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O AUMENTO DA CRIMINALIDADE NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO DE 2009 A 2014 E
O DESRESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS.
Célia Garcia Pereira1

RESUMO: Este artigo é de natureza teórica, mas trabalhados com dados estatísticos colhidos em
pesquisas recentes, falando com expressões da violencia e da criminalidade na sociedade
brasileira, apontado que o acúmulo social, tem contribuído para desrrespeito dos direitos humanos.
Como evolução social, que acaba com o respeito nas relações de sociabilidade, a violencia rompe
c om os códigos de ordens e com direitos inalienáveis da condição humanos. Estes direitos através
de conjuntos de dispositivos e garantias essenciais à condição humana e social do cidadão. O
acúmulo da violencia e da criminalidade se identificou na imposição cultural de medo e de
dominação. Contemporaneamente este acúmulo amplia-se e diversifica envolvendo a população
jovem, destacada entre os índices de criminalidade. Assim, às compreensões aqui empreendidas se
organizam através dos seguintes eixos; a violência como estrutura da sociedade brasileira; os
pedaços constitutivos da sociedade civil e dos direitos humanos no brasil o controle da violencia
na ditadura militar e as expectativas com a constituição de 1988; a expressão e o desrespeito dos
direitos humanos; a violencia juvenil e o Estado da Bahia, algumas especificidades. Como um de
seus resultados este artigo afirma que o acúmulo e consolidação da violencia no Brasil corrói os
direitos humanos e a condição humana, gerando danos irreparáveis para a sociedade civil.

Palavras-chave: Violência. Sociedade brasileira. Segurança. Direitos Humanos.

HISTÓRIA DA CRIMINALIDADE

Como categorias complexas que indicam fenômenos manifestos na sociedade brasileira,
“violência” e o “crime” não podem ser julgados por campos de saber isolados, ou por uma única
matriz de conceitos, nem compreendidos em definições vedadas. Como explica Maria Stela Grossi
Porto (2000), com constantes redefinições do espaço sociocultural, o próprio nome da violência e
do crime seguindo contornos de uma sociedade flexível e mutante.
Segudo Theophilos Rifiotis (1996), a violência ocupa o centro na luta pela posse do presente, pela
compreensão da experiência contemporânea, com mundos marginais, e sua dimensão em partes,
tempo marcado pela falta de finalidade nas formações institucionais e pela (in) diferença nas
condições de acesso aos direitos sociais. Para entender é necessário percebermos a violência
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através de ações difusas, sugere José Vicente Tavares dos Santos (2009), que propõem o esboço
do que ele chama de “sociologia da conflitualidade”, um paradigma explicativo que busca
compreender as práticas sociais consideradas violentas próprias da sociedade contemporânea violência costumeira, violência de gênero, e demais violências e crimes que para este autor,
revelam dilemas de um controle social, formal e informal tem como fator desencadeante a
violência indescritível na sociedade apresentando como um de seus efeitos desrrespeitando os
direitos humanos. Os direitos humanos se instituem de uma necessidade em um conjunto de
direitos básicos: civis, sociais, direitos que na compreensão sociológica são integrados visando à
dignidade da pessoa humana (ARENDT, 2010) e a qualidade de vida na sociedade. Estes direitos
são negligenciados por várias situações de violência e criminalidade aculada socialmente.
A violência e a criminalidade se mobilizou nos ultimos anos uma série de estudos e pesquisas
nacionais e internacionais visando buscar entendimento para este fenômeno social, instaurando um
campo de análise problemático e conflitivo envolvendo diferentes categorias de análises, atores
sociais e responsabilidades públicas. Percebemos a complexidade da violência quando
procuramos, por exemplo, circunscrever seu campo semântico. Deparamo-nos de imediato com
“um jogo de linguagens onde diferentes tipos de fenômenos aproximam-se, enredando-se uma
discussão cuja amplitude é sempre crescente” (RIFIOTIS, p.6, 2006).
Colocando o tema da violência como um problema de ordem pública, a sociedade brasileira, a
violência encontra-se situada na história particular de formação política do país (MISSE, 2006;
ADORNO; PERALVA, 2005; ZALUAR; LEAL, 2001). Sérgio Adorno (2002) defende que a
violência no Brasil constitui-se como fenômeno determinado sócio-historicamente está associado
à crise do sistema de segurança pública, ao crescimento das injustiças sociais e ao esvaziamento
dos direitos. Para Roberto da Matta (1982), a violência no Brasil serve para hierarquizar iguais
quanto para igualar diferentes, pode ser entendida como um modelo operário que se constitui
desde a origem da sociedade brasileira. Os trabalhos de Alba Zaluar (1999, 2002) e Vera Teles
(1996) apontam que a violência deteora o projeto humano, nega-se direito ao uso da argumentação
como possibilidade de entendimento e de exercício político de sociabilidade.
Segundo Misse (2006), a temática da “violência” e referências ao “mundo do crime”, vir à tona
uma série de estudos dos últimos anos, questões vinculadas estreitando aos deslocamentos
recentes operados nas esferas estruturantes da vida popular, colocavam em questão a promessa de
contrapartida social do assalariamento industrial, “potencializados pela globalização” (TAVARES
DOS SANTOS, 1999). A violência e o crime como fenômenos sociais instituem uma
“sociabilidade violenta” como formula Machado da Silva (2004) e Misse (2006), destacam que ela
manifesta na sociedade brasileira e insere nos espaços da vida cotidiana como práticas agressiva e
hostis que demonstram novas formas de sociabilidades, marcadas pela insegurança e pelo medo,
anunciando uma cultura do medo entende-se como consequência de um regime de práticas sociais
circunscritas pela sociedade de ``massas´´ou por regimes de impunidades. (DAHRENDORF,
1987).
Tratando-se de “terra brasilis”, a violência compensatória foi instituída desde a origem desta
sociedade, revelando um “acúmulo social da violência” (MISSE, 2006, P.34), instituindo,
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“conflitualidades” (TAVARES DOS SANTOS, 2009), fragmentando relações de sociabilidade
que desrespeita os direitos humanos (liberdade, segurança, vida digna).
Este “acúmulo social de violência”, deve ser analisada não apenas pelos fatores apresentados na
contemporaneidade, compreensão fecunda deste fenômeno social feita através do estabelecimento
de relações que evidenciam como a violência integrando à história da formação da sociedade
brasileira. É importante afirmar que desde o processo de colonização, instituiu práticas de poder
autoritário, em que o colonizador subjugou povos nativos e escravizados, a violência se fez
presente. Os povos autóctones foram adulterados culturalmente e biologicamente. Além de terem
sido simbolicamente sequestrados do seu tempo e espaço, fisicamente violentados, quando não
pelo castigo, por práticas de estupros praticados pelo branco português.
Darcy Ribeiro (1996) mostra que o processo de catequização indígena serviu como meio de
alienação e combate a uma suposta rebeldia no trabalho forçado. Os colonizadores introduziram
doenças estranhas no seu cotidiano, a sífilis, tuberculose, o vírus da gripe disseminava entre os
índios e índias, agindo como “bombas virais” com altíssimo índice de mortalidade. Tribos
tentavam resistir ás imposições do colonizador eram inteiramente exterminadas. É neste processo
de acúmulo de violência, cabe a intercalação, como se apresenta os direitos indígenas como eles
são vistos e inseridos na sociedade civil.
A chegada dos negros e a consolidação do regime da escravidão, o tronco e o chicote se firmaram
como instrumentos disciplinares do processo de colonização portuguesa, que fez da tortura e do
sacrifício instrumentos de compelir o trabalho forçado. Para atender os objetivos o artigo divide-se
em quatro partes que se completam. A violência como elemento estruturante da sociedade
brasileira; Partes constitutivas da sociedade civil e dos direitos humanos no Brasil, o monopólio da
violência na ditadura militar e as expectativas com a constituição de 1988; a expressão do
desrrespeito aos direitos humanos: violência juvenil e o Estado da Bahia, algumas especificidades.
Diversos episódios fundamentais`a formação da sociedade brasileira, como a independência do
Brasil, em 1822 a abolição da escravatura, em 1888, e a proclamação da República, em 1889,
foram marcos históricos que instituíram nova ordem política e econômica da sociedade brasileira.
As inflexições importantes no marco da cultura política autoritária, não foram suficientes para a
suspensão de práticas autoritárias enraizadas de uma sociedade organizada por relações verticais
de força, que ainda permaneceria valendo-se de práticas agressivas de dominação e estigmatização
direcionadas à população pobre, iletrada e negra (IVO, 2012).

CRIMINALIDADE NACIONAL

Antes de mais nada, os estrangeiros superam os portugueses em termos de proporção de homens e
de jovens, registando ainda maior proporção de solteiros, menor integração em núcleos familiares
e menor religiosidade que os residentes nacionais. Acresce que a sua é também uma existência
atravessada por contradições que não deixarão de imprimir a sua marca: por um lado, apresentam
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habilitações escolares superiores às dos portugueses mas, por outro, têm uma integração
económica aquém das expectativas que essas habilitações tenderiam a gerar se o funcionamento
do mercado de trabalho fosse meritocrático. Trabalham sobretudo na construção e restauração,
como empregados por conta de outrem em funções pouco qualificadas. Não apenas estão
claramente mais dependentes do trabalho para ganhar a vida, como trabalham mais duro do que é
legal exigir-se-lhes e fazem deslocações pendulares mais demoradas. Vivem, sem grande
privacidade, em casas demasiado pequenas e lotadas, das quais não são proprietários e que pagam
mais caras do que os portugueses. Há pois uma clara desigualdade, entre portugueses e
estrangeiros, nas condições de partida para os percursos de vida que poderão, ou não, vir a
desembocar no crime.
Os crimes violentos continuam a aumentar nos primeiros seis meses do ano, os assaltos à mão
armada a bancos, postos de combustível, ourivesarias e farmácias aumentaram muito
significativamente.
Se entretanto lhe adicionarmos a crise económica que percorre o mundo, sobretudo em alguns
países continentalmente muito próximos, cujos níveis de formação tecnológica extremamente
elevados, são agora inúteis a especialistas desempregados, mais a impossibilidade em controlar a
entrada de armas e outras substâncias, só precisamos de lhe juntar o facto de o Euro ser uma
moeda muito forte e usada livremente, para termos um cocktail de factores mais do que
suficientes, que fazem de nós um alvo preferencial. (https://cienciacrime.wordpress.com)

CRIMINALIDADE EM GOIÂNIA

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que as estimativas populacionais
são de 1,3 milhão de habitantes Goiânia, ocupa a 12ª colocação entre os municípios mais
populosos do País. Esta é a mesma posição alcançada na estimativa realizada em 2014.
Atualmente, residem na cidade 1.412.364 goianienses, situa-se no centro-oeste
(http://cod.ibge.gov.br/232P5).
A composição étnica da população goiana é a seguinte: Pardos: 50,9%, Brancos: 43,6%, Negros:
5,3%, Indígenas: 0,2%. (http://brasilesco.la/b8347)
A cidade de Goiânia, atual capital do estado de Goiás, foi formada a partir das transformações
políticas que marcaram a história do nosso país na década de 1930. Contudo, o projeto de
mudança da capital goiana já era discutido anteriormente. Isso porque a Cidade de Goiás, primeira
capital goiana, criada no século XVIII, havia sido fundada em razão da atividade aurífera naquela
época. Após o período do ouro, essa justificativa não mais valia e as cidades envolvidas com a
criação de gado e o desenvolvimento da agricultura, mais alocadas ao sul, passaram a ter maior
importância para Goiás.
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Com a fundação do regime republicano, temos registradas as primeiras discussões oficiais que
consideravam a transferência da capital de Goiás. Entretanto, a nossa primeira constituição
republicana, de 1891, e as suas duas reformas subsequentes, de 1898 e 1918, acabaram
sustentando a capital na antiga região aurífera. Em 1930, a revolução liderada por Getúlio Vargas
impôs uma renovação das lideranças políticas nacionais e regionais. Nesse período, o regime
varguista estabeleceu aliança com outras figuras políticas goianas.
Foi daí que o médico Pedro Ludovico Teixeira foi nomeado como interventor do estado de Goiás
e, estabelecendo um sentido de renovação, buscou colocar em prática o projeto de mudança da
capital. No ano de 1932 foi organizada uma comissão que deveria realizar a escolha da melhor
região para a qual a nova capital seria transferida. A escolha acabou sendo realizada em função de
cidades que já existiam e, entre as opções existentes, a nova capital veio a ser definida nas
proximidades da cidade de Campinas, hoje o mais antigo bairro de Goiânia.
Mesmo com a resistência dos antigos grupos oligárquicos que dominavam a vida política goiana, o
grupo de Pedro Ludovico acabou confirmando o projeto da mudança no ano de 1933. Na data de
24 de outubro daquele mesmo ano foi lançada a pedra fundamental que daria início aos trabalhos
de construção da cidade de Goiânia. A escolha do nome aconteceu por meio de um concurso,
vencido pelo professor Alfredo de Castro. O nome começou a ser utilizado no ano de 1935 para a
nova capital.
O município começou a ter suas atividades executadas em novembro de 1935 e, no mês seguinte,
o interventor Pedro Ludovico enviou o decreto que estabeleceu a transferência da Casa Militar, da
Secretaria Geral e da Secretaria do Governo para a cidade de Goiânia. Nos meses posteriores,
outras secretarias foram transferidas e essas ações reafirmavam ainda mais a mudança da capital.
No dia 23 de março de 1937, o decreto de número 1816 oficializava definitivamente a
transferência da capital da Cidade de Goiás para Goiânia.
O evento oficial que sacramentou a transferência da capital aconteceu somente no dia 5 de julho
de 1942. O evento aconteceu no Cine-Teatro Goiânia, um dos mais importantes patrimônios
arquitetônicos gerados com a construção da nova capital. Ministros, autoridades e representantes
da presidência da República marcaram presença no obelas e modernas capitais do território
brasileiro. (Rainer Gonçalves Sousa, Colaborador Escola Kids, Graduado em História pela
Universidade Federal de Goiás – UFG, Mestre em História pela Universidade Federal de Goiás –
UFG).
Como mencionado acima a bibliografia da cidade de Goiânia um lugar que tinha tudo para ser a
cidade dos deuses uma cidade com inúmeras pessoas distintas, ou seja toda uma história e muito
bem escrita, valores, qualidades e de repente se torna quase que uma terra de ninguém.
A princípio, podemos citar uma vasta gama de fatores indutores da violência nas metrópoles, uma
vez que o problema tem se manifestado com a presença, geralmente conjunta e interdependente,
de circunstâncias que a propiciam e ensejam, como:
ü A exclusão social;
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ü A ocupação urbana desordenada;
ü A disseminação das drogas;
ü A falta de credibilidade das instituições;
ü O papel da mídia em relatar focos e incitar a violência;
ü A presença de leis obsoletas sobre a legislação penal;
ü Desemprego Estrutural.
Tendo como pressuposto a ocupação desordenada, verifica-se o surgimento de áreas de integração
e abundância e áreas de concentração da população vivendo múltiplas situações de exclusão
social. Ribeiro (2004, p. 11) esclarece essa realidade ao afirmar que:
Essas considerações levam-nos a constatar a existência de um paradoxo da sociedade brasileira: os
problemas acumulados nas metrópoles ganham crescente relevância social e econômica, mas elas
permanecem órfãs de interesse político. Com efeito, a despeito da mencionada multiplicação de
instituições metropolitanas, observamos a inexistência de efetivas políticas voltadas
especificamente ao desenvolvimento dessas áreas. As políticas urbanas são hoje fortemente intraurbanas, setoriais e localistas. Os organismos metropolitanos, onde existem, têm à sua disposição
frágeis mecanismos para empreender ações cooperativas de planejamento e gestão.
De acordo com as palavras do autor, o aumento da violência nas metrópoles está diretamente
relacionado aos processos de fragmentação socioterritorial vigentes na sociedade atual. Os
governos municipais das capitais metropolitanas, com raras exceções, têm contribuído com esse
quadro de fragmentação, uma vez que adotam políticas baseadas em guerra fiscal ao invés de
incentivarem ações cooperativas.
Remanescente a esse fato podemos deduzir que qualquer estratégia de desenvolvimento está
fortemente relacionada à capacidade da sociedade em enfrentar os novos desafios metropolitanos
do crescimento e urbanização e as iniciativas setoriais ou apenas intramunicipais não dão conta de
resolver os problemas cuja origem têm uma abrangência territorial maior que o municipio. (De
Magistro de Filosofia – Ano V no. 09 segundo semestre de 2012)
Em números absolutos, o Estado campeão de homicídios é o Rio Grande do Norte, com elevação
de 272,4% no número de assassinatos de 2002 para 2012. A Bahia ficou em segundo lugar, com
242,1% de aumento, seguida pelo Maranhão, com 203,6%. Goiás, felizmente, ainda não aparece
nesta dantesca casa dos que tiveram mais de 200% de aumento no número de homicídios, mas já
se encontra num desconfortável sétimo lugar, com 113,7% de aumento. Os outros Estados que
também tiveram um aumento superior a 100% são: Pará (175%), Ceará (166,1%), Amazonas
(157,2%), Paraíba (151,3%), Alagoas (106,9%) e Tocantins (106,1%). Já em relação à taxa de
homicídios por 100 mil habitantes (que melhor descreve a criminalidade por relacioná-la com a
demografia), o campeão é o Rio Grande do Norte, com um crescimento de 229,1%, seguido da
Bahia (221,6%), Maranhão (162,4%), Ceará (136,7%), Paraíba (130,2%), Pará (126,9%),
Amazonas (112,2%), Alagoas (88,7%), Goiás (80,9%) e Tocantins (75,5%).
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Por mais que a violência esteja generalizada no País, diante desses dados é preciso reconhecer – a
violência em Goiás explodiu. A primeira edição do Mapa da Violência data de 1998, com isso,
uma das séries históricas do estudo abrange justamente o período de 1998 e 2012, Tabela mostra
taxas de homicídios nos Estados desde 1998, quando teve início a publicação do Mapa da
Violência.
Tabela mostra taxas de homicídios nos Estados desde 1998, quando teve início a publicação do
Mapa da Violência. Em 1998, Goiás tinha a 18ª taxa de homicídios do País, com 13,4 homicídios
por 100 mil habitantes. Ou seja, era um dos menos violentos na época.

OS RECORDES DA VIOLÊNCIA EM GOIÂNIA (ROSANA MELO)

A violência em Goiânia bateu dois novos recordes no fim de 2013. Nunca se matou em um ano
como agora, tanto em números absolutos (foram 621 assassinatos) como proporcionalmente
(índice de 44,56 mortes/100 mil habitantes). Além disso, dezembro foi o mês em que se matou
mais na capital – 65 vezes. O crescimento, em relação ao ano anterior, quando se registrou 577
assassinatos, foi de 7,5%.
O ano, em que tanto a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP) como a própria
Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) fizeram uma série de promessas para conter os
índices que em 2012 também registravam recordes, viu um recrudescimento da violência
principalmente nos dois últimos meses do ano, quando foram registrados 125 homicídios.
No final do primeiro semestre de 2013, o delegado Murilo Polati estava prestes a assumir a
Delegacia de Homicídios, e comentou que faria uma parceria entre a Delegacia Estadual de
Repressão a Narcóticos (Denarc) e com a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de
Veículos Automotores na tentativa de diminuir o número de crimes de morte na capital.
Apesar da parceria ter sido firmada, pouco se avançou no sentido de conter o aumento no número
de crimes de morte. A principal crítica do delegado, na época, era que a Denarc investigava e
prendia principalmente grandes traficantes, enquanto quem mata, em sua maioria, são pequenos
traficantes.
A tática que seria empregada por Polati foi estremecida com a estagnação que atingiu a Polícia
Civil em 2013. Agentes e escrivães ficaram em greve por 87 dias. As investigações, em sua
maioria, ficaram prejudicadas, fazendo com que criminosos deixassem de ser presos e aumentando
a sensação de impunidade.
No final do primeiro bimestre, Polati disse ao POPULAR que cada cartório da Delegacia de
Homicídios tinha em média 200 inquéritos em andamento. “Na delegacia toda são
aproximadamente 1.500 inquéritos”, disse na época.
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Cerca de 80% dos crimes, segundo a Delegacia de Homicídios, foi cometido com o uso de arma
de fogo. O último assassinato do ano, ocorrido na noite do dia 31, na Rua São Paulo, no Jardim
Petrópolis, reforça essa estatística.
José Uilson Cardoso, de 44 anos, foi morto com quatro tiros por volta das 22 horas e morreu no
local. O crime não teve testemunhas. O corpo foi encontrado por moradores do bairro pouco
tempo depois.
O barulho dos tiros foi confundido com o de fogos de artifício. O delegado Maurício Massanobu
Kai, adjunto da Delegacia de Homicídios investiga o crime.

POLÍCIA MILITAR

Em 2013, a polícia militar também registrou vários recordes. Foi o ano em que houve a maior
apreensão de drogas por parte da pm, quase 5,5 toneladas, além de apreensão de armas de fogo, de
recaptura de foragidos, de recuperação de veículos roubados ou furtados, mas principalmente foi
recordista no número de prisões em flagrante: 6.655, até o dia 30 de dezembro.
Uma autoridade da segurança pública, que preferiu não se identificar, desafiou qualquer pessoa a
encontrar as mais de 6, 5 mil pessoas presas em flagrante no sistema carcerário goiano. “nem 10%
desses presos em flagrante permanece preso”, disse.
Segundo a fonte, a legislação tem sido “afrouxada” ao longo dos anos, permitindo que a sensação
de impunidade seja potencializada a tal ponto que torna-se real. “A pena para alguém que comete
homicídio varia entre 12 anos e 30 anos. Não tem ninguém no brasil que tenha cumprido a pena
integralmente na cadeia. Tem gente que é liberada meses depois de ser sentenciada”. (CITAR
AQUI O AUTOR)
Em países como a colômbia, por exemplo, a pena para o crime de homicídio varia entre 15 anos e
20 anos, mas é cumprida integralmente.
A reportagem procurou o titular da secretaria de segurança pública (ssp), joaquim mesquita, para
comentar os números e a escalada de violência, mas ele informou que não se pronunciaria.
Em Anápolis, índice pior que o de Goiânia (Paulo Nunes Gonçalves, de Anápolis): Um homicídio
a cada dois dias. Essa foi a média registrada em Anápolis durante o ano de 2013, que teve 185
assassinatos, segundo cálculos do coronel Paulo Inácio da Silva – subcomandante do 3º Comando
Regional da Polícia Militar. O número representa um crescimento de 25% no índice de homicídios
de 2012, quando aconteceram 154 assassinatos. Proporcionalmente, foram 51,25 mortes por 100
mil habitantes, um índice superior ao de Goiânia, que fechou o ano com 44,56 mortes por 100 mil
habitantes.
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A contagem apresentada pelo subcomandante é a mesma que vem sendo feita pela imprensa, mas
difere da estatística oficial da Polícia Militar, que deve ser concluída nos próximos dias, já que ela
contabiliza como tentativas de homicídios, e não como assassinatos, os casos em que a vítima não
morre no local do crime.
Os dados assustam as autoridades de segurança pública do município, já que, proporcionalmente,
eles são mais altos até do que os de Goiânia, considerando que a população de Anápolis em 2013,
de acordo com estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), é de 358 mil
habitantes, e a da capital já passa de 1,39 milhão de habitantes.
De acordo com o coronel Rubens Maia, comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar,
esse não é um fenômeno local, mas nacional e que, em sua maioria, está relacionado com o uso ou
o tráfico de drogas. “Ainda não temos a estatística oficial do ano, mas pelo conhecimento que
temos das vítimas, podemos afirmar que a relação das drogas com os homicídios aproxima-se dos
80%”, disse o coronel.
Baseado num levantamento divulgado em setembro pela Polícia Militar, de janeiro a agosto de
2013 aconteceram 120 homicídios, sendo que 81% das vítimas tinham antecedentes criminais.
“Eram pessoas que se estivessem presas, dificilmente estariam mortas”, observou o comandante
Juverson Augusto de Oliveira, do 3º Comando Regional da PM. O levantamento apontou ainda
que 71% das ocorrências eram relacionadas com as drogas e que 46% das vítimas tinham idade
entre 18 e 40 anos; 93% do sexo masculino e que 77% dos agressores utilizaram armas de fogo
para a prática dos crimes.
O coronel Rubens Maia aponta também que o resultado do trabalho da polícia esbarra nos
impedimentos legais. “Sabendo das limitações impostas pela legislação, os traficantes diluem as
drogas em pequenas porções, levando-nos à interpretação do traficante como usuário”, justificou o
comandante, explicando que independente disso, o trabalho da Polícia Militar continua intenso,
inclusive com várias operações que têm surtido efeitos positivos. O coronel Rubens Maia
informou ainda que o efetivo de Anápolis em 2014 deverá ser reforçado com 80 integrantes do
Programa Simve (Serviço de Interesse Militar Voluntário Estadual) e que isso facilitará o trabalho
de combate às drogas na cidade.
O delegado regional, Álvaro Cássio dos Santos, disse que apesar da estrutura mínima da Delegacia
de Homicídios, o índice de esclarecimentos dos crimes é superior a 50%, lembrando que este ano
foi menor crescimento percentual do número de homicídios, pois de 2012 para 2013 ele foi
superior a 80%, enquanto que de 2011 para 2012 ficou em torno de 25%.
Segundo Álvaro Cássio, a delegacia de homicídios tem apenas uma delegada, três escrivães – uma
delas está de licença maternidade – e oito agentes – um deles usufruindo de uma licença prêmio.
“Diante disso, estou solicitando a inclusão de mais três delegados adjuntos, quatro agentes e dois
escrivães”, informou o delegado regional. (Arte: Jornal O Popular)
No que tange Goiânia, o estudo apontou que há dois anos ocorreram 739 casos de morte violenta,
alta de 71% na comparação com o registrado em 2002 (430), e alta de 12,5% ante 2011 (657). A
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taxa de homicídios na capital goiana em 2012 foi de 55,4% para cada 100 mil habitantes.Neste
mesmo ritmo, no mês de junho último foi batido o recorde de assassinatos em Goiânia (computase aproximadamente 80 mortes violentas somente na capital, embora os dados oficiais da
Secretaria de Segurança Pública ainda não tenham sido divulgados). O recorde anterior havia sido
registrado em dezembro de 2013, com 61 homicídios, o que levou as autoridades ligadas à
segurança pública a lançarem estratégias de contenção da violência. Foram mapeados os 15
bairros mais violentos da capital, que têm recebido reforço policial. No início de 2014, houve certa
redução nos índices, que estavam praticamente estáveis numa média de 50 casos mensais até o
mês passado, quando na semana de estréia da Copa do Mundo houve aumento exponencial na
quantidade de assassinatos. Segundo as autoridades policiais, a maioria dos homicídios ocorridos
em Goiânia têm relação com o tráfico de drogas. (http://www.jornalopcao.com.br/)

SEGURANÇA PÚBLICA

Segurança Pública é um processo, uma sequência contínua de fatos ou operações que apresentam
certa unidade ou que se reproduzem com certa regularidade, que compartilha uma visão focada em
componentes preventivos, repressivos, judiciais, saúde e sociais. É um processo sistêmico, pela
necessidade da integração de um conjunto de conhecimentos e ferramentas estatais que devem
interagir a mesma visão, compromissos e objetivos. Deve ser também otimizado, pois dependem
de decisões rápidas, medidas saneadoras e resultados imediatos. Sendo a ordem pública um estado
de serenidade, apaziguamento e tranquilidade pública, em consonância com as leis, os preceitos e
os costumes que regulam a convivência em sociedade, a preservação deste direito do cidadão só
será amplo se o conceito de segurança pública for aplicado.
A segurança pública não pode ser tratada apenas como medidas de vigilância e repressiva, mas
como um sistema integrado e otimizado envolvendo instrumento de prevenção, coação, justiça,
defesa dos direitos, saúde e social. O processo de segurança pública se inicia pela prevenção e
finda na reparação do dano, no tratamento das causas e na reinclusão na sociedade do autor do
ilícito.

FUNDAMENTOS

Conforme o assunto informado a segurança pública mostra que existe um processo a ser executado
deve-se cumprir toda uma sequência para que se reproduza uma regularidade, para que exista uma
visão focada componentes preventivos, repressivos, judiciais, saúde e sociais. É processo
sistêmico, necessidade de integração de conhecimentos interação para uma mesma visão,
compromissos, objetivos. Deve-se ter otimismo é necessário decisões rápidas, medidas saneadoras
e resultados imediatos.Como é de ordem pública um estado de serenidade, paz, e tranquilidade
	
  

142	
  

III	
  Encuentro	
  de	
  las	
  Ciencias	
  Humanas	
  y	
  Tecnológicas	
  para	
  la	
  integración	
  de	
  la	
  
América	
  Latina	
  y	
  el	
  Caribe	
  Internacional	
  del	
  Conocimiento:	
  Diálogos	
  en	
  Nuestra	
  América	
  

pública, em concordância com as leis, os costumes regulam a convivência em sociedade,
preservando o direito do cidadão será amplo se o conceito de segurança pública for aplicado.
A segurança pública não é somente vigilância e repressiva, um sistema otimizado que envolve
prevenção, coação, justiça, defesa dos direitos, saúde e social. A segurança pública inicia-se pela
prevenção e finda-se na repação do dano, trata das causas e na reinclusão na sociedade do autor do
ilícito.

FINALIDADE

O Estado precisa ter o domínio integral do seu território a fim de que possam as instituições de
governo realizar suas funções bem como o próprio Estado possa exercer sua soberania. Para isso,
tornou-se crucial o estabelecimento de um mecanismo de controle e de defesa do Estado por meio
do qual se observa a institucionalização do monopólio da força.
A defesa do Estado brasileiro, aos moldes da previsão constitucional, constitui um dos
fundamentos políticos do instituto da segurança pública. A atual Constituição Federal, no Título
da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, estabeleceu um mecanismo de defesa que
apresenta a ordem pública interna, como objeto, num primeiro momento, da segurança pública. A
ordem pública é fundamental para a sobrevivência da sociedade e do Estado de modo que havendo
grave comprometimento dela, pode ser acionado o sistema constitucional de crise, composto pelos
estados de defesa e de sítio, na tentativa de restabelecer o controle social e a retomada da
normalidade do funcionamento das instituições. (jus.com.br/artigos/24027 finalidades da
segurança publica#ixzz3N23Ob6t3)

SEGURANÇA PÚBLICA EM GOIÂNIA

Consolida e divulga os dados estatísticos sobre a criminalidade no Estado de Goiás. Tal fato é
reconhecido e atestado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e,
sendo essa a razão de comparar os dados de homicídios apenas no período de 2011 a 2014, pois
não existem na Secretaria de Segurança Pública informações sobre tais ocorrências criminais
coletadas e divulgadas.
Com essa ressalva, é possível, entretanto, fazer comparações de períodos mais amplos, tendo por
base outras fontes igualmente confiáveis sobre o fenômeno dos homicídios no País e no Estado,
como as estatísticas do Sistema de Informações de Mortalidade do DataSus (SIM/DataSus), que
são utilizadas na produção do Mapa da Violência pelo Centro Brasileiro de Estudos LatinoAmericanos, disponíveis no endereço eletrônico *1 (ver final do artigo) conforme consulta
efetuada no dia 31/07/2014.
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O SIM/DataSus demonstra que, ao contrário do que pretende fazer crer, o fenômeno do
crescimento nos indicadores de mortes violentas é gradual e constante em todo o País.
Especificamente em Goiás, no período de 2007 a 2010, o crescimento foi de 30% (1.521 para
1979); de 2010 para 2011, foi de 15% (1.979 para 2.272). Foi possível conseguir a gradual e
constante desaceleração, estabilização e queda estatística de homicídios no Estado de Goiás, cujo
crescimento infelizmente, remonta ao período imediatamente anterior a 2011.
(http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?idb2012/c09.def)

DIREITOS HUMANOS

Direitos Humanos são os direitos básicos de todos os seres humanos. São1 : direitos civis e
políticos (exemplos: direitos à vida, à propriedade, liberdades de pensamento, de expressão, de
crença, igualdade formal, ou seja, de todos perante a lei, direitos à nacionalidade, de participar do
governo do seu Estado, podendo votar e ser votado, entre outros, fundamentados no valor
liberdade); direitos econômicos, sociais e culturais (exemplos: direitos ao trabalho, à educação, à
saúde, à previdência social, à moradia, à distribuição de renda, entre outros, fundamentados no
valor igualdade de oportunidades); direitos difusos e coletivos (exemplos: direito à paz, direito ao
progresso, autodeterminação dos povos, direito ambiental, direitos do consumidor, inclusão
digital, entre outros, fundamentados no valor fraternidade).
A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas.Todos os seres
humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência,
devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
— Artigo 1º Declaração Universal dos Direitos do Homem
Também a visão ocidental-capitalista dos direitos humanos, centrada nos direitos civis e políticos,
como a liberdade de opinião, de expressão e de voto, se opôs durante a Guerra Fria, o bloco
socialista, que privilegiava a satisfação das necessidades elementares, porém era suprimida a
propriedade privada, a possibilidade de discordar, e de eleger os representantes com eleições livres
de múltipla escolha.No dia 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral da ONU adotou e
proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 1950, o dia 10 de dezembro foi
estabelecido pela ONU como Dia Internacional dos Direitos Humanos.A Assembleia da República
de Portugal, em reconhecimento à importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
aprovou em 1998 uma Resolução na qual institui o dia 10 de dezembro como Dia Nacional dos
Direitos
Humanos.
(http://www2.trf4.jus.br/trf4/upload/arquivos/emagis_atividades/ccp5_flavia_piovesan.pdf
e
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf).
Luís Regis Prado, O Direito Penal como os demais ramo do ordenamento jurídico fundamenta
determinados princípios, como elementos essenciais e diretores, em sua maioria jurisdicizados,
tanto em nível constitucional ou não, Derivados dos valores ético-culturais e jurídicos vigentes em
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uma comunidade social, em certa época impondo-se processo histórico-político contínuo basilares
a sociedade democrática.
Na atualidade, um fruto de expansão e de internacionalização cada vez maior, exigências de
proteção e garantia de interesses aos direitos humanos.
O homem por sua natureza vive em comunidade (relatio ald alterum), o direito regula o convívio
social, dando-lhe condições mínimas de existência, de desenvolvimento e de paz. Tanto assim é
que sociedade e direito se pressupõe mutuamente(ubi societas ibi jus ubi societas).

CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA

O artigo 5º da Constituição trata das garantias e direitos que cada cidadão dispõe. Ele é, sem
dúvida, um dos artigos mais importantes contidos na Constituição Federal de 1988. O Brasil
passou muito tempo sob o comando do governo militar na época da ditadura (1964-1985). Por
mais de vinte anos, o país caminhava debaixo de ordens, que não eram as democráticas. Não se
tinha o direito de liberdade de expressão, era proibida a manifestação de opinião contra o regime.
A população era podada através de uma semiliberdade.
Finalmente, no ano de 1988, depois de várias emendas constitucionais, o Brasil promulgou sua
Constituição Federal definitiva. Nesse conjunto de normas, estão contidas inúmeras leis. Tais leis
limitam e enumeram o que deve ser feito pelas entidades políticas. Porém, ela apresenta as
garantias e direitos. Uma delas foi a liberdade de expressão, antes proibida pela ditadura, e que foi
devolvida aos cidadãos brasileiros.
No artigo 5º, são encontrados em torno de 70 incisos e exatamente quatro parágrafos. No artigo
são garantidos os diretos de liberdade, igualdade, direitos à moradia. Também é dado a todo
brasileiro, segundo os registros, o direito de exercer os cultos religiosos, seja qual for sua religião,
o benefício de trabalho, enfim, todo cidadão é livre, pode recorrer à justiça, quando necessário for,
e não pode ser oprimido. É essencial que todo brasileiro saiba dos seus direitos e garantias, para
que não sobrevenha sobre ele nenhum tipo de injustiça.

PROTEÇÃO
Quanto ao citado artigo 5o da Constituição informa também a proteção que o cidadão tem por
direito, sendo assim o dever de proteção. Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer
natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no País sem violar o direito à vida,
liberdade, igualdade e a propriedade. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de
sua violação. Assim sendo necessário essa proteção é imediatamente aplicável sen nenhuma
restrição.
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OBJETIVOS
Os objetivos quanto à constituição é proteger os direitos de todo o cidadão, para que não haja
inviolabilidade contra esses direitos e que jamais sejam desrrespeitados, e que sejam utilizados
sempre que necessário sem nenhum contraditório. Garantia de desenvolvimento nacional,
desarraigar a pobreza e a marginalização, eliminar preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade,
seja qual for o tipo de descriminação.

