que possuem o status são 
iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status. 
Não há nenhum princípio universal que determine o que estes di-
reitos e obrigações serão, mas as sociedades nas quais a cidadania é 
uma instituição em desenvolvimento criam uma imagem de uma 
cidadania ideal em relação à qual o sucesso pode ser medido e em 
relação à qual a aspiração pode ser dirigida. (MARSHALL, 1967, p. 
76) 

A cidadania é primordialmente uma relação política entre o indi-

víduo e uma comunidade, sendo que o vínculo político constitui um ele-

mento de identificação social para os cidadãos e um dos fatores que cons-
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tituem sua identidade. A cidadania seria o resultado de uma prática, 

pois, aprendemos a ser cidadãos como aprendemos tantas outras coisas, 

não pela repetição da lei, nem pelo castigo, mas sim chegando a sermos 

mais profundamente nós mesmos (CORTINA, 2005, p. 30-31). 

Ela se constitui em um dos fundamentos da República Federativa 

do Brasil, contido no inciso II, do artigo 1º da Constituição de 1988, e é 

exatamente a partir do princípio de um Estado Democrático que se de-

fende uma efetiva participação da comunidade nas decisões da adminis-

tração que alcancem toda a coletividade. O local mais propício para um 

exercício efetivo da democracia é o município, pois é onde ocorrem as 

decisões mais próximas da comunidade, em que o indivíduo tem maior 

poder de influência nestas decisões (VIEGAS, 2007). 

Nesse contexto se faz necessário assegurar mecanismos que garan-

tam a participação popular como ação necessária para o bom exercício da 

cidadania (ERVATTI, 2017). Em que pese na Constituição de 1988 não e-

xista um dispositivo estabelecendo, detalhadamente, a forma e os requisi-

tos para o exercício da participação popular, entende-se que esta partici-

pação deve ser garantida por todos os meios possíveis. 

O forte crescimento urbano brasileiro demandou o desenvolvimen-

to de leis específicas sobre direito urbanístico. Por este motivo as diretri-

zes traçadas pelo artigo 182 da Constituição Federal de 1988 foram regu-

lamentadas pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), o qual 

estabelece no artigo 2º, inciso II a gestão democrática por vários segmen-

tos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de pla-

nos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. 

A aprovação do Estatuto da Cidade representou um grande avan-

ço para a execução das políticas públicas e do direito urbanístico ao regu-

lar o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e 

do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. A reorde-

nação do desenvolvimento das cidades e as novas diretrizes adotadas, 

com vistas à cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os de-

mais setores da sociedade, estimulando a participação popular na formu-

lação e execução dos projetos de desenvolvimento urbano são medidas 

previstas na norma estatutária. O objetivo final é a democratização do a-

cesso à moradia formal e ao solo urbano (CÂMARA, 2017). 
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O Estatuto da Cidade, em seu artigo 2º, inciso XIV abriu espaço pa-

ra a necessidade de uma ordem urbanística popular que impõe como di-

retriz o estabelecimento de normas especiais de uso e ocupação do solo 

que levem em conta a condição socioeconômica da população, isso por-

que o objetivo é permitir a regularização fundiária e urbanização de áreas 

ocupadas por população de baixa renda. O mesmo se vê no inciso XV, 

que permite a simplificação da legislação para reduzir custos de urbani-

zação e ampliar a oferta de unidades habitacionais. Assim, se inverte a 

equação, onde a legislação deve servir para construir um urbanismo a 

partir da vida real (DALLARI, 2003. p. 59-60). 

O conceito sobre o direito à cidade foi trazido inicialmente pelo so-

ciólogo francês Henri Lefebvre na sua obra ‚Le droit à la ville‛ (O direito 

à cidade), que o define como um direito de não exclusão da sociedade 

urbana das qualidades e benefícios da vida urbana. Assim, o direito à ci-

dade, seria uma garantia de usufruir da estrutura e dos espaços públicos 

da cidade com igualdade. 