O ESCÂNDALO DA PETROBRÁS
O Fim de Lula e Dilma: Escândalo Bilionário na Petrobras é Maior Que o Mensalão

A compra da refinaria de Pasadena, no Texas, pela Petrobras é o grande escândalo que o PT vinha
abafando, mas acabou chegando ao Tribunal de Contas da União e com largas chances de
aterrissar na Justiça Criminal.
No início de 2005 a refinaria Pasadena Refining System, de Pasadena, no Texas, foi adquirida pela
empresa belga Astra Oil Company, pela quantia de US$ 42,5 milhões; em setembro de 2006 a
Astra alienou à Petrobras 50% da refinaria mediante o pagamento de US$ 360 milhões, ou seja,
vendeu metade da refinaria por mais de oito vezes o que pagara pela refinaria inteira, um ano e
meio antes. Não seria de estranhar, por conseguinte, que a Astra Oil Co. pretendesse vender os
50% que permaneciam no seu patrimônio. Ocorre que, por desentendimentos cuja natureza ignoro,
a Astra ajuizou ação contra a Petrobras e nela a Petrobras teria sido condenada e, mercê de acordo
extrajudicial, pagou à Astra US$ 820 milhões, pondo fim ao litígio.
O estranho negócio, que causou prejuízo de pelo menos US$ 1 bilhão à empresa e seus acionistas,
tem como protagonistas pessoas muito próximas a Lula e, sob a ótica do escândalo, tem todos os
ingredientes necessários para superar com folga o Mensalão do PT. No olho do furacão estão
Guido Mantega, ministro da Fazenda e atual presidente do Conselho de Administração da
Petrobras; José Sérgio Gabrielli de Azevedo, ex-presidente da estatal petrolífera e atualmente
secretário no governo Jaques Wagner; Almir Guilherme Barbassa, diretor financeiro da empresa e
presidente da Petrobras International Finance Co., a caixa de Pandora da empresa; Nestor Cerveró,
diretor financeiro da BR Distribuidora; e Alberto Feilhaber, funcionário da Petrobras durante duas
décadas e há alguns anos trabalhando na Astra Oil, uma das empresas do grupo que atraiu a
Petrobras para a refinaria de Pasadena e depois largou a bomba nas mãos dos brasileiros.
No centro de um dos maiores escândalos de corrupção dos últimos anos, a Petrobras decidiu
proibir novos contratos com 23 empresas que estão envolvidas na Operação Lava Jato, da Polícia
Federal. Entre elas, estão algumas das maiores construtoras do país, como Andrade Gutierrez,
Camargo Corrêa, Odebrecht, Queiroz Galvão e Mendes Junior.
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A divulgação, foi realizada com base nos depoimentos de envolvidos no cartel, segundo a
petroleira: o ex-diretor de Abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa, o doleiro Alberto
Youssef, Julio Gerin de Almeida Camargo, do Grupo Toyo, e Augusto Ribeiro de Mendonça
Neto, do grupo Setal. A proibição de acesso das empresas às licitações da estatal não tem prazo de
validade e o comunicado não fala dos contratos em vigor. A Petrobras explicou que o "bloqueio
cautelar" inclui as empresas cujos grupos econômicos formavam um cartel para dividir os
contratos da estatal.
A criação de comissões para Análise de Aplicação de Sanção Administrativa também foi
aprovada. A estatal afirmou que o objetivo das medidas visa "resguardar a companhia e suas
parceiras de danos de difícil reparação financeira e de prejuízos à sua imagem". A Petrobras vai
notificar as empresas do bloqueio e "respeitará o direito ao contraditório e à ampla defesa".
Após reunião da Diretoria Executiva da estatal, a petroleira também informou que os escritórios de
advocacia, contratados para conduzirem uma investigação independente relacionadas às denuncias
da Operação Lava Jato, identificaram possível existência de relação entre os fatos que estão sendo
apurados com a Petros, fundo de pensão dos empregados da companhia.
Resultados: A Petrobras também comunicou que vai divulgar apenas em janeiro o balanço do 3º
trimestre de 2014. O documento, porém, será publicado sem o relatório de revisão da Pwc, que faz
auditoria externa nas contas da empresa. Em 13 de dezembro, a estatal adiou pela segunda vez a
divulgação dos resultados esperada para novembro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A nível de globo todos esses assuntos que estão sendo abordado estão exageradamente alastrando
a cada dia e até o presente momento ainda não foi encontrada uma solução para a cura deste mau a
todo instante somente temos notícia do aumento de nível no mapa de controle desses delitos, a
cada momento existem pessoas iniciando a vida no submundo do crime para uma mudança de vida
mas mau sabem elas que jamais suas vidas irão mudar para melhor.
A sociedade globalizada está mais atualizada a nível de comunicação devido a esses limites que
foram melhorados as relações entre países foram melhoradas pode ser feito acompanhamentos via
satélite podem serem feitos controles a distância deu-se origem a problemas comuns entre os
povos. Grandes pensadores apontam tres problemas principais. São eles: o social, trabalho e
ecologia. Assim essas pessoas podem sempre ter comunicações atualizadas e lutando pelos
direitos e também pela proteção dos mesmos e por dignidade sem que tenha a inviolabilidade.
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POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM: OS DESAFIOS ENTRE A LIBERALIZAÇÃO
COMERCIAL E A GARANTIA DE UMA AGRICULTURA MULTIFUNCIONAL
Celso Lucas Fernandes Oliveira2
Rabah Belaidi3
RESUMO: O trabalho busca fazer uma breve análise da Política Agrícola Comum (PAC), criada pela
União Europeia, em 1962, com o objetivo de garantir a autossuficiência agrícola do bloco e a manutenção
do nível de renda dos produtores rurais europeus, a partir da implementação de uma política de subsídios à
produção regional e proteção do mercado interno, com o intuito de verificar suas finalidades e os
mecanismos utilizados. Dessa forma, a política europeia voltada para a agricultura, considerada um dos
grandes pilares de sustentação do bloco econômico, ao mesmo tempo que visa garantir a segurança da
produção alimentar, utiliza-se de barreiras protecionistas e subsídios, os quais resultam em grandes

prejuízos a produtores mais competitivos, que dependem das exportações agrícolas para sustentar
suas economias, como é o caso de alguns países em desenvolvimento. Diante desse contexto, será
abordada uma discussão acerca da justificação da existência de tal política no contexto de
liberalização comercial dos produtos agrícolas defendido pela Organização Mundial do Comércio
(OMC). Essa questão será associada aos temas de multifuncionalidade da agricultura e de
segurança alimentar.
Palavras-chave: Política Agrícola Comum; União Europeia; multifuncionalidade da agricultura;
liberalização comercial.
RESUMEN: El trabajo tiene como objetivo hacer una breve revisión de la Política Agrícola Común
(PAC), creada por la Unión Europea en 1962, con el objetivo de garantizar la autosuficiencia agrícola del
bloque económico y para mantener el nivel de renta de los agricultores europeos, a traves de la aplicación
de una política de subsidios a la producción y la protección del mercado interno, a fin de comprobar sus
propósitos y los mecanismos utilizados. Así, la política agrícola europea, considerada uno de los grandes
pilares de apoyo del bloque, a pesar de garantizar la seguridad de la producción de alimentos, hace uso de
barreras proteccionistas y subsidios, que se traducen en grandes pérdidas para la mayoría de los productores
más competitivos, que dependen de las exportaciones agrícolas para sostener sus economías, como es el
caso de algunos países en desarrollo. En este contexto, se abordará una discusión acerca de la justificación
de la existencia de una política como esa en el contexto de la liberalización del comercio de productos
agrícolas promovidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Este problema se asocia
necesariamente con la multifuncionalidad de la agricultura y la seguridad alimentaria.
Palabras-clave: Política Agrícola Común; Unión Europea; multifuncionalidad de la agricultura;
liberalización del comercio.

INTRODUÇÃO
A agricultura, entendida como atividade que visa explorar os recursos do solo com objetivo de
garantir sustento humano e satisfação de suas necessidades, sempre esteve ligada às formas de
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organização social. A importância do trabalho agrícola se justifica pela sua função essencial: a
produção de alimentos; tendo sido a base estruturante das antigas civilizações e o elemento
primordial que garantiu a coesão de diversos povos, bem como levou ao desenvolvimento
tecnológico, que foi motivado, em grande parte, pela necessidade de se aperfeiçoar o plantio e
aumentar a colheita.
Dessa forma, diante do modelo de produção capitalista atual, a agricultura é uma das
principais atividades econômicas desenvolvidas, cujos produtos ocupam posição de liderança nos
mercados internos nacionais e representam um percentual extremamente relevante das trocas
comerciais internacionais. (RIBEIRO, 2007, p. 16 e ss.)
Dada a importância da agricultura para a economia dos países, esse setor passou a ser
altamente protegido, visando impedir o acesso dos produtos estrangeiros aos mercados nacionais.
Assim, com tal objetivo, o protecionismo é exercido por várias nações, por meio de barreiras
tarifárias e não-tarifárias. Ademais, é também comum a utilização de políticas de subsídios por
parte dos Estados, com o objetivo de garantir a lucratividade das atividades agrícolas.
Nesse contexto, a Política Agrícola Comum da União Europeia (PAC) é um exemplo
claro de política agrícola que utiliza mecanismos protecionistas, bem como de subsídios à
produção interna, na tentativa de fortalecer a agricultura dentro do bloco econômico.
Vale ressaltar, ainda, que vários conceitos estão relacionados à produção agrícola,
sendo que diversos impactos econômicos e sociais decorrem do modelo produtivo e das políticas
estatais voltadas para a agricultura, atingindo grupos além daqueles que estão diretamente ligados
produção primária, quais sejam, os agricultores. Trata-se da agricultura como atividade
multifuncional.
Portanto, o presente artigo, busca fazer uma breve análise da PAC, verificando-se
quais são as consequências da implementação de tal política com relação à liberalização
comercial,levando-se em consideração a multifuncionalidade da agricultura, sob a perspectiva da
segurança alimentar.

A PAC E OS PROBLEMAS RELACIONADOS À LIBERALIZAÇÃO COMERCIAL.
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Após a segunda metade do século XX, com a expansão da economia internacional e a
ampliação significativa de integração comunitária, o setor agrícola passou a ser um dos setores
mais protegidos no cenário mundial, o que ensejou a criação de regras multilaterais regidas
inicialmente pelo Acordo Geral Sobre Tarifas e Comércio (GATT), posteriormente substituído
pela Organização Mundial do Comércio (OMC), entidade internacional criada a partir da Rodada
do Uruguai, cuja meta é a regulação do comércio multilateral. (RIBEIRO, 2007, p. 59 e ss.)
No bloco europeu, as práticas protecionistas quanto à agricultura estão presentes desde
a sua criação. Os mecanismos de proteção ao setor agrícola desempenharam papel fundamental na
implantação da União Europeia e foram implementados por meio da Política Agrícola Comum
(PAC), criada em 1962, visando garantir a autossuficiência do bloco e a manutenção do nível de
renda dos seus agricultores, a partir da criação de medidas de apoio a produtores e barreiras às
importações.
Portanto, com o desenvolvimento de mecanismos para controlar preços, taxar
importações e financiar diretamente a produção, a PAC surgiu como um dos pilares centrais que
sustentam a União Europeia, reforçando a competitividade dos países membros do bloco frente ao
mercado externo, inobstante a baixa produtividade relativa desses no setor agrícola.
No entanto, a concessão de subsídios para a agropecuária viabilizou as atividades dos
produtores europeus, criando condições de concorrência muitas vezes superiores àquelas dos
países altamente competitivos no agronegócio internacional. Além disso, a União Europeia não
apenas fechou significativamente o seu mercado para comércio externo, mas também deu origem
a uma produção excedente que foi direcionada ao mercado internacional, derrubando os preços de
algumas commodities.(D`ÁVILA, 2006)
Assim, a PAC gerou graves distorções em determinados setores do mercado
internacional, uma vez que, por meio de uma pesada política de subsídios à produção regional e
proteção do mercado interno, inviabilizou a entrada de produtos agrícolas no bloco, bem como
lançou no comércio externo produtos a preços aquém da realidade comercial, o que resultou em
grandes prejuízos a produtores mais competitivos, os quais muitas vezes dependem das
exportações agrícolas para sustentar sua economia, como o caso de países em desenvolvimento,
dentre eles o Brasil.
Verifica-se, portanto, que a PAC, desde o seu início, vem sendo alvo de críticas e
protestos tanto dos contribuintes europeus, que pagam a conta dos pesados subsídios concedidos
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aos agricultores, quanto dos países exportadores, os quais não têm condições de competir com a
Europa do setor agrícola. (RIBEIRO, 2007, p. 12)
Nesse contexto, fica evidente aos governos das diversas nações que a questão não se
resume à produção alimentar e a sua função vai além da ordem comercial, incluindo aspectos tais
como a segurança alimentar, sustentabilidade ambiental, desenvolvimento rural e a luta contra a
pobreza.
As divergências no referido setor da economia gerou discussões em âmbito
internacional e deu origem, durante à vigência do GATT, ao Acordo sobre Agricultura da Rodada
Uruguai (AARU), que estabeleceu regras básicas de comercialização e prevê negociações para a
diminuição do protecionismo agrícola (RIBEIRO, 2007, p. 60-61). Ademais, a União Europeia
continua sendo confrontada perante a OMC, por países em desenvolvimento e por blocos
regionais como o MERCOSUL, os quais visam aumentar a liberalização do comércio de produtos
agrícolas e denunciar os efeitos destrutivos da política agrícola comum sobre a sua agricultura.
Os diversos questionamentos quanto aos prejuízos causados pela PAC, aliados
necessidade de disciplina orçamentária, impulsionaram reformas da política agrícola em quatro
momentos: 1992, 2000, 2003 e 2013. (RIBEIRO, 2007, p. 13)
Diversos acordos multilaterais foram celebrados na tentativa de tornar mais equitativo
o comércio mundial, os quais também refletiram em algumas modificações feitas na política
agrícola comum a partir das reformas realizadas. No entanto, é evidente que os países do bloco
europeu continuam possuindo vantagens adicionais no mercado agrícola, o que implica em uma
concorrência desleal em relação aos produtos dos países em desenvolvimento.
Com a recente reforma da PAC que vigorará entre 2014 a 2020, cujos recursos
estimados totalizam 408,31 bilhões de euros, valor que corresponde a 38 % do orçamento da
União Europeia, surgem expectativas relativas à diminuição dos subsídios e o aumento da
liberalização do comércio agrícola na Europa. (MOYANO-ESTRADA; ORTEGA, 2014, p. 695 e
ss.)	
  
Contudo, a PAC ainda representa um grande entrave à liberalização do comércio
mundial de produtos agrícolas, sendo uma barreira à livre concorrência e o modelo comercial
defendido pelo OMC. Há de se considerar, ainda, que os argumentos utilizados pela UE para a
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continuidade da referida política não levam em consideração a agricultura vista como atividade
multifuncional do ponto de vista dos países em desenvolvimento.
A MULTIFUNCIONALIDADE DA AGRICULTURA
A agricultura representa muito mais que um meio para produzir alimentos, sendo que o
modelo escolhido para sua condução pode resultar, ou não, em uma melhora nas condições de vida
no mundo. A forma como são conduzidas as políticas rurais implica a manutenção ou a
degradação da biodiversidade, das riquezas culturais, das identidades rurais e das opções políticas
democráticas. A agricultura é uma atividade econômica que tem uma influência direta nas
possibilidades de se superar os problemas sociais enfrentados no meio rural, constituindo um elo
fundamental dentro das cadeias agroalimentares. Dessa forma, trata-se de uma atividade que traz
implicações que vão além da produção de produtos e os aspectos econômicos resultantes da sua
comercialização.
As discussões acerca o termo multifuncionalidade tiveram início durante a década de
1990 e, especificamente, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (ECO 92), realizada no Rio de Janeiro, oportunidade em que os governos de
diversos países reconheceram o “aspecto multifuncional da agricultura, particularmente com
respeito

à

segurança

alimentar

e

desenvolvimento

sustentável”4.

Além

disso,

a

multifuncionalidade da agricultura ganhou notoriedade no âmbito das negociações da OMC
referentes à liberalização do comércio agrícola mundial.
Nesse contexto, em 1998, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico – OCDE reconheceu que, além de sua função primária de produção de fibras e
alimentos, a atividade agrícola pode também moldar a paisagem, promover benefícios ambientais
tais como a conservação dos solos, gestão sustentável dos recursos naturais renováveis e
preservação da biodiversidade e contribuir para a viabilidade socioeconômica em várias áreas
rurais (KLEIN; SOUZA, 2013, p. 194).
A noção da multifuncionalidade na agricultura permite fazer uma análise ampliada do
conceito tradicional de agricultura, o qual está centrado na produção de alimentos e matéria-prima
destinados ao mercado, focando-se, assim, no aspecto econômico e nas trocas mercantis. A
multifuncionalidade, por sua vez, leva em consideração que agricultura não apenas fornece
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produtos agrícolas, mas desempenha outras funções, como ambiental, territorial e social. Portanto,
a agricultura, do ponto de vista multifuncional, está atrelada também a questões não-comerciais,
baseando-se na ideia de que, além do aspecto econômico, gera outros benefícios à sociedade de
ordem ambiental, social e segurança alimentar.
Nesse sentido, segundo Ribeiro (2006, p. 3):
A multifuncionalidade surge como uma nova forma de pensar a agricultura. Há
algum tempo, a visão que se tinha do setor era de simples produtora de
alimentos, mas hoje, a agricultura abriga, além da produção de gêneros, outros
benefícios para a sociedade como a preservação do meio-ambiente, a
manutenção do patrimônio cultural do campo, a geração de empregos e a
melhoria da distribuição demográfica evitando aglomerados urbanos que geram
pobreza.

Portanto, a agricultura é multifuncional uma vez que a sua importância não se limita mais
a sua função primordial que é a produção de fibras e alimentos.
No mesmo sentido, Klein e Souza (2013, p 194) ressaltam que:
(...) o interesse em promover uma agricultura multifuncional, reconhecendo
outras funções desempenhadas pela agricultura, e que vão muito além da
produção primária de alimentos e matérias-primas, emerge, sobretudo, da
rigorosa avaliação acerca das formas dominantes em que a atividade agrícola era
realizada e dos efeitos negativos em termos sociais, ambientais e culturais.

Para a OCDE, os elementos da multifuncionalidade são definidos pela “existência de
múltiplos bens e serviços produzidos conjuntamente pela agricultura; alguns desses bens ou
serviços possuem características de externalidades ou de bens públicos, que não existem para os
mercados ou funcionam mal” (2001).
As externalidades referem-se aos efeitos causados pela produção agrícola. Os bens
públicos, por sua vez, representam exemplos concretos de externalidades, as quais geram
benefícios para a sociedade como um todo, tais como segurança alimentar, conservação do solo,
preservação ambiental e da paisagem rural, manutenção da cultura camponesa, ampliação dos
empregos rurais etc.
Nas palavras de Klein e Souza (2013, p. 203):
O fato é que a multifuncionalidade da agricultura, dentro das suas limitações,
passou a ser compreendida como um instrumento eficaz e com enfoque inovador
que permite compreender a complexidade do mundo rural e as diferentes
dinâmicas sociais e culturais ali existentes. No caso brasileiro, possibilita ainda, o
reconhecimento e legitimação das múltiplas funções desempenhadas pela
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agricultura familiar e as suas inúmeras contribuições para o desenvolvimento
rural.

A partir do conceito de multifuncionalidade, a análise da agricultura e das políticas
públicas que a afetam deve ser feita sobre todos os aspectos da agricultura, tais como: contribuição
à segurança alimentar e suas funções ambiental, econômica e social. Evidentemente que os
diferentes setores da agricultura desempenham cada uma destas funções de uma maneira distinta,
conforme sua realidade, o que comprova o caráter multifacetário da produção agrícola. (SOARES,
2002)
Dessa forma, deve-se levar em consideração que a contribuição para a segurança
alimentar, por exemplo, exercida por uma comunidade de agricultores familiares ou um
assentamento de reforma agrária é consideravelmente distinta da contribuição de uma grande
propriedade especializada na monocultura de exportação. Da mesma maneira, os impactos
ambientais de uma policultura tradicional são distintos daqueles gerados pela monocultura
mecanizada. Com relação às funções social e econômica, as diferenças geradas pelos diferentes
modelos de uso da terra são ainda evidentes (SOARES, 2002). Verifica-se, portanto, que as
múltiplas funções desempenhadas pela agricultura não são iguais em todas as formas de produção
e grupos ligados à produção agrícola, da mesma forma que as contribuições dadas à sociedade
também são distintas, cada uma com a sua importância.
Assim, não se pode tratar a agricultura como uma simples atividade, primeiramente pela
própria característica que lhe é inerente, pois dela provém os alimentos essenciais à sobrevivência
humana. Além disso, os impactos gerados pela atividade agrícola refletem em diversos aspectos da
sociedade, sobretudo, no modo de vida da população rural, que depende desta atividade para
garantir seu sustento.
A SEGURANÇA ALIMENTAR COMO UMA DAS MÚLTIPLAS FUNÇÕES DA
AGRICULTURA
O direito à vida é algo consagrado nos diversos sistemas jurídicos existentes no mundo,
uma vez que busca proteger um bem naturalmente considerado como o maior que possuímos.
Dessa forma, ao falarmos na inviolabilidade do direito à vida, não podemos deixar de considerar
que uma alimentação adequada é fundamental para a preservação da vida humana. Deve-se
considerar, ainda, que o direto à alimentação não pode ser visto como mera meio de
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sobrevivência, mas também como um direito que garanta condições saudáveis de vida e
preservação da dignidade das pessoas.
A noção de segurança alimentar surgiu após o fim da Primeira Guerra Mundial
(MANIGLIA, 2009, P. 260) e sua origem está ligada à ideia de segurança nacional e à capacidade
de cada país produzir seus próprios alimentos, garantindo um abastecimento adequado e evitando
a vulnerabilidade gerada pela dependência das importações de outros países.
O direito à alimentação já constava da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
proclamada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948.
Anteriormente, foi criada a Organização de Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (FAO),
em 1945, resultado de discussões propostas pelo presidente dos Estados Unidos Franklin
Roosevelt, em 1943. (MANIGLIA, 2009, p. 128)
No entanto, a segurança alimentar era vista somente como uma política de
armazenamento estratégico e busca pela autossuficiência da produção agrícola, e não como um
direito de todo ser humano ter acesso a uma alimentação saudável. Tratava-se mais de uma
questão de soberania nacional do que da busca pela garantia de um direito humano fundamental.
Apenas no fim da década de 70, iniciou uma mudança de compreensão da segurança alimentar e o
mundo passou a ver a fome e a desnutrição como um problema de acesso à alimentação adequada
e não como um problema de produção.(MANIGLIA, 2009, p. 126)
O conceito de segurança alimentar passa a ser utilizado de forma ampla no cenário
mundial a partir da crise de escassez de 1972-4 e da Conferência Mundial de Alimentação de
1974, sendo associado a políticas de criação e manutenção de estoques nacionais de alimentos. O
foco se encontrava na produção e estoque de alimentos e não no direito humano de ter acesso aos
alimentos (VALENTE, 2002, p. 41)
Dessa forma, em 1983, a FAO apresentou um novo conceito de segurança alimentar,
baseado nos seguintes objetivos: oferta adequada de alimentos, estabilidade da oferta e dos
mercados de alimentos, e segurança no acesso aos alimentos ofertados. No mesmo sentido, o
Banco Mundial, em 1986, definiu segurança alimentar como “o acesso por parte de todos, todo o
tempo, a quantidades suficientes de alimentos para levar uma vida ativa e saudável”.
Nesse período, portanto, o conceito evolui, passando a abranger elementos como a oferta
de alimentos estável e com garantia de qualidade, sendo considerada como fundamental a
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redistribuição dos recursos materiais, de renda e de redução da pobreza para a garantia da
segurança alimentar. (VALENTE, 2002, p. 41)
Conforme ressalta Elisabete Maniglia (2009, p. 126), “o direito à alimentação passou a se
inserir no contexto do direito à vida, à dignidade, à autodeterminação e à satisfação de outras
necessidades básicas”.
Posteriormente, em 1992, com a realização da Conferência Internacional de Nutrição,
realizada pela FAO em conjunto com a Organização Mundial da Saúde (OMS), atribuiu-se uma
face mais humana à segurança alimentar, que passou a ser entendida como um direito humano
básico à alimentação e à nutrição, o qual deve ser garantido tanto pelo Estado, por meio de
políticas públicas, quanto pela participação ativa da sociedade civil, sendo dever de todos buscar
meios para a redução da fome no mundo. (MANIGLIA, 2009, p. 126-127)
Ademais, em 1996, durante a Cúpula Mundial de Alimentos, foi criado o Código de
Conduta sobre o Direito Humano ao Alimento Adequado, composto por 15 artigos, orientando a
adoção de políticas econômicas, ambientais e sociais, tanto em âmbito nacional como
internacional, com o objetivo de diminuir os níveis de pobreza e erradicar a fome.(MANIGLIA,
2009, p. 127)
O direito à alimentação é, portanto, um direito humano básico, estabelecido por leis
internacionais e amplamente discutido em âmbito mundial, o qual precisa ser, na prática, efetivado
por meio de medidas concretas que façam com que os 842 milhões de pessoas que ainda passam
fome no mundo, conforme dados divulgados pela FAO5, referentes aos anos de 2011 a 2013,
saiam desta condição.
A SEGURANÇA ALIMENTAR E AS MEDIDAS PROTECIONISTAS
Atualmente, a segurança alimentar não pode ser mais interpretada somente como
autossuficiência na produção de alimentos, uma vez que o abastecimento alimentar de um país é
diversificado e composto tanto pela produção interna quanto pelas importações. Os sistemas
alimentares não estão restritos no interior das fronteiras nacionais, e, ao mesmo tempo, não podem
estar baseados somente pelas importações. Nesse sentido, Maluf (2007, p. 134) defende que:
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Dados divulgados pela BBC, em outubro de 3013 (http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/10
/131001_relatorio_fao_fome_jp).
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(...) a segurança alimentar global e a de cada país seriam melhor obtidas através
da existência e do bom funcionamento de um mercado mundial de alimentos.
Dependeria do bom funcionamento de um mercado de alimentos, no entanto, a
primazia conferida ao comércio internacional com a abertura comercial e
desregulamentação dos mercados baseia-se numa opção falsa: buscar a
autossuﬁciência absoluta na produção interna dos alimentos necessários versus
ser eficiente nas trocas com o exterior por meio da especialização naqueles
produtos em que se é mais competitivo de modo a importar todo o restante. Ela é
falsa, porque tal contraposição não encontra correspondência no modo como os
países enfrentam historicamente a questão alimentar, além de obscurecer os fatos
cruciais. Primeiro, a produção doméstica de alimentos tem condição estratégica
para todos os países do mundo. Segundo, o comércio internacional não é fonte
conﬁável de segurança alimentar e nutrição.

Deve-se ressaltar, ainda, que diversas vezes, sob a justificativa de uma falsa segurança
alimentar, os Estados acabam por proteger interesses de grandes empresas produtoras de
alimentos, fechando seus mercados à entrada de outros produtos, os quais são necessários a uma
boa alimentação, bem como garantem a sobrevivência de países agroexportadores, sobretudo,
aqueles em desenvolvimento. Nesse contexto, Maluf (2007, p. 56) afirma:
As relações internacionais constituem via de mão dupla, daí que para
assegurarem mercados externos para as exportações os países periféricos são
obrigados a abrirem seus próprios mercados e a ﬁcarem sob o impacto dos bens
importados, que num bom número de casos recebem elevados subsídios nos seus
países de origem. Esse impacto vai além do percentual do mercado doméstico,
ocupado pelos bens importados, com a subordinação da determinação dos preços
internos às tendências dos preços internacionais afetando principalmente, a
pequena agricultura.

Assim, verifica-se que o atual modelo de comércio internacional de produtos agrícolas,
além de não garantir um abastecimento adequado de alimentos, tanto do ponto de vista de
quantidade como de qualidade, aumentam o nível de miséria e os problemas sociais no campo.
Nesse contexto, surge a necessidade do desenvolvimento de regulamentação eficaz no âmbito do
comércio internacional agrícola, ficando evidente que a questão vai além da ordem comercial,
incluindo aspectos tais como segurança alimentar, sustentabilidade ambiental, desenvolvimento
rural e a luta contra a pobreza.
Além disso, há de se considerar que uma das justificativas dos países europeus para a
criação da PAC foi a multifuncionalidade da agricultura, defendendo que o setor necessitava de
uma política específica tendo em vista não se limitar à produção econômica, mas também pelo
fato de representar uma atividade cujos benefícios interessavam a toda a comunidade europeia.
Porém, a União Europeia vem utilizando o conceito de multifuncionalidade da agricultura de uma
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maneira distorcida, visando à perpetuação dos subsídios agrícolas da PAC a proteção do seu
mercado.
Dessa forma, Ribeiro (2006, p. 18) conclui que:
A discussão sobre as múltiplas funções da agricultura não pode,
entretanto, ignorar a profunda desigualdade existente tanto no campo
quanto no cenário internacional, nem atribuir tratamento iguais as
diferentes funções da agricultura dos países desenvolvidos e da agricultura
dos países em desenvolvimento.
Se a demanda européia por multifuncionalidade e leal, e se sua utilização
visa verdadeiramente a utilização do conceito para o fortalecimento do
fator social, a União Européia deve reconhecer e respeitar a
multifuncionalidade da agricultura dos países em desenvolvimento, o que
significaria a eliminação dos subsídios promovidos pelo bloco, que atuam
contra as vantagens comparativas dos produtores de outras regiões do
planeta.

A utilização de meios de produção mais eficientes, juntamente com mecanismos
protecionistas e políticas de subsídios, pelos países desenvolvidos, em confronto com as
produções dos países em desenvolvimento, revela a desigualdade de concorrência existente.
Portanto, os produtores subequiparados e com tecnologias menos eficientes dos países pobres, ao
se confrontarem com as formas de agricultura mais produtivas, acabam tendo uma diminuição dos
seus preços e consequentemente do seu nível de renda, o que agrava os problemas econômicos e
sociais já vividos por esses países (MAZOYER; ROUDART, 2010, p. 520)
Assim, privilegiar o setor agrícola com base no conceito da multifucionalidade, a
partir da criação de uma política com mecanismos que distorcem o mercado internacional, gera
graves prejuízos aos países exportadores, sobretudo aqueles em desenvolvimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, podemos concluir que a PAC é uma das principais políticas
desenvolvidas dentro da União Europeia, tendo grande importância no processo de integração do
bloco econômico, com o objetivo de minimizar disparidades existentes entre as produções dos
vários países que o compõe, bem como na manutenção de uma produção lucrativa e,
consequentemente, no nível de renda dos produtores rurais ao longo dos anos. Além disso, a PAC
foi fundamental no alcance da autossuficiência alimentar desses países.
Posteriormente, com o aprimoramento do conceito de segurança alimentar, o qual
passou a considerar que os alimentos devem ser fornecidos não apenas em quantidades suficientes,
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mas também com a qualidade necessária, a PAC também se volta à regulação e o estabelecimento
de mecanismos de controle de qualidade.
Todo o processo foi possível tendo como base a ideia de agricultura como atividade
multifuncional, a qual não pode estar voltada apenas para os interesses econômicos e do mercado,
devendo levar em consideração todos os reflexos sociais decorrentes da forma como se desenvolve
a produção agrícola dos países.
No entanto, as práticas protecionistas e de financiamento da produção agrícola pela
União Europeia acarreta a queda dos preços dos produtos, gerando um discrepância com relação
aos preços dos produtos dos países em desenvolvimento, os quais não conseguem competir em pé
de igualdade com os produtos europeus.
Portanto, diante desse contexto, é fundamental reforçar as negociações entre os países
em desenvolvimento e a União Europeia, questionando as práticas protecionistas, e buscando,
assim, internacionalizar o conceito da multifuncionalidade da agricultura, o qual é deve ser
defendido não apenas do ponto de vista dos países europeus, mas também dos países em
desenvolvimento, cujos problemas sociais estão fortemente atrelados à produção agrícola pouco
rentável.
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo geral analisar as implicações das TIC na
formação de professores a distância. A metodologia utilizada recorre a fontes documentais e
bibliográficas. A pesquisa documental utilizar-se-á com o intuito analisar as políticas e marcos
regulatórios no âmbito da EaD, que permeiam a formação de professores a distância com o
aporte das TIC em contexto de expansão das universidades públicas, sobretudo por meio da
Universidade Aberta do Brasil – UAB. A pesquisa bibliográfica sustentará as análises e reflexões
pertinentes ao diálogo com os dados encontrados. Contata-se que, com institucionalização da
UAB, houve uma ampliação da formação de professores a distância, contudo, considera nesse
estudo que, a formação de professores com o uso das TIC na EaD necessita superar o modelo de
“substituição tecnológica”, ora hegemônico, como afirma Barreto (2010) a fim que a UAB possa
ampliar o acesso e garantir um ensino de qualidade aos professores em formação. 	
  
	
  

PALAVRAS-CHAVE: Educação a distância, formação de professores, UAB.
TECHNOLOGY AND TEACHERS FORMATION DISTANCE
ABSTRACT: This work has as main objective to analyze the implications of of the information
and communication technologies (ICTs) in teacher education at a distance. The methodology uses
documentary and bibliographic sources. The desk research will be used in order to analyze the
policies and regulatory frameworks in the context of distance education that permeate teacher
distance with the contribution of ICTs in the context of expansion of public universities, especially
through the Open University of Brazil. The literature will support the analysis and expert
reflections to dialogue with the data found. Contact is that with the institutionalization of UAB,
there was an expansion of teacher education in the distance, however, considers this study, teacher
education with the use of ICTs in distance education need to overcome the model of
"technological substitution", now hegemonic as stated Barreto (2010) to the UAB can expand
access and ensure quality education for teachers formation.
	
  

Keywords: Distance Learning, teachers formation, UAB.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6

	
  Doutoranda	
  em	
  Educação/PUC-‐GO/PPGE/EDU	
  e	
  Bolsista	
  pela	
  CAPES	
  -‐	
  	
  e-‐mail:	
  denilda@uft.edu.br.	
  

7

ProfªAdjunto/PUC-GO/PPGE/EDU. Drª em História-UNB. Mestre em Educação- UNICAMP. e-mail:
belalorena8@yahoo.com.br.
	
  

	
  

164	
  

III	
  Encuentro	
  de	
  las	
  Ciencias	
  Humanas	
  y	
  Tecnológicas	
  para	
  la	
  integración	
  de	
  la	
  
América	
  Latina	
  y	
  el	
  Caribe	
  Internacional	
  del	
  Conocimiento:	
  Diálogos	
  en	
  Nuestra	
  América	
  

Introdução

No âmbito das políticas públicas e dos marcos regulatórios, de formação de professores a
distância, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) vem sendo consideradas como o
centro. Nesse sentido, se faz necessário uma reflexão sobre a metáfora do determinismo
tecnológico elucidada por Barreto (2010) em que o mundo tenha mudado em razão de uma
“revolução científico-tecnológica”.
A Educação a Distância com a incorporação da TIC se fundamenta por marcos legais,
políticos e ideológicos, consolidando com a criação da Secretaria de Educação Continuada
(SEED), em 1995, em consonância com as políticas e marcos regulatórios do Ministério da
Educação (MEC). Entre as competências dessa secretaria, está a de atuar como agente de inovação
dos processos de ensino e aprendizagem na EAD.
Em 2007, a implementação da EaD nas instituições de ensino ganhou força com a criação
da Universidade Aberta do Brasil, em 2007, que surge com o intuito de expandir e interiorizar a
oferta de cursos e programas de educação superior no país mediante a oferta de cursos e
programas a distância por instituições públicas de ensino superior, em articulação com os polos de
apoio presencial.
Em 2009, o Decreto nº 6.755 regulamenta a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes) no fomento a programas de formação inicial e continuada.
Assim, são ofertados diferentes cursos de formação de professores, a partir da experiência da EaD
com o foco na incorporação da TIC como “substituição pedagógica”, como bem diz Barreto
(2010).
Diante desses apontamentos iniciais, o presente artigo tem como objetivo analisar as
políticas e marcos regulatórios no âmbito da EaD, que permeiam a formação de professores a
distância com o aporte das TICs em contexto de expansão das universidades públicas, sobretudo
por meio da Universidade Aberta do Brasil – UAB.