Para Henri Lefebvre ‚o direito à cidade não pode ser concebido 

com um simples direito de visita ou de retorno às cidades tradicionais. Só 

pode ser formulado como direito à vida urbana, transformada, renova-

da‛ (LEFEBVRE, 2001, p. 117). 

Nas palavras de Michel Prieur (2004) a reivindicação do direito à 

cidade como um ‚direito de cidadãos-cidadãos e grupos constituintes, 

trata sobre informação e troca de informações‛, envolve uma transforma-

ção processos de tomada de decisão, desaparecendo todas as formas de 

segregação, uma reavaliação de um espaço livre de interferências que se 

tornou um espaço apropriado e não mais técnico e político. 

Quando se trata das funções sociais da cidade, há três aspectos a 

serem explorados: o primeiro está relacionado ao próprio direito à cida-

de; o segundo, com a ecologização desse direito que remete à função so-

cioambiental da cidade; e o terceiro, com a garantia de uma vida saudá-

vel e digna nas cidades ou ao direito às cidades sustentáveis (PEREIRA, 

2017). 

Desse modo, o direito à cidade e a qualidade de vida somente se 

efetivam com a participação do cidadão, desde que garantido o acesso à 

informação quanto às leis, programas e projetos que envolvam a coletivi-

dade. 
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Com efeito, não basta a existência de uma lei trazendo a regula-

mentação destas garantias. É preciso reconhecer que, em casos como o do 

Brasil, nos quais a ilegalidade urbana deixou de ser a exceção e passou a 

ser a regra, esse problema precisa ser enfrentado. Contudo, isso requer a 

formulação de diretrizes e estratégias específicas de planejamento e ges-

tão urbana, e não meramente políticas sociais e/ou urbanísticas isoladas 

(FERNANDES, 2007). 

A proliferação de todas as formas de ilegalidade nas cidades é uma 

das maiores consequências do processo de exclusão social e segregação 

espacial que tem caracterizado o crescimento urbano intenso nas últimas 

décadas. Um número cada vez maior de pessoas se vê obrigado a des-

cumprir a lei para ter um lugar para morar, vivendo sem segurança jurí-

dica da posse, em condições precárias ou mesmo insalubres e perigosas, 

geralmente em áreas periféricas ou em áreas centrais desprovidas de in-

fraestrutura urbana adequada (FERNANDES, 2007). 

A irregularidade e a precariedade habitacional urbana são faces de 

uma cidadania incompleta, em que o bem-estar social não conseguiu ser 

alcançado. Nesses locais, sob diversas formas, a injustiça e a ilegalidade 

estão presentes e não se pode dizer que uma família esteja integrada soci-

almente, em condições de conforto, se ela não tem acesso a água potável, 

a energia, e outros serviços essenciais, que vão gerar o acesso à informa-

ção, além da própria vida cultural que se torna completamente inviável 

(ROLNIK, 2007). 

Somente um processo de governança urbana transparente e res-

ponsável poderá assegurar o desenvolvimento sustentável das cidades 

com justiça social e preservação ambiental. A sustentabilidade também é 

integração social: deve-se assegurar a inclusão de todos os grupos por in-

termédio da garantia de acesso a terra, à habitação a ao trabalho como fa-

tores básicos de melhoria da qualidade de vida (ALMEIDA, 2017). 

Participação popular, cidadania e regularização fundiária 

Assegurar a participação popular, considerado como direito fun-

damental, permitindo que a comunidade participe ativamente de todas 

as etapas de um processo de regularização fundiária, por exemplo, seria 

uma ação indispensável para garantir o exercício da cidadania, porque 
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permite que os cidadãos alinhem seus interesses com o interesse público 

e o bem-estar social (ERVATTI, 2017). 

Para ser considerada plena ou sustentável, a regularização fundiá-

ria precisa abarcar dimensões que superem meramente a questão urba-

nística permitindo a integração plena da moradia à cidade, seus equipa-

mentos coletivos, serviços públicos e direitos fundamentais. Por isso, a 

regularização fundiária deve ser considerada mais do que titulação de 

domínio ou segurança de posse urbana, tratando-se da integração da mo-

radia à cidade formal (CORREIA, 2017). 