As tecnologias da informação e da comunicação e a educação a distância
O campo educacional vem sendo afetado pelas tecnologias de informação e comunicação
(TIC) e pelo contexto, social, econômico, político e cultural que permeiam a sociedade. Dessa
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forma, as relações entre as tecnologias da informação e da comunicação (TIC) e a educação a
distância (EaD) têm sido objeto de estudos de vários estudiosos da área.
Pretto e Lima Júnior (2005) ao interpretarem Pierre Lévy elucidam que no mundo
contemporâneo a democratização da sociedade esta conectada com sua capacidade de produção de
conhecimento. Nessa perspectiva Pierry Lévy propõe que o uso das novas tecnologias sejam
utilizadas para a produção coletiva de conhecimentos, conforme as necessidades eventuais, como
uma rede que promova diferentes formas de se refletir em constante interação e transformação.
Na concepção dos autores essas mudanças são qualitativas por surgirem a partir da
introdução da TIC por meio de intensa mudança política, cultura e intelectual, sem um eixo
central que direcione todo o processo. Dessa forma,

Isso se constitui num rico e complexo processo, como são ricos e complexos os seres humanos em sua individualidade
em sua coletividade. O aprendizado é, similarmente, aberto, flexível, não limitado a um conteúdo previamente
estabelecido, como o é nas disciplinas do currículo que chamamos de tradicional na ausência de denominação melhor
(PRETTO E LIMA JUNIOR, 2005, p. 2010).

Assim, no mundo contemporâneo, as TIC vêm sendo incorporados por diferentes espaços
educativos, promovendo grandes transformações e inovações desde as abordagens de ensino as
experiências vivenciadas pelas instituições de ensino.
Antes de explorar as implicações das TIC na Educação, torna-se relevante considerar a
metáfora determinismo tecnológico na concepção de Barreto (2010) em que o mundo tenha
mudado em razão de uma “revolução científico-tecnológica”, tendo como centro as TIC.
Nesta perspectiva determinista (Wood, 2003), as TIC podem ser pensadas fora das relações que constituem o contexto
da sua produção, como se as extrapolassem ou mesmo transcendessem e, nesta condição, também pudessem instaurar
uma espécie de “admirável mundo novo”, caracterizado pelo apagamento das múltiplas determinações do real

(BARRETO, 2010, p. 1300).

Peixoto apud Vedel (2009) afirma que no mesmo tempo em que o determinismo
tecnológico atribui a tecnologia o poder de estruturar o seu uso, está também provoca um
movimento (aparentemente inverso) de se refletir sobre ela como algo flexível e modelado pelo
usuário. Nessa perspectiva, de instrumentalista, o objeto se torna técnico, flexível e formatável e
considera a rigidez, sobretudo física, das tecnologias, “a visão determinista oculta a dimensão
humana do objeto técnico que é considerado como uma entidade autônoma” (PEIXOTO, 2009, p.
478).
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Para que as TIC possam proporcionar mudanças significativas no processo educacional
“sem feitichização”, se faz necessário questionar os motivos pelas quais estas tem sido priorizada
na EaD, com reflexões inerentes “à sua configuração e objetivação”, envolvendo a forma de como
ela tem sido considerada (BARRETO, 2010, p. 1301).
Para uma reflexão sobre as TIC, vale ressaltar que estas não se referem mais a “tecnologia
educacionais” desenvolvidas para o uso em situações concretas de ensino-aprendizagem, por razão
de sua indicação apontar o seu pertencimento a áreas não educacionais “no sentido de produzidas
no contexto de relações sociais outras, com finalidades distintas” (BARRETO, 2008, p. 920).
Para autora, as TIC são descontextualizadas das suas áreas em que foram concebidas e
recontextualizadas na educação, “implicando apagamentos que, para serem dimensionados,
exigem a análise das condições e das circunstâncias da sua realização” (BARRETO, 2008, p. 920).
Assim, na linha de entendimento de Barreto (2008), no que se refere a objetivação da TIC,
considera-se neste estudo que a “revolução científico-tecnológica” deve ser pensada em suas
relação de forma articulada, e não apenas como se estas fossem determinantes de processos que
também estão entrelaçados.

A formação de professores a Educação a distância no Brasil.

A história da Educação a distância não é recente, quando retrocedemos no tempo, no final
do século XVIII, até as primeiras décadas do século XX, podemos perceber que a EaD sempre foi
desenvolvida no foco na formação profissional. No caso do Brasil, pode-se perceber que essa
modalidade de ensino tem em suas raízes no Instituto Rádio-Técnico Monitor, fundado em 1939, e
do Instituto Universal Brasileiro, a partir de 1941, que “tinha então um caráter supletivo, destinado
àqueles que não tiveram oportunidade de acesso a uma educação formal, o que veio a contribuir
fortemente para que a EaD fosse vista como uma forma de educação menor” (OLIVEIRA, 2008,
p. 151).
Ao longo dos tempos, a

história da EaD vem sofrendo grandes transformações e

inovações. Dos cursos de correspondências, da incorporação de novas mídias como a televisão, o
rádio e o vídeo, até a atualidade, com o surgimento das redes de computadores sustentadas pela
Internet. Passou a ser denominada de educação on line e vem, gradativamente, se consolidando
como uma política de expansão do acesso a Educação Superior, com prioridade na formação de
professores.
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Ao se considerar a formação de professores na educação a distância, dimensão sobre a qual
focaremos nossa atenção, se faz necessário analisar os marcos regulatórios em textos legais que
tratam do assunto.
Barreto (2010 p. 1304) afirma que recontextualização educacional, focada na formação de
professores, o primeiro marco se refere a Secretaria de Educação continuada (SEED) que foi
criada em 1995 com a finalidade de coordenação as ações inerentes as TIC, tendo como meta o de
“levar para a escola pública toda a contribuição que os métodos, técnicas e tecnologias de
educação a distância podem prestar à construção de um novo paradigma para a educação
brasileira”. Para a autora as linhas de ação da SEED fundamentam-se na existência de um sistema
tecnológico “cada vez mais barato, acessível e de manuseio mais simples” capaz de:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

trazer para a escola um enorme potencial didático-pedagógico;
ampliar oportunidades onde os recursos são escassos;
familiarizar o cidadão com a tecnologia que está em seu cotidiano;
dar respostas flexíveis e personalizadas para pessoas que exigem diversidade
maior de tipos de educação, informação e treinamento;
oferecer meios de atualizar rapidamente o conhecimento;
estender os espaços educacionais; e
motivar os profissionais e alunos para aprenderem continuamente, em
qualquer estágio de suas vida (BARRETO, 2010, p. 1305).

No entendimento da autora embora o núcleo da EaD na SEED mencione a escola
“como espaço privilegiado da atividade educacional”, por um lado. Por outro, este promove a
“fetichização máxima” ao propor ações voltadas ao sistema tecnológico, colocando as tecnologias
no lugar dos sujeitos.
Para Leal (2013, p. 75) a SEED/MEC foi reestruturada para potencializar sua atuação por
meio de recursos para capacitar gestores de escolas públicas, secretarias estaduais e municipais de
educação, alunos do ensino fundamental, médio, com destaque para a formação inicial e
continuada de professores, dando início a um trabalho colaborativo e fazendo avançar a integração
entre parceiros e programas. Dentre eles destacam-se os programas voltados à formação de
professores, “além da TV Escola, o Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo), o
Programa de Formação dos Professores em Exercício PROFORMAÇÃO) e o Programa de Apoio
à Pesquisa em Educação a Distância (PAPED)”. Para o autor, o governo de Lula justificou a
reestruturação da SEED/MEC.
com um discurso governamental de que a educação em todos os níveis é uma das prioridades de seu governo. O
discurso da sociedade democrática pode ser alcançado por meio da EaD, modalidade de ensino que tem as condições
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necessárias para atender as demandas educacionais que se apresentam, bem como maiores possibilidades de
concretizar mudanças no panorama educacional agora, por meio da UAB (LEAL, 2013, p. 76).

Além da criação, em 1995, da Secretaria de Educação continuada (SEED) foi implantada,
em dezembro de 1999 a Universidade Virtual Pública do Brasil (UNIREDE) que foi um consórcio
interuniversitário, criado com o lema dar início a uma luta por uma política de Estado visando a
democratização do acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade e o processo
colaborativo na produção de materiais didáticos e na oferta nacional de cursos de graduação e pósgraduação.8
Barreto (2010) aponta fragilidade na estrutura da UNIREDE, por esta ser dependente do
apoio da Comissão de Educação/Frente Parlamentar de Educação a Distância da Câmara Federal,
dos Ministérios (MEC e MCT) e de órgãos como a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e,
sobretudo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, por meio bolsas
para apoiar o desenvolvimento das ações da UNIREDE nos polos.
Ao analisar o estudo realizado pelo Grupo de Trabalho Interministerial, instituído pelo
Decreto Presidencial de 20/10/2003 encarregado de analisar a situação das universidades e
apresentar plano de reforma, Barreto (2010) observa que o diagnóstico e proposta do GT aponta
para a revisão do marco regulatório do ensino superior, em pleno acordo com as determinações
dos organismos internacionais para a periferia do capitalismo. Para a autora, o documento tem
como premissa o “redesenho”das universidades, como ênfase na EaD como forma de atender às
diferentes dimensões do modelo neoliberal com a finalidade de,
(a) diminuir significativamente o número de professores e duplicar o número de alunos;
(b) baratear drasticamente os custos das universidades;
(c) deslocar o foco da formação para o seu produto, desde que sejam utilizados testes adequados para aferir as
competências-alvo, traduzidas nos “materiais educacionais que garantam larga utilização”, disponíveis em polos
descentralizados. (BARRETO, 2010, p. 1305).

Assim, é possível dizer, na mesma linha de entendimento da autora que a situação das
universidades se tornam complexa com a redução de recursos na universidade pública como na
aposta na “substituição tecnológica”, esta tem que se adequar aos limites impostos pelo governo e
expandir a oferta de vagas por meio da Universidade Aberta do Brasil, com o apoio das
Tecnologias de Informação e Comunicação.
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A Educação a distância (EaD) e a Universidade Aberta do Brasil (UAB).

O desenho da UAB foi construído no contexto do Fórum das Estatais pela Educação com
foco nas Políticas e na Gestão da Educação Superior, que ao considerar relevante a experiência da
UniRede decidiu ampliar suas ações com o apoio de empresas não estatais, com as demais
instituições de educação superior, públicas e privadas. No processo de implementação da UAB,
destaca-se a comparação explícita: “a estrutura básica da UAB e dos Consórcios deve se
assemelhar mais a uma fábrica, enfatizando a alta produção de cursos” (Barreto, 2010, p. 39). Na
concepção da autora a sistema vem crescendo gradativamente com os polos nos diferentes
Estados, “em perspectiva eminentemente técnica”.
Assim, o sistema UAB foi instituído oficialmente pelo Decreto no 5.800, de 8 de junho de
2006, surge com o intuito de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação
superior no país mediante a oferta de cursos e programas a distância por instituições públicas de
ensino superior, em articulação com os polos de apoio presencial. De acordo com art. do referido
documento as finalidades do Sistema UAB são:
	
  I - oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada de professores da educação
básica;
II - oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
III - oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento;
IV - ampliar o acesso à educação superior pública;
V - reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões do País;
VI - estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância; e
VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de
educação a distância, bem como a pesquisa em metodologias inovadoras.

De acordo com informações no site da UAB9 o Sistema da Universidade Aberta do Brasil
funciona como um articular entre as instituições de ensino e os governos estaduais e municipais.
Tal articulação se sustenta em cinco eixos fundamentais, I- Expansão pública da educação
superior, considerando os processos de democratização e acesso; II - Aperfeiçoamento dos
processos de gestão das instituições de ensino superior, possibilitando sua expansão em
consonância com as propostas educacionais dos estados e municípios; III - Avaliação da educação
superior a distância tendo por base os processos de flexibilização e regulação implantados pelo
MEC; IV - Estímulo à investigação em educação superior a distância no País; V - Financiamento
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dos processos de implantação, execução e formação de recursos humanos em educação superior a
distância.
Para Costa e Pimentel (2009) o Brasil, um país continental, com imensas desigualdades
sociais e econômicas o apoio da EAD na inclusão de sua população no processo de emancipação
pela Educação é essencial. Entretanto, esta modalidade de ensino não tem como abranger tudo,
mas o uso dessa metodologia é uma importante ferramenta de ação educacional, em que todas as
soluções de qualidade coloque o aluno no centro do processo pedagógico. As autoras analisam que
a UAB tem o grande desafio o “de levar a educação superior de qualidade de nossas instituições
públicas a todos os espaços, mesmos os mais remotos e afastados dos grandes centros, ajudando a
promover a emancipação social e econômica de nosso povo através da educação” (COSTA E
PIMENTEL, 2009, P. 89).
Ao analisar a regulação da formação de professores a distância, por meio da UAB, Barreto
(2010) chama atenção para o Decreto nº 6.755 de 2009, que “disciplina a atuação da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) no fomento a programas de formação
inicial e continuada, que é constituído por um discurso híbrido que justapõe formulações inscritas
em matrizes diversas. O referido decreto demanda

uma análise mais aprofundada de seus

pressupostos e dos modos pelos quais suas contradições serão resolvidas. Na concepção da autora
é o caso de “ampliar o número de docentes atuantes na educação básica pública que tenham sido
licenciados em instituições públicas de ensino superior, preferencialmente na modalidade
presencial, e de remeter ao acervo de cursos e tecnologias educacionais do MEC” (BARRETO,
2010, p. 39/40).
O documento reforça a intenção de promover mudanças nos diferentes cursos de formação
de professores, sugerindo intervenção que fere a autonomia universitária, a partir da experiência
da formação a distância. Barreto (2010) analisa que o traço mais comum nos documentos que trata
da regulação da política de formação de professores a distância tem como premissa da
incorporação da TIC como substituição pedagógica. Além de um conjunto de política em
andamento que tem como característica projetos “centrados na distribuição de laptops como meio
de elevar a qualidade da educação pública, seja para os professores, seja para os alunos, como no
projeto Um Computador por Aluno (UCA), ação conjunta do Ministério da Educação e da Casa
Civil para a “inclusão digital” (BARRETO, 2010, p. 40).
Dessa forma, as TIC pensadas para a formação de professores a distância acabam
contribuindo para uma cadeia de simplificações em torno da “flexibilização estratégica”, as quais
possibilitam colocar em questão a modalidade em função do “modus operandi”, (Barreto, 2010 p.
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41). No entendimento da autora, a política nacional de formação de professores a distância requer
a superação do modelo de substituição tecnológica, ora hegemônico, requer uma análise dos
processos de ensinar e aprender em que,
No decantado “novo paradigma” educacional, reiterado nos discursos do Banco Mundial e da Seed, é operada a
quebra da unidade (ensino-aprendizagem) que tem sustentado os mais diversos estudos acerca das práticas educativas,
na medida em que deixa de contemplar o primeiro elemento do par para a concentração no segundo, concebido como
“auto-aprendizagem” decorrente do acesso à informação ou ao conhecimento, como expansão de “oportunidades” e,
até, de “acesso à aprendizagem”, como se esta não se referisse a um processo interno (Barreto, 2010, p. 42)

Como se pode perceber, a regulação da formação de professores a distância, por meio da
UAB, tem sido complexa e contraditória. Assim, para que esse sistema de ensino se consolide nas
IES, há de se desenvolver ações estratégicas articuladas no âmbito das instituições que promovam
a superação do modelo “substituição tecnológica” com uma análise mais centrada nos processo de
ensinar e aprender.
Considerações Finais
No mundo contemporâneo, as TIC vêm sendo incorporados por diferentes espaços
educativos, promovendo grandes transformações e inovações desde as abordagens de ensino as
experiências vivenciadas pelas instituições de ensino.
A formação de professores a distância com a incorporação das tecnologias é um processo
amplo e complexo, em que as dimensões políticas, econômicas, culturais e históricas se articulam
de forma particular. Assim, para que as TIC na EaD aconteçam de forma articuladas e, não
apenas como determinantes do processos de ensinar a aprender, estas devem ser pensadas a partir
do contexto educacional.
É notório o crescimento e a ampliação da formação de professores a distância por meio da
UAB. Dessa forma, este sistema possibilitando a oferta de vagas a curso de nível superior,
prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada para professores da
educação básica.
Entretanto, neste estudo, considera que a formação de professores a distância por meio da
UAB necessita superar o modelo de “substituição tecnológica”, ora hegemônico, como afirma
Barreto (2010) a fim que este sistema possa ampliar o acesso e garantir um ensino de qualidade
aos professores em formação.
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DIREITO À IGUALDADE NA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
E A PROIBIÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO HOMOAFETIVA
Gabriel Cerqueira Leite Martire10
Jeancezar Ditzz de Souza Ribeiro11

RESUMO
O trabalho apresenta o caso Atala Riffo y niñas versus Chile, decidido pela Corte Interamericana
de Direitos Humanos, em 24 de fevereiro de 2012. No que se refere à proibição da discriminação
baseada em orientação sexual é o primeiro caso julgado pela Corte concernente à violação aos
direitos da diversidade sexual. O marco teórico é o da teoria crítica de Herrera-Flores (2009), em
que o Direito não é fim em si mesmo, mas meio, por isso a necessidade de mobilização humana no
exercício do pleno direito de participação. Nesse sentido, o objetivo do trabalho é avaliar as
consequências das esmagadoras formas de submissão dos grupos humanos, que vão da violência
física ao controle imaterial de suas liberdades de expressão, castrando os direitos das minorias de
gênero e autorizando ou fechando os olhos diante das discriminações contra as minorias sexuais.
Por fim, procura-se demonstrar, à luz de uma interpretação dinâmica e evolutiva da
implementação da decisão, que a Convenção Americana, no que se refere ao princípio da
igualdade, é caracterizada por ser uma cláusula aberta de forma a incluir a categoria da orientação
sexual, impondo aos Estados a obrigação geral de assegurar o exercício de direitos, sem qualquer
discriminação.
Palavras-chave: Igualdade; discriminação; Corte Interamericana de Direitos Humanos.
ABSTRACT
This paper presents the Atala Riffo case y niñas versus Chile, decided by the Inter-American Court
of Human Rights, on 24 February 2012. As regards the prohibition of sexual orientation-based
discrimination, it is the first case decided by the Court concerning the violation of rights of sexual
diversity. The theoretical framework is that of critical theory of Herrera Flores (2009), in which
the law is not an end in itself, but through, so the need for human mobilization in the exercise of
full participation. In this sense, the objective is to assess the consequences of overwhelming forms
of submission of human groups, ranging from physical violence to immaterial control of their
freedoms of expression, castrating the rights of gender minorities and authorizing or closing his
eyes to the discrimination against sexual minorities. Finally, we seek to demonstrate, in the light
of a dynamic and evolving understanding of the implementation of the decision, that the American
Convention, in relation to the principle of equality, it is characterized by being a clause to include
the orientation category sexual, impose to the States the general obligation to ensure the exercise
of rights without discrimination.
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Keywords: International Criminal Court, genocide, homophobia.
Key words: Equality; discriminations; Inter-American Court of Human Rights.
INTRODUÇÃO
Discorrer sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) é falar sobre a outra
ponta da luta pelos direitos humanos. Não bastou o mero reconhecimento jurídico ao se
declararem direitos universais. “Os direitos humanos não devem confundir-se com os direitos
positivados no âmbito nacional ou internacional. Admitir que o direito cria direito significa cair na
falácia do positivismo mais retrógrado que não sai de seu próprio círculo vicioso,”12 como
preleciona Herrera Flores (2009).
Destarte, “quando a crença nos direitos humanos se torna mais difundida, temos de
enfrentar o mundo que foi forjado por esse esforço”, prosseguindo, nesse sentido, Lynn Hunt
(2009) diz que, “temos de imaginar o que fazer com os torturadores e os assassinos, como prevenir
o seu surgimento no futuro sem deixar de reconhecer, o tempo todo que eles são nós. Não
podemos nem tolerá-los nem desumanizá-los.”
Em razão disso, propõe-se aqui a análise da primeira decisão da Corte Interamericana de
Direitos Humanos sobre a proibição da discriminação por orientação sexual (homoafetividade), “à
luz de uma interpretação dinâmica e evolutiva”13. Visto que as profundas marcas deixadas no
tempo sobre perseguições e extermínios de gays, ainda estão latejando hoje em dia, e demandam
esforços para efetivar a proteção dessas minorias sexuais.
Flávia Piovesan afirma que o leading case Atala Riffo y niñas versus Chile, é o primeiro
caso julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos concernente à violação aos direitos
da diversidade sexual, “inexistindo, portanto, um universo de precedentes a permitir a criação de
uma tipologia de casos”14. Para André de Carvalho Ramos, é o direito fundamental à livre
orientação sexual, no direito ao respeito, por parte do Estado e de terceiros, “de preferência sexual
e afetiva de cada um, não podem dela ser extraída nenhuma consequência negativa ou restrição de
direitos”15.
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2014, p. 443.
14
PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos, 7ª ed. Prefácio de Fábio Konder Comparato. São Paulo: Saraiva,
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Portanto, não se pode construir direitos humanos autônomos, ou seja, “sem contato com as
realidades ‘reais’ nas quais vivemos; neutros e conseguidos de uma vez por todas.”16. Afinal, o
que se quer, como já mencionado antes, é estabelecer uma maior participação “democráticaemancipadora,”17 visto que “os problemas sempre afetam os menos favorecidos pelos sistemas de
poder, e as convenções de direitos têm uma forte carga de assunção de deveres e
responsabilidades.”18
A liberdade entre os indivíduos e a prosperidade das nações não foi suficiente para garantir
o respeito à dignidade humana e ao multiculturalismo. Por vezes, ocorreu o oposto, visto que a
“liberdade” serviu, em algumas circunstâncias, para aumentar a agressividade e acirrar os
antagonismos; agravar as formas de opressão e instalar as diferenças injustas.
A paz social, o bem estar coletivo, a justiça e a própria liberdade estão intimamente
relacionadas a um sistema que proteja os fracos e desfavorecidos, promovendo as medidas
necessárias à transformação da sociedade numa perspectiva comunitariamente assumida de
progresso, de justiça e de bem-estar.
Nessa mesma linha de raciocínio, Habermas (2001) defende que
As autonomias privada e pública pressupõem-se reciprocamente. O nexo interno da democracia com o
Estado de direito consiste no fato de que, por um lado, os cidadãos só poderão utilizar condizentemente a sua
autonomia pública se forem suficientemente independentes graças a uma autonomia privada assegurada de
modo igualitário. Por outro lado, só poderão usufruir de modo igualitário da autonomia se eles, como
cidadãos, fizerem um uso adequado da sua autonomia política. (HABERMAS, 2001, p. 149)

Estar em pleno gozo de participação dos direitos, é pois usufruir dos meios na hora de
garantir o resultado das lutas e interesses sociais. Em suma, a construção simbólica da violência e
do extermínio de minorias de gênero dialogam com as propostas de Metas da Organização das
Nações Unidas, e há forte tendência que o bem jurídico protegido pelo genocídio no Estatuto de
Roma abranja também os grupos gays.
I – Livres e iguais: a igualdade na era da Universalidade dos Direitos Humanos19
A ascensão do indivíduo como sujeito pleno do Direito Internacional contemporâneo tem
impacto relevante na mudança quanto ao entendimento sobe o princípio da igualdade jurídica
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FLORES, Joaquín Herrera. A (Re)invenção dos Direitos Humanos. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009, p. 44.
Herrera Flores, 2009, p. 102, vai dizer que “a versão imperialista-colonialista do conhecimento deve ser superada
por um tipo de conhecimento democrático-emancipador, cujo objetivo seja a implantação de relações de solidariedade
entre nós e os outros.”
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formal para algo mais afirmativo, positivo. Para Casella é “a mais considerável transformação em
relação conceito clássico e estático das relações estritamente interestatais”20.
Para Ferrajoli, no novo ordenamento, são de fato sujeitos de Direito Internacional não
somente os Estados, mas também os indivíduos e os “povos”: os primeiros como titulares, como
confrontos de seus próprios Estados, dos direitos humanos a eles conferidos pela Declaração de
1948 e pelos Pactos de 1966; “os segundos enquanto titulares do direito de autodeterminação,
reconhecido pelo artigo 1º dos Pactos”. Para dimensionar no plano teórico a mudança ocorrida, o
quanto teria sido impensável, antes da Carta da ONU, o recurso de um cidadão contra o próprio
Estado perante uma jurisdição internacional21.
Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a Declaração
Universal de Direitos Humanos de 1948 e contra qualquer incitamento à discriminação. No plano
do Direito Internacional, verificou-se um processo de amplo reconhecimento de direitos de
igualdade mediante sua incorporação em diversos tratados ou convenções, sejam eles de amplitude
universal, como no caso do artigo 26 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1966,
de acordo com o qual todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem discriminação
alguma, a igual proteção da lei, sejam eles de abrangência regional, como é o caso da Convenção
Americana de e Direitos Humanos (1969), cujo artigo 24, de modo quase idêntico ao disposto no
Pacto de Direitos Civis e Políticos, preceitua que todas as pessoas são iguais perante lei22.
Por conseguinte, todos têm direito, sem discriminação alguma, à igual proteção da lei. Os
tratados de Direitos Humanos, segundo a melhor doutrina, uma vez ratificados pelos Estados,
assumem a condição de normas de caráter vinculante, além de preverem cláusulas gerais, em parte
também preveem cláusulas especiais de igualdade ou foram complementados por outros
documentos destinados a combater as mais diversas modalidades de discriminação, como é o caso
das Convenções sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial (1965) e da mulher
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Para CASELLA, “a emergência do ser humano como sujeito de direito internacional pós-moderno é a mais
considerável transformação em relação ao conceito clássico e estático das relações estritamente estatais. A passagem
das relações estatais diretas à institucionalização destas, por meio de ‘interpostas pessoas’, as organizações
internacionais representam avanço considerável rumo à institucionalização do direito internacional”, CASELLA,
Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional Pós-Moderno. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 1352.
21
FERRAJOLI, Luigi. A Soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado nacional. São Paulo: Martins
Fontes, 2002, p. 45.
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(1979), bem como, mais recentemente, da Convenção sobre pessoas com deficiência, apenas para
citar os exemplos mais conhecidos, segundo Ingo Sarlet23.
Por outro lado, a proibição de qualquer tipo de discriminação arbitrária e contrária à igual
dignidade de cada ser humano e a pretensão de igual respeito e consideração, inclusive de suas
qualidades e circunstâncias pessoais, indicam como o princípio da dignidade da pessoa humana
passou a integrar a própria concepção de igualdade constitucional, operando como critério
material de valoração, notadamente no que diz com a definição das discriminações materialmente
não razoáveis, ou seja, a proibição de tratamentos diferenciados com base em critérios que violam
a dignidade da pessoa humana24. Resulta evidente que não se está a esgotar o papel da dignidade
da pessoa humana para a compreensão do princípio da igualdade e dos direitos de igualdade, o que
pode incluir à igualdade de tratamento de minorias sexuais e a proibição de discriminação.
Anterior à criação da Organização das Nações Unidas, o Instituto de Direito Internacional,
em sessão de 12 de outubro de 1929, adotou uma Declaração Internacional dos Direitos do
Homem que apresenta a igualdade como direito fundamental do ser humano. A Declaração
Americana dos Direitos e Deveres do Homem de 194825, no mesmo sentido, prevê nas primeiras
linhas do Preâmbulo que todos os homens nascem livres e iguais em dignidades e direitos. No
artigo II que todas as pessoas são iguais perante a lei têm os direitos e deveres consagrados sem
distinção de raça, língua, crença ou qualquer outra distinção.
O direito de igualdade perante a lei é expressamente reconhecido no Pacto de São José da
Costa Rica, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969 reafirma que todas as
pessoas são iguais perante a lei e, por conseguinte, todos têm direito, sem discriminação, a igual
proteção da lei26.
Para a Corte Interamericana de Direitos Humanos o direito à igualdade e não
discriminação, acolhidos no Pacto de São José da Costa Rica, têm como fundamento na unidade
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SARLET, obra citada, p. 540.
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GARCIA, Maria da Glória F P D. Estudos sobre o Princípio da Igualdade. Coimbra: Almedina, 2005, p. 61.
Resolução XXX, Ata final, aprovada na IX Conferência Internacional Americana, em Bogotá, em abril de 1948. O
Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 1.1, amplia o sentido das vedações às distinções. Os Estados-partes na
Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno
exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo,
idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica,
nascimento ou qualquer outra condição social.
26
O Pacto de São José da Costa Rica foi concluído e assinado em São José em 22 de novembro de 1969. O Brasil
aderiu ao Pacto em 25 de setembro de 1992, promulgado pelo Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992. A entrada
em vigor internacional ocorreu em 18 de julho de 1978. In. BRASIL. Legislação de direito internacional, 6ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2013, p. 438.
25
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da natureza do indivíduo e é inseparável de sua dignidade essencial, frente à qual é intolerável
toda situação que considere determinado grupo superior diferente ou separado, o que leva a
privilegiá-lo no tratamento. Considera que é inadmissível criar diferenças de tratamento entre os
indivíduos que não correspondam à sua única e idêntica natureza. E, em função do
reconhecimento da igualdade perante a lei, proíbe-se todo tratamento discriminatório27.
Além disso, a Corte considera o direito à igualdade como um princípio do jus cogens, ou
seja, norma imperativa do Direito Internacional, aplicável a todo Estado. Para a Corte, o princípio
da igualdade possui um caráter fundamental para a salvaguarda dos Direitos Humanos, tanto no
Direito Internacional como no interno, é um princípio de direito imperativo. Os Estados têm a
obrigação de não introduzir em seu ordenamento jurídico qualquer regulamentação
discriminatória, de eliminar as regulamentações e as práticas de caráter discriminatório. Devem os
Estados estabelecer normas e outras medidas que reconheçam e assegurem a efetiva igualdade
diante da lei de todas as pessoas28.
Há um vínculo indissolúvel entre a obrigação de respeitar e garantir os direitos humanos e
o princípio da igualdade. Os Estados estão obrigados a respeitar e garantir o pleno e livre exercício
dos direitos e liberdades sem nenhuma discriminação. O descumprimento pelo Estado, mediante
qualquer tratamento discriminatório, da obrigação geral de respeitar e garantir os direitos
humanos, pode gerar a responsabilidade internacional do Estado violador29. A igualdade, a
universalidade e o caráter natural dos direitos ganharam expressão política direta pela primeira vez
na Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776 e na Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão de 1789.
No entanto, adverte Fabio Konder Comparato, que a reinvenção política da democracia foi
a fórmula encontrada pela burguesia para extinguir os antigos privilégios dos dois principais
grupos do antigo regime – o clero e a nobreza – e tornar o governo responsável perante a classe
burguesa. De qualquer modo, não deixa de ser um feito notável da primeira geração dos direitos
humanos e da legitimidade democrática. Os contornos atuais do Estado Moderno, por sua vez
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CIDH (Corte Interamericana de Direitos Humanos). Condição jurídica e direitos humanos da criança. Opinião
Consultiva 17/02, de 28.08.2002, Série A n. 17, parágrafo 45; Proposta de modificação da Constituição Política da
Costa Rica relacionada à naturalização OC-4/84, de 19.01.1984, Série A n. 4, parágrafo 55; e Condição Jurídica e
direitos dos trabalhadores migrantes indocumentados. OC 18/03, de 17.09.2003, Série A n. 18, parágrafo 87.
28
CIDH. Caso Yatama vs. Nicarágua, sentença de 23.06.2005, Série C n. 127, parágrafo 185.
29
CIDH. Condição Jurídica e Direitos dos trabalhadores migrantes indocumentados. OC 18/03 de 17.09.2003, Série
A, n. 18, parágrafo 85; 95; 96, e 106.
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caracterizam-se pela valorização do indivíduo30 e pela conquista dos direitos individuais no plano
internacional. Manifesta-se em três setores: o direito humanitário, a luta contra a escravidão e a
regulação dos direitos do trabalhador assalariado31
O indivíduo é consagrado à categoria de sujeito de Direito Internacional Público, com
fundamento na Carta da Organização das Nações Unidas em 1945, os pactos de direitos civis e
políticos, de direitos econômicos, sociais e culturais, bem como as convenções estabelecidas para
garantir a proteção de direitos específicos, bem como dos Sistemas Regionais de Proteção aos
Direitos Humanos.
A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, nesse ensejo, foi a forma jurídica
encontrada pela comunidade internacional de eleger os direitos essenciais para a preservação da
dignidade do ser humano. Em sua real dimensão, esse documento deve ser visto como um libelo
contra toda e qualquer forma de totalitarismo32. O sistema internacional de proteção dos Direitos
Humanos está dividido em dois grandes níveis, o global, cuja competência está a cargo da
Organização das Nações Unidas e os chamados sistema regionais, que se compreendem a partir do
componente geográfico-espacial33.
A proteção de direitos humanos nas Américas, por sua vez, é formada essencialmente por
quatro importantes diplomas normativos: a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do
Homem, a Carta da Organização dos Estados Americanos (OEA), a Convenção Americana de
Direitos Humanos e o Protocolo de San Salvador, relativo aos direitos sociais e econômicos34.
Um dos órgãos da Convenção Americana de Direitos Humanos é a Corte Interamericana de
Direitos Humanos, uma instituição judicial autônoma e especializada, não sendo um órgão da
OEA, mas da Convenção Americana de Direitos Humanos, segundo previsão do artigo 33 da
Convenção. A Corte tem a função de aplicação, de observação dos julgamentos e da condenação
dos Estados-membros violadores das regras que compõem a Convenção Interamericana de
Direitos Humanos. A Corte tem jurisdição internacional sobre os Estados membros do Pacto de
São José da Costa Rica, como o Brasil35.
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ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Introdução de Celso Lafer. Tradução de Roberto Raposo. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, Salamandra Editorial. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1981 e 1999.
31
COMPARATO, Fábio Konder. Afirmação histórica dos Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 67.
32

ALMEIDA, Guilherme. ALMEIDA, Guilherme de Assis. PERRONE-MOISÉS, Claudia (coordenadores). Direito
Internacional dos Direitos Humanos: instrumentos básicos. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 2.
33
PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011,
305.
34
RAMOS, André de Carvalho. Processo Internacional de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 185.
35
MENEZES, Wagner. Tribunais Internacionais: Jurisdição e Competência. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 190.
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Cançado Trindade, ex-juiz presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos,
afirma que em meados do século XX reconheceu-se a necessidade da reconstrução do Direito
Internacional com atenção aos direitos do ser humano, do que deu eloquente testemunho a adoção
da Declaração Universal de 1948, seguida, ao longo de cinco décadas, por mais de 70 tratados de
proteção hoje vigentes nos planos global e regional. E como denominador comum do direito
universal da humanidade tem sido a atenção especial às condições de vida da população, em
especial os grupos vulneráveis necessitados de proteção especial. O que resulta o reconhecimento
universal da necessidade de situar os seres humanos de modo definitivo no centro de todo o
processo de desenvolvimento das normas de proteção dos Direitos Humanos.
A reconstrução humanista do Direito Internacional em busca de um novo jus gentium
constituiu um imperativo. A renovação corrente do ordenamento jurídico internacional, sobre
bases humanas, vem tomando por fundamento conceitual cânones inteiramente distintos dos do
ordenamento meramente interestatal, como o são os da realização de valores comuns superiores,
da titularidade de direitos do próprio ser humano, da garantia coletiva de sua realização, e do
caráter objetivo das obrigações de proteção36.
Com efeito, continua o atual Juiz da Corte Internacional de Justiça, os grandes desafios de
nossos tempos – a proteção do ser humano e do meio ambiente, o desarmamento, a erradicação da
pobreza crônica e das discriminações, a superação das disparidades alarmantes entre os países e
dentro deles, e a busca do desenvolvimento humano – têm incitado à revitalização dos próprios
fundamentos e princípios do direito internacional contemporâneo, tendendo a fazer a abstração de
soluções jurisdicionais e espaciais (territoriais) clássicas e deslocando muitas vezes a ênfase para a
noção de solidariedade37.
Sobre a subjetividade internacional do ser humano, nas palavras de Florisbal de Souza
Del’Olmo, o Estado como sujeito do direito internacional não é fim, mas sim o meio; e que
“subordinar, portanto, o ser humano à boa vontade estatal é ilógico, incongruente e impensável
nos dias atuais”38.
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TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Os rumos do Direito Internacional contemporâneo: de um jus inter gentes
a um novo jus gentium no século XXI (2001). In. O direito internacional em um mundo em transformação (Ensaios,
1976-2001). Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 1076.
37
TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Memorial por um novo Jus Gentium, o Direito Internacional da
Humanidade – Discurso proferido pelo Autor na sessão solene da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, por ocasião
da outorga da medalha de Honra ao Mérito “Pontes de Miranda”, realizada no Rio de Janeiro, em 25 de maio de 2004.
In. MENEZES, Wagner (coordenador). Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional. v. 1 –
Agosto/Dezembro. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013, p. 9.
38

DEL’OLMO. Florisbal de Souza. A subjetividade do ser humano: algumas reflexões, p. 702. In: DIREITO, Carlos
Alberto Menezes. TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. PEREIRA, Antônio Celso Alves. Novas Perspectivas do
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Um dos fundamentos do indivíduo como titular de personalidade jurídica no âmbito
internacional é o acesso aos tribunais regionais de direitos humanos, uma possibilidade que está à
disposição da pessoa humana. A personalidade internacional do ser humano deve ser admitida
como uma realidade, buscando adequar os mecanismos que conduzam a sociedade internacional a
uma desejável harmonia e espírito solidário.
Para André de Carvalho Ramos, o direito à igualdade é uma exigência de um tratamento
sem discriminação odiosa, que assegure a fruição adequada de uma vida digna. “Nota-se que o
itinerário do princípio da igualdade aporta na afirmação dos direitos humanos. As camadas sociais
relegadas a indigência e a vulnerabilidade – por debilidade econômica-social e por sofrerem
permanentemente violação de direitos fundamentais – merecem proteção particularizada de acordo
com a Conferência das Mundial de Direitos Humanos de 1993. Por essa razão, a tarefa do jurista é
impor a igualdade de todos no tocante à sua qualidade de seres humanos, à dignidade humana, aos
direitos fundamentais e às restantes garantias legalmente vigentes de proteção”39.
II – A Corte Interamericana de Direitos Humanos
A Corte Interamericana de Direitos Humanos é uma instituição de natureza judicial
autônoma e especial, tem a função de aplicar, observar, julgar e condenar os Estados-membros que
violam a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, dos Estados que declararam a cláusula
facultativa de jurisdição obrigatória. Tem sede em São José, na Costa Rica, e tem como idiomas
de trabalho o inglês e o espanhol40.
Seja por meio da natureza consultiva ou contenciosa, a Corte Interamericana tem
contribuído ao máximo para a proteção dos Direitos Humanos nas Américas, reforçando a
necessidade e a importância do Sistema Interamericano: O sistema interamericano tem assumido
extraordinária relevância, como especial locus para a proteção dos Direitos Humanos. O sistema
interamericano salvou e continua salvando muitas vidas; tem contribuído de forma decisiva para
a consolidação do Estado de Direito e das democracias na região41. O sistema interamericano de
Direitos Humanos procura combater a impunidade e assegurar às vítimas o direito à esperança de
que a justiça seja feita.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Direito Internacional Contemporâneo: estudos em homenagem ao Professor Celso D. de Albuquerque Mello. Rio de
Janeiro: Renovar, 2008, p. 689-706.
39
MÜLLER, Friedrich. Quem é o Povo? A Questão Fundamental da Democracia, p. 94, apud RAMOS, obra citada.
40
MENEZES, Wagner. Tribunais Internacionais: jurisdição e competência. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 188-192.
41
PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011,
342.
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Acredita-se, portanto, que a partir do momento em que o Brasil se propõe a fundamentar
suas relações com base na prevalência dos Direitos Humanos, está ao mesmo tempo reconhecendo
a existência de limites e condicionamentos à noção de soberania estatal. A soberania do Estado
submete-se a regras jurídicas, com a prevalência dos Direitos Humanos. Rompe-se com a
concepção tradicional de soberania estatal absoluta, reforçando o processo de sua flexibilização
e revitalização, em prol da proteção dos Direitos Humanos42. Cançado Trindade reforça essa ideia
ao dizer que nenhum Estado encontra-se eximido de responder, por seus atos e omissões, a
denúncias de violações de Direitos Humanos, ante órgãos de supervisão internacional43.
III – Proibição da Discriminação por Orientação Sexual
Para Paulo Borba Casella, a ideia de proteção das minorias por orientação sexual e
identidade de gênero é bastante simples, os direitos fundamentais não admitem exceções. “E se
aplicam a todos os seres humanos, em decorrência de sua condição básica da humanidade,
inclusive em relação à orientação sexual e à identidade de gênero”. Ressalta que, embora
incipiente na ordem internacional, os Princípios de Yogyakarta, adotados pelo Conselho de
Direitos Humanos da ONU, propõe normas para aperfeiçoar a proteção de todos, em matéria de
orientação sexual e de identidade de gênero44.
Flávia Piovesan ressalta a resolução da Assembleia Geral da OEA, de 7 de junho de 2011,
no qual os Estados condenam toda e qualquer discriminação e violência fundada em orientação
sexual, encorajando a adoção de políticas públicas de combate à discriminação por orientação
sexual e para a proteção de suas vítimas45.
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PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.
92.
43
TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Memorial por um novo Jus Gentium, o Direito Internacional da
Humanidade. In. MENEZES, Wagner (coordenador). Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional. v. 1 –
Agosto/Dezembro. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013, p. 84.
44
CASELLA, Paulo Borba. “A proteção internacional dos direitos das minorias: o caso da minoria por orientação
sexual e identidade de gênero”, p. 185. In: JUBILUT, Liliana Lyra; BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco;
MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Direito à diferença: aspectos teóricos e conceituais da proteção às minorias e
aos grupos vulneráveis. São Paulo: Saraiva, 2013.
45
PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 445. Prossegue a autora no
sentido de que “por sua vez, em 3 de novembro de 2011, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos estabeleceu
uma ‘unidade para los derechos de las lesbianas, los gays y las personas trans, bissexuales e intersexuais’. Para a
Comissão Interamericana: ‘la orientación sexual y la expresión de gênero son componentes fundamentales de la vida
privada de las personas. La CIDH há enfatizado que el derecho a la vida privada garantiza esferas de la intimidad que
el Estado ni nadie puede invadir, tales como la capacidade para desarrollar la própria personalidade y aspiración y
deter su propia identidade, así como campos de actividad de las personas que son propios y autónomos de cada quién,
tales como sus decisiones, sus relaciones interpersonales y familiares y su hogar”.
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Assim seguem as propostas de direitos humanos, perseguidas pelo Direito Internacional.
Não podendo esquecer que o pensamento crítico demanda a busca permanente da exterioridade em
relação ao sistema dominante. Estamos num novo período, em que as críticas devem se unir para
enfrentar as políticas liberais e a mundialização de uma só forma de entender as relações sociais: a
neoliberal. Por isso, Herrera (2009) aponta que uma teoria crítica do direito deve se sustentar,
então, sobre os pilares do reforço das garantias reconhecidas juridicamente, mas, igualmente, o
empoderamento dos grupos mais desfavorecidos, lutando por novas formas, mais igualitárias e
generalizadoras, de acesso aos bens protegidos pelo direito,46 o que aqui se vislumbra na defesa e
na promoção da igualdade de minorias sexuais.
IV – O caso Atala Riffo y niñas versus Chile na CIDH
Os fatos deste caso estão relacionados com o processo de custódia ou guarda levado aos
tribunais chilenos pelo pai das três crianças (niñas) contra Karen Atala Riffo, considerando que a
orientação sexual da mãe (publicamente lésbica) e de estar com um casal do mesmo sexo iria
produzir danos para as três filhas. A este respeito, a CIDH teve de decidir, inter alia, a
responsabilidade internacional do Estado chileno para o alegado tratamento discriminatório e
interferência arbitrária na vida privada e familiar que teria sofrido a Sra. Atala, por causa de sua
orientação sexual, no processo judicial resultou na remoção do cuidado e da custódia de suas
filhas M., V. e R. Para este efeito, a Corte analisou, entre outros, os argumentos apresentados pelo
julgamento da Corte Suprema de Justiça do Chile e da decisão do Tribunal de Menores da guarda
provisória47.
Deste modo, a Corte declarou que não desempenha funções de "quarta instância", razão
pela qual não caberia à CIDH estabelecer se a mãe ou o pai das três meninas poderiam oferecer o
melhor lugar para as crianças. A Corte não poderia valorar as provas para decidir sobre a guarda
das crianças, aspectos que estão fora do âmbito deste caso.
Na sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos foi declarado o Chile
internacionalmente responsável por ter violado: i) o direito à igualdade e à não discriminação,
consagrado no artigo 24 (igualdade perante a lei), combinado com o artigo 1.1 (obrigação de
respeitar e de garantia) da Convenção Americana, em prejuízo de Karen Atala Riffo; ii) o direito à
igualdade e à não discriminação, consagrado no artigo 24 (igualdade perante a lei), combinado
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com os artigos 19 (direitos) e 1.1. (Obrigação de respeitar e garantir) da Convenção Americana,
em prejuízo das meninas M., V. e R.; iii) o direito à privacidade consagrado no artigo 11.2
(proteção da honra e da dignidade), em conjugação com o artigo 1.1. (Obrigação de respeitar e
garantir) da Convenção Americana, em prejuízo de Karen Atala Riffo; iv) os artigos 11.2
(proteção da honra e da dignidade) e 17,1 (proteção da família) em conjunto com) o artigo 1.1
(obrigação de respeitar e garantir da Convenção Americana, em detrimento de Karen Atala Riffo e
meninas M., V. I.; v) o direito de ser ouvido, consagrado no artigo 8.1 (garantias judiciais),
conjugado com os artigos 19 (direitos) e 1.1 (obrigação de respeitar e garantir) da Convenção
Americana, em prejuízo das meninas M., V . e R., e vi) garantir a equidade consagrado no artigo
8.1 (garantias judiciais), em conjunto com) o artigo 1.1 (obrigação de respeitar e garantir da
Convenção Americana, em relação ao processo disciplinar, em detrimento de Karen Atala Riffo.
A Corte reiterou que o artigo 1.1 da Convenção americana de Direitos Humanos é uma
norma de caráter geral, cujo conteúdo se estende a todas as disposições do tratado, e dispõem
sobre a obrigação dos Estados partes de respeitar e garantir o pleno e livre exercício dos direitos e
das liberdades reconhecidos na Convenção, sem discriminação alguma. Qualquer que seja a
origem ou a forma que assuma, todo tratamento que pode ser considerado discriminatório viola e é
incompatível com os direitos previstos na Convenção.
Além disso, em respeito ao direito à igualdade e não discriminação, a Corte estabeleceu
que a orientação sexual e a identidade de gênero também são categorias protegidas pela
Convenção Americana, ao mencionar, “outra condição social”, estabelecida no artigo 1.1 da
Convenção. Por isso está vedada qualquer norma, ato ou prática discriminatória baseada na
orientação sexual da pessoa. Em consequência nenhuma norma, decisão ou prática do direito
interno, seja por parte de autoridades estatais ou por particulares, podem diminuiu ou restringir, de
modo algum, os direitos de uma pessoa a partir de sua orientação sexual.
Por fim, extraindo um conceito significativo de Cançado Trindade, dizer que a consciência
humana desperta para sua importância, é dizer que ela mesma é fonte material última do direito.
Razão pela qual, não se pode afastar que, tratando-se do bem maior da existência humana, não se
pode pensar em um direito que se sustenta sem os que controlam seu funcionamento, ou seja, os
seres humanos e sua diversidade. “Assim, permitindo que o princípio da tolerância atue,
possibilitando, então, a coexistência igualitária de todos e de todas no interior de uma comunidade
política”48.
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CONCLUSÕES
Por tudo exposto, conclui-se que, com base nos argumentos desenvolvidos pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos, no caso analisado, que a igualdade é inseparável da
dignidade essencial de cada pessoal, frente à qual toda situação que, por considerar superior um
determinado grupo implique tratá-lo com privilégios. Ou que, por considerá-lo inferior o trate
com hostilidade, ou o trate com discriminação no gozo de direitos reconhecidos.
Não menos atento a proposta de que a ampliação da interpretação da ideia de igualdade,
para incluir a igualdade de gênero, bem como a proibição da discriminação, atende a uma lógica
internacional de proteção dos direitos humanos, pode-se dizer também que os direitos humanos
foram “inventados”49 e devem continuar suas “(re)invenções”50 interagindo “relacionalmente”51
mais a partir do que vêm de baixo, assumindo desde o início uma perspectiva contextual e crítica,
emancipadora52. Isso porque, ao contrário da visão tradicional do direito, na qual grande parte das
abordagens teóricas buscavam compreender a natureza dos direitos resultando em puras
abstrações, em vazias declarações de princípios ou em meras confusões com categorias afins,
urge-se a implementação de uma nova perspectiva, na qual a abordagem dos direitos não deve ser
simplificada ou mesmo reduzida sua complexidade, visto que isso poderia implicar sempre na
deformação de perigosas consequências para os que sofrem a cada dia as injustiças de uma ordem
global baseada na desigualdade e na invisibilidade das causas profundas de seu empobrecimento.53
Assim, a partir de uma interpretação dinâmica e evolutiva da Convenção Americana de
Direitos Humanos, caracteriza-se o artigo 1º, da proibição de qualquer forma de discriminação,
como uma cláusula aberta, de forma que inclui a homoafetividade, impondo aos Estados a
obrigação de assegurar o exercício desses direitos. Para a Corte Interamericana de Direitos
Humanos, o princípio da igualdade e da proibição de discriminação sexual ingressou no domínio
das chamadas normas imperativas de Direito Internacional geral, jus cogens, amparando a ordem
pública nacional e internacional que permeia todo ordenamento jurídico. Por fim, a Corte informa
que a falta de consenso no interior dos países sobre o pleno respeito a direitos de minorias
sexuais não pode ser considerada como um argumento válido para negar-lhes ou restringir-lhes
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direitos humanos ou perpetuar ou reproduzir discriminações históricas ou estruturais que estas
minorias tenham sofrido.
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A IMPORTÂNCIA DA EMPRESA NO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DE
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Resumo: O trabalho focaliza a questão da atuação da empresa para o atendimento da coletividade,
estabelecendo uma relação entre os direitos humanos e o trabalho, sob a perspectiva dos direitos
sociais, econômicos e culturais. Esta relação revela a função social da empresa. Assim, a empresa
além de atender os interesses dos seus sócios, não pode se esquecer da sociedade e coletividade.
Será realizado um estudo sobre os impactos sociais e econômicos das empresas instaladas na
cidade de Caldas Novas – Goiás, além de abordar se as práticas dessas empresas revelam a função
social como uma forma de valorização da dignidade da pessoa humana. A Teoria Geral da
Empresa aponta que ao gerar lucro, criar e distribuir bens e serviços, gerar empregos e pagar
tributos ao Estado, a empresa exerce parte de sua função social. O estudo de caso neste projeto
busca responder diversas questões: tais empregos gerados contemplarem todos os direitos
legalmente garantidos, ou, por exemplo, se não forem compostos de mão de obra escrava ou
infantil? Essas empresas buscam preservar o ambiente em que se localizam? A responsabilidade
social da empresa está presente? De que formas as empresas participam para o desenvolvimento
econômico e social da cidade?
Palavras Chave: Função Social, Direitos, Responsabilidade Social.
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Introdução
Com mais de dois séculos de história Caldas Novas tornou-se conhecida por suas águas termais,
que fizeram que o município desenvolvesse as atividades turísticas, o comércio e outras atividades
econômicas. Apesar de solo rico em minérios, agropecuárias e indústrias instaladas no município,
são as águas termais que possibilitaram ao município se tornar uma das principais atrações e
destino turístico do Brasil.
As empresas do setor terciário sustentam o município de Caldas Novas. Os serviços voltados para
o turismo possuem crescimento notável, sendo a principal fonte de geração de emprego e
arrecadação de tributos da cidade. Estas empresas não se limitam ao fornecimento de serviços,
estas atuam de forma para atender a coletividade e fazer com que Caldas Novas se desenvolva
economicamente, socialmente e culturalmente.
Esta relação das empresas com o município de Caldas Novas é caracterizada pela função social da
empresa, principio que será exposto ao longo deste trabalho, responsável por atender um conjunto
de fenômenos importantes para a coletividade e indispensável para a satisfação dos interesses
inerentes às atividades econômicas exercidas na região.
Caldas Novas possui indicadores muito bons para um município de interior, conta com faculdades,
pavimentação, rede de esgoto em alguns pontos do município, comércio em crescimento e com
alta circulação de produtos e serviços, indústrias em desenvolvimento, shoppings centers e outra
vasta gama de recursos, que demonstram que o município se encontra em constante
desenvolvimento. Porém, o município ainda conta com diversos problemas estruturais, ambientais
e nas relações com os trabalhadores do setor privado, que carecem de direitos e valorização de sua
mão de obra.

1. CALDAS NOVAS – PROCESSO DE URBANIZAÇÃO

Esta seção aborda todo o processo de origem, evolução, desenvolvimento e aspectos
socioeconômicos da cidade de Caldas Novas. A seção é dividida em três partes, a primeira para
descrever a história de formação da cidade de Caldas Novas, a segunda para abordar os aspectos
socioeconômicos da cidade e na terceira para mostrar a evolução do município.

1.1 FORMAÇÃO HISTÓRICA DE CALDAS NOVAS

1. A história do município de Caldas Novas é datada em mais de dois séculos, a busca por ouro
impulsionou os exploradores a adentrar o interior do Brasil, movimento liderado por
Bartolomeu Bueno Filho, o qual passou pelas terras de Caldas Novas motivado pela
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descoberta de vestígios de ouro. Foi em 1777 que Martinho Coelho, na busca por ouro,
descobriu as fontes termais que ficaram conhecidas como Caldas de Piratinga, e que mais
tarde receberam o nome de Caldas Novas, e buscou fundar naquela região uma localidade
com assistência religiosa e administrativa.
2. “Embora as águas quentes sejam a maior riqueza mineral de Caldas Novas, foi a marca pelo
ouro que trouxe para o município o garimpeiro Martinho Coelho de Siqueira” (ELIAS, 1994,
p.40). Terra de ouro farto, as minas se multiplicaram às margens do Córrego Caldas, na época
denominado Córrego das Lavras. A notícia da existência de ouro e das águas com valor
medicinal se espalhou, atraindo centenas de mineiros e de doentes, que se instalaram às
margens do Córrego das Lavras.
Os proprietários de terras e empreendedores da região de Caldas Novas, não queriam que as águas
de suas terras ficassem conhecidas como fonte de cura para leprosos e portadores de outras
doenças, uma vez que com o descobrimento da propriedade termal das águas, o fluxo de visitantes
em busca da cura para problemas de saúde aumentou consideravelmente. Ao longo do tempo, este
público foi se modificando, graças à vontade desses empreendedores, que realizaram uma
considerável mudança na percepção da região pelo complexo de Caldas, que deixa de ser
medicinal e se torna um complexo turístico conhecido em todo o Brasil e no exterior, como a
maior estância hidrotermal do mundo.
A atividade empresarial de exploração do ramo hoteleiro se deu início em 1964, quando foi
construído o primeiro hotel de Caldas Novas, a Estância Thermas do Rio Quente, que se tornou
modelo para a construção de outros hotéis na região e em 1979 os grupos ALGAR de UberlândiaMG e GEBEPAR de Goiânia-GO adquiriram o controle acionário da companhia, conhecida
atualmente como Rio Quente Resorts e conhecida atualmente como o maior complexo hoteleiro de
águas termais do mundo.

1.2 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

O município de Caldas Novas se destaca como um dos municípios mais importantes do estado de
Goiás, localizado na microrregião meia ponte, ao sul do estado possui o maior manancial
hidrotermal do mundo, como já abordado neste trabalho, além de outros atributos ambientais ricos
em beleza que atraem um grande fluxo de turistas, como a Lagoa de Pirapitinga, Serra de Caldas,
entre outros, o que faz com que o setor de serviços seja responsável pela geração da maior parte
das vagas de emprego da cidade.
Economicamente, Caldas Novas se distingue de grande parte das cidades do estado de Goiás e do
Centro-Oeste, por não se inserir no eixo do Agrobusiness, isto é, das relações comerciais e
industriais que envolvem a cadeia produtiva agrícola ou pecuária. A exploração do turismo é a
principal atividade econômica do município, praticamente todo o desenvolvimento social e
econômico de Caldas Novas se deu em torno desta atividade.
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Com uma área de aproximadamente 1596 km², densidade demográfica de 44,16 hab./km²
(considerada baixa) e população estimada (2014) de 79.705 habitantes, Caldas Novas possui uma
população flutuante muito alta, estimativas da Agência Goiana de Turismo, feitas no ano de 2000,
apontavam um contingente populacional de cerca de 150.000 pessoas/mês.
O Produto Interno Bruto (PIB) de Caldas Novas está acima da média, segundo o IBGE o PIB per
capita a preços correntes da cidade era de R$ 14.645,22, valor que pode ser justificado pela
participação da atividade turística no PIB. O turismo não só gera receita do ponto de vista
econômico, só pelo fato da viagem em si, mas, igualmente, pelas consequências não
desencadeadas deste ato.
Segundo Moura (2007,p.120):
Quando um consumidor viaja com fins turísticos, ele não concorre no mercado de trabalho, o que
afeta positivamente o destino receptor ocasionando diretamente a possibilidade de abertura de
novos empregos no mercado de presente no local escolhido para o seu turismo, o viajante passa a
demandar uma ampla variedade de mercadorias e serviços, tais como: transporte, acomodação,
alimentos, bebidas, comunicação, entretenimento e artigos em geral.

1.3 EVOLUÇÃO URBANA DE CALDAS NOVAS

O processo de urbanização em Caldas Novas, cidade desenvolvida tendo como base econômica o
turismo, é marcado por inúmeras deficiências que resultam em diversos problemas ambientais,
sociais, culturais e econômicos. A partir da década de 1980, com o crescimento acentuado da
população de Caldas Novas sem um planejamento por parte do poder público que monitorasse o
crescimento da região, surgiram problemas como a falta de áreas verdes no perímetro urbano,
áreas de lazer públicas e ainda problemas na circulação de pessoas, principalmente no período de
alta temporada.
O turismo e o crescimento populacional incentivaram a incrementação de outros setores
econômicos no município. No setor secundário Caldas Novas se destaca pela indústria alimentícia,
de móveis e de limpeza. Porém, é o setor terciário que sustenta a economia da cidade, onde temos
empresas as quais seus principais serviços são voltados para o turismo: hospedagens, alimentação
e entretenimento.
Aparecido(2008, p. 95) ensina que:
Com o crescimento econômico, há um notável aumento da população. Em 1980 a população do
município de Caldas Novas era de 9.800 habitantes e, no ano de 1991, evolui para 24.900
habitantes (IBGE, 2007). Tendo um aumento aproximado de 154,1%, em menos de onze anos.
Esse crescimento ocorre também nos dez anos subsequentes (SIC), passando de 24.9-- habitantes,
em 1991, para 49, 652 habitantes, em 2001, um aumento de aproximadamente 100,3%.
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Com uma população estimada em 79.705 habitantes, em 2014, podemos concluir que o aumento
significativo da população e principalmente da população flutuante (turistas), gerou graves
problemas de infraestrutura e ambientais no município, como por exemplo, além dos já citados ao
longo deste trabalho, o grande crescimento do mercado imobiliário que invade as nascentes e áreas
de preservação, para construir grandes empreendimentos.

2 O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA E A IMPORTÂNCIA DA
EMPRESA

2.1 FUNÇÃO SOCIAL: ORIGEM E CONCEITO

O conceito de função social toma proporções por meio da construção jurisprudencial francesa,
colocando-se como agravo ao demasiado liberalismo presente no Código Napoleônico que,
baseado nos evidentes ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, omitia em seu espírito um
caráter eminentemente patrimonialista, resguardado pelos interesses burgueses que então regiam a
economia e a sociedade da época.
A idealização deste princípio, contudo, é mais antiga, sendo abordada por São Tomás de Aquino,
que a concebia reconhecendo, primeiramente, a prerrogativa dada ao indivíduo de possuir bens
materiais, partindo para a apreciação do conjunto de ideias resultantes de tal ato e, posteriormente,
condicionando o patrimônio de acordo com o momento histórico vivido.
Destarte, se torna relevante citar Adam Smith, o qual formulou uma das teorias econômicas mais
famosas e lançou uma obra intitulada''A Riqueza das Nações'', que trata das análises teóricas sobre
o funcionamento das sociedades comerciais e os problemas relacionados à divisão do trabalho, ao
valor, à distribuição da renda e à acumulação de capital. Tal obra é considerada a grande fonte do
estudo da economia e a mais famosa de Adam Smith. O autor criticava a forma como o Estado
controlava a economia do século XVIII a partir daí surge o liberalismo, ideologia empregada ainda
nos dias de hoje.
No Brasil, o Direito Comercial se instalou ainda no Brasil colônia quando as relações jurídicas
ainda eram pautadas na legislação lusitana com grande influência do direito canônico e romano.
Com a abertura dos portos, o então imperador Dom Pedro II aprovou o Código Comercial
brasileiro de 1850 implantando um sistema francês e instaurando os atos de comércio. Já em 2002
com a proposta do novo Código Civil era a vez de adotar a teoria da empresa.
Partindo de tais premissas, não se pode mais negar a importância da empresa no cenário
econômico mundial. Porém, a visão de que apenas a vontade e o interesse do empresário são
importantes para o cenário jurídico sendo ele o produtor de bens e serviços e seus empregados
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apenas simples coadjuvantes nesse negocio está de fato ultrapassada, atualmente devido a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) existem direitos reais garantidos aos trabalhadores e seu
papel colabora em verdade para uma economia de sucesso.

2.1.1 Definição da Função Social da Propriedade

A palavra função tem origem no latim, functio, de fungor (functus sem, fungi) cujo significado é
de cumprir algo, desempenhar um dever ou uma tarefa, ou seja, cumprir uma finalidade,
funcionalização.
A função social da propriedade, prevista constitucionalmente, determina que o proprietário, além
de um poder sobre a propriedade, tem um dever correspondente para com toda a sociedade de usar
esta propriedade de forma a lhe dar a melhor destinação sob o ponto de vista dos interesses
sociais.
Na ciência jurídica, função representa um efeito a ser atingido por determinado instituto ou
instituição jurídica, tanto diretamente no campo jurídico, como em outras áreas como a
econômica.
Sobre o princípio da função social da propriedade, Comparato (1986, p.296) expõe:
Quando se fala em função social da propriedade não se indicam as restrições ao uso e gozo dos
bens próprios. Estas últimas são limites negativos aos direitos do proprietário. Mas a noção de
função, no sentido em que é empregado o termo nesta matéria, significa um poder, mais
especificamente, o poder de dar ao objeto da propriedade destino determinado, de vinculá-lo a
certo objetivo. O adjetivo social mostra que esse objetivo corresponde ao interesse coletivo e não
ao interesse próprio do dominus; o que não significa que não possa haver harmonização entre um
e outro. Mas, de qualquer modo, se se está diante de um interesse coletivo, essa função social da
propriedade corresponde a um poder-dever do proprietário, sancionável pela ordem jurídica.

Comparato em sua obra, demonstra em sua obra como do princípio constitucional da função social
da propriedade, consagrado nos arts. 5º, XXIII, e 170, III, da CF, extrai-se o da função social
daempresa.

2.1.2 Definição da Função Social da Empresa

Por meio da função social da empresa, verifica-se que no momento em que a empresa aparece no
contexto social como importante agente de dinamismo e transformação, criando relações e
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projetando efeitos sobre os diversos setores da sociedade, observa-se que a empresa também tem
uma feição social.
Coelho (2007, p. 58) em sua obra descreve:
A empresa cumpre a função social ao gerar empregos, tributos e riqueza, ao contribuir para o
desenvolvimento econômico, social e cultural da comunidade em que atua, de sua região ou do
país, ao adotar práticas empresariais sustentáveis visando à proteção do meio ambiente e ao
respeitar os direitos dos consumidores, desde que com estrita obediência às leis a que se encontra
sujeita.

Podemos dizer que o princípio da função social da empresa é constitucional, geral e implícito.

2.2 PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA

Partindo para o texto constitucional, são elencados vários artigos que defendem a efetividade da
função social da empresa quando dispõem sobre a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III e art.
170 caput), valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art.1º, IV), valorização do trabalho
humano e livre iniciativa (art. 170, caput), propriedade privada, função social da propriedade, livre
concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades
regionais e sociais, busca do pleno emprego (todos incisos do art. 170), e, em especial o art. 173
caput quanto à vedação da exploração direta da atividade econômica pelo Estado.
Dentre os artigos elencados, o Art. 170, III da Constituição Federal merece destaque, pois este
determina que “a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observado o princípios da função social da propriedade”, assim recepcionando a função social
como princípio constitucional, capaz de ordenar e transformar o conteúdo da propriedade privada,
garantindo e se constituindo como um de seus fundamentos. Esse princípio adquire fundamental
importância quando envolve bens destinados à produção e consumo.
A empresa sendo uma unidade socioeconômica integra o meio social ao meio econômico e tal elo
tão importante é liderado por um princípio que norteia todo o direito Empresarial. O princípio da
função social, esse por sua vez transmite o real conceito da função social da empresa aplicado em
uma comunidade, pois, além de visar lucros a empresa também gera postos de trabalho em uma
sociedade e isso muitas vezes acarreta uma relação de dependência econômica de toda uma cidade
em torno de uma ou várias empresas.
“A função social da empresa representa um conjunto de fenômenos importantes para coletividade
e é indispensável para a satisfação dos interesses inerentes à atividade econômica” (ALMEIDA,
p.141).
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Diante dessa importância para a coletividade é que se pode falar sobre os direitos humanos que
dentre outras garantias visa à integridade humana enquanto trabalhador. Dallari (1998, p.7)
considera os direitos humanos “uma forma abreviada de mencionar os direitos fundamentais da
pessoa humana”. Sem eles, acrescenta, “a pessoa humana não consegue existir ou não é capaz de
se desenvolver e de participar plenamente da vida” Ou seja, a total integridade física e mental é
um fator de extrema importância para o desenvolvimento da empresa visto que para um
crescimento empresarial satisfatório é necessário trabalhadores satisfeitos com suas condições de
trabalho.

3. A EMPRESA NO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS GOIÁS

Desde o seu surgimento, o turismo é a atividade econômica responsável por grande parte do
desenvolvimento do município de Caldas Novas. Neste capítulo veremos que o município se
destaca pelo grande número de empresas que atuam no setor do turismo, especificamente no ramo
de parques aquáticos e hotelaria, e são responsáveis pelo desenvolvimento social e econômico
desta região.

3.1
RESPONSABILIDADE
SOCIAL
DAS
SOCIOECONÔMICOS DE CALDAS NOVAS

EMPRESAS

E

INDICADORES

Segundo o IPTUR, entre 1999 e 2008 o município de Caldas Novas registrou um crescimento de
174% na geração de empregos formais, em empresas de serviços de hospedagem, restaurantes e
bares. Em 2012, os dados do IBGE, a respeito de Caldas Novas, apontavam que o município
possuía mais de 3.000 empresas registradas das quais possuíam cerca 22.000 pessoas empregadas
com uma média de 1,8 salários por pessoa.
As empresas locais possuem grande responsabilidade social com o desenvolvimento do Município
de Caldas Novas, pois além de gerarem empregos e movimentarem toda a economia da região, são
as principais responsáveis pela arrecadação do poder público. Apesar de a cidade possuir uma
população de apenas 79.705 habitantes, como demonstra o último censo, possui um PIB de R$
693,523 milhões, dentre os quais a maior parte é contribuição das indústria hoteleira local.
As empresas do ramo hoteleiro da cidade de Caldas Novas ofertam quase 100 mil leitos de
hospedagem e recebem mais de 3 milhões de turistas por ano, o município se destaca como um
dos mais completos centros de lazer e turismo no coração do Brasil.

	
  

196	
  

III	
  Encuentro	
  de	
  las	
  Ciencias	
  Humanas	
  y	
  Tecnológicas	
  para	
  la	
  integración	
  de	
  la	
  
América	
  Latina	
  y	
  el	
  Caribe	
  Internacional	
  del	
  Conocimiento:	
  Diálogos	
  en	
  Nuestra	
  América	
  

Em 2008, o Produto Interno Bruto de Caldas Novas era composto basicamente por:
•

Valor adicionado bruto da agropecuária: R$ 41,931 milhões.

•

Valor adicionado bruto da indústria: R$ 240,862 milhões.

•

Valor adicionado bruto dos serviços: R$ 364,745 milhões.

•

Impostos sobre produtos líquidos de subsídios: R$ 45,985 milhões.

3.2 FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA COMO PROTEÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA

Visto que a empresa é uma unidade socioeconômica, podemos dizer que em Caldas Novas não é
diferente, esta integra o meio social, o meio econômico e é tão importante para o desenvolvimento
deste município, que podemos comprovar na prática o real conceito da função social da empresa,
aplicados a este município, pois, mesmo visando o lucro, as empresas que se instalaram em Caldas
Novas geram inúmeros postos de trabalho e possuem uma relação de dependência econômica de
toda a cidade em torno das empresas do ramo de turismo (as empresas de laticínio contribuem
com índices mínimos para o desenvolvimento do município).
Porém, não é necessária apenas a geração de postos de trabalho, devemos verificar se o trabalho é
decente e com justa remuneração, fator essencial para constituir o sentimento de dignidade
humana. Todo ser humano possui sua dignidade garantia pela Constituição, tal princípio tão
importante trata de um valor moral intrínseco a pessoa humana que representa o ápice do estado
democrático de Direito. Presente no rol de direitos fundamentais da Constituição de 1988, o
princípio da dignidade humana teve seu esboço no século XVIII por Immanuel Kant, na
"Fundamentação da Metafísica dos Costumes" . No contexto empresarial cabe a empresa ter como
responsabilidade social assegurar que tais garantias sejam cumpridas segundo a Constituição e a
CLT.
Caldas Novas possui uma vara do Tribunal Regional do Trabalho, criada pela Lei nº 7.729 de
16.11.1989. Nesta vara, não foram localizados processos e decisões referentes a trabalho análogo
ao trabalho escravo, mas encontramos algumas notificações de estabelecimentos que utilizavam
como mão de obra trabalho infantil.
Entretanto, não podemos afirmar, que a maior parte dos empregos gerados por empresas em
Caldas Novas contemplam todos os direitos legalmente garantidos, pois nem sempre, atrás do
desenvolvimento, se encontra a preservação dos direitos trabalhistas.
Podemos tomar, por exemplo, o fato de que, a medida que Caldas Novas cresce verticalmente e
desenvolve os complexos hoteleiro e de clubes, a construção civil necessita de mão de obra barata
e desqualificada, atraídas pelo grande número de vagas ofertadas e por esperança de conquistar
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algumas benesses por parte do poder público, como por exemplo, a doação de lotes. Essas pessoas
em grande parte, não estão cientes de seus direitos trabalhistas, aspecto que faz com que ocorram
jornadas excessivas de trabalho e desrespeito a outras garantias trabalhistas.

3.2 – A ATUAÇÃO DAS EMPRESAS NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
DE CALDAS NOVAS

Diversas empresas instaladas em Caldas Novas atuam em parceria com o poder público para o
atendimento da coletividade. A prefeitura de Caldas Novas valoriza esta relação, que se tornou
bastante vantajosa para o poder público, pois o município conta com um comércio bastante
dinâmico. Atualmente este possui cerca de 1.000 estabelecimentos; a indústria local possui cerca
de 122, que exploraram diversos segmentos da cadeia produtiva do turismo; o setor de construção
civil está em crescimento constante, com inúmeros empreendimentos novos. Tudo isso influenciou
e continua influenciando na arrecadação do município como o aumento em quase 50% do ICMS
entre 2005 e 2008; bem como do ISS que alcançou a cifra de R$ 2.295 milhões.
A atuação do Estado, com a instalação de equipamentos de consumo coletivos, melhoramentos
urbanos diversos, valorizou determinadas áreas em detrimento de outras, propiciando a
valorização fundiária e imobiliária das primeiras. Percebe-se, na atuação conjunta desses agentes
sociais, que estão em jogo os interesses de um grupo específico, O propósito é um só: incrementar
o turismo de lazer.
Empresas como os clubes Privê, Di Roma, e outros complexos hoteleiros, incentivam ao mesmo
tempo, os fenômenos, social, cultural, ambiental, político e causam grande impacto
socioambiental. Os impactos refletem na produção da cidade e nas transformações estruturais
visíveis: arruamentos, calçadas, meio – fios, edificações, sistema de esgoto, Shoppings Centers,
Escolas, Faculdade, entre outros, com benefícios diretos para a população nativa. Porém, a cidade
ainda possui problemas infra estruturais, como por exemplo, a rede de esgoto que, só se encontra
presente na área central e bairros adjacentes.
As empresas de serviço em turismo possuem um papel tão importante na cidade, que em seu plano
diretor, busca estabelecer a função social da cidade e propriedade. Em seu art. 34, demonstra o
comprometimento do poder público em incentivar o desenvolvimento destas, como percebemos a
seguir:
Artigo 34 - Serão diretrizes para o desenvolvimento e localização de atividades produtivas,
econômicas, de turismo e de cultura: I - criar pontos de atratividade com implantação de
equipamentos para turismo, eventos; negócios e religioso; II-ampliar as atividades econômicas do
Município de Caldas Novas, especialmente no setor agroindustrial não poluente, e de serviços em
áreas ainda não adensadas como no povoado de Nossa senhora de Fátima, ( Grupinho); IIIimplementar operações e projetos urbanos acoplados à política fiscal e de investimentos públicos,
voltados a interferir nos critérios de decisão locacional das empresas, com o objetivo de ampliar o
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nível de emprego e renda dos munícipes; IV- investir em infra-estrutura(SIC) e logística,
principalmente nos setores de transporte, de forma a facilitar a localização de atividades
econômicas descentralizadas nos bairros periféricos.