Não se pode perder de vista que um projeto de regularização fun-

diária precisa levar em conta a peculiaridade de cada ocupação, tanto do 

ponto de vista urbanístico, quanto jurídico e social. Além disso, têm que 

considerar as relações sociais construídas pelos seus moradores, suas 

formas de organização e representação. Para que tenha sustentabilidade, 

precisa comprometer a comunidade beneficiada com o processo de regu-

larização. A sua participação, com poder decisório, em todas as etapas do 

processo é fundamental, principalmente na elaboração e aprovação do 

plano de urbanização (TIERNO, 2017). 

Assim, a regularização fundiária se manifesta como um elemento 

imprescindível para se materializar o direito à moradia, integrando ao le-

que de direitos que constitui o direito à cidade. A regularização registral 

deve vir acompanhada de políticas públicas que promovam a integração 

da comunidade à cidade sem os quais a regularização pode equivaler a 

gentrificar1, numa espécie de transferência da pobreza para outra área 

precária, no qual se reinicie o ciclo da irregularidade (CORREIA, 2017). 

De fato, é preciso deixar de sermos meros receptores de políticas 

públicas para passarmos a ser participantes ativos e responsáveis. Se-

gundo Adela Cortina, “o cidadão é o se ocupa das questões públicas e 

não se contenta em se dedicar a seus assuntos privados. (...) quem se res-

tringe a seus assuntos privados acaba perdendo não só sua cidadania re-

al, mas também a humanidade‛ (CORTINA, 2005, p. 35-37). 

                                                           
1A palavra gentrificação, vem do inglês gentrification e pode ser entendida como sendo o 
processo de mudança imobiliária, nos perfis residenciais e padrões culturais, seja de um 
bairro, região ou cidade. Esse processo envolve necessariamente a troca de um grupo por 
outro com maior poder aquisitivo em um determinado espaço e que passa a ser visto como 
mais qualificado que o outro (MARTINS, 2014). 
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Um projeto de regularização fundiária visa, além de outros aspec-

tos, resgatar a cidadania dos moradores das áreas irregulares devolvendo 

sua dignidade e integrando-os socialmente a cidade legal como forma de 

reconhecimento do direito à cidade. 

Por este motivo é imprescindível que haja efetiva participação po-

pular nos projetos de urbanização de áreas em processos de regulariza-

ção fundiária, para que os mesmos sejam sustentáveis e a pobreza não 

apenas mude de lugar. 

Aspectos históricos da ocupação do distrito de Marechal Bormann 

Relatos históricos contam que em torno de 1839 um grupo de fa-

zendeiros deslocou-se de Guarapuava no Estado do Paraná para os 

‚Campos de Palmas‛ e outras campinas menores, que ficam ao sul do pa-

ís, dentre as quais a Campina do Gregório, na qual se insere atualmente o 

município de Chapecó no oeste do Estado de Santa Catarina. O objetivo 

deste deslocamento era conquistar áreas de campo para a instalação de 

fazendas que encurtariam o caminho das tropas de gado que eram co-

mercializadas entre os Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul (RENK, 

1999. p. 05-06). 

A conquista do oeste catarinense pelos bandeirantes e fazendeiros, 

mesmo que em momentos diferentes teve em comum o fato de não ter 

respeitado os habitantes primitivos, assim, nesta região como em muitas 

outras se repetiu uma forma de ocupação em que os conquistadores na 

mesma proporção foram apropriando-se das terras e os nativos passaram 

a ser expulsos delas. Os grupos de índios e caboclos que habitavam o lo-

cal possuíam um modo de vida rudimentar subsistindo basicamente do 

extrativismo da erva-mate, madeira e outras pequenas culturas (RADIN, 

1996, p. 22-23). 