Se, por um lado, o poder público em busca de incentivar o desenvolvimento de empresas locais,
fornece algumas benesses para induzir a migração da população de baixa renda, por outro,
favorece os grandes empresários, alterando a paisagem urbana da área central, ao expulsar a
população residente para a implantação de novos usos comerciais e de serviços. Muitos bairros
periféricos, como o Parque das Brisas III, Lago das Brisas e Santa Efigênia, são oriundos da
doação de lotes pelo poder público municipal.

3.2.1 Comprometimento das empresas com a preservação ambiental

Quando se fala em atendimento a coletividade, responsabilidade social e função social, estamos
falando de sustentabilidade, o Direito Ambiental possui imensa importância na proteção do espaço
explorado por essas empresas, ainda mais as que utilizam um recurso de fonte não renovável
(água).
Segundo Paulo (2005), “o processo de verticalização das cidades torna-se responsável também
pela intensa exploração do solo urbano, um dos principais problemas presentes em Caldas Novas”.
Nos últimos anos, as empresas adquiriram uma conscientização maior no sentido de avaliar se o
desenvolvimento do turismo ocorrerá sem comprometer outros aspectos da economia, ou se criará
novos problemas, relacionados com o meio ambiente natural e sociocultural.
Em detrimento disto, a região de Caldas Novas possui algumas empresas que são exemplo em
gestão ambiental, como por exemplo, a empresa Rio Quente Resorts que ganhou pela revista
Época o premio de Empresa Verde 2014 pelo seu complexo turístico formado por hotéis e parque
aquáticos. A assessora de experiência e meio ambiente da empresa, Neide Tavares afirma que o
uso da água é sempre feito de forma sustentável pois além de se tratar de seu objeto de empresa
também se trata de um recurso muito importante . Além do projeto de reuso da água, o qual tem a
eficiência de economia de ate 50% da água, o Rio Quente Resorts também tem projetos com o
Ibama para a soltura de aves silvestres resgatadas em cativeiros clandestinos.
Por sua vez o Grupo Prive também possui politica de economia hídrica haja vista a atual crise que
outros estados vem sofrendo como, por exemplo, São Paulo. Para evitar danos maiores o grupo
investiu cerca de R$ 1,5 milhão em uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA) e como
resposta obteve uma economia de R$ 2,27 milhões. Empresários com consciência sabem que para
a perpetuação dos negócios é necessário a preservação dos recursos.
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CONCLUSÃO

O devido estudo nos permitiu concluir que a atividade empresarial, possui grande importância no
desenvolvimento social e econômico do município de Caldas Novas. As empresas locais não estão
preocupadas apenas com a geração de lucro, seus fins são coletivos e voltados para a
responsabilidade social.
O setor de serviços ganha muito com a atividade turística do município, que é a grande precursora
da melhoria de diversos indicadores socioculturais e econômicos de Caldas Novas. O
fortalecimento desta atividade faz com o município destaque dentre os demais municípios do
Centro Oeste.
As empresas e a sociedade devem trabalhar juntas em prol da realidade social. Tal comportamento
se reflete de forma benéfica na situação socioeconômica da empresa e da sociedade, como se pode
perceber em Caldas Novas. Os indicadores relacionados á renda e emprego apresentam bom
desempenho e superam até a média estadual.
Mesmo nos deparando com a dificuldade de obter informações, inexistência de dados ou
dificuldade de acesso a estes, foi possível perceber que o complexo hoteleiro de Caldas Novas
continua se expandindo e gerando inúmeros benefícios para a população local. Porém, é preciso
fortalecer as relações trabalhistas, ambientais e levar o desenvolvimento para bairros periféricos,
comopor exemplo o Parque das Brisas III, Lago das Brisas e Santa Efigênia, carecem de recursos
por parte do poder público municipal.
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RESUMO
O presente artigo é dedicado á análise do conhecimento das mulheres quanto à proteção à
maternidade no Brasil, levando em conta todos os direitos inerentes à empregada gestante sob o
prisma da não discriminação no mercado de trabalho, que é regulamentado no artigo 7o, XVIII da
Constituição Federal de 1988. Em tese, este direito constitucional permite uma condição melhor
da mulher no mercado de trabalho e uma maior proteção à criança recém-nascida, além de
possibilitar a conciliação entre as responsabilidades do trabalho e da família, adequando-se às
exigências da sociedade moderna.
Em suma, a monografia propõe um estudo sobre o conhecimento das mães e a consequente
eficácia das normas protetivas da maternidade no direito do trabalho e apresenta um enfoque
alinhado com as tendências internacionais neste campo. Além disso, para uma melhor
compreensão do assunto, abordou-se a evolução histórica e legislativa do trabalho da mulher, os
direitos conquistados, em especial o da licença maternidade.
Palavras-chave: Empregada gestante; Proteção à maternidade; Estabilidade da gestante.
ABSTRACT
This Article is dedicated to the analysis of knowledge of women regarding maternity protection in
Brazil, taking into account the main rights concerned to the pregnant employee from a perspective
of non-discrimination in the labor market, which is regulated by the Article 7, XVIII of the
Brazilian Federal Constitution of 1988. In theory, this constitucional right allows a better
condition of women in the labor market and greater protection to the newborn child, besides
facilitating the conciliation between work responsibilities and family, adjusting to the demands of
modern society.
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In short, the monograph proposes a study on the mothers’ knowledge and the consequent
effectiveness of protective standards of maternity in employment law and presents and approach in
line with international trends in this field. In addition, for a better
explanation, a historical and legislative evolution of the women’s labor market was addressed, as
well as the special right won, which is the maternity leave.
Keywords: Maid pregnant; maternity protection; stability of the pregnant woman.
1. INTRODUÇÃO
A maternidade, por si só, proporciona uma série de modificações na vida da mulher, fazendo com
que ela precise de medidas protetivas trabalhistas que a resguardem. Essas medidas protetivas são
exigidas desde os primeiros instantes do período gestacional, com os exames pré-natais, passando
pelo nascimento da criança e seu acompanhamento durante os primeiros meses de vida. A
proteção à maternidade e à infância alçou, por isso, a qualidade de direito social em todo o mundo.
Esse caráter social almejado pelas medidas protetivas à mulher gestante se baseia no interesse da
sociedade à defesa da família, de tal modo que se vem buscando, cada vez mais, a conciliação da
maternidade e as solicitações dela decorrentes com as suas ocupações profissionais.
No entanto, ao mesmo tempo em que a lei deve proteger a gestante e a empregada que é mãe,
necessita-se combater e evitar a discriminação contra o trabalho da mulher, por eventual atribuição
relacionada à maternidade, despontando a importância dessas medidas protetivas para a sociedade.
Assim, em uma primeira ocasião, a proteção se destina exclusivamente à mulher, pelo fundamento
consensual de que o eventual desemprego naquele estágio representaria um golpe muito mais duro
para ser suportado do que a maioria das outras hipóteses de desemprego. Afinal, apesar de a
maternidade ser o período em que os salários auferidos pela mulher são indispensáveis, é também
o período em que se tem uma maior dificuldade para conseguir um novo emprego. Ousa-se dizer
que, uma vez desempregada no início ou no curso da gravidez, a mulher jamais conseguirá
encontrar nova colocação em curto prazo, pelo simples fato de se apresentar gestante em uma
entrevista ou seleção.
Em uma segunda ocasião, todavia, a proteção é também destinada à figura do nascituro, visto que
este também é diretamente beneficiado pela possibilidade de gozar da presença constante da mãe
durante o período de afastamento, favorecendo a adaptação no seio familiar e possibilitando os
diversos cuidados necessários, até mesmo porque toda a sociedade tem interesse em uma boa
formação do recém-nascido.
Vislumbra-se assim que as legislações no direito pátrio e no direito comparado protegem o
instituto da maternidade, e não unicamente a gestante, o nascituro ou o recém-nascido,
entendendo-o como um complexo que envolve um anexo de estados temporários, todos
merecedores de diferenciada atenção.
2. PROTEÇÃO DO EMPREGO DA GESTANTE E A DISCRIMINAÇÃO
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O Direito do Trabalho é moldado pelo princípio da não discriminação que priva todas as
diferenciações que põe um trabalhador numa situação de inferioridade ou mais desfavorável que o
conjunto, e sem razão válida nem legítima.
Para ROMITA (2007, p. 55) o principio da não discriminação envolve não somente o direito e ser
considerado igual perante a lei, mas também a possibilidade de usufruir, sem qualquer
discriminação, os direitos fundamentais. Esse princípio defende que, na aplicação de uma norma
geral, não haja discriminações baseadas em critérios de distinção cuja utilização seja vedada pela
constituição ou pelas leis, tais como o sexo, a raça, a origem nacional, a cor, a língua, a religião, as
opiniões políticas, a atuação sindical.
Em um contexto mundial, a convenção da Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as Mulheres (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women/CEDAW)2 é considerada como o primeiro tratado internacional que dispõe abertamente
sobre os direitos humanos da mulher, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU)
em 1979, e propõe promover os direitos da mulher na busca da igualdade de gênero e reprimir
quaisquer discriminação contra a mulher nos Estados-parte.
2 Convenção adotada pela Resolução n.º 34/180 da Assembleia das Nações Unidas, em 18 de
dezembro de 1979. Aprovada pelo Decreto Legislativo n.º 93, de 14.11.1983. Ratificada pelo
Brasil em 1º de fevereiro de 1984 (com reservas). Promulgada pelo Decreto n.º 89.406, de
20.3.1984.
Nas palavras de PIOVESAN (1997, p. 119) “a convenção se fundamenta na dupla obrigação de
eliminar a discriminação e de assegurar a igualdade. A Convenção trata do princípio da igualdade,
seja como obrigação vinculante, seja como um objetivo”.
Atualmente, há 180 (cento e oitenta) países que assinaram a referida convenção e se
comprometem a eliminar a discriminação na educação, no trabalho, na saúde e na vida cultural,
social e econômica das mulheres. Nesse contexto, o artigo 11, § 2º introduz como dever desses
Estados promover medidas protetivas à maternidade, através da licença-maternidade. In verbis
(tradução):
§ 2. A fim de impedir a discriminação contra a mulher por razões de casamento ou maternidade e
assegurar a efetividade de seu direito a trabalhar, os Estados Membros tomarão as medidas
adequadas para:
a) Proibir, sob sanções, a demissão por motivo de gravidez ou de licença-maternidade e a
discriminação nas demissões motivadas pelo estado civil.
b) Implantar a licença-maternidade, com salário pago ou benefícios sociais comparáveis, sem
perda do emprego anterior, antiguidade ou benefícios sociais.
c) Estimular o fornecimento de serviços sociais de apoio necessários para permitir que os pais
combinem as obrigações para com a família com as responsabilidades do trabalho e a participação
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na vida pública, especialmente mediante o fomento da criação e desenvolvimento de uma rede de
serviços destinada ao cuidado das crianças.
d) Dar proteção especial às mulheres durante a gravidez nos tipos de trabalho comprovadamente
prejudiciais a elas.
Na medida em que os países foram cada vez mais tornando parte da referida convenção, tornou-se
palpável a evolução ideológica no que concerne à necessidade de se proteger a maternidade dentro
de uma relação de trabalho. Nesse sentido, o art. 7º, XX da CF/88 garante a "proteção do mercado
de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei". Nesse sentido, o
doutrinador DELGADO (2013, p. 810) afirma:
Efetivamente, a ordem jus trabalhista sempre se caracterizou pela presença de mecanismos de
proteção contra a ocorrência de discriminação no contrato de trabalho. Nesse quadro, a
Constituição de 1988 surgiu como o documento juspolítico mais significativo já elaborado na
história do país acerca de mecanismos vedatórios a discriminações no contexto da relação de
empregos.
Apesar das práticas discriminatórias serem expressamente vedadas nos dispositivos legislativos,
persevera-se ainda diferentes tipos práticas discriminatórias de cunho social, religiosas e históricas
no mercado de trabalho. Para STREY (2000, p. 43), esse quadro factual se justifica na medida em
que se persiste em atribuir às mulheres características como inconsistência, instabilidade
emocional, de ser mais intuitiva do que inteligente, menos propensa ao raciocínio espacial e pouco
assertiva, além de estar propícia a uma possível gravidez futura. Para a autora, essas diferenças
não são compreendidas como construções sociais e é empregado para caracterizar inferioridades,
discurso utilizado para explicar as limitações das mulheres no campo profissional.
Na visão dos antropólogos, sociólogos e historiadores, há uma tendência de atribuir uma espécie
de status social secundário às mulheres, em relação àquele atribuído aos homens. As atividades
masculinas recebem de o sistema cultural maior poder e valor, sendo reconhecidas como mais
importantes, sejam elas quais forem. Este padrão é projetado para o mundo do trabalho, onde as
profissões feminizadas, que guardam alguma similitude com as tarefas domésticas e com o papel
da mulher na família, como enfermeiras, professoras e secretárias, são socialmente desvalorizadas
e mal remuneradas.
Nesse ponto, há uma ideia equivocada de que a contratação de mulheres em idade reprodutiva
implica em aumento de custos para a empresa, devido à licença-maternidade, em maior nível de
ausências ao trabalho, por motivo de consulta médica e do período de amamentação, sempre
relembrando a possibilidade de dilatação do período por ordem médica, assim como
em caso de doença dos filhos, e em pouca disponibilidade para cumprir horas extras ou viajar a
trabalho.
Tal fato não é novo, RUMOSSANO (1954, p. 74) já noticiava tal acontecimento, afirmando que
“a mulher casada está, sempre, na iminência de ficar grávida. Houve, por isso, certa época, em que

	
  

206	
  

III	
  Encuentro	
  de	
  las	
  Ciencias	
  Humanas	
  y	
  Tecnológicas	
  para	
  la	
  integración	
  de	
  la	
  
América	
  Latina	
  y	
  el	
  Caribe	
  Internacional	
  del	
  Conocimiento:	
  Diálogos	
  en	
  Nuestra	
  América	
  

os empregadores não aceitavam seus serviços e chegavam mesmo a despedir a trabalhadora que
contraísse núpcias”.
No mesmo sentido, o Relatório Nacional Brasileiro da Convenção que discorre sobre a eliminação
de todas as formas de discriminação contra a mulher constatou que “a maternidade é um fator
decisivo no ingresso e na permanência das mulheres no mercado de trabalho e tem impacto sobre
a trajetória profissional, dificultando a promoção a cargos mais altos”.
De outro lado, ARAÚJO (2007, p. 81) discorda dessa visão. Para o doutrinador, uma legislação
dotada de carga maior de tutela para as mulheres, não deve ser interpretada como correspondendo
à retirada de direitos dos trabalhadores em geral. Inversamente, no plano da igualdade de direitos,
somente ao ser destinada uma maior carga de proteção a quem dela necessita é que se torna
possível à efetivação do princípio da igualdade. Assim, as mulheres detém uma condição peculiar,
porque são portadoras do direito de procriação, trazendo dentro de seus corpos a maternidade. O
doutrinador afirma, portanto, que esse aspecto é um dado relevante e suficiente para que se
justifique um tratamento diferenciado, protetor, que, ao invés de diminuir o direito do homem,
amplia o direito da mulher, para, então, alcançar um patamar de efetiva igualdade.
Com a finalidade de evitar essa discriminação, a CLT prevê mecanismos para garantir plenamente
direito das empregadas mães ao mercado de trabalho sem prejuízo de sua carreira, de igualdade de
oportunidade com os homens, de ocorrência de dispensa arbitrária ou redução salarial. Nesse
sentido, GARCIA (2013, p. 960) afirma:
A proteção especial apenas passa a se justificar nos aspectos realmente diferenciados e peculiares,
notadamente com relação ao estado de gestante e maternidade, que são de responsabilidade da
sociedade como um todo, não podendo servir de fatores e discriminação contra a mulher.
Em uma reportagem veiculada recentemente foi inclusive constatado que o “efeito renda”
impulsiona a mulher a trabalhar mais após ter filho3. A reportagem afirma até mesmo que
algumas empresas possuem políticas que visam incentivar as mulheres a ter filhos e coadunar a
ascensão delas no trabalho; e em outros casos, as partes do contrato de trabalho negociam a
licença-maternidade, ou algumas encontram formas alternativas de trabalho, como o tele-trabalho.
3 de acordo com uma reportagem publicada na Folha de São Paulo, em 9 de maio de 2004
O resultado dos dados levantados pela reportagem é justificável. Afinal, em regra, a mulher
trabalhadora com filhos torna-se mais responsável e prestativa, cumpridora e perseguidora de seus
objetivos. Além do que o fato de adiar a gravidez pode ocasionar problemas orgânicos para a
mulher engravidar, exigindo tratamento demorado e custoso e, quando a criança nasce, a mulher
torna-se extremamente ‘super-protetora’, acarretando prejuízos ao trabalho.
Além disso, como incentivo para a contratação de mulheres, a discriminação ainda não se justifica
uma vez que os gastos relativos à licença-maternidade são custeados pela Previdência Social e não
pelo empregador (a partir da Lei de no 6.136/1974). Mais especificamente, o empregador apenas
efetua o pagamento e o valor despendido é reembolsado posteriormente pela Previdência.
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Todavia, apesar dessas políticas de ‘super-protecionismo’ estatal visarem reduzir essa
discriminação ao marcado de trabalho da mulher, para alguns doutrinadores, como BARROS
(2010, p. 22) e BOSSA (1998, p. 76), o chamado ‘super-protecionismo’ estatal acaba por
representar a própria restrição dessas mulheres no mercado de trabalho. Para esses doutrinadores,
o artigo 5º da CF/88 proclama a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza. O inciso I do mesmo dispositivo legal estabelece que homens e mulheres são iguais em
direitos e obrigações. Todavia, entendem que a CLT preserva uma série de artigos
discriminatórios quanto ao trabalho da mulher, que já não se justificam. Afirmam, portanto, que os
motivos de proteção ao trabalho da mulher são conservadores e, em vez de protegê-la, entendem
que acabam discriminando-a.
Nesse sentido, ao referir-se as normas protetoras que circundam o direito do trabalho da mulher,
MAGANO (2003, p. 78) afirma que:
As normas protecionistas só se justificam em relação à gravidez e à maternidade, devendo as
demais ser abolidas, sobretudo quando engendram a possibilidade de discriminação (...) vale dizer,
que o entendimento hoje dominante é no sentido de que, em lugar de normas protecionistas, o que
deve prevalecer é o princípio da não-discriminação, (...) que se traduz não por igualdade, mas por
equivalência.
Por fim, sabe-se que empregadores burlam as normas, seja por falta de maior fiscalização ou
mesmo por desconhecimento das proteções existentes. Entretanto, é necessário que se combata o
discurso habitual de que a proteção legal das mulheres ensejará a preferência patronal pela
contratação de homens, com consequente exclusão das mulheres do mercado de trabalho. Longe
disso, a construção percorrida pela legislação representa a evolução da própria sociedade, que ao
reconhecer nas mulheres suas particularidades, oferece-‐lhes o tratamento correspondente com
vistas à construção de uma sociedade cada vez mais justa.
2.1. Proteção do emprego da gestante como um direito social

Os direitos sociais são reconhecidos no âmbito internacional em documentos como a Declaração
Universal dos Direitos do Homem, de 1948 e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, de 1966, bem como pela Constituição da República de 1988, que os consagrou
como direitos fundamentais em seu artigo 6o.
Trata-se de um rol de direitos que objetivam por garantir aos indivíduos condições materiais tidas
como imprescindíveis para o pleno gozo dos seus direitos, e se realizam por meio de atuação
estatal com a finalidade de diminuir as desigualdades sociais, por isso tendem a possuir um custo
excessivamente alto e a se realizarem em longo prazo.
BONAVIDES (2012, p. 48) destaca que os direitos sociais tomaram corpo após expansão da
ideologia e da reflexão antiliberal. O jurista adverte que tais direitos passaram por uma espécie de:
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“ciclo de baixa normatividade, ou tiveram eficácia duvidosa, em virtude de sua própria natureza
de direitos que exigem do Estado determinadas prestações materiais nem sempre resgatáveis por
exiguidade, carência ou limitação essencial de meios e recursos”.

Assim, apesar de atenderem às necessidades individuais do ser humano, tais direitos têm nítido
caráter social, pois, uma vez não atendidas às necessidades de cada um, seus efeitos recaem sobre
toda a sociedade.
Não raro e constante, é perceptível a insatisfação de diversas classes ou ramos da sociedade por
não ter os seus direitos atendidos ou pela reivindicação de direitos que julgam ser necessários ao
grupo. Entre essas classes, a classe trabalhadora desempenha papel de suma importância na
sociedade tem direitos constitucionalmente garantidos, presentes expressamente no rol dos direitos
sociais.
Entre esses direitos trabalhistas previstos no art. 6o da CF/88, é prevista como um direito social
também a proteção à maternidade, assunto de estudo em foco, já que o fenômeno da maternidade
produz uma série de modificações na mulher, fazendo com que ela solicite e espere atitudes de
amparo de todos que circundam a sua vida familiar, social e profissional.
Essa a proteção à maternidade se faz inclusa ainda nos planos de previdência social que, mediante
contribuição, atenderão, nos termos da lei, a maternidade, especialmente à gestante (art. 201, III
CF/88), além de incluir-se também entre à assistência social, que será prestada a quem dela
necessitar, independe de contribuição à seguridade social (art. 203, I CF/88).
Analisando essa qualidade de direito social da proteção à maternidade, MARTINEZ (2013, p.
683) assegura que:
Perceba-se que a lei protege o instituto “maternidade”, e não unicamente a gestante, o nascituro ou
o recém-nascido, entendendo-o como um complexo que envolve um conjunto de estados
temporários, todos merecedores de diferenciada atenção. O art.
201, II, do texto Constitucional é claríssimo nesse sentido. Dispõe que a previdência social
oferecerá “proteção à maternidade, especialmente à gestante”. A gestante, neste contexto, é, sem
dúvida, a protagonista do espetáculo que envolve a reprodução humana, mas a proteção não se
destina unicamente a ela, embora, obviamente, se destine especialmente a ela.
Nesse sentido, NASCIMENTO (2010, p. 898) defende que:
Fundamento Social: interessa à sociedade a defesa da família, daí por que o trabalho da mulher
deve ser especialmente protegido, de tal modo que a maternidade e as solicitações dela decorrentes
sejam devidamente conciliadas com as ocupações profissionais. O filho em idade de amamentação
precisa da presença da mãe. A mulher, por ocasião do parto, precisa de repouso conveniente. O
tempo dedicado pela mulher ao trabalho fora de casa não deve ser um entrave a impossibilitar-lhe
o cumprimento dos seus deveres domésticos.
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Assim, a proteção à maternidade é um direito social que depende da atuação do Estado, razão pela
qual a sua eficácia é limitada. Ainda, é tida como um pressuposto do gozo dos direitos individuais
na medida em que cria condições materiais mais propícias ao aferimento da liberdade real das
mães. Mais especificamente, visa-se a proteção da maternidade, a qualidade e as condições deste
ser mãe, quer na fase pré-natal, como na fase pós-natal.
Importante esclarecer ainda que, apesar de estar explicito o direito da maternidade entre os direitos
sociais, reflita-se em que medida a proteção à maternidade, por força do disposto no § 1º, artigo 5º
da CF/88, está em condição de ser diretamente aplicável. Afinal, como se tratam de direitos a
prestações, que envolvem um custo especial, discute-se até que ponto os direitos da maternidade
são exigíveis e até que ponto não opera eficácia imediata.
Nesse ponto, a doutrina majoritária entende que o artigo 5º, § 1º da CF/88 não deve ser
interpretado como regra, mas como um princípio, isto é, deve-se garantir a máxima efetividade
possível. Para BARROSO (2011, p. 85):
O intérprete constitucional deve ter compromisso com a efetividade da Constituição: entre
interpretações alternativas e plausíveis, deverá prestigiar aquele que permita a atuação da vontade
constitucional, evitando, no limite do possível, soluções que se refugiem no argumento da não
aplicabilidade da norma ou na ocorrência de omissão do legislador.
Esta aplicação imediata é o desejável. Todavia, seria utópico concluir que o Estado brasileiro, no
seu atual estágio de evolução, poderia assegurar o pleno exercício dos direitos da maternidade,
entre os direitos sociais, a todas as mães.
DIDIER (2012, p. 103) destaca que “a plena e efetiva realização do ordenamento jurídico no plano
social, embora, embrionariamente, já esteja concebida no plano normativo, depende de fatores
econômicos, éticos e culturais”. Dissemina-se, no entanto, o raciocínio de que a aplicação dos
direitos da maternidade deve se pautar na máxima efetividade possível.
Logo, conclui-se que é um comportamento juridicamente reprovável caso o Poder Público se
abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de programar políticas públicas em prol da
proteção da maternidade definidas no texto constitucional, configurando-se assim, o real desprezo
e o desrespeito à Constituição.
2.2. Estudo de Casos: A discriminação das empregadas mães no mercado de trabalho e a
efetividade normativa enquanto um Direito Social.

Na pesquisa de campo realizada foram questionadas às diversas mulheres trabalhadoras,
independente de estarem grávidas ou não, várias perguntas referentes ao direito pátrio e
comparado. De 100 (cem) mulheres que responderam o questionário, 54% (cinquenta e quatro por
cento) responderam que as mulheres mães ainda sofrem discriminações no mercado de trabalho e
que por isso não conseguem conciliar os seus compromissos enquanto família com os
compromissos enquanto profissionais.
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Da outra ponta, 46% (quarenta e seis por cento) responderam que as discriminações das mulheres
mães ao mercado de trabalho vêm sendo superadas e se tornando cada vez mais imperceptíveis.
Essas empregadas acreditam, por sua vez, que a necessidade de se respeitar os limites da mulher
em condição de mãe é cada vez mais disseminada no campo de trabalho e que tal condição não
representa mais um obstáculo.
3. AS MEDIDAS PROTETIVAS DA MATERNDIADE NO DIREITO COMPARADO.

Sendo a maternidade um conjunto de modificações na vida da mulher que fazem com que ela
solicite e espere medidas de amparo de todos que a circundam, é de se esperar normas legislativas
internacionais que avaliam e regulamentam estes atos praticados na vida cotidiana da mãe. Por
isso, em um contexto mundial, a gestante é moldada de medidas protetivas legislativas que
sofreram mudanças históricas visando ampliar os mecanismos de proteção e assegurar a família e
a relação de trabalho em todo o mundo.
3.1. Trajetória da proteção à maternidade no direito comparado.
No direito comparado, a presença da mulher no mercado de trabalho remonta aos tempos mais
antigos (Roma Antiga e Grécia Antiga), quando o homem descobriu que a mulher poderia ter
outra função distinta das funções sexuais e reprodutoras. A participação da mulher se fazia
presente nas tarefas de subsistência e nas atividades econômicas, assim como nos afazeres
domésticos e na criação dos filhos.
No que concerne a esse período, segundo BARROS (2010, p. 110), a divisão do trabalho em
Roma e na Grécia antiga era similar. Nesse tempo, segundo HORVATH (2004, p. 47), as
mulheres eram responsáveis pela confecção dos trajes para o exército, limitadas aos trabalhos
dos próprios lares ou em pequenas unidades de produção artesanal, em que as mulheres se
limitavam à condição de espoliada, nunca podendo ocupar funções diretivas e muito menos à
categoria de mestre.
Posteriormente, entre os séculos X ao XIV, as profissões passaram a ser comumente exercidas
pelo homem e pela mulher, não havendo sequer uma diferença salarial substancial. No
Renascimento, as mulheres perderam várias atividades que lhes pertenciam. Aos poucos passam
para os fazeres domésticos surgidos no século XVI, e que perdem a importância a partir do século
XIX, quando o algodão e a lã são retirados das casas para as fábricas. Nesse novo contexto, os
homens passam a executar um trabalho anteriormente considerado feminino.
Assim, com o contexto da Revolução Industrial no século XVIII, o trabalho feminino começou a
ser utilizado em larga escala, por vezes em detrimento até da mão de obra masculina. Nesse
sentido, LAVOR (1995, p. 43) acrescenta que:
Vários fatores são apontados para o incremento do trabalho da mulher nas fábricas: a) redução do
esforço muscular com o uso das máquinas; b) aumento da procura de mão-de-obra; c) diminuição
dos salários dos homens, obrigando as mulheres a contribuírem para o sustento da família; d)
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baixa remuneração para às mulheres, tidas como ˜meia-força˜, juntamente com as crianças, sempre
dispostas a aceitar qualquer remuneração e tipo de trabalho. Além das guerras, que contribuíam
fortemente para o aumento do trabalho feminino, uma vez que a ausência dos homens por se
encontrarem na linha frente das batalhas, as mulheres assumiam seus lugares no processo fabril.
Com o aumento da produção surgida com a Revolução Industrial a mão-de-obra das mulheres
passou a ser muito explorada. Eram submetidas a condições de miserabilidade, com muitas horas
de jornada de trabalho e poucas horas de descanso, dando início ao declínio da própria estrutura
familiar. Tal fato incentivou a criação das primeiras medidas protetivas de trabalho. Nesse
contexto, NASCIMENTO relembra (2010, p. 898):
O direito promocional do trabalho da mulher surgiu quando as premissas que inspiravam a
legislação anterior, proibitiva, foram afastadas e a mulher deixou de ser considerado um ser
inferior que necessita de proteção do Estado, como se fosse incapaz para as mesmas oportunidades
de trabalho oferecidas pela sociedade ao homem.
MAGANO (2003, p. 58) cita que essas primeiras normas protetivas relativas ao trabalho feminino
surgiram em 1840, e se ocuparam dos seguintes tópicos:
Proibir o trabalho das mulheres em subterrâneos (Inglaterra, Cool Mining Act, de 1842); limitação
da jornada diária de trabalho a 10 horas (Inglaterra, Tem Hours Act, de 1847); proibição do
trabalho insalubre e perigoso às mulheres (Inglaterra, Factory and Workshop Act, de 1876);
proibição do trabalho da mulher em minas e pedreiras e do trabalho noturno (França, Lei de 19 de
maio de 1874); limitação da jornada para as mulheres a onze horas de trabalho (França, Lei de 2
de novembro de 1892); atribuição do direito de repouso não remunerado de oito semanas às
mulheres grávidas, proibindo as de carregar objetos pesados (França, Lei de 28 de dezembro de
1909) e norma mínima de proteção à mulher (Alemanha 1881).
Todas essas medidas legislativas no direito comparado trouxe um acesso maciço da mulher ao
mercado de trabalho desde o século XX. Essa proteção da mulher é marcada com medidas
protetivas de proibição do exercício de determinadas atividades, visando à proteção de sua saúde e
a limitação da duração de jornada de trabalho, evoluindo para criação de leis de proteção da
maternidade com a concessão de prestações econômicas.
Nesse contexto, a necessidade de se regulamentar o direito da mulher a licença-maternidade
começou a aparecer e o primeiro país a conceder prestação econômica na licença-maternidade foi
a Itália, em 1910, através da Lei nº. 520, instituído em seguida na França, em 1911; na Inglaterra,
em 1924, na Alemanha, em 1927 e na Espanha, em 1929.
Nesse mesmo período, em 1919, o Tratado de Versalhes, na parte XIII, dispôs sobre a igualdade
de tratamento “para igual trabalho, igual salário”, conforme dispõe NASCIMENTO (2010, p.
899), e designou a constituição jurídica da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sendo
contemplada pela Declaração de Filadélfia, de 1944, e pelas reformas da Reunião de Paris, em
1945.
3.2. A posição da OIT sobre pontos relevantes da proteção à maternidade.
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A Organização Internacional do Trabalho (OIT) em âmbito internacional, sempre colocou a
proteção à maternidade em voga, desde a primeira reunião anual, realizada em 1919, em
Washington, onde foi estabelecida a Convenção de nº. 3.
Tal convenção visou garantir o sustento e proteção da mãe trabalhadora e seu rebento durante os
períodos imediatamente antes e após o parto. O descanso previsto era de seis semanas após o
parto, havendo a possibilidade de a mulher tirar licença antes do parto mediante atestado médico.
Previa, também, a garantia do posto de trabalho após a licença. E durante a jornada de trabalho
seriam permitidos dois descansos de trinta minutos para a amamentação. É, portanto, considerada
o marco da proteção da maternidade e foi substituída pela Convenção nº. 103.
A convenção nº. 103 do ano de 1952 da OIT, por sua vez, criou normas de proteção à maternidade
assegurando estabilidade à mulher empregada e impondo a licença remunerada compulsória de
doze semanas, havendo ainda a percepção de prestações pagas pelos cofres públicos suficientes à
sua manutenção a à do filho durante o afastamento que se dará mediante apresentação de atestado
médico. Essa convenção é importante pois alcançou as empregadas dos setores industriais,
comerciais, empregadas agrícolas, domésticas e as que trabalham em domicílio.
Essa substituição é vista por MARTINS (2008, p. 370) como positiva a revisão ocorrida, pois
englobou em seu conteúdo outras proteções, como licença integral em caso de prematuro e
assistência médica durante todo o período gestacional e no pós-parto.
Anos mais tarde foi aprovada a Convenção de nº 136, do ano de 1971, que visa à proteção contra
os riscos da intoxicação por benzendo, proibindo a mãe gestante ou a mãe em período de
amamentação de realizar trabalhos que a exponham ao benzeno ou produtos que o contenham. A
mesma preocupação com a exposição de produtos químicos também se fez presente em 1990, com
a Recomendação de nº. 177, que assegura ainda o direito a um trabalho alternativo para somente
após o fim do período de amamentação haja a reincorporação ao posto de trabalho originário.
Outro momento importante foi na data de 15 de junho de 2000, quando foi aprovado pela
Conferência Internacional do Trabalho a Convenção n. 183 da OIT sobre proteção à maternidade,
ampliando a licença-maternidade para 14 semanas e traz ainda a figura da licença parental que,
conforme definição de HORVATH (2004, p. 61), “é o direito familial que faculta a possibilidade
do pai e ou da mãe se afastar de suas atividades laboras, por certo período de tempo, para a criação
e educação dos filhos, assegurada a reintegração ao trabalho”.
As convenções e as posições adotadas pela OIT possuem uma dimensão fundamental para
promover a igualdade e combater a discriminação do trabalho das mulheres nos países membros
da OIT. Infelizmente, não é todos que ratificam as convenções adotadas, o que acarreta legislações
específicas em diferentes regiões do planeta, como se verá a seguir.
3.3. Os diferentes tipos de licença-maternidade no mundo contemporâneo
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Nesse quadro fático, analisando esses ordenamentos jurídicos adotados, a proteção à maternidade
geralmente se encontra em leis específicas, apartadas da constituição. Em contrapartida, os países
nórdicos tratam a proteção à maternidade como lei máxima, inviolável e imutável, como é o caso
da Noruega, Dinamarca e Suécia, que propõem a proteção à maternidade na própria Carta
Constitucional.
Nesse tema, a Rádio ONU publicou em 13 de maio de 2014 que apenas sete países latinoamericanos fornecem pelo menos 14 semanas, padrão estipulado pela OIT; na Austrália, as
trabalhadoras podem ficar fora um ano, mas nos Estados Unidos da América, a licençamaternidade é de apenas 12 semanas.
Ademais, ainda a respeito dessa licença-maternidade comparada, de acordo com a organização
não governamental Safe The Children, os países que possuem um longo período
de licença-maternidade têm crianças com expectativas de vida melhores, inclusive pelo fato de
que a licença-maternidade não é apenas um simples modo de tirar um tempo para cuidar de seus
filhos, mas trata-se também de um benefício que induz a um enorme impacto no resto da vida da
criança. A organização apurou que as trabalhadoras mães, que usufruem desse benefício, vem
apresentando um aumento de produtividade antes e após o término do benefício da licençamaternidade, devido à maior satisfação no emprego, aferindo maiores lucros aos empregadores ao
apresentarem um maior desempenho.
Nesse sentido, de acordo com uma reportagem publicada pelo The New York Times4, pelo menos
em 178 (cento e setenta e oito) países a licença-maternidade é garantida às mães trabalhadoras,
sendo que em 163 (cento e sessenta e três) países esse benefício é disponibilizado quando as
crianças nascem. Assim, a reportagem aponta que o País cuja licença-maternidade é mais longa é
de 420 dias, enquanto o país cuja licença-maternidade é mais baixa é em torno de 12 semanas.
4 MCNEILL, Jody Heymann. Children’s Chances: How Countries Can Move From Surviving
to Thriving. The New York Times. New York, v.27, n. 160, February 17, 2013.
Conclui-se assim que a cobertura e o teor legislativo quanto às medidas protetivas da maternidade
variam muito de país para país. Ainda hoje, há muitas mulheres que não tem acesso ao direito da
licença-maternidade, dependendo do caractere de inserção no mercado de trabalho e do tipo de
proteção social vigente. No caso dos países em desenvolvimento, certamente, esse problema é
bem mais grave. De acordo com relatório publicado em conjunto pela OIT e pelo PNUD (2009, p.
88):
Um problema ainda mais premente é a ausência de cobertura universal. Ao contrário, tendo em
vista múltiplas exclusões, se produz uma brecha de execução, ou seja, uma proporção importante
de trabalhadoras e trabalhadores fica fora do alcance da lei, sem possibilidade de usufruir destes
direitos. A primeira exclusão decorre da limitação da cobertura da legislação a assalariados
formais: os trabalhadores informais, por definição, se inserem entre os excluídos. A informalidade
no trabalho é uma modalidade endêmica de exclusão em muitos países da região, o que, por sua
vez, acarreta baixa cobertura da previdência social. Este tema é preocupante, sobretudo para as
mulheres, pois, mais de 50% das trabalhadoras estão no setor informal na América Latina e
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Caribe. Como resultado, estas mulheres não contam com o direito à proteção à maternidade,
carecem de reconhecimento de sua condição, licença-maternidade e tempo remunerado para
amamentação.
Assim, observa-se que, em geral, nos países economicamente mais atrasados as proporções de
mulheres que não podem desfrutar de um período de licença do trabalho são maiores. No entanto,
de acordo com o relatório, tem-se observado uma ampliação perceptível da proteção legal básica,
havendo um aumento gradual do período de licença-maternidade, melhoria do
valor pago (taxa de reposição) e paulatina retração do modelo de financiamento que responsabiliza
o empregador pelo pagamento da prestação.
Logo, a efetivação do direito constitucional de proteção à gestante e a ampliação de seu escopo,
em especial por meio de mudanças na legislação infraconstitucional, tem sido fundamentais para o
aperfeiçoamento das condições de trabalho para as mulheres de diferentes países, independente
dos padrões de desenvolvimento.
3.4. Estudo de casos: como que as mulheres trabalhadoras imaginam ser a licençamaternidade nos outros países?