Diversas empresas colonizadoras passaram a atuar em todo o oeste 

catarinense aproveitando-se da fertilidade e abundância de terras dispo-

níveis para colonização, recebendo facilidades oferecidas pelo Poder Pú-

blico que fazia concessões pela abertura de estradas. Desta forma obser-

va-se que o processo de colonização da região oeste, deu-se especialmen-

te pela exclusão do elemento nativo (RADIN, 1996. p. 31, 36, 65). 

Com o processo de colonização, as fazendas foram divididas em 

pequenas propriedades ou lotes agrícolas para comercialização. Nessa 
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época houve o cercamento através da delimitação espacial-territorial das 

novas propriedades. Essa prática não era utilizada pelos caboclos, mas 

entre a colonizadora e os migrantes e significava a materialização dos tí-

tulos de posse, a proteção e a consolidação da propriedade rural. O aces-

so à propriedade da terra, ou seja, tornar-se proprietário foi um fator 

preponderante no processo de ocupação do oeste catarinense. Foi como 

se a história da grande imigração recomeçasse em época e espaço diferen-

tes. Contudo, as famílias migrantes surgiam de uma realidade social bas-

tante diversa daquela de seus antepassados (VICENZI, 2008. p. 76, 148). 

Em 25 de agosto de 1917 criou-se o município e a comarca de Cha-

pecó inicialmente com uma área de 14.793 km². Após a fundação do mu-

nicípio as autoridades buscaram um local para a sua sede recaindo a es-

colha pelo Passo Bormann, entretanto, por razões de ordem política e e-

conômica o local da sede sofreu modificações (VICENZI, 2008, p. 40). 

A Vila Passo dos Índios, como era chamada a atual cidade de Cha-

pecó, representava o caminho obrigatório entre as vilas Passo Bormann e 

Xanxerê. A disputa entre as duas vilas no período de 1917 e 1931 se en-

cerrou quando a sede municipal foi fixada no povoado de Passo dos Ín-

dios em 2º de maio de 1931(BELLANI, 1991, p. 17). 

Em 1957 foi criado o Distrito de Marechal Bormann e anexado ao 

Município de Chapecó. Em divisão territorial datada de 1º de junho de 

1995, o município é constituído pelos seguintes distritos: Alto da Serra, 

Figueira, Gôio-en, Marechal Bormann, permanecendo assim até hoje 

(IBGE, 2017). 

Em sua obra, Torres Pereira recorda quando o Município de Cha-

pecó tinha uma extensão que o tornava o maior município de Santa Cata-

rina, abrangia desde o meio oeste até a fronteira do país, sendo que atu-

almente sua superfície ficou reduzida a pouco mais de 625 km² em razão 

dos inúmeros desmembramentos que criaram municípios novos 

(PEREIRA, 2015, p. 61). 

Na década de 80, constatou-se no Distrito de Marechal Bormann 

uma situação de ocupação desordenada e irregular, por este motivo o 

Governo do Estado de Santa Catarina procurou sua regularização através 

da alienação (Lei Estadual nº 6.429/1984) e posterior doação de parte da 

área aos posseiros (Lei Estadual nº 6.930/1986) através do parcelamento 
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de solo denominado Quadro Bormann aprovado pelo Município de Cha-

pecó através da Lei Municipal nº 2.688 em 31 de dezembro de 1985. 

Ocorre que, passados quase 30 anos desde a primeira regulariza-

ção promovida no local, a situação agora se apresenta bastante diversa, 

pois a maioria dos antigos proprietários parcelaram suas áreas, transfe-

rindo-as sem que houvesse o competente registro no Cartório de Imóveis, 

restando para grande parte dos moradores atuais a posse insegura e pre-

cária devido a inexistência de título de propriedade. 

A regularização fundiária do loteamento marechal bormann e a partici-

pação cidadã 

No ano de 2006, teve início o Projeto de Urbanização, Regulariza-

ção e Integração de Assentamentos Precários do Distrito de Marechal 

Bormann com a assinatura de um contrato entre o Município de Chapecó 

e o Ministério das Cidades, que disponibilizou recursos para realização 

de diversas ações objetivando promover a melhoria da habitabilidade na 

área, principalmente através das obras de infraestrutura, e também a re-

gularização da titulação de propriedade das famílias. 