Na pesquisa de campo realizada, entre as 100 (cem) trabalhadoras que responderam o
questionário, 73% (setenta e três por cento) afirmam que a licença-maternidade nos outros países é
maior do que a licença-maternidade do Brasil. Essas trabalhadoras imaginam que as mães dos
outros países possuem maiores direitos resguardados quando se tornam mães. Algumas delas
citam inclusive que há países que incentivam financeiramente as famílias para terem mais filhos.
Para essas mães, o ideal seria que houvesse mais incentivos no mercado de trabalho para às
trabalhadoras que optam serem mães.
Para 27% (vinte e sete por cento) das trabalhadoras entrevistadas, todavia, a licença-maternidade
dos outros países é menor que a licença-maternidade adotada no Brasil. Essas trabalhadoras
acreditam que no mundo exterior o interesse se molda ao capitalismo exacerbado e a consequente
necessidade de aumento de produção, o que faz com que o período da licença-maternidade das
trabalhadoras que se tornam mães seja cada vez mais reduzido.
4. AS MEDIDAS PROTETIVAS DA MATERNIDADE NO DIREITO PÁTRIO.

O período gestacional é, sem dúvidas, o período de grandes modificações metabólicas,
nutricionais e fisiológicas da mulher, sendo, consequentemente, o período que demanda a maior
proteção jurídica, uma vez que aí se avolumam as possibilidades de violação contra o seu regime
de emprego.
Superado o período da gestação, iniciam-se novos instantes de cuidado. Se a gestação tiver sido
abortada, a gestante terá um direito para recuperar-se do trauma e das consequências fisiológicas
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de uma gravidez frustrada. Se a gestação tiver sido bem sucedida, a gestante será destinatária de
uma licença para cuidar e, se for o caso, para amamentar o novo integrante da família.
Dessa forma, ver-se-á que as medidas protecionistas às trabalhadoras mães garantidas pelo direito
pátrio tanto no período gestacional como no período pós-gestacional, incentivando e protegendo o
fenômeno de ser mãe.
4.1.

Trajetória da proteção à maternidade no direito pátrio.

As medidas protetivas para a maternidade em prol do direito ao acesso do trabalho se iniciaram no
Brasil mais especificamente com o Decreto de nº 16.300/1923, que propõe o Regulamento
Nacional de Saúde Pública, determinando às beneficiadas o direito ao repouso de 30 (trinta) dias
antes e/ou depois do parto, estendendo o direito a intervalos para amamentação e acesso às creches
ou salas de amamentação (arts. 345 a 350).
Nesse cenário, conforme afirmado por BARROS (2010, p. 1086), foi consagrado o Decreto
Legislativo nº. 21.417-A, de 1932, que manteve o benefício do descanso, determinando que o
auxílio durante o afastamento equivalesse à metade da média salarial dos últimos seis meses
(artigos 9º e 14) e assegurando à empregada o retorno ao emprego.
A primeira Constituição Brasileira de fato à assegurar a proteção à maternidade foi a Constituição
da República de 1934, mais especificamente no título VI “Da ordem econômica e social”,
dispondo, no §1º e §3º do art. 121 c/c art. 138 que visa a proteção social dos trabalhadores,
alvitrando assistência médica e sanitária à gestante, com direito a período de descanso, sem
prejuízo do salário e do emprego, e determinando serviços de amparo à maternidade. Sobre esta
Constituição BARROS (2010, p.72) afirma que:
A Constituição de 1934 dedica atenção especial à maternidade, deixando claro que a licença
correspondente se faz sem prejuízo do salário e do emprego, mas mediante a instituição de
previdência a cargo da União, do empregador e do empregado. Proíbe-se diferença de salário para
o mesmo trabalho por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil.
Posteriormente, marcada pelo início do Estado Novo, a Constituição de 1937, outorgada pelo
Presidente Getúlio Vargas, reiterou a proteção à maternidade, acrescendo a obrigação do
empregador em conceder repouso antes e depois do parto às empregadas, sem prejuízo do salário.
Foi estabelecido um período de descanso de 06 (seis) semanas (Decreto nº 423, de 12 de
novembro de 1935), e consagrou a expressão de “seguro social”.
No cenário do Estado Novo, CARDONE (1999, p. 62) afirma que:
Embora alguns dos direitos trabalhistas tenham sido concedidos, não foi assegurado o emprego
por ocasião da licença-maternidade pré e pós-parto. Obviamente, essa omissão foi de importância
capital, tendo em vista que o Decreto nº 21.417/1932 (que regulou as condições de trabalho das
mulheres nos estabelecimentos industriais e comerciais), na vigência da Constituição de 1937
poderia ser modificado, a ponto de haver permissividade na dispensa da empregada, reservando-se
o empresário apenas ao pagamento do salário correspondente ao período de descanso.
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Caracterizado pela forma autocrática em que o presidente Getúlio Vargas aprovou legislou, um
dos Decretos-leis promulgados foi o Decreto-Lei de nº 5.452, de 1943, que criou a Consolidação
das Leis Trabalhistas (CLT), vigente até os dias atuais, que no Capítulo III, arts. 391 a 401
propõem as medidas trabalhistas de tutela à maternidade.
Já a Carta Magna de 1946, revolucionou a democracia ampliando as liberdades individuais do
cidadão. No tocante à maternidade, mantiveram-se os mesmos direitos já previstos nas
Constituições passadas. Havia, porém, a previsão de um período de licença remunerada, antes e
após o parto, assistência sanitária e hospitalar. A garantia do emprego após o afastamento passou a
ser revestida de proteção constitucional, prevendo a concessão de estabilidade em até 60 (sessenta)
dias após o término da licença-maternidade.
Quanto a Carta Constitucional de 1967 e a Emenda Constitucional nº 1 de 1969, não houve
inovação relativa à proteção da maternidade, havendo mudanças apenas no Decreto-lei nº 229 de
1967, que solucionou a controvérsia que havia quanto à licença-maternidade frente o parto
antecipado e acresceu o §3º do art. 392 da CLT, assegurando à mulher o direito às 12 (doze)
semanas de repouso, independente de parto antecipado.
Em seguida, foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social, através da Lei 6.036/74,
ocasião em que a responsabilidade pelo pagamento do salário-maternidade à empregada urbana
deixou de ser a cargo do empregador e passou a ser a cargo da Previdência Social.
No que tange à empregada rural o Decreto nº 73.626/84, determinou, em seu art. 4º, que fossem
aplicadas os dispositivos da proteção à maternidade nas relações de trabalho rural. Contudo,,
salienta-se que apesar do dispositivo previsto em lei, o TST, em sua composição plena,
manifestou-se de forma contrária na época, respaldando que não havia previsão legal que
permitisse a concessão do salário-maternidade à empregada rural.
O salário-maternidade somente é devido às empresas urbanas, não alcançando as rurais, porque,
com relação a estas, não há previsão em lei ordinária que permita a aplicação do art. 165, XVI,
combinado com o art. 43, X, ambos da Constituição Federal. (TST. Pleno. AG.E.RR 7.128/84.
Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 110/86).
Essa situação mudou com a atual Constituição Federal de 1988, conhecida como “carta cidadã”,
que em seu art. 7º, XVIII e XX, aumentou o direito da trabalhadora à licença-maternidade, sem
prejuízo do emprego e do salário, de 84 (oitenta e quatro) para 120 (cento e vinte) dias,
assegurando a estabilidade da gestante desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após
o parto, com exceção da justa causa, e ainda, estendeu tais direitos à empregada rural, à doméstica
e à trabalhadora avulsa.
4.2.

Licença à maternidade.

Primeiramente, salienta-se que por força do art. 7º, XVIII da CF/88, a duração da licença à
maternidade passou a ter a duração de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do
salário.
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Nesse contexto, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 392 da CLT, a empregada deve,
mediante atestado médico, notificar o empregador da data início do afastamento do emprego, que
poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e a data da ocorrência deste. A partir de então a
empregada estará em gozo da licença-maternidade, recebendo, como substituinte de sua
remuneração, o salário-maternidade.
Sobre a necessidade de atestado médico, MARTINS (2007, p.59) prepondera que:
Os atestados médicos serão fornecidos pelo SUS, exceto no caso de a empresa dispor de serviço
médico próprio ou em convênio com o SUS, quando o atestado deve ser fornecido pelo serviço
médico da empresa. O atestado médico deverá indicar os períodos antes e após o parto e a data do
afastamento do trabalho. O início do afastamento será determinado pelo atestado médico. Quando
o parto ocorrer sem acompanhamento médico, o atestado será fornecido pela perícia médica do
INSS.
É importante explanar que a supracitada licença-maternidade poderá, a critério médico e mediante
atestado por este emitido com finalidade específica, ser aumentada em 02 (duas) semanas antes
e/ou depois do parto. A prorrogação dos períodos de repouso anterior e posterior ao parto consiste
em excepcionalidade, compreendendo, por isso, situações em que exista algum risco para a vida
da criança ou da mãe.
4.3. Salário-maternidade
Apesar do nome, o salário-maternidade apresenta natureza previdenciária, pois cabe à empresa
pagar o salário maternidade, efetivando-se compensação quando do recolhimento das
contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física ou jurídica que lhe apresente serviço (art. 72, §1º da Lei 8.213/91).
Nesse contexto, é direito da segurada, conforme afirma CORTEZ (2004, p. 236) – em decorrência
de parto, do aborto não criminoso, da adoção ou obtenção da guarda de crianças – receber seu
salário integral durante o período de descanso, calculados de acordo com a média dos 06 (seis)
últimos meses de trabalho, quando o salário for variável. Nesse ponto, BARROS (2010, p. 1106)
entende ser desnecessária a média dos últimos 06 (seis) meses de trabalho para calcular o valor a
ser recebido, afirmando que:
O fato de vários textos constitucionais garantirem à gestante o afastamento “sem prejuízo do
salário”, levou doutrinadores a considerar desnecessário a média dos últimos meses quando
variável o salário, devendo ser sempre assegurado o salário da época do afastamento ou o maior
salário auferido, caso a média fosse inferior a este último. Entendemos que a média dos últimos
seis meses, prevista no art. 393 da
CLT, não induz a tais conclusões, traduzindo apenas um critério de se estabelecer a retribuição
deste período, sem qualquer violação do texto constitucional.
Ademais, quanto ao alcance desse benefício, a Lei nº 9.876/1999 ampliou-o concedendo o direito
ao salário-maternidade para todas as seguradas: seguradas obrigatórias (empregadas, empregadas
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domésticas, trabalhadoras avulsas, contribuintes individuais, seguradas especiais) e seguradas
facultativas.
Importante esclarecer que, segundo BACHUR e MANSO (2011, p. 1056), nos casos de
desempregada, empregada doméstica, contribuinte individual ou aposentada, o pagamento do
salário-maternidade é feito diretamente pela Autarquia Previdenciária.
Quanto ao período de carência do salário-maternidade, este varia de acordo com a atividade
laborativa exercida pela segurada beneficiária. Para a segurada empregada, trabalhadora avulsa,
desempregada em período de graça e empregada doméstica não há período de carência. Para as
contribuintes individuais (autônomas, eventuais e empresárias), o período de carência é de 10
(dez) contribuições mensais. Por fim, para as seguradas especiais a carência é de 12 (doze)
contribuições mensais. Nesse sentido, JÚNIOR (2008, p. 284) afirma:
Não fere o princípio da isonomia a previsão legal acerca da carência do benefício em estudo, em
face de estarmos diante de situações distintas. A não previsão de carência para a empregada visa a
proteção do emprego, já que, não fosse a empregada dispensada desta carência, os empregadores
só contratariam empregadas após o cumprimento da carência para evitar o risco de ter que arcar
com este ônus. Para as demais seguras, esta isenção não justifica, já que as mesmas não vivem de
seu salário, mas da renda de seu negócio, e as facultativas necessariamente não precisam nem ter
renda. Para as contribuintes individuais exige-se carência de 10 meses. Sob o aspecto
programático, exige-se apenas um mês, já que o período médio de gestação é de 09 meses e,
estando a segurada contribuinte individual inscrita no sistema por um mês quando da gravidez, por
ocasião do parto já terá cumprido a carência.
Para o autor, a legislação brasileira, no art. 26 da Lei nº 8.213/91 exclui da carência as seguradas
que poderiam ser discriminadas no mercado de trabalho, em decorrência da proteção à
maternidade. Essas seguradas são as empregadas tuteladas pela CLT, as empregadas domésticas e
as empregadas avulsas.
Além disso, o inciso II do art. 131 da CLT prevê que o período em que a empregada estiver
afastada recebendo o benefício do salário-maternidade é computado no tempo de serviço da
empregada para fins de férias e para efeito de aposentadoria. Logo, para efeito de duração das
férias (artigo 130-A da CLT), não será considerada falta ou ausência ao trabalho durante o período
de licenciamento compulsório por motivo de maternidade ou aborto.
Vale lembrar ainda que a Previdência Social não paga benefícios acumulados. Em contrapartida,
ALVARENGA (2009, p. 156) defende, porém, o acúmulo de benefícios, já que para a autora “não
há proibição legal de recebimento conjunto de salário-maternidade e
aposentadoria. Admite-se assim, a acumulação de aposentadoria por tempo de contribuição,
especial, ou por idade com o salário-maternidade”.
Por fim, salienta-se que o valor do salário-maternidade varia de acordo com a atividade laborativa
exercida pela segurada beneficiária. Nesse aspecto, para a segurada empregada ou trabalhadora
avulsa o salário-maternidade consistirá numa renda mensal igual à sua remuneração integral.
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Assim, de acordo com o art. 248 da CF/88, os benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência
Social observarão os limites fixados no art. 37, XI, da CF/88, não podendo exceder o subsídio dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, o STF5 entendeu que caso a segurada empregada ou trabalhadora avulsa seja
superior ao subsídio mensal dos Ministros do STF, caberá à empresa o pagamento complementar
do excedente existente, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das contribuições
incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título, à
pessoa física que lhe preste serviço, conforme se depreende no art. 72, §1º da Lei nº 8.213/91.
5 STF. ADIN MC nº 1946-DF, Rel. Min. Sydney Sanches, 29.04.1999
4.4. Estabilidade
A figura da estabilidade é prevista nos termos do artigo 10, inciso II, alínea “b”, do ADCT, que
define a estabilidade de acordo com os seus limites, afirmando que ela começa com a confirmação
do estado de gravidez, e que termina cinco meses após o parto, independentemente de o contrato
ter sido firmado por tempo determinado ou indeterminado (vide súmula 244 do TST) e
independentemente de ter a concepção ocorrida durante o aviso prévio, trabalhado ou indenizado
(vide Lei nº 12.812/2013).
Ressalva-se que a necessidade de provar que o empregador tinha conhecimento do estado
gravídico e por isso praticara ato para impedir a consumação do direito da mulher já foi superada
pela jurisprudência. Questiona-se, porém, a intenção do referido artigo ao introduzir uma
expressão a mais no texto referente ao despedimento não arbitrário, “desde a confirmação da
gravidez”.
Para GARCIA (2013, p. 102) essa expressão deve ser interpretada de forma ampla e benéfica à
gestante, por se tratar de norma de proteção, inclusive em conformidade com o princípio do
indubio pró operário. Desse modo, o autor entende que a confirmação significa a existência da
gravidez, momento inicial da gestação.
Já CARRION (2014, p. 1197) defende que a confirmação da empregada do seu estado gravídico
após a ruptura do contrato de trabalho, mas com data de concepção anterior a esta,
dá à trabalhadora o direito à reintegração ou à indenização pelo período posterior à confirmação,
perdendo o direito aos salários do período compreendido entre a dispensa e a confirmação.
BARROS (2010, p. 1096), NASCIMENTO (2010, p. 1120) e MARTINS (2008, p. 708), por sua
vez, afirmam que cabe à empregada comprovar ou comunicar ao empregador o estado de
gravidez, sob a pena de não adquirir a estabilidade. Assim, a empregada despedida, que já tinha
confirmado sua gravidez e ingressa em juízo depois de transcorrido parte do período de
estabilidade, só terá direito às vantagens patrimoniais decorrentes da estabilidade a partir do
ajuizamento da reclamação trabalhista.
O artigo 391-A da CLT acrescenta ainda que a confirmação do estado de gravidez, ainda que
durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a referida
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estabilidade provisória. Afinal, o fato jurídico que faz a empregada adquirir o direito à
estabilidade.
Apesar das empregadas gestantes gozarem da referida estabilidade, importante salientar que é
lícita a dispensa não arbitrária ou com justa causa da empregada gestante (artigo 482 da CLT),
cabendo ao empregador comprovar a existência de qualquer dos supracitados motivos, sob a pena
de ser condenado a reintegrá-la.
4.5. Reintegração da empregada.
Partindo da premissa de que a CF/88 veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa, desde a
confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, BARROS (2010, p. 1114) define como
sendo ‘dispensa arbitrária’ a que não se fundar em motivo disciplinar, econômico ou financeiro,
por força da aplicação analógica do art. 165 da CLT. Nesse diapasão, o objetivo principal desse
dispositivo constitucional é visa principalmente proteger o emprego da gestante, assegurando-a a
mesma função de antes quanto ela se recuperar do parto.
Assim, o rompimento da relação de emprego, por ato discriminatório, faculta à empregada em
optar entre a readmissão ou o ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante o
pagamento das remunerações devidas, ou o de permanência de emprego.
Nesse contexto, conforme preconiza a Súmula nº 244, II e a Súmula 396, I do TST, caso a
empregada recuse a oferta de retorno ao emprego sem prova de motivo justificado para tanto, há
de ser reconhecer a renúncia da empregada à estabilidade provisória. Nesse caso, o empregador
não pagará o benefício e nem a Previdência Social assumirá.
Diferente é, todavia, conforme dispõe MARTINS (2007, p. 414), caso a não reintegração ao
emprego anterior da empregada gestante se dê por motivo justificado de impossibilidade.
Nesse último caso, será pago à gestante impossibilitada os salários e demais direitos
correspondentes.
Logo, quando a empregada mãe tem condição de retorno ao emprego e requer, todavia, apenas a
indenização, esta não receberá, pois se entende que o interesse se limita nos benefícios que advém
da reintegração, e não na relação empregatícia em si.
4.6. Consultas médicas
Durante o período gestacional, conforme afirma RESENDE (2013, p. 824), a empregada tem o
direito de acompanhar a sua gravidez, ausentando de seu serviço para fazer o pré-natal, podendo
assim fazer consultas médicas, sendo dispensada do trabalho, para realizações mínimas de 06
(seis) consultas médicas e os exames necessários (§ 4º, II, do art. 392 do CLT).
Ademais, BACHUR (2011, p.51) complementa afirmando ser possível a concessão da licençamédica nos casos de gravidez de alto risco, nos casos de aumento do número de consultas e
exames. Nesse caso, o autor afirma que os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento serão por
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conta do empregador e, depois desse período, as despesas ficam por conta do INSS, fazendo jus
ainda ao auxílio-doença.

4.6.

Transferência de função.

Sempre que o trabalho estiver causando algum prejuízo à gravidez da empregada, em
conformidade com o disposto no §4º, inciso I, do artigo 392 da CLT, a gestante terá direito de ser
transferida para outro posto de trabalho, observando a orientação médica, sendo que essa
transferência não interfere em seu salário, por causa do princípio da inalterabilidade contratual
lesiva, que proíbe a redução de direitos dos trabalhadores. HOMERO (2013, p. 169) exemplifica:
Essa transferência é multifacetada, abrangendo desde os cenários mais óbvios, como a retirada da
gestante dos ambientes insalubres, perigosos ou penosos, como os casos mais sutis, como a
colocação de assentos no local de trabalho para a gestante poder alterar a posição incômoda, a
retirada da gestante de trabalhos externos que envolvam muitos deslocamentos ou a mudança de
filial para redução de tempo gasto no transporte coletivo, tudo sem prejuízo da média
remuneratória.
No caso da empresa empregatícia possuir apenas funções prejudiciais a sua gestação, BACHUR e
MANSO (2011, p.51) afirmam que:
A melhor solução jurídica é seu afastamento temporário do trabalho durante os primeiros 15
(quinze) dias com recebimento dos salários e depois requerer o auxílio-doença. Outra solução é a
concessão de licença remunerada, porque o risco de atividade cabe à empresa e o salário tem
natureza alimentícia. Assim, de durante o trabalho a mulher sentir que está causando prejuízo ao
nascimento do filho durante a gestação, tem direito de transferir para outro posto de trabalho,
seguindo a orientação médica.
Ademais, a empregada gestante terá direito ainda a retomada da função anteriormente exercida
quando desaparecerem os motivos que ensejaram a sua transferência.
4.7. Nascimento sem vida da criança.
Conforme afirma MARTINEZ (2014, p. 712), tem direito ao salário maternidade o parto ocorrido
a partir da 23ª semana (6º mês) de gestação, inclusive em nascimento de natimorto (§ 3º do art.
294 do INSS nº 45/2010).
É tido como aborto espontâneo não criminoso quando o aborto se dá pela consequência de estados
patológicos da mãe ou do feto, antes da 23ª semana de gestação, impedindo dessa forma, a
continuidade da gravidez, sendo concedido repouso de duas semanas, ficando dessa forma, o
pagamento correspondente, a cargo da Previdência Social, desde que mantida a relação de
emprego (Decreto nº 3.048/99, art. 97). Essa medida protetiva, conforme salienta BARROS (2010,
p.1102), não se aplica no caso de aborto criminoso.
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Sobre esse tema, de forma minoritária, SILVA (2010, p. 1376) discorda do das posições
majoritárias doutrinárias e jurisprudenciais afirmando que:
É impossível atender, portanto, que sejam somente duas semanas de garantia no emprego, posto
ser garantido as duas semanas de repouso remunerado, bem como o retorno ao trabalho, após tais
semanas. Ora, não poderia a mulher que sofreu aborto retornar ao trabalho durante o repouso,
posto que, assim, não seria repouso. Portanto, ela deve ter direito a garantia no emprego superior
às duas semanas.
Através de uma interpretação sistemática, inclusive como já relatado alhures, consta-se que a
garantia no emprego da mulher que sofreu aborto, somente pode corresponder à prevista no art.
10, inciso II, alínea “b” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. As duas semanas
referidas no artigo em comento não se refere à garantia no emprego, mas, sim, a um tipo de
licença.
A norma mais coerente a ser aplicada analogicamente à questão central do presente trabalho seria,
portanto, o art. 10, do ADCT, e não o art. 395, da CLT, como tem feito os juristas na atualidade. O
raciocínio indutivo não nos permite outra conclusão.
Destarte, a empregada que sofrer aborto deve comunicar o fato ao empregador ou ao juízo, uma
vez que já tenha ajuizado a ação, sob a pena de incidir na prática de omissão dolosa, no caso de
induzir o julgador a emitir pronunciamento que não condiz com a verdade.
4.8.

Adoção ou guarda para fins de adoção.

O legislador optou por tratar a chegada da criança adotada em sua nova casa de forma equiparada
ao parto, pela Lei nº 10.421 de 2002, pois a mulher também vai se ocupar cuidando da criança que
chegou, dando-lhe atenção, neste período de adaptação. Frente a essa realidade, GARCIA (2010,
p. 12) leciona que o benefício do salário-maternidade foi estendido também em favor das mulheres
adotantes ou daquelas que tenham obtido guarda judicial para fins de adoção de criança (artigo
392-A da CLT).
Nesse ponto, com o advento da Lei de nº 12.010/2009, o período da licença à maternidade nesse
caso é de 120 (cento e vinte) dias, independentes da idade da criança, considerando como criança,
pessoa com até 12 anos de idade incompletos, segundo o art. 2º da Lei 8.069/1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente).
Por fim, a Lei de nº 12.873/2013 converteu a medida provisória de nº 619/2013 e modificou a
redação do art. 71-A da Lei nº 8.213/91, afirmando que “à segurada da Previdência Social que
adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devido salário-maternidade pelo
período de cento e vinte dias”.
4.9.

Amamentação

O art. 396 da CLT concede à mulher o direito a 02 (dois) descansos especiais de meia hora cada
um para amamentar o próprio filho, até que ele complete 06 (seis) meses de idade, sendo esse
período contado como tempo de serviço à disposição do empregador.
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Ressalva-se que há controvérsias acerca da natureza deste descanso, se computável ou não na
jornada do trabalho. Em outras palavras, se devido ou não pelo empregador. MARTINS (2013, p.
334) defende que não, por ausência de previsão legal. Em sentido contrário, pela remuneração do
intervalo, CASSAR (2014, p. 728), BARROS (2010, p. 1103) e SILVA (2013, p. 169), que
encerra a questão afirmando:
Há muita curiosidade sobre a natureza típica dessa pausa, mas o legislador, sabendo de sua
completa atipicidade, foi direto ao ponto para denomina-la pausa especial. Assim, não deve haver
desconto na jornada da empregada, o que torna essa pausa remunerada a expensas do empregador
e incompatível com a pausa de refeição do art. 71. Se dúvida houver, é bom frisar que o art. 5º da
Convenção 103 da OIT menciona expressamente como tempo remunerado de trabalho sendo certo
que o Brasil é signatário desse tratado.
Assim, caso o intervalo para amamentação a que se alude o artigo 396 da CLT não seja concedido,
dever-se-á repará-lo, haja vista que caracteriza como tempo de serviço. CARRION (2014, p. 256)
é objetivo quanto a isso e afirma que o “tempo destinado para amamentar o filho é tempo de
descanso especial, presumindo-se como tempo de serviço e, portanto, remunerado, caso seja
suprimido”.
Todavia, há outra divergência jurisprudencial quanto a esse assunto. De um lado, há aquelas que
defendem que a não concessão do intervalo para aleitamento a que alude o dispositivo em exame,
além de constituir infração administrativa, implica pagamento da pausa correspondente como hora
extraordinária, adotando-se raciocínio análogo contido no disposto do art. 71 da CLT, que autoriza
o pagamento de horas extras quando o intervalo para refeição for desrespeitado. In verbis:
HORAS EXTRAS. INTERVALO PARA AMAMENTAÇÃO. Conforme preceitua o art.
396/CLT, os intervalos para amamentação devem ser considerados tempo à disposição do
empregador, porque concedidos durante a jornada de trabalho. Caso não concedidos, devem ser
remunerados como extra, sem prejuízo das sansões administrativas cabíveis. (TRT 3ª R., 2ª T, RO
n. 0497/00, rel. Juíza Nanci de Melo e Silva, DJMG de 21 de jun. 2000, p. 18).
De outro lado, porém, há decisões em sentido contrário, sustentando que a sansão é simplesmente
administrativa (multa). In verbis:
INTERVALO PARA AMAMENTAÇÃO. Art. 396 e 401 da CLT. O intervalo para amamentação,
de que trata o art. 396 da CLT, quando não concedido, não gera direito a horas extras; gera apenas
multa administrativa a ser aplicada pelo Ministério do Trabalho. (TRT 3ª R, 1ª T., RO n. 3186/94,
rel. Juiz Antônio Miranda de Mendonça, de 9 de jun. 1994).
Além disso, é previsto ainda que os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 (trinta)
mulheres com mais de 16 (dezesseis) anos de idade terão local apropriado onde seja permitido às
empregadas guardar, sob a vigilância e assistência, seus filhos no período de amamentação.
Conforme art. 389, §§ 1º e 2º da CLT, essa exigência poderá ser suprida por meio de creches
distritais mantidas, diretamente ou mediante convênios, com outras entidades públicas ou
privadas, pelas próprias empresas, em regime comunitário ou a cargo de entidades sindicais. Por
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conseguinte, os locais destinados à guarda dos filhos das operárias deverão possuir, conforme art.
400 da CLT, no mínimo, um berçário, uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma
instalação sanitária.
4.10.

Inclusão da empregada doméstica.

A licença à maternidade de 120 (cento e vinte) dias também é direito da empregada doméstica
desde a CF/88, em seu art. 10, inciso II, “b”, do ADCT. Todavia, o art. 7º, parágrafo único da
referida CF/88 não havia, inicialmente, estendido à doméstica nenhum tipo de garantia de
emprego.
Nesse ponto, para PAMPLONA e VILLATORE (2013, p. 105), o constituinte feriu com o
princípio da razoabilidade ao entender que a condição de empregada doméstica tira dela e do
nascituro a proteção que a própria Constituição definiu para a empregada gestante em geral.
Visando alterar esse contrassenso, o art. 4o da Lei no 11.324/2006 estendeu o direito à
estabilidade às empregadas domésticas gestantes, ao afirmar que “é vedada a dispensa arbitrária
ou sem justa causa da empregada doméstica gestante desde a confirmação da gravidez até 5
(cinco) meses após o parto”.
No entanto, essa estabilidade se faz peculiar na medida em que o vínculo empregatício neste caso
depende da relação de confiança entre as partes. Afinal, diante da possibilidade de rompimento
dessa relação de confiança, a doutrina defende que este é um caso de exceção, não sendo cabível a
reintegração compulsória da doméstica sem o consentimento expresso do patrão. BARROS (2009,
p. 1109) prevê essa possibilidade ao asseverar que:
Esse direito tem efeito limitado, pois as relações laborais devem ser compatíveis com os
compromissos ajustados. A execução do contrato permite ao empregador doméstico avaliar a
capacidade profissional e a qualidade moral da empregada, a quem se concede, paralelamente, a
convivência e inserção no ambiente de trabalho. Como as atividades das partes formam, em geral,
um círculo pessoal no âmbito familiar, muitas vezes com desconfiança e afronta à natureza
humana, entendemos ser permitido o pagamento correspondente ao período da garantia de
emprego.
Assim, nessa situação excepcional, para a doutrina majoritária, o juiz deve impor a indenização
substitutiva, no caso de despedida arbitrária ou sem justa causa, no valor dos salários a que tinha
direito no período da estabilidade.
Diferente das demais empregadas regidas pela CLT, a Lei de no 11.321/2006 inova também em
seu art. 73, inciso I, impondo que o salário-maternidade para a doméstica será pago diretamente
pela previdência social, em valor correspondente ao de seu último salário de contribuição. Ao
empregador doméstico, por sua vez, é devido apenas o recolhimento mensal de 12% sobre o
salário de contribuição do empregado doméstico.
Ressalva-se ainda que a Lei não se pronuncia quanto ao 13º salário do período em que a doméstica
estiver em gozo de licença-maternidade, nos 120 (cento e vinte) dias. Para MARTINS (2008, p.
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122) a solução é o empregador pagar o 13º salário, porém, o doutrinador afirma que não existe a
figura obrigação já que não existe nenhuma previsão legal.
4.11.

Programa empresa-cidadã.

Levando em consideração que a amamentação até os seis meses de vida é essencial para a saúde
da criança e da mãe, que ao amamentar, previne-se contra o câncer de mama e de ovário
(orientação da Organização Mundial de Saúde), a Lei de no 11.770/2008 aprovou o chamado
programa empresa-cidadã, que tem por finalidade aumentar o período da licença à maternidade de
120 (cento e vinte) dias para 180 (cento e oitenta) dias.
Salienta-se que a prorrogação desses 60 (sessenta) dias se limita apenas à licença-maternidade,
não havendo nenhum posicionamento na Lei quanto a estabilidade das mães que usufruem desse
benefício. Assim, a garantia de emprego se limita aos 05 (cinco) meses após o
parto, enquanto que o afastamento, neste caso, é de 06 (seis) meses. Essa incompatibilidade dos
benefícios é alvo de crítica para BACHUR e MANSO (2011, p. 138), que afirmam:
Uma falha do Programa Empresa Cidadã está na garantia de emprego da gestante após o parto.
Com a prorrogação da licença, houve silêncio por parte da legislação da extensão da garantia de
emprego. A garantia de emprego (popularmente chamada de estabilidade) da gestante é de 150
(cento e cinquenta) dias após o nascimento da criança. Quer dizer que se houver a prorrogação da
licença-maternidade estendendo-a por 180 (cento e oitenta) dias, a empregada corre o risco de ser
demitida antes, pois estaria descoberta de tal garantia de emprego. O ideal seria que essa
estabilidade também chegasse aos 210 (duzentos e dez) dias na hipótese da empregada ter 6 (seis)
meses de licença-maternidade.

Em relação à inciativa privada (§1º do art. 1º da Lei), a prorrogação será garantida à empregada da
pessoa jurídica que, de maneira facultativa, adere ao programa. Para isso, a empregada deve
requerer até o final do primeiro mês após o parto para que o benefício seja concedido
imediatamente após a fruição dos 120 (cento e vinte) dias de licença-maternidade constitucional.
Quanto ao pagamento, dar-se-á diretamente pelo empregador, o qual, nos termos do art. 5º da Lei,
poderá deduzir do imposto devido, desde que tributado com base no lucro real, em cada período
de apuração, o total da remuneração integral da empregada pago nos 60 (sessenta) dias de
prorrogação de sua licença maternidade, vedada a dedução como despesa operacional.
Já quanto a iniciativa pública, conforme art. 2º da referida Lei, a administração pública direta,
indireta e fundacional são autorizadas a instituir o programa e não obrigadas a acatar, pois esta
discricionariedade fica a cargo de cada instituição pública. Vale ressaltar que a nível federal esta
ação já é realizada, mas cabe aos estados e municípios legislar sobre assunto.
Nesse ponto, segundo estimativa da SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria), no setor público, a
União, 23 (vinte e três) Estados e 152 (cento e cinquenta e dois) municípios já concedem 180 dias
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de licença-maternidade às suas servidoras. Já no setor privado, apenas 6,7% das grandes empresas
brasileiras oferecem o benefício.
Por fim, importante ressaltar que no período de prorrogação da licença maternidade, a Lei
assegura, nos mesmos moldes devidos no período de percepção do salário-maternidade pago pelo
regime geral de previdência social, o direito à sua remuneração integral. Ademais, a Lei assegura
ainda que nesse período a empregada não poderá exercer qualquer atividade remunerada e a
criança não poderá ser mantida em creche ou organização similar.
4.14. Contrato determinado e a empregada gestante.
Conforme a súmula 244, III do TST, a empregada gestante que é contratada por período de tempo
determinado, não terá direito a estabilidade provisória, uma vez que não será
considerado dispensa arbitrária ou sem justa causa, quando ocorrer a extinção de relação de
emprego.
Entretanto, BARROS (2010, p. 1123) assevera que no caso de o contrato por prazo determinado
possuir cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado,
(art. 481 da CLT), o ajuste passará a reger pelas normas do contrato indeterminado, e a empregada
gestante terá direito ao salário maternidade e à estabilidade provisória, desde que este direito seja
exercido pelo empregador, sem justa causa.
3.16. Estudo de casos: qual é o nível de conhecimento das mulheres trabalhadoras acerca das
normas protetivas à maternidade do Brasil?
Na pesquisa de campo realizada, entre as 100 (cem) trabalhadoras que responderam o
questionário, apesar de 65% (sessenta e cinco por cento) afirma saber por quanto tempo tem
direito à estabilidade e quando essa estabilidade se inicia, apenas 34% (trinta e quatro por cento)
das entrevistadas responderam corretamente as perguntas no que se refere a este benefício. Na
maioria dos casos, as trabalhadoras, de forma equivocada, responderam que a estabilidade se
inicia no nascimento da criança e se limita aos 4 (quatro) meses seguintes.
Por outro lado, quando foi questionado se essas empregadas sabem se a empresa em que
trabalham ampliou a licença-maternidade para 180 dias conforme previsto na lei nº 11.770/2008,
apenas 22% responderam que sabiam, sendo que 13% afirmaram serem funcionárias públicas e
que tinham o direito à prorrogação da licença-maternidade e 9% afirmaram que a empresa em que
trabalham não adotam o programa “empresa-cidadã”. Já 78% das trabalhadoras responderam que
não sabem se a empresa em que trabalham adotam ou não o sistema.
Já no que diz respeito ao salário-maternidade, 74% (setenta e quatro por cento) responderam que
não sabem como reclamar o salário maternidade e apenas 26% (vinte e seis por cento)
responderam saber quais procedimentos a serem adotados já que são mães. Nesse ponto, 66%
(sessenta e seis por cento) das entrevistadas afirmara que quem paga o salário-maternidade é a
empresa em que trabalham e, além disso, 32% (trinta e dois por cento) afirmam não saber o quanto
que se tem direito a receber no salário-maternidade.
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Além disso, no que diz respeito ao aborto espontâneo e ao parto antecipado, 69% (sessenta e nove
por cento) demonstrou não saber ao certo a diferença que a legislação trata os dois casos e nem
que no caso de aborto espontâneo o recesso se limita a 14 (quatorze) dias, enquanto no caso de
parto antecipado o recesso é de 06 (seis) meses.
Quanto ao direito a 02 (dois) períodos de meia hora cada um para amamentar o filho até que a
criança complete 06 (seis) meses, 52% (cinquenta e dois por cento) afirmam que não sabiam desse
direito à esse benefício e 48% (quarenta e oito por cento) afirmam que sabiam desse benefício por
já terem passado por isso e/ou já terem vivenciado essa situação com uma colega de trabalho.
Por fim, 83% (oitenta e três por cento) das trabalhadoras entrevistadas responderam que não
sabiam que em qualquer caso de adoção ou guarda judicial as mães têm direito à licençamaternidade, independente da idade da criança.
5. CONCLUSÃO
A proteção à maternidade é de extrema importância para as mulheres do mundo de hoje, que
trabalham fora, e ainda tem que cuidar dos afazeres domésticos, e das crianças. Essa medida
protetiva tem dado muita oportunidade para que as mulheres possam conciliar sua vida
profissional com sua vida particular, tentando dessa forma, acabar de vez com a discriminação que
ainda existe contra a mulher no mercado de trabalho.
Dentre tantos direitos conquistados pela mulher no mercado de trabalho, não se pode deixar de
destacar que ainda existe discriminação da mulher, pois, mesmo não sendo o empregador quem
paga o salário maternidade, ele ficará sem um funcionário por no mínimo 120 dias, o que gera
dúvida para os empregadores na hora da contratação de mulheres que ainda estão no período de
possível gravidez.
Embora haja certa discriminação, hoje em dia, a mulher vem conseguindo cada vez mais adentrar
no mercado de trabalho. Cada vez mais a mulher vem se igualando aos homens, tanto no que diz
respeito ao salário quanto aos seus serviços, devendo o princípio da igualdade ser respeitado
sempre.
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NANOMEDICINA: BIOÉTICA, BIODIREITO E A PROTEÇÃO DA VIDA
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RESUMO
O presente estudo objetiva realizar uma investigação em torno da Nanomedicina através dos
pressupostos da Bioética e do Biodireito. Para tanto, será realizada uma análise em torno da
relação de conexão existente entre esses dois sistemas normativos. Realizar-se-á um diálogo entre
a nanomedicina e a Bioética, reconhecendo a importância da justa distribuição dos benefícios
oriundos do progresso científico bem como os potenciais riscos acarretados por estas tecnologias à
saúde humana. Ressaltando, assim, a necessidade da construção do direito da nanomedicina como
tradução das conquistas obtidas pelo debate democrático e plural bioético, visando à máxima
proteção da dignidade da pessoa humana e da biodiversidade em estrita observância aos direitos
fundamentais e suas garantias decorrentes.
Palavras-chave: Nanomedicina; Bioética; Biodireito.

RESUMEM
Este estudio tiene como objetivo realizar investigaciones en torno a la Nanomedicina a través de
los supuestos de la Bioética y Bioderecho. Por lo tanto, se realizará un análisis en torno a la
relación de conexión existente entre estos dos sistemas de regulación. Conducta será un diálogo
entre la nanomedicina y la bioética, reconociendo la importancia de la distribución justa de los
beneficios resultantes del progreso científico y de los riesgos potenciales que plantean estas
tecnologías en la salud humana. Destacando así la necesidad de construir la derecha de la
nanomedicina como traducción de los logros obtenidos por el debate democrático y plural
bioética, para la máxima protección de la dignidad humana y la biodiversidad en el estricto
cumplimiento de los derechos fundamentales y sus garantías derivadas .
Palabras clave: Nanomedicina, Bioética, Bioderecho
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INTRODUÇÃO
As conquistas científicas proporcionam na contemporaneidade um elevado grau de progresso
material e tecnológico à sociedade contemporânea, globalizada e tecnocientífica. O progresso das
ciências tem representado uma atraente perspectiva ao bem-estar das pessoas. A produção de bens
e serviços, a partir do avanço tecnológico, impõe novas necessidades e características ao ato de
consumir e, consequentemente, imprimem ao cotidiano dos indivíduos maneiras novas de pensar,
sentir, ou seja, de constituir os seus modos de vida.
Progredir como imposição invariável de um processo civilizatório revela, também, o surgimento
de desafios correlatos, dentre os quais estão a direção adotada, os obstáculos do caminho, as metas
pretendidas para o futuro sem prejuízo dos valores e bens fundamentais que necessitam ser
assegurados nessa trajetória. Se de um lado, existem àqueles que percebem a competência
biotecnocientífica humana como algo ligado ao fim da humanidade e, de outro, existem os que
percebem esse atributo como uma possibilidade de manutenção da humanidade tendo em vista a
possibilidade de prolongação da existência humana e as melhores perspectivas à saúde humana
trazidas pelas novas descobertas científicas.
É diante desta tensão ou polarização de visões de mundo que se faz imperioso encontrar um ponto
de equilíbrio capaz de equacionar esses extremos. Com efeito, as pesquisas na área de saúde têm
despertado a atenção mundial em um contexto em que o envelhecimento e as doenças representam
uma ameaça à felicidade das pessoas. Novas terapias são constantemente descobertas nos
laboratórios e centros de pesquisa espalhados pelo mundo.
A utilização de tecnologias e conhecimentos resultantes desses estudos suscita questões de
natureza ética a serem enfrentadas, as quais precisam de bases mais complexas, as quais tem sido
fornecidas pela bioética em face do caráter multidisciplinar das problemáticas que ganham atenção
na sociedade globalizada.
A partir disso, a presente investigação intitulada a Nanomedicina: Bioética, Biodireito e a Proteção
da Vida, objetiva compreender a nanomedicina como expressão da biomedicina e procura refletira
a necessidade de um direito da biomedicina justamente legitimado socialmente e que os seus
benefícios sejam distribuídos de maneira equitativa na sociedade. Acredita-se que isso somente
possa ser possível através da compreensão da importância da Bioética para o futuro da
humanidade bem como a relação de conexão desta com o Direito.
Portanto, a biomedicina desafia juristas, legisladores, e convida educadores e a sociedade civil de
um modo geral para refletir temas que por envolverem sistemas de valores e de crenças e Direitos
Fundamentais, demandam árduos esforços a sua legítima compreensão e regulamentação pelo
Direito. Nesse horizonte, a Bioética se coloca como uma possibilidade elementar e singular para
trazer a lume os valores essenciais à vida e as formas pelas quais poderão ser protegidos.
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1. No que consiste a Bioética?

Antes de adentrarmos na problemática apresentada pela biomedicina, faz-se necessário esclarecer
o horizonte histórico em que a Bioética emergiu enquanto possibilidade de acesso e produção de
novos conhecimentos bem como a origem de sua denominação. Começando pelo último aspecto
preliminar, verificamos que a Bioética tem seu marco oficial na história da comunidade científica
contemporânea a partir da publicação de um artigo denominado “Bioethics” escrito por Van
Rensselaer Potter, no ano de 1970 nos Estados Unidos, resultando na publicação posterior do livro
“Bioethics. Brigeto The Future” no ano de 1971. No mesmo ano, este termo surgiu novamente no
mundo das ciências como consectário de estudos realizados na Inglaterra pelo holandês André
Hellegers. (GOLDIM, 2009, p. 56).
Recentemente, através da divulgação realizada por Eve Marie Engel, pesquisadora da
Universidade de Tubingem na Alemanha, foi possível tomar conhecimento que este termo já havia
sido concebido no ano de 1927, na Alemanha, pelo teólogo, Fritz Jahr, em artigo publicado na
Revista Kosmos, intitulado “Bioética: uma revisão do relacionamento ético em relação aos
animais e plantas”. Ocasião em que o autor reconheceu a existência de obrigações éticas não
somente entre os homens, mas também destes para com os demais seres vivos, como por exemplo,
animais e plantas. (GOLDIM, 2009, p. 56).
Dessa forma, o que entendemos hoje pelo termo Bioética, deve-se pelas bases e contribuições
formuladas pelo bioquímico Potter, segundo o qual, a Bioética seria uma “ciência da
sobrevivência”, constituindo-se, assim, como uma ponte para o futuro, ou seja, uma forma de
integrar as ciências em prol da preservação e manutenção da vida no Planeta Terra.
A perspectiva metafórica de uma ponte emergiu pela necessidade de se estabelecer uma relação
entre as ciências naturais (física, química, biologia e etc.) com as ciências humanas, como a ética e
a filosofia. O ideal da neutralidade e pureza do conhecimento científico que havia ganhado força
na revolução científica, durante o período moderno, havia criado, segundo Potter, um grande
abismo entre esses saberes.
As impressões subjetivas e as reflexões morais sobre o objeto científico não possuíam espaço nas
ciências naturais para serem concebidos como tal. Estávamos diante em uma perspectiva rígida,
ortodoxa, segmentada ao fazer científico.
O divórcio em relação à possibilidade de a cognição ser matizada por colorações religiosas,
fundamentadas em premissas divinas, no desejo de separar ciência e religião, permitiu que as
ciências naturais e sociais se desenvolvessem de maneira independente e sem haver uma
comunicação saudável entre ambas.
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Por ser a realidade inteira recortada pelas ciências, deu ensejo que cada uma a partir de seu objeto
próprio de estudo dessa vazão a um mosaico de saberes produzido no seio do conhecimento da
humanidade apresentando a condição de sistemas estanques.
É a partir dessas bases que o bioquímico Potter, um comprometido pesquisador na busca da cura
do câncer percebeu a necessidade de uma integração entre os saberes que constituem o
conhecimento de um modo geral. Relação que deveria existir sem existências de subordinação
entre eles.
Dessa maneira, a Bioética não seria a descoberta de uma “coisa nova” sobre vida. Sua natureza
seria reunir o já existente para tornar possível outras formas de ver a realidade e, igualmente, de
conceber o conhecimento científico.
Nesse sentido, segundo Schramm (2011), assevera que a Bioética não teria a natureza de ciência,
disciplina ou de uma ética nova visto que o seu papel representa a realização da intersecção das
mais diversas disciplinas e ciências do conhecimento já existentes:

“sua prática e seu discurso situam-se na intersecção de várias tecnociências (principalmente a
medicina e a biologia, com suas múltiplas especializações), das ciências humanas (sociologia,
psicologia, ciência política, psicanálise, etc.) e de disciplinas que não são exatamente ciências: em
primeiro lugar a Ética e o Direito e, de alguma maneira mais geral, a Filosofia e a Teologia.”
(Hottis apud SCHRAMM, 2011, p. 303).

Essa visão de caráter holístico da Bioética proposto no início da década de 70 por Potter, restou
atrofiada por quase duas décadas tendo em vista os modelos que emergiram neste período como
representantes da Bioética, especialmente, o norte-americano pautado, sobretudo, nas relações
estabelecidas entre médicos e pacientes, isto é, uma perspectiva clínica da Bioética (SCHRAMM,
2011, p. 305).
Atualmente, segundo Potter ela teria atingido o status de uma “Bioética Profunda”, que para ser
assim entendida, acolheria a ética, a humildade, a responsabilidade e as competências
interdisciplinar e intercultural. Ainda seria necessária a presença da humanidade dentro da
Bioética na medida em que as relações precisam ser baseadas pela noção de solidariedade entre os
seres. (GOLDIM, 2009, p. 56).
Segundo, José Roberto Goldim (2009), a Bioética Profunda ao se revelar por estes atributos, a
ética oportunizaria o reconhecimento de modos de agir considerados eticamente adequados ou
eticamente inadequados. A humildade adviria da consciência das incertezas e provisoriedade dos
conhecimentos produzidos, especialmente, aqueles produzidos pelos cientistas, como força
resultante da capacidade de reconhecer que podem estar errados, o que daria espaço à humildade
ao fazer científico.
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A responsabilidade seria consectário da consciência obtida através de perspectiva integradora de
que é fundamental, para o futuro da vida neste planeta, que existam relações de deveres dos seres
humanos em relação à natureza e à biodiversidade.
Em sua perspectiva interdisciplinar, a Bioética situa a sua capacidade de fazer a intersecção e o
diálogo entre os saberes, ressaltando, como já dito, a inexistência de subordinação entre os
mesmos. Já a competência intercultural leva em conta a capacidade de se perceber as
peculiaridades culturais dos povos para a melhor compreensão de suas singularidades. Entrando
em cena, elementos que muitas vezes são vistos como apenas questões subjetivas como as
manifestações culturais dos povos, a religiosidade, as características etárias e biológicas, as
questões de gênero reveladoras de como, por exemplo, dado grupo social, organiza
simbolicamente e distribui critérios atinentes às masculinidades e às feminilidades.
O senso de humanidade seria um dos atributos centrais da Bioética profunda na medida em que
convida o homem a perceber a vida através de uma perspectiva não solitária e autoritária e sim
solidária. Com efeito, a existência do homem, como no caso “penso, logo existo”, não seria mais
um fim em si mesmo, mas um constante existir para o Outro e com o Outro. E, neste conceito de
Outro se inserem não somente aqueles com os quais partilhamos os atributos da humanidade e da
sapiência e sim a todos os seres vivos que coexistem e que possibilitam a experiência da vida neste
Planeta, como as plantas, animais e minerais.
Por isso que a bioética não pode ser submetida ao exclusivo poderio biomédico e tampouco às
práticas biomédicas devam ser o exclusivo objeto desta. Necessita ser compreendida em um
sentido mais amplo para que assim possa ser legitimamente definida. Portanto, verificamos tratarse de um arcabouço principiológico direcionado a preservar o sentido humano na sociedade cada
vez mais dominada pela ciência e pela técnica. (BRAUNER, 2000)
Concluímos que a bioética tem a finalidade de proteger e preservar os valores fundamentais da
humanidade. É justamente nesta “ponte” em que dialogam os benefícios que podem ser trazidos à
humanidade pelo avanço e progresso tecnocientífico bem como os riscos que estas práticas podem
representar aos seres humanos.

2. A relação de conexão entre a Bioética e Biodireito

Segundo, Feuillet (2013), analisar a relação existente entre a Bioética e o Biodireito implica em
reconhecer a relevância do papel desempenhado pela Ética e pelo Direito no campo da vida e no
comportamento dos indivíduos. Ambos possuem a natureza intrínseca de sistemas normativos,
cuja finalidade é a de regular os comportamentos humanos. Divergem suas respectivas finalidades,
pois, a Lei como manifestação do direito prevê ação adequada para dada situação da vida ao passo
que no sistema normativo ético as pessoas se encontram livres para agir da forma que bem
entendam.
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A vida do Direito como estrutura central de uma sociedade vincula-se a sua capacidade de
evolução no tempo, tendo em vista a sua necessidade de acompanhar a evolução das realidades
que emergem e, quando oportuno exercitar a sua prerrogativa de regulamentá-las pela lei. Desde
Roma, já se reconhecia essa função elementar do Direito como mola propulsora da vida social,
isto é, “ubi societas, ibi jus”: onde está a sociedade está o direito.
Diversas forças sociais possibilitam a criação do Direito, o qual pode ser pensado como fruto da
construção cultural dos povos. Na sociedade contemporânea, complexa e tecnocientífica, o Direito
tem sido desafiado a desempenhar o seu papel de regulador de diversas relações intersubjetivas e
tem encontrado dificuldade ao desempenho satisfatório desse encargo, especialmente, nas
temáticas que dizem respeito, ilustrativamente, ao campo da engenharia genética, das pesquisas
científicas em seres humanos, transgenia, segurança alimentar, eutanásia, interrupção da gravidez,
reprodução assistida, etc.
A lei como expressão do Direito não tem e jamais poderá ter a pretensão de regular todas as
possíveis condutas das pessoas, pois, se assim o fosse, assumiria o papel que é desempenhado pela
ética. Todavia, a omissão do Direito pela falta de lei ou norma aplicável, ou seja, a não
regulamentação, oportuniza riscos aos seres humanos e aos seus Direitos Humanos e
Fundamentais, especialmente, quando estão em jogo as relações estabelecidas no campo da
biomedicina, visto não ser ainda possível, em muitos casos, sopesar riscos e benefícios oriundos
de determinada prática biomédica.
Nesse cenário de predomínio de novas tecnologias que se inserem diuturnamente no cotidiano das
pessoas e modificam as próprias relações humanas, manifesta-se a Bioética como um instrumento
fundamental para atualização do Direito às necessidades socioculturais e aos desafios éticos que se
apresentam na contemporaneidade.
Nessa perspectiva, a Bioética teria o papel fundamental de suscitar questões éticas importantes que
na maioria das vezes necessitaria de regulamentação pelo Direito:

[...] a filosofia do direito tem se dedicado ao desenvolvimento das relações entre o direito e a
moral. No entanto, face ao desenvolvimento da bioética, esta reflexão encontrou maior interesse.
De fato, no campo da biomedicina, o progresso leva a novas práticas que, que trazem muitos
benefícios para a humanidade, mas podem gerar riscos ou abusos graves contra os seres
humanos.Se o bem-estar da humanidade deve ser assegurado, a questão dos limites do progresso
surge quando certas práticas podem levar a danos que comprometem uma série de valores
fundamentais. Neste contexto, a reflexão ética é feita para destacar a necessidade de
regulamentação. (FEUILLET, 2013, p. 89).

É preciso registrar que na presente investigação não corroboramos com o entendimento de que a
Bioética, como no caso norte-americano, se aplique predominantemente a uma perspectiva clínica,
reduzida por uma visão estrita na relação entre médico e paciente. Ademais, a Bioética que
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estamos tratando aqui não é aquela construída e pensada apenas por cientistas ou que estes tenham
a exclusiva final palavra sobre as novas biotecnologias.
Diversamente de uma visão monopolizadora do saber, verificamos a presença do caráter plural e
democrático da Bioética, ao reconhecer que é tão necessário ouvir os filósofos, psicólogos,
antropólogos, economistas, juristas, biólogos quanto os especialistas científicos no assunto. É
importante para a Bioética “dar voz” a todos àqueles que podem contribuir para a compreensão
dos problemas humanos e econômicos, especialmente, em relação às práticas biomédicas. Nesse
sentido, podemos destacar que:

Para que a lei evolua é necessário que a reflexão ética coloque em destaque as razões para a
mudança. Mas a partir do momento em que uma prática biomédica levanta questões éticas, a
bioética está presente e a existência de um conflito de valores é subjacente. As questões a serem
resolvidas são extremamente amplas. Assim, a bioética deve ser baseada não apenas nas
explicações essenciais de biólogos e médicos para entender os avanços científicos, mas também
com na visão de antropólogos, filósofos, sociólogos, economistas e juristas para a compreensão
dos problemas humanos, econômicos dessas práticas. (FEUILLET, 2013, p. 92).

A partir da reflexão bioética em torno das práticas da ciência da biomedicina busca-se a obtenção
de um ponto de equilíbrio entre as conquistas tecnológicas do conhecimento científico
representando a expressão do progresso material da humanidade em relação aos potenciais danos
que essas práticas médicas podem desencadear e comprometer os valores fundamentais da
humanidade.
O Direito atento a estas questões socorre-se das bases argumentativas e dos dados levantados pela
Bioética para que em havendo a necessidade de regulamentação de determinada prática o
Biodireito venha a ser construído e legitimado através da profunda reflexão bioética que iluminou
a temática.
Por se encontrarem os temas que envolvem a biomedicina revestidos de uma complexidade
técnica muito grande, somente pelo auxílio da Bioética as temáticas poderão ser apropriadas pelo
Direito de maneira segura bem como os riscos e os interesses escondidos que estão em jogo
poderão ser entendidos e revelados. Nesse sentido:

No campo dos avanços científicos, sabe-se que os fenômenos humanos e os dados sociais,
econômicos e tecnológicos constituem as "forças criativas da lei", ou seja, que levam à adaptação
da lei. Mas, no mundo da ciência e da medicina, o particularismo da evolução é que ela transmite
um risco significativo para os direitos humanos ou fundamentais e, como resultado, afeta os
valores fundamentais da nossa sociedade. No entanto, a bioética, que combinou a análise destes
dados com as considerações éticas, é a força criativa do direito da biomedicina, no qual o
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legislador precisa acomodar as regras jurídicas para as novas exigências. (FEUILLET, 2013, p.
91).

Por isso, a autora sustenta, com acertada razão, que a Bioética se encontra na base da alteração da
legislação em relação ao emergente direito da biomedicina. A Bioética também deve estar atenta e
perceber os limites estabelecidos pelo Direito e suas estruturas inerentes e categorias.
Portanto, a Bioética não possui e não poderá possuir um caráter normativo visto que a força
normativa da ética se dissolve dentro da multidisciplinaridade inerente da Bioética. Em que pese a
reflexão Bioética não possa, por si só, modificar e se sobrepor à Lei, ela sempre será útil ao
Direito, porque permite reconhecer as suas imperfeições e imprecisões auxiliando o seu
aperfeiçoamento. Ademais, quando a reflexão Bioética converge com o direito posto, ela
oportuniza a legitimação deste conhecimento já regulamentado.
São a partir dessas bases que pensamos oportuna a reflexão da nanomedicina como expressão da
biomedicina e sua necessidade de ser compreendida para o desenvolvimento coerente e legítimo
dos direitos inerentes à biomedicina.

3. Nanomedicina: da justa distribuição dos benefícios dos avanços científicos à sua
regulamentação pelo Biodireito
Podemos conceber inicialmente a nanomedicina como o ramo da medicina que utiliza os
conhecimentos oriundos da nanotecnologia com o objeto de melhorias à saúde humana e à cura de
doenças. Com efeito, a nanotecnologia se dedica à produção e manipulação da matéria em escala
nanométrica com o objetivo de criar materiais, vacinas, nanorobôs cujas propriedades seriam, em
tese, capazes de realizar qualquer função. Nesse sentido, a nanomedicina ao valer-se das
conquistas tecnológicas da nanotecnologia representa uma grande possibilidade de prevenção ao
aparecimento de doenças bem como à promessa de cura para patologias que ainda são incuráveis,
como o câncer e a Aids.
O acelerado desenvolvimento da nanomedicina representa igualmente novas formas de conceber e
proteger a saúde humana bem como a esperança de cura aos pacientes que já foram desenganados
pelos médicos. Embora já existam muitos produtos no mercado de consumo provenientes da
nanotecnologia, ainda não se pode ter a precisão de seus impactos quando utilizados diretamente
na prevenção e tratamento de doenças. De todo modo, a nanomedicina, pelas peculiaridades que
apresenta, é capaz de contribuir significativamente para o crescimento da indústria farmacêutica
mundial.
Por outro lado, é preocupante aceitar que os cientistas ainda não sabem qual o nível de exposição a
nanomateriais poderia afetar a saúde dos trabalhadores. Nem se há um nível de exposição
ocupacional que pode ser considerado seguro. Também ainda não existem sistemas e
equipamentos confiáveis para prevenir a exposição no trabalho. Estudos mostraram que a forma
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principalde contaminação por exposição ocupacional é a inalação de nanomateriais, que daí vão
para a corrente sanguínea. A outra forma mais freqüente é a penetração pela pele. Mas, como não
se conhece os limites seguros de exposição de qualquer das nanopartículas, só restam medidas
paliativas de proteção, como, por exemplo, recomendar o uso de luvas. As legislações sobre saúde
no trabalho não consideram as nanopartículas como novos químicos. (Revista Nanotecnologia,
2009; p. 20)
Em 2009, o painel de especialistas da Agência Européia para Segurança e Saúde no Trabalho
identificou que as partículas nano (e as ultrafinas) são o principal risco à saúde nos locais em que
se trabalha com elas. Esses riscos ocupacionais têm que ser enfrentados imediatamente, pois
trabalhadores que manuseiam, fabricam, empacotam ou transportam mercadorias, alimentos ou
insumos agrícolas que contêm nanomateriais enfrentam uma exposição repetitiva e em níveis mais
elevadosdo que a população em geral. Também pode ocorrer contaminação após o descarte, no
ambiente, de sobras de fabricação ou de produtos fora de uso. (Revista Nanotecnologia, 2009, p.
20)
Na aplicação em medicina a nanobiotecnologia possibilita, por exemplo, a elaboração de
biosensores baseados em nanotubos para diagnósticos de câncer, cosméticos com maior poder de
absorção, controladores de níveis de glicose, proteções bactericidas em ambientes hospitalares,
bem como roupas com ação bactericida e fungicida. (DUTRA, 2005).
Além das aplicações cosméticas, as nanopartículas aplicadas na pele podem ter efeitos
antiinflamatórios, imunossupressores, antissépticos e também antioxidantes. Para os
antiinflamatórios o interessante se dá na taxação da liberação do fármaco conforme a espécie de
tratamento necessário. Os imunossupressores (como a ciclosporina A) têm ações contra desordens
inflamatórias na pele, onde se usam asnanopartículas como nanocarregadores do princípio ativo.
Como antissépticos, a promoção de liberação controlada e sustentada contra bactérias específicas
(que causam dermatites e alergias) através de incorporação de nanocápsulas (clorexidina) já se tem
atividade antimicrobiana prolongada. Os antioxidantes visam atenuar o envelhecimento cutâneo e
o fotoenvelheciemnto através da ação direta aos radicais livres. (GUTERRES e al., 2008.)
As possibilidades de aplicação da nanotecnologia na medicina são promissoras. Os nanorobôs
poderiam ser introduzidos no corpo, seja por via oral ou intravenosa, identificariam e destruiriam
células cancerosas ou infectadas por vírus, poderiam regenerar tecidos destruídos e fazer
rapidamente uma infinidade de atividades que os medicamentos convencionais (baseados
unicamente em química) não conseguem ou demoram para conseguir.
Ainda assim, há consenso entre os profissionais da área que um dos maiores desafios no
desenvolvimento e uso de medicamentos para combater o câncer é conseguir levá-los aos tecidos
doentes sem danificar outros órgãos. O tamanho da nanopartícula lhe conferiria propriedades
especiais que determinam seu movimento no interior e através de tumores. (GUTERRES e al.,
2008)
Contudo, como já mencionado, essa ciência ainda necessita de estudos complementares e
regulamentação bem delineada para atender às preocupações acima ventiladas. E, mesmo
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representando uma revolução nos cuidados com a saúde, a aplicação médica das nanotecnologias
dá espaço ao debate político sobre a destinação de recursos a este segmento, como no caso
brasileiro. Ainda, outras questões se colocam ao debate, dentre elas estão os eventuais riscos que
podem representar à saúde e à integridade física dos seres humanos levando em conta a
impossibilidade de se prever todas as consequências derivadas de determinado tipo de terapia que
lança mão da nanomedicina.
Em termos regulatórios, seria importante que a ANVISA, como órgão sanitário em nível federal
voltasse atenção ao tema a fim de avaliar a segurança de tais produtos.
Pelo fato de haver grandes dificuldades para a elaboração de regulamentação no que tange aos
produtos e atividades que envolvam nanocomponentes, poderia o Estado lançar mão do Princípio
da Precaução e do art. 225 da Constituição Federal, de modo a solicitar estudos científicos
específicos com o objetivo de avaliar a segurança e inocuidade de produtos derivados da
nanotecnologia. Para tanto, poderiam ser consideradas as normas que versam sobre licenciamento
ambiental de atividades potencialmente poluidoras ou causadoras de degradação ambiental.

Notas conclusivas
A possibilidade de compreender a nanomedicina e seus eventuais riscos à saúde e à vida humana
deve ser orientada pela reflexão bioética tendo em vista o particularismo da temática e
complexidade das categorias e conhecimentos científicos que estão relacionados a este assunto.
Desse modo, quando os recursos provenientes da nanomedicina forem comprovados pela ciência e
esclarecidos pelo debate bioético, atestando que sua utilização não afeta riscos à saúde e à vida
humana tornar-se-á necessário refletir sobre o acesso às novas terapias haja vista o alto custo
praticado pelos laboratórios que detém as patentes biotecnológicas.
Os “novos” direitos provenientes da biotecnologia exigem a elaboração de uma legislação
regulamentadora e uma teoria jurídica apta a captar as inovações e assegurar a proteção à vida
humana e ao ambiente. O estágio do conhecimento humano encontrado no mundo Ocidental, nos
dias atuais, é o de infinitas possibilidades resultantes do poder oferecido pelos avanços
tecnológicos. Não se pode negar que a maioria dos seres humanos almeja a erradicação das
doenças, a qualidade de vida e a imortalidade. A realização desse sonho tem estimulado muitos
cientistas e pesquisadores a buscar incessantemente a descoberta de novas tecnologias com a
finalidade de superação dos limites biológicos interpostos pela vida.
O desenvolvimento dessas novas tecnologias está permeado de interesses econômicos e sociais
relevantes, uma vez que os investimentos são significativos e, portanto devem ser devidamente
aplicados e seus resultados reverterem em proveito da saúde e da qualidade de vida de toda a
população.
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RESUMO
Dentro de um escopo analítico das relações entre Direito e Justiça Social, o debate científico que
articula as alternativas para o desenvolvimento sustentável tem incorporado diversas vertentes
discursivas, as quais estão alicerçadas na efetividade da proteção dos direitos ambientais
constitucionais de solidariedade. Desse modo, na democracia constitucional, o poder público
assume o compromisso de promover políticas públicas capazes de transformar a realidade da
desigualdade social, econômica, bem como ambiental, persistente. A presença da administração
pública nas relações sociais deixa de ser uma opção política governamental, tornando-se uma
exigência constitucional de promoção dos direitos de cidadania, consequentemente, dos direitos
ambientais constitucionais de solidariedade. Nesse contexto, o presente trabalho tem como
objetivo analisar as contribuições teóricas realizadas pela literatura científica, a fim de estabelecer
as diretrizes para a promoção dos direitos ambientais constitucionais de solidariedade, cujo Estado
é incumbido de ser o gestor das políticas públicas. Assim como a sociedade é também responsável
pela promoção desses direitos.

Palavras-chave: direito e justiça social, direitos ambientais constitucionais de solidariedade,
cidadania, políticas públicas.
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RESUMEM
Dentro de un marco de análisis de las relaciones entre el Derecho y la Justicia Social, el debate
científico que articula las alternativas para el desarrollo sostenible ha incorporado distintas líneas
discursivas, que se basan en la efectividad de la protección de los derechos ambientales
constitucionales de solidaridad. Así, en la democracia constitucional, el poder público se ha
comprometido a la promoción de políticas públicas posible transformar la realidad de la
desigualdad social, económica y ambiental, persistente. La presencia de la administración pública
en las relaciones sociales deja de ser una opción de la política del gobierno, convirtiéndose en un
deber constitucional de promover los derechos de la ciudadanía, consecuentemente, los derechos
ambientales constitucionales de solidaridad. En este contexto, el presente trabajo tiene como
objetivo analizar las aportaciones teóricas de la literatura científica, con el fin de establecer las
directrices para la promoción de los derechos ambientales constitucionales de solidaridad, cuyo
Estado tiene el mandato de ser el director de las políticas públicas. Así como la sociedad también
es responsable de la promoción de estos derechos.

Palabras clave: derecho y justicia social, derechos ambientales constitucionales de solidaridad,
ciudadanía, políticas públicas.

Introdução
Dentro do debate jurídico (no meio acadêmico ou não), a busca em articular direito e justiça
social, permeia diferentes perspectivas jurídicas entre doutrinadores, professores de direito,
advogados, juízes, etc. Tendo em vista o Brasil ser um país de enormes desigualdades econômicas,
sociais e ambientais. A justiça social traz uma noção de exigência ética de toda e qualquer
sociedade cujo ser humano é respeitado em sua dignidade, de modo a desfrutar do bem-estar e o
meio ambiente ecologicamente equilibrado.
A visibilidade das constantes alterações no meio ambiente provenientes dos reflexos da sociedade
industrial, proporcionou a aumento da preocupação ambiental. Face a evidência da problemática
ambiental, a ameaça de uma crise ambiental, marcada por catástrofes naturais, degradação
ambiental ou impactos ambientais negativos, a busca por um desenvolvimento sustentável tornouse uma das premissas dos Estados Nacionais.
Assim, nas democracias constitucionais, o poder público assume o compromisso de promover
políticas públicas capazes de transformar a realidade social eivada de desigualdade social,
econômica e ambiental. As constituições têm incumbido às administrações públicas o papel de
promover os direitos de cidadania.
Para tanto, a discussão da relação de justiça social e solidariedade e suas perspectivas torna-se
importante à compreensão da efetividade dos direitos ambientais constitucionais de solidariedade.
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Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo percorrer por contribuições teóricas
realizadas pela literatura científica, a fim de estabelecer as diretrizes para a promoção dos direitos
ambientais constitucionais de solidariedade, indicando possíveis caminhos.