Consta que grande parte dos parcelamentos irregulares ocorreu em 

uma área central do Quadro Bormann, próximo ao Lajeado Carneiro, on-

de foi delimitada a área objeto da regularização fundiária, ocupada prin-

cipalmente por população de baixa renda. 

Diante de uma situação de ocupação desordenada, cujos parcela-

mentos de solo não possuem projeto aprovado pela municipalidade; as 

construções encontram-se em desacordo com as diretrizes da legislação 

municipal, tendo ainda irregularidades jurídicas principalmente ausência 

de transferência da propriedade e o consequente registro no Cartório de 

Imóveis há pelo menos 30 anos, surgiu a necessidade da adequação dessa 

situação com a flexibilização dos dispositivos normativos existentes, bem 

como a utilização dos instrumentos jurídicos pertinentes para a regulari-

zação da posse consolidada. 

Em setembro de 2012, foram realocadas 99 famílias que residiam 

em área de risco e em situação precária, para um novo loteamento cons-

truído pelo Poder Público Municipal denominado Loteamento Nova Vi-

da II, bem como foram desenvolvidas ações importantes pelas equipes do 
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Projeto Social e Ambiental da Secretaria Municipal de Habitação objeti-

vando a melhoria da qualidade de vida dos moradores. 

Com a finalização dos trabalhos de topografia e levantamento so-

cial, assim como concluído o projeto geométrico e estudo ambiental, foi 

aprovada a Lei Complementar Municipal nº 559 de 10 de dezembro de 

2015, que concedeu autorização legislativa para aprovação do Loteamen-

to Marechal Bormann no departamento competente da Prefeitura. 

Na lei específica, a área foi gravada como Área Especial de Interes-

se Social (AEIS), gravame este destinado prioritariamente à recuperação 

urbanística, à regularização fundiária e a produção habitação de interesse 

social conforme o artigo 73 do Plano Diretor Municipal (Lei Complemen-

tar Municipal nº 451/2014) permitindo índices urbanísticos e de ocupação 

diferenciados. Dessa forma, considerando que a ocupação existente na 

área é predominantemente de moradias de população de baixa renda, 

justificou-se o gravame no local. 

O processo de regularização fundiária abrange aspectos com abor-

dagens específicas, que devem ser integrados e complementares entre si, 

tais como urbanístico, ambiental, social e jurídico, entre outros. De uma 

forma geral, demanda o envolvimento de vários setores na discussão das 

propostas de intervenção, na execução de projetos e obras, elaboração e 

aprovação de legislações, utilização de instrumentos e viabilização de re-

cursos. 

Tendo em vista os aspectos multidisciplinares aplicáveis ao proje-

to, o procedimento adotado para regularização fundiária do Quadro 

Bormann foi desenvolvido em etapas distintas. O início do processo deu-

se com o levantamento de informações da área objeto da regularização 

fundiária em seus diversos aspectos: social, topográfico, ambiental, urba-

nístico, cadastral e fundiário. 

Objetivando facilitar o trabalho das equipes, a área objeto da regu-

larização foi dividida em cinco zonas, e ao final do levantamento topo-

gráfico chegou-se ao projeto de loteamento que foi aprovado. Buscou-se 

sempre adequar a área a condições urbanísticas dignas, respeitando as 

especificidades urbanas locais, preservando sempre que possível a forma 

de ocupação existente. Assim, o projeto de parcelamento de solo foi pau-

tado na readequação das quadras e lotes, na revisão da malha viária im-



Pluralismo Jurídico, Constitucionalismo Latino-Americano, Buen Vivir e os Direitos da Natureza§ 243 

plantada objetivando a melhoria dos serviços públicos e a proteção do 

meio ambiente. 

A participação dos moradores do Distrito de Marechal Bormann 

foi decisiva, dentre as famílias a serem beneficiadas pelo projeto houve a 

concordância e assinatura do Termo de Regularização Fundiária pela 

grande maioria, chegando-se a mais de 90% de apoio popular ao projeto 

desenvolvido pelo Município de Chapecó. Somado a isso também houve 

uma grande participação nas reuniões promovidas pela Secretaria Muni-

cipal de Habitação, sempre com o intuito de garantir uma gestão demo-

crática do processo e consequentemente a sua sustentabilidade. 

O Plano Diretor Municipal prevê em seu artigo 14, inciso V (Lei 

Complementar Municipal nº 541/2014) a participação popular nos proje-

tos de regularização fundiária, e que no presente caso foi promovida pela 

equipe técnica responsável pelo Projeto Social e Ambiental vinculado à 

Secretaria Municipal de Habitação, constituindo-se especialmente em re-

uniões com os moradores, atendimentos individuais com as famílias, 

prestando esclarecimentos sobre o Projeto de Regularização Fundiária 

que estava sendo executado pelo Município, e ainda orientação jurídica 

gratuita. 

Para a população beneficiada pelo projeto de Regularização Fundi-

ária do Quadro Bormann os benefícios vão além da transformação de 

posse em propriedade, mas a aquisição de novos direitos, como por e-

xemplo, a segurança jurídica da área que ocupam; o acesso ao crédito pa-

ra melhoria da habitação; o acesso à infraestrutura de qualidade e aos 

equipamentos públicos. Todos estes benefícios serão mantidos com a par-

ticipação ativa da comunidade no projeto, promovendo assim a gestão 

urbanística e ambiental da cidade. 

Considerações finais 

O direito à cidade foi delineado pela Constituição Federal de 1988 

e regulamentado pelo Estatuto da Cidade, tratando-se uma garantia de 

usufruir da estrutura urbana das cidades e dos espaços públicos sem ne-

nhuma distinção. 

Os conflitos urbanístico-ambientais também são conflitos sociais e 

é papel do município fazer a integração da cidade formal a informal, a-

través de políticas públicas de inclusão das famílias ocupantes de áreas 
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irregulares, pois a participação popular nos projetos urbanos é conside-

rada um verdadeiro exercício de cidadania. 

O objetivo da regularização fundiária, em um conceito amplo, é a 

superação das desconformidades urbanas sociais, tratando-se uma ques-

tão de gestão urbana e de direito urbanístico. Mas não basta entregar um 

título de propriedade é preciso levar a cidade ao cidadão, é preciso levar 

uma vida melhor. 

Os desafios enfrentados pelos municípios na implantação de proje-

tos de regularização fundiária são enormes, a nova legislação recém a-

provada sobre o tema, a Lei Federal nº 13.465 de 11 de julho de 2017 vem 

com a promessa de preencher lacunas; desburocratizar o registro; dar um 

tratamento isonômico a regularização de imóveis públicos e particulares, 

mexendo com o ordenamento jurídico e trazendo novos princípios e no-

vas diretrizes fundiárias. 

O projeto de Regularização Fundiária do Quadro Bormann somen-

te foi possível com a união de diversas forças, em destaque a participação 

da população atingida nas reuniões promovidas pela Secretaria Munici-

pal de Habitação, e em especial na concordância de mais de 90% dos mo-

radores quanto ao projeto apresentado pela municipalidade. 

A participação popular também propicia a sustentabilidade do 

projeto, quando os moradores recebem informações sobre o projeto e po-

dem opinar sobre as decisões tomadas, em especial quanto ao projeto ur-

banístico, eles se sentem parte do processo e valorizam suas conquistas. 

Isso ajuda a evitar a chamada gentrificação, conceito que remete há uma 

ideia de que a pobreza só vai mudar de lugar, mas vai continuar existin-

do. 

A política pública desenvolvida com a participação popular apli-

cada no projeto de Regularização Fundiária do Quadro Bormann mos-

trou-se bastante eficaz, atualmente o processo encontra-se em fase de re-

gistro e a titulação dos lotes é um momento muito aguardado por toda a 

comunidade. 
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