Das noções de Solidariedade à Solidariedade Social
A ideia de solidariedade pode remeter a várias acepções ligadas a uma responsabilidade recíproca,
interdependente entre àqueles que detêm a qualidade de solidário, em uma relação de auxílio
mútuo. Há diversas acepções à palavra solidariedade correntes na sociedade e sistematizadas pelos
dicionários de língua portuguesa. Assim, no Novo Dicionário Aurélio da língua portuguesa (1975)
verificamos os seguintes verbetes:
1. Qualidade de solidário; 2. Laço ou vínculo recíproco de pessoas ou coisas independentes; 3.
Adesão ou apoio à causa, empresa, princípio, etc. de outrem; 4. Sentido moral que vincula o
indivíduo à vida, aos interesses e às responsabilidades dum grupo social, duma nação ou da
própria humanidade; 5. Relação de responsabilidade entre pessoas unidas por interesses comuns
de maneira que cada elemento do grupo se sinta na obrigação moral de apoiar o (s) outro (s); 6.
Sentimento de quem é solidário; 7. Dependência recíproca; 8. Vínculo jurídico entre os credores
duma mesma obrigação, de maneira que cada um deles tem compromisso com o total da dívida, de
sorte que o credor pode exigir o pagamento integral ou a prestação do objeto daquela obrigação.
(AURÉLIO, 1975, p. 525)
A origem do termo solidariedade está associada ao étimo latino solidarium, que vem de solidum,
soldum (inteiro, compacto) (NABAIS, 2005). Sua origem linguística está alicerçada no direito
romano, cujo conceito “romano–legal in solidum significa o dever para com o todo, a
responsabilidade geral, a culpa coletiva, a obrigação solidária: obligatio in solidum”
(WESTPHAL, 2008, p. 44). Essa ideia de solidariedade tem uma natureza privada no direito, pois
estabelece um vínculo obrigacional entre pessoas desconhecidas, com funções que se
complementam e interesses diversos, fixados por uma abstração legal.
Um outro entendimento sobre a solidariedade é o oriundo da chamada concepção pré-moderna
“entendida como amor altruísta ao próximo, tendo sua origem nos termos fraternidade e
irmandade” (WESTPHAL, 2008, p. 44). A ideia de fraternidade (fraternité) foi um dos lemas que
fundamentaram o ideário político da Revolução Francesa, na qual um dos objetivos era a formação
de uma sociedade igualitária. Foi somente a partir da onda revolucionária dos trabalhadores de
1848 que o conteúdo da expressão fraternité passou a assumir a forma da expressão solidarité
(solidariedade), exprimindo, assim, um caráter político. A partir de Westphal (2008) pode-se
verificar a existência de duas outras fontes para o conceito de solidariedade, a) a ideia de unidade
pagã-republicana e, b) a ideia bíblico-cristã de fraternidade. Na primeira expressa um caráter de
amizade civil, laica e na segunda expressa um aspecto ligado ao amor ao próximo, uma
fraternidade na comunhão em cristo. Nesse sentido, na segunda fonte, “o significado de
fraternidade denota que os cristãos, além dos laços consanguíneos, são irmãos em Cristo. Esta
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unidade em Cristo compromete–os ao amor ao próximo, que deve ser expresso em atitudes”
(WESTPHAL, 2008, p. 44).
Na sociologia, a solidariedade é abordada por Durkheim (1995; 2012). Em seus estudos sobre a
sociedade ele percebeu que a nova divisão de trabalho, constituída com o desenvolvimento
industrial, produziu uma nova modalidade de solidariedade. Esta nova modalidade é capaz de
manter as pessoas unidas em torno de objetivos comuns, na qual cada integrante da sociedade
exerce uma função, e onde as ações de uns indivíduos possuem uma interdependência com as dos
demais – formando, assim, o núcleo da solidariedade social.
Nessa perspectiva é necessária uma coesão social para manter o equilíbrio da sociedade, cuja
unidade se estabelece mediante a coerção moral (da sociedade) ou normativa (do Estado).
Justamente pela interdependência desses indivíduos há uma analogia da sociedade com a biologia,
equiparando-a a um corpo, o organismo social. Este, como destacado antes, para seu bom
desempenho deve funcionar de maneira harmônica.
Para Durkheim (1995), para manter a coesão, cada sociedade sustenta um paradigma de
solidariedade, de modo que a solidariedade social se manifesta de forma mecânica ou orgânica.
Em síntese, a primeira remete à coesão social baseada na solidariedade mecânica, característica
das sociedades ditas "primitivas". Nestas sociedades, a integração social dos indivíduos ocorre
pelo compartilhamento das mesmas noções e valores sociais, como crenças religiosas ou interesses
materiais fundamentais à subsistência do grupo. A segunda remete à coesão social de forma
orgânica, característica das sociedades ditas "modernas" ou "complexas", onde há uma grande
divisão do trabalho, decorrendo maior diferenciação individual e social. Não necessariamente
compartilham dos mesmos valores e crenças sociais, logo a coesão social ocorre de modo distinto.
A coesão social está assentada nos códigos e regras de conduta que estabelecem direitos e deveres
e se expressam em normas jurídicas e normas de conduta social (DURKHEIM, 1995).

O Solidarismo Jurídico e a Justiça Social
As grandes transformações econômicas e sociais ocorridas no século XIX na sociedade europeia,
decorrentes da segunda etapa da Revolução Industrial, propiciou as bases da solidariedade no
direito. Dentre os pensadores que ajudaram a construir a noção jurídica de solidariedade, destacase Leon Duguit (1927).
Em seu entendimento é possível perceber que o direito objetivo, o direito positivado, é fundado na
solidariedade social, consequentemente, deriva dele o direito subjetivo, (a manifestação concreta
do direito objetivo). Desse modo, cada indivíduo está obrigado a cooperar na solidariedade social,
agindo para promover a cooperação dentro do direito, ou impedindo obstáculos ao seu
cumprimento.
O sistema jurídico pensado por Duguit (1927) tem como fundamento a regra de direito como um
produto social, isto é, seu fundamento é a própria sociedade na qual o direito está inserido.
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Partindo desse pressuposto, o autor entende que o Estado está voltado para a consecução da
solidariedade, ou seja, do próprio interesse público. Esta solidariedade se opera pelo direito no
qual o Estado está submetido.
Assim, esse fundamento (solidariedade) é superior e anterior ao Estado, uma vez que enfatiza os
seus deveres em vez dos seus direitos. Nesse sentido, questões como o serviço público prevalecem
em relação às de soberania, significando que o Estado tem um caráter prestacional e não de
dominação.
Duguit (1927) trouxe grandes contribuições ao formular o solidarismo jurídico, pois por meio de
suas análises foi possível compreender o Estado enquanto uma cooperação de serviços públicos,
no qual a atividade de prestação é mais importante que a atividade de dominação. São nessas
formulações que o direito possibilita a abertura jurídica para um Estado que intervenha no sentido
de garantir o bem-estar social, um Estado Providência que transcende os limites jurídicos do
Estado Liberal.
Em síntese, a teoria de Duguit (1927) sobre o Estado sustenta-se a) no deslocamento do conceito
de soberania para conceito de solidariedade; b) no deslocamento do conceito de poder público
para conceito de serviço público; e, c) no deslocamento de um Estado Liberal para o Estado
Social.
Cabe considerar que, a partir do paradigma da solidarismo jurídico, foi possível perceber a relação
indissociável do direito, da solidariedade e da democracia. O que por sua vez, constitui a base do
Estado Democrático de Direito. Já que no direito de solidariedade é estabelecido uma série de
garantias, de modo a corrigir as desigualdades, que asseguram a efetividade da democracia.
Desse modo, temos no preceito solidariedade a inauguração da noção de justiça social, isto é, as
bases do direito de solidariedade estão ancoradas na justiça social (CASABONA, 2007). A ideia
de justiça social desenvolveu-se no mesmo período histórico do solidarismo jurídico, em meados
do século XIX, tornando-se uma forma ampliada de compreensão do conteúdo da justiça. Esta, por
sua vez, contempla a busca de equilíbrio entre partes desiguais, decorrentes da desigualdade social
que marcou no período da segunda Revolução Industrial.
Assim, a teoria da justiça proposta por Rawls (2000) é construída sob um olhar de uma justiça
distributiva, em vez de uma justiça cumulativa. Por isso, as questões referentes à distribuição e a
participação na distribuição de justiça assumem um importante destaque em sua teoria.
Por meio dessa construção teórica a justiça deixa de ser apenas um ideal subjetivo e passa a ter um
valor jurídico objetivo, pois pressupõe a universalização de certos valores, de modo a
compreender o direito como uma justa medida, balizada pela lógica da equidade. Nestes termos,
pode-se dizer que a teoria da justiça de Rawls (2000), isto é, da justiça social, está alicerçada em
três pilares fundamentais: a) garantia das liberdades fundamentais para todos; b) igualdade
equitativa de oportunidades; e, c) manutenção de desigualdades apenas para favorecer os mais
desfavorecidos.
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Justiça social e solidariedade como princípio constitucional vigente
O caminho percorrido pela solidariedade, inicialmente visto como apenas um valor presente no
comportamento social, passou a formular as bases de um pensamento sociológico e filosófico, os
quais oportunizaram a construção das bases jurídicas da justiça social enquanto princípio do
direito. Os valores de solidariedade e justiça social são princípios complementares na Constituição
Federal de 1988, mantendo uma correlação em seus objetivos. Para tanto, serão analisados seus
fundamentos constitucionais.
A ideia de justiça social e solidariedade permeia toda a Constituição Federal de 1988, sendo a um
só tempo valores e princípios. No preâmbulo da Constituição é possível aferir ser a justiça um dos
valores supremos da sociedade que visa assegurar um outro valor, a solidariedade (esta enquanto
fraternidade), como pode-se observar:
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para
instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na
harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República
Federativa do Brasil. (BRASIL, 1988) (Grifo Nosso).

Quando se analisa o preâmbulo da Constituição percebe-se expressamente a menção de justiça
como um valor supremo com a finalidade de se garantir uma sociedade fraterna. Nesse caso,
fraternidade remete à ideia de solidariedade e, justiça, está associada à ideia de justiça social,
conforme se interpreta após uma leitura sistemática com a art. 3º, inciso I, da Constituição de
1988:
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação. (BRASIL, 1988) (Grifo Nosso).

A justiça social e a solidariedade apresentam-se, agora, como princípios normativos na
Constituição, de acordo com a redação dada pelo art. 3, inciso I. Assim, estabelecem-se como
metas da República Federativa do Brasil. Tais objetivos devem ser efetivados pelos entes estatais
para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, promovendo o desenvolvimento
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nacional e a erradicação da pobreza e a marginalização, por meio da redução das desigualdades
sociais e regionais, bem como desprovido de preconceitos de qualquer natureza. Destarte, são, ao
mesmo tempo, objetivos e princípios constitucionais porque não são apenas diretrizes políticas
para a República, mas também, possuem eficácia normativa.

Uma cidadania como instrumento aos direitos ambientais de solidariedade
A cidadania, tal como é compreendida hoje, é um conceito correlacionado ao de solidariedade,
tanto que para Nabais (2005) existe a cidadania solidária. Para esse autor a cidadania passou por
três importantes estágios, em um primeiro marcado pelo caráter de passividade, uma cidadania
“usufruída por todos” correlacionada a uma liberdade comum, objetivando a preservação da vida,
da liberdade e da propriedade. Num segundo momento, a cidadania assume um conteúdo ativo,
pela presença do indivíduo na condução do Estado, cuja participação no voto e política são
elementos caracterizadores. Nesse segundo estágio o Estado é o protagonista na prestação e
efetivação da cidadania, sua ação e omissão tem um papel destacado nesse processo. O terceiro
estágio é o da cidadania solidária, segundo a qual o cidadão assume o protagonismo da vida
pública, ou seja, o cidadão participa ativamente para efetivar os direitos já presentes no
ordenamento jurídico.
A noção de cidadania é fundamental para se compreender as caracterizações de qualquer
sociedade em um determinado recorte histórico A seu turno, torna-se importante analisar a
teorização de Marshall acerca das dimensões da cidadania, as quais para o autor britânico
ocorreram em três aspectos: cidadania civil, cidadania política e cidadania social (MARSHALL,
1967).
O primeiro aspecto refere-se à cidadania civil. Esse prisma da cidadania refere-se à conquista de
alguns direitos de cunho civil, por parte da humanidade, como direitos inerentes à mulher em
alguns países com a cultura predominantemente masculina, assim como direitos de ir e vir que
temos como fundamentais no Brasil. É necessário pensar que em alguns territórios do globo
diversas conquistas relativas à esfera civil ainda se encontram distante de serem implementadas.
O segundo aspecto refere-se à cidadania política, esta pensada em relação à participação política
dos sujeitos. Como exemplo, pode-se perceber o voto universal, com a ampliação da participação
da população. Em alguns países existe uma limitação muito grande aos sujeitos participarem
ativamente dos processos de decisões das escolhas de seus representantes. Outro dado a ser
analisado sinaliza que a cidadania política está ligada também ao grau de conscientização política
da população, do mesmo modo como sua nítida visibilidade em relação a sua interferência.
O terceiro aspecto relaciona-se à cidadania social, a qual refere-se à dimensão social da vida das
pessoas, no que concerne às práticas sociais e às relações básicas de sobrevivência de cada
indivíduo. Este viés da cidadania é desconhecido por grande parte da humanidade. O Estado, nessa
dimensão, assume papel nodal para a contraprestação, por meio de políticas sociais, para a
efetivação da cidadania (educação, saúde, moradia, trabalho, etc.).
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Cabe ressaltar que Marshall (1967), realiza uma descrição dessas dimensões de forma linear, o que
acaba acarretando uma simplificação da análise da cidadania. Nesse sentido, a observação feita é
que a evolução ocorrida não é histórica, mas a partir dos direitos compreendidos no conceito, pois
não necessariamente seguem essa ordem.
Historicamente, percebe-se a evolução da cidadania nesses três momentos descritos
anteriormente. No entanto, com as graves questões ligadas aos recursos naturais verifica-se a
necessidade de uma nova dimensão de se pensar essa cidadania: a dimensão ecológica. Dessa
maneira, a cidadania ecológica – conceito de Birnfeld (2006) – representa o reflexo das inúmeras
demandas que a sociedade contemporânea aponta como urgentes.
A cidadania ecológica, também concebida como cidadania planetária, vem a traduzir a presença de
uma nova ética dentro do cenário social – a ética ecológica. Esse contexto torna possível um novo
processo no âmbito das consciências tanto individual como coletiva, no tocante ao grau de
responsabilidade na esfera local como global, ampliando o sentimento de pertencimento a uma
humanidade e a um planeta único. (LOUREIRO, 2000; LOUREIRO et al., 2003).
Essa dimensão de cidadania transcende a cidadania social, àquela cujo o Estado social tem a
obrigação de implementar políticas sociais com o objetivo de diminuir as desigualdades sociais.
Além disso, requer a participação de toda a sociedade, incumbindo responsabilidades aos
cidadãos. Os direitos dessa dimensão da cidadania são aqueles direitos metaindividuais, coletivos
e difusos, ou seja, inscrevem-se nos direitos de solidariedade. Assim, os direitos
constitucionalmente reconhecidos de proteção ao meio ambiente, estão alicerçados no princípio da
solidariedade Wolkmer e Leite (2012).
Nesse contexto, verifica-se nas sociedades capitalistas, a utilização de recursos naturais, tendente
ao seu prematuro esgotamento, tornando a estrutura social permanentemente sujeita ao risco de
desastres e catástrofes, que, diferentemente daqueles provenientes da ação da própria natureza,
originam-se da interferência descontrolada da ação humana, impondo a análise da estrutura
normativa do meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Nesse sentido, o estudo da proteção dos direitos ambientais constitucionais pela perspectiva da
solidariedade faz-se necessário, tendo em vista a natureza dos direitos ambientais, os quais
necessitam não só do Estado quanto da sociedade, enquanto sujeitos de deveres. Assim, há uma
obrigação positiva na proteção ambiental, de cunho cooperativo, mútuo e ou solidário do Estado e
da sociedade.

A efetividade da proteção dos direitos ambientais constitucionais de solidariedade
Nas últimas décadas vem ocorrendo profundas e intensas transformações nas mais diversas áreas
da realidade social, marcadas por crescentes catástrofes naturais e acidentes ambientais. Diante
dessa realidade, a massificação da produção e da circulação de bens evidenciou que a sociedade de
consumo apresenta efetiva potencialidade no que diz respeito ao esgotamento dos recursos
naturais. Tal premissa constitui um dos alicerces do pensamento ecológico, pois, embora a
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degradação ambiental causada pelo homem não tenha surgido com a sociedade industrial, ela é
multiplicada por esta última. O que por sua vez, trouxe à tona a preocupação com a tutela jurídica
do meio ambiente.
A Constituição Federal de 1988 inaugurou uma nova etapa na tutela do meio ambiente, ao prever
amplos direitos e instrumentos ambientais, no art. 225 e parágrafos que seguem. No caput do
artigo é possível perceber a importância atribuída à temática ambiental, enunciando que:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988).

O que se busca assegurar é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, pois é
essencial à sadia qualidade de vida. Não se trata simplesmente de garantir o direito à vida humana,
mais que isso, busca-se uma vida digna, com qualidade e bem-estar (Silva, 2011).
Se considerarmos que um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito brasileiro é a
dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III), e, retomarmos as análises acerca da solidariedade,
onde a solidariedade além de um valor e um objetivo, apresenta-se como um princípio de direito
objetivo, perceber-se-á que o direito constitucional ambiental está eivado de uma solidariedade.
Em especial a solidariedade intergeracional.
Pode-se abstrair do texto constitucional que a titularidade do direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado é da coletividade presente, e também da coletividade futura. De tal
modo que toda a coletividade tem o dever de proteger e preservar o meio ambiente, atingindo
indistintamente um grande número pessoas, inclusive àquelas que tem a expectativa de vir a
existir. Não olvidando, porém, do dever solidário do Poder Público na defesa e preservação do
meio ambiente.
No tocante à solidariedade, Milaré (2007) contribui ao debate ao subdividi-la, em termos
analíticos, como sincrônica e diacrônica: a) a primeira seria uma solidariedade em tempo real,
exercida para as gerações presentes; b) a segunda seria a solidariedade da coletividade presente
com a coletividade que virá a existir, a intergeracional.
Nesse sentido, no tocante à efetividade na proteção dos direitos ambientais constitucionais de
solidariedade, visualizamos a solidariedade em três grandes dimensões: 1) a solidariedade
ambiental intergeracional, fundada no compromisso entre gerações presentes e futuras; 2) a
solidariedade ambiental intergovernamental, na qual os entes estatais têm que agir de forma
conjunta para proteção ambiental; e 3) a solidariedade ambiental que venho a denominar enquanto
coletiva ou societal, na qual se almeja que nenhum grupo social suporte parcela desproporcional
dos efeitos negativos ambientais.
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A primeira está alicerçada na ideia fraternidade, nessa união entre os seres humanos fundado na
dignidade da pessoa humana e na igualdade de direitos na proteção às futuras gerações. O que
acarreta em restrições na ação humana da coletividade presente, a fim de preservar a existência
digna da coletividade futura.
A segunda solidariedade está amparada na Constituição Federal de 1988 por meio do dever Estado
na defesa e preservação do meio ambiente. Tanto que nesse ponto as três esferas federativas são
competentes para legislar e executar políticas públicas ambientais (art. 24 e art. 23 da CF). Essa
solidariedade ambiental apresenta-se sob a forma cooperativa entre os entes federados.
A terceira solidariedade aproxima-se com o que Milaré (2007) chama de solidariedade sincrônica,
em relação de equidade e justiça que a coletividade presente tem consigo própria. Está muito
próxima do que Rawls (2000) entende como justiça justa, ou seja, justiça social, segundo a qual
tem como objetivo a busca de equilíbrio entre partes desiguais, decorrentes da desigualdade social.
De tal modo que essa solidariedade ambiental assume um caráter de justiça distributiva para
garantir a dignidade da pessoa humana na sociedade. Considera-se uma solidariedade ambiental e,
não somente social, pois as relações sociais entre a humanidade é uma das expressões presentes na
natureza, portanto quer-se preservar a equidade nessas relações.
Na atual Constituição Federal a cidadania conquistou o reconhecimento e a incorporação de
direitos fundamentais como o da dignidade da pessoa humana na busca de uma sociedade mais
igualitária, justa e solidária (LOBATO, 2004). Essa cidadania não se conforma com a pouco
aplicabilidade da Constituição e exige efetividade a seus direitos, o que leva ao debate político
acerca da implementação de políticas públicas. Nesse sentido, o Estado é incumbido de ser o
gestor das políticas públicas e, em sua omissão, a sociedade age e assume a responsabilidade exige
afetividade de direitos, no campo político e jurisdicional, ao provocar os tribunais (LOBATO,
2004). Assim a sociedade é também responsável pela promoção desses direitos. Dessa maneira, a
efetividade da proteção dos direitos ambientais constitucionais de solidariedade ocorre por meio
de implementação de políticas públicas ambientais pelo Estado, bem como pela prática solidaria
da sociedade.

Notas Conclusivas
Levando-se em consideração a grande produção científico-jurídico nas últimas décadas sobre a
temática ambiental, houve um incremento das possibilidades analíticas acerca dos direitos de
proteção ambiental. A ideia de justiça social foi incorporada ao exame ambiental, de modo que os
direitos ambientais, protegidos pela vigente Constituição da República Federativa do Brasil,
passaram a ser compreendidos enquanto direitos de solidariedade.
O caminho percorrido para a construção do que vem a ser entendido por solidariedade foi
permeado por várias acepções e compreensões dentro e fora do direito. Passando por sua natureza
de direito privado dentro do direito romano, enquanto um vínculo obrigacional entre indivíduos; a
uma concepção ligada à ideia de fraternidade (laica), posteriormente incorporada pela Revolução
Francesa; ou uma compreensão de solidariedade enquanto fraternidade cristã, uma irmandade em
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cristo; a solidariedade social (mecânica e orgânica) em Durkheim, proveniente da coesão social
estabelecida mediante a coerção moral (da sociedade) ou normativa (do Estado); até o solidarismo
jurídico formulado por Duguit, no qual o direito objetivo, isto é, o direito positivado, é fundado na
solidariedade social.
Também há uma importante contribuição no tocante à justiça social – enquanto garantias de
direitos fundamentais; a igualdade de oportunidades; a busca de equilíbrio entre partes desiguais,
decorrentes da desigualdade social – e solidariedade, compreendidas, como valores sociais e
também princípios de direitos presentes na Constituição de 1998, possuindo, assim, eficácia
normativa.
A nova configuração da sociedade pautada por intensas e profundas transformações, marcada por
frequentes catástrofes naturais e acidentes ambientais, potencializada pela ação humana, exigiu
uma cidadania que traduzisse a ética ecológica. Essa entendida dentro de um processo no âmbito
das consciências tanto individual como coletiva, no tocante ao grau de responsabilidade na esfera
local como global. Dessa forma, os direitos ambientais constitucionais de solidariedade requerem,
para sua efetividade, políticas públicas ambientais pelo Estado e a efetividade da solidariedade
prevista na constituição pela prática solidaria coletividade.
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COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO COMO MEDIDA ANTIDUMPING

Jorge Luis Nassif Magalhães Serretti54
Abrahão José Nogueira Filho55

Resumo
O presente trabalho se acosta na análise de uma conjunturade temas cada vez mais pertinentes,
alocados mormente na seara das Ciências Humanas Aplicadas e nos Direito Humanos,quais sejam
a globalização; a maximização dos lucros e a diminuição dos custos; a competição empresarial
predatória e o keynesianismo; as medidas de dumping, suas espécies e formas de combate-lo; a
coisificação da mão-de-obra e por fim, o trabalho escravo e sua face nesse contexto. Demonstrouse de forma intangível do estudo dos tópicos acima elencados, que o paradigma tempo X espaço já
não é mais respeitado quando a maximização dos lucros e a diminuição dos custos produtivos são
almejados. A óbvia e íntima relação existente entre essa equação e, a coisificação da mão de obra
e a imposição do trabalho escravo, são nesse estudo, traduzidos na figura do dumping social.
Dessa forma, algumas considerações finais foram levantadas neste trabalho, porém aquela que
mais interessa a esse estudo, se restringe à combater o trabalho escravo e a coisificação da mão de
obra como medida de primariamente restaurar os direitos e garantias fundamentais extirpados pela
degradante relação estabelecida e, como medida reflexa, equalizar as relações concorrenciais
globais entre os players do mercado.

Palavras chave: Globalização; Medidas Antidumping; Combate ao Trabalho Escravo

Abstract
The present work was developed based on an analysis in an increasingly relevant subjects,
allocated mainly on the likes of Human Sciences and Human Rights, namely globalization;
maximizing profits and lower costs; predatory business competition and Keynesianism; dumping
measures, its species and ways to combat it; hand objectification of work and finally the slave and
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his face in this context. It has been shown in intangible form the study of the topics listed above,
that the paradigm time X space is no longer respected when the maximization of profits and the
reduction of production costs are desired. The obvious and intimate relationship between this
equation and the commodification of labor and the imposition of forced labor, in this study are
translated in the figure of social dumping. Thus, some final considerations were raised in this
paper, but one that most interests this study, restricted to combat slave labor and the
commodification of labor as a measure of primarily restore the rights and guarantees excised by
degrading relationship established and as reflex extent equalize the global competition between
market players.

Keywords: Globalization; Anti-dumping measures; Fight against slave labour.

Introdução

A lógica do capital, atrelada à busca e concretização dos direitos humanos, corresponde a
uma equação difícil de ser resolvida. Buscar a concretização desses direitos, onde só existem
direitos econômicos é tarefa difícil a qualquer teórico moderno ou ativista da área, vez que o
próprio paradigma econômico pós-moderno não privilegia tal situação.
Antes do surgimento do capitalismo, e até mesmo antes do surgimento da perspectiva
smithana, não era possível falar em acúmulo de capital, nem desenvolvimento científico, como
são conhecidos hoje. O mercado forçou, dessa forma, a burguesia a desenvolver técnicas para uma
produção mais eficiente dentro do período revolucionário industrial do século XVIII e XIX,
objetivando, principalmente, a busca e o acúmulo de capital a todo custo, utilizando-se para tanto
de mão-de-obra abundante nas cidades e das péssimas condições de trabalho.
Nesse momento surge o proletariado urbano (classe operária), colocada por Karl Marx em
sua principal obra, “O capital” (1867), como estrato social rechaçado e com condições claramente
definidas: moradias sem nenhuma ou com baixíssimas condições de habitação, salários irrisórios,
exaustivas jornadas de trabalho e inócua proteção jurídica laboral.
Os valores predominantes no pós-revolução industrial baseavam-se prioritariamente na
busca do lucro. A principal proposta era o destino evolutivo irretratável e irreversível na direção
de uma condição de “vida melhor”, que se traduz, grosso modo, como um acúmulo de capital por
meio da exportação do trabalho industrial e sua posterior percepção do fruto mercadológico, o
lucro.
Os anos se seguem e, com isso, cresce o sentimento de desconforto por parte dos jovens,
bem como das classes operárias, tanto nos países da América Latina, Europa e nos Estados
Unidos. Tudo isso no sentido de reprovar os partidos políticos tradicionais, sejam eles de direita
ou de esquerda.
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Mais tarde, diversas e grandiosas transformações econômicas deram preeminência ao
capital financeiro sobre o produtivo. Os grandes grupos transnacionais e holdings superam os
mercados nacionais, expressando uma necessidade de acumulação de capital em escala global.
Nesse novo cenário, os espaços públicos e privados não são mais necessários à expansão
do capital e, por tal motivo, começam a ser questionados sobre sua eficiência e sobre seu custo.
Barreiras comerciais e não-comerciais, anteriormente utilizadas como instrumentos
protetivos do Estado, em busca de uma manutenção da soberania nacional, no período pós-Guerra
Fria, não são mais necessárias, vez que não existe mais a necessidade de proteção contra a
bipolarização.
Diante desses fatores é que surge a expressão “globalização econômica”, destituído de
qualquer fatos de observância de caráter nacional ou social, objetivando, unicamente, a
acumulação de capital transnacional e desprovido de qualquer responsabilidade.
Diferentemente do passado, onde pouco se conhecia sobre o conceito de globalização, hoje sua
definição e reflexos são amplamente discutidos e difundidos tanto no meio acadêmico como no
meio social. Mas sua larga apreciação não faz disso uma situação menos conturbada, haja vista
que se discutem, predominantemente, dois troncos conceituais para o tema, fortemente
controversos entre si.
Segundo Silvia Menicucci de OLIVEIRA (2005) é possível demonstrar duas correntes
paradoxais entre si, sobre o processo de globalização:

[...] os globalistas, para os quais a globalização é um acontecimento histórico, real e significativo e
os céticos, para os quais, é uma construção primordialmente ideológica ou mítica de valor
explicativo marginal para justificar e legitimar o projeto global neoliberal – a criação de um livre
mercado global e a consolidação do capitalismo (OLIVEIRA, 2005, p. 17).

Segundo o Dicionário Houaiss da língua portuguesa, o conceito de globalização pode ser
definido como: “uma espécie de mercado financeiro mundial criado a partir da união dos
mercados de diferentes países e da quebra das fronteiras entre esses mercados”.
Ainda sobre o fato, Jete Jane FIORATI (2006) define modernamente globalização como
sendo:
[...] um processo em que capitais e tecnologia, privados cujos titulares são grandes corporações
empresariais e financeiras transnacionais, circulam em todo o globo, independentemente das
fronteiras nacionais. Seu objetivo é a produção de um maior número de produtos a menor preço e
com maior qualidade que possam disputar com outros concorrentes no mercado mundial, bem
assim a obtenção de maiores lucros em investimentos realizados nos mercados financeiros. Esse
processo é incrementado pela evolução da tecnologia nos meios de transportes, que permitem que
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cada etapa de produção de um bem seja efetuada em um país diferente, das comunicações, que
eliminam as distâncias na realização das decisões empresariais (FIORATI, 2006, p.20).

Considerando as definições modernas de globalização, FIORATI (2006) expõe que para as
empresas multinacionais ou transnacionais, independente da origem da matéria prima, da
tecnologia ou da proveniência da mão-de-obra, o que realmente importa na atualidade, é a real
margem de lucro inerente ao bem de consumo ou serviço comercializados, com um custo reduzido
e uma qualidade maximizada, garantindo uma competitividade internacional, uma vez que as
barreiras físicas e culturais, outrora existentes, são hoje facilmente superadas pelos avanços
tecnológicos apresentados.
É nessa perspectiva que reside o atual problema das relações comerciais, tanto internacionais
como nacionais, entre elas o dumping, e o dumping social mais especificamente.
Nessa visão sócio-econômica, afirma OLIVEIRA (2005), que existe um movimento de se
enaltecer ganhos potenciais capazes de movimentar grandes montantes de capital de um lado para
outro do globo por meios eletrônicos, fruto de uma liberalização praticamente completa do
mercado.
Destarte, essa liberdade, por um lado, se mostra importante ao mercado, por outro, esse paradigma
econômico nem sempre conduz a impactos positivos no bem-estar da humanidade em geral, no
aumento do crescimento econômico ou na maior proteção dos direitos humanos.
Os frutos oriundos do comércio produzem vencedores e perdedores. Definir quem está certo ou
quem está errado é tarefa complexa, portanto qualquer argumentação no sentido de uma possível
liberalização do comércio não é uma simples questão de tomar partido pró ou anti-comércio, é
decidir principalmente, quem vencerá e quem perderá na esfera sócio-econômica.
Os efeitos em cadeia acima citados podem, obviamente, impactar de maneira positiva ou negativa
nas economias envolvidas nas relações. Quando os efeitos são positivos, grande parte das vezes as
partes envolvidas se beneficiam, e os reflexos são sentidos por todos os pólos da relação. Já
quando os efeitos são negativos, estes atingem os direitos humanos:

O impacto das conseqüências adversas da globalização no gozo dos direitos humanos é
multidimensional. Todos os aspectos da existência humana – políticos, econômicos, sociais ou
culturais – são afetados. O impacto negativo em uma das dimensões dos direitos humanos, por
exemplo, a dos direitos econômicos, necessariamente resulta em um efeito em cadeia e alcança
outros direitos humanos. Essa realidade reforça o princípio enunciado na Declaração e no
Programa de Ação de Viena de 1993, segundo o qual os direitos humanos são universais,
indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados. A abordagem da relação entre as políticas de
comércio internacional e os direitos humanos deve englobar todos os direitos humanos, os civis e
políticos, e os econômicos sociais e culturais. Desse modo, surge a oportunidade de reafirmação
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da natureza integrada e interdependente das várias categorias de direitos humanos e da
consideração da dinâmica em que o processo corrente do comércio internacional opera, de modo a
tornar explícita a necessidade de um regime internacional amplo, que considere os direitos
humanos como um componente integral da conduta dos agentes na esfera do comércio
internacional (OLIVEIRA, 2000, p.23-24).

Dumping – o dumping social e o trabalho escravo

O dumping tem sido objeto dos mais variados debates ao redor do mundo. O objetivo inicial deste
estudo é analisar suas mais variadas formas e como reprimi-las, buscando sempre, que tais
medidas não causem um retrocesso na liberalização dos mercados globais, principalmente no
sentido de não prejudicar o desenvolvimento comercial mundial (DI SENA JÚNIOR, 2003, p.69).
Conjuntamente ao nascimento do GATT (General AgreementonTariffsand Trade)56, surgiu
também a consciência da necessidade dos países atuarem de forma unificada contra os desvios do
livre comércio. Tal qual o dumping, que compreende uma ação fomentada pelas empresas
exportadoras, na tentativa de conquistar mercados externos.
É preciso abrir um parênteses.
Existem duas formas de dumping etrês categorias principais do mesmo fato. Em momento
oportuno as três principais categorias serão abordadas. Importa, agora, saber que dentro das duas
formas existentes de dumping, a predatória e o underselling,se destacam.
A forma predatória é vista como uma ação mercadológica que elimina os concorrentes
nacionais do produto importado. Resumidamente, uma vez concretizada a conquista pelo produto
importado, o produtor estrangeiro majoraria os preços, reavendo os prejuízos sofridos, percebendo
os lucros de forma monopolista.
O undersellingcorresponde à forma de venda abaixo do preço de custo, independente do
mercado a ser atendido. Ilustrativamente, se o custo de determinada mercadoria é X, e N é a
margem de custo underseling(valor retirado do preço de custo para subsidiar a entrada da
mercadoria no mercado), então, o valor final da mercadoria será X – N= Z. Onde Z é o preço
underselling.
De uma forma geral, existem normas para a proteção dessas práticas desleais de comércio,
da qual, no caso brasileiro se traduz na Lei nº 8.884/94. Fecha-se o parênteses.
Com base nessas premissas iniciais, a prática de dumping pertinente ao objeto deste trabalho será
o dumping predatório.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
56Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio
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Etimologicamente, a palavra dumping não possui tradução exata para a língua portuguesa assim
como outros verbetes provenientes da língua inglesa, ocasionando assim, uma lacuna
terminológica, sendo o verbete utilizado em seu estado original.
Segundo o dicionário inglês Oxford, dumping pode ser definido como: “The
saleofgoodsabroadatpricesbelowtheir normal value. Within the EU dumping regulations prohibit
the sale of goods at below normal value57” (OXFORD, 2003, P. 210).
Importa ressaltar que a ponderação e o estabelecimento dos limites conceituais para o
instituto do dumping, nos últimos anos, vêm sendo largamente ventilada nas mais diferentes
discussões científicas, vez que a aceleração e crescimento das fusões mercadológicas globais
tendem na direção diversos conceitos e definições para o respectivo tema.
De forma mais abrangente, o EconomicGlossary além de definir conceitualmente dumping, elenca
ainda sob uma perspectiva determinadamente econômica, os possíveis motivos geradores do
dumping:

Selling the same good to a foreign country at a lower price, often below production cost, than that
charged to the domestic buyers. Dumping usually occurs because (1) producers in one country
are trying to stay competitive with producers in another country, (2) producers in one country are
trying to eliminate the producers in another country and gain a larger share of the world market,
(3) producers are trying to get rid of excess stuff that they can't sell in their own country, (4)
producers can make more profit by dividing sales into domestic and foreign markets, then
charging each market whatever price the buyers are willing to pay.58

Entretanto, a definição de dumping,mesmo que exaustivamente definido jurídica e
economicamente, algumas vezes pode causar certas confusões quanto à validade do conceito
aplicado a situação real.
Nesse sentido, aplicando-se a teoria na prática, fica claro perante a Organização Mundial
do Comércio (OMC), que a prática comercial desleal é taxativamente reconhecida como ilegal.
Porém, só será considerado de fato crime se tal prática consumar dano ou ameaça de dano ao setor
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
57 A venda de mercadorias para o exterior a preços abaixo dos valores normais. Dentro da Unirão Europeia as
regulamentações de dumping proíbem a venda de mercadorias abaixo do valor normal (tradução livre).
58 Venda da mesma mercadoria para países estrangeiros a um preço baixo, frequentemente abaixo do preço de custo
cobrado do que para os compradores domésticos. Dumping usualmente ocorre porque (1) produtores em um país estão
tentando manter-se competitivos com seus produtos em outros países; (2) produtores em um país estão tentando
eliminar os produtores em outro pais e ganhar um largo quinhão do mercado mundial; (3) produtores estão tentando se
livrar do excesso de mercadorias que eles não pode vender em seus próprios países; (4) produtores podemter mais
lucro, dividindo as vendasnos mercadosinterno e externo, em seguida, cobrandocada mercadoo preço queos
compradoresestão
dispostos
a
pagar.
(tradução
livre)
Dumping
definition,
Disponível
em
http://glossary.econguru.com/economic-term/dumping, Acessado em 23 de junho de 2011.
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produtivo do país importador, ou ainda, se ficar constatado um sensível atraso de implementação
de uma atividade industrial deste mesmo país (BARRAL, 2000, p.16).
Nesse mesmo sentido, em sua obra “O Neoprotecionismo e o Comércio Exterior”,
apresenta Daniel E. Real de Azúa:

Nas operações de Comércio Exterior, o dumping ficará configurado toda vez que existir uma
discriminação de preços entre dois mercados, o que acontecerá quando uma mercadoria for
vendida no mercado externo a preços inferiores aos do mercado interno, causando dano à
atividade industrial do país importador. Este conceito, acolhido pelo Código do GATT, quanto
pela quase totalidade das legislações existentes sobre a matéria, apóia-se, portanto, em dois
princípios fundamentais:
a) Venda de mercadoria a preço mais baixo que no mercado local do país exportador;
b) Danos a uma atividade industrial do país importador, em decorrência da discriminação de
preços (AZÚA, 1986, p.126).

Afirma ainda Adilson Rodrigues PIRES (2001), que além dos dois pressupostos acima já
elencados, é necessário um terceiro atributo para a configuração da prática de dumping: o nexo
causal entre a prática de dumping e o dano sofrido.
Fica estabelecido perante o GATT e, perante o decreto 1.602/95, que independentemente
dos elementos subjetivos alegados em defesa própria, as empresas ou países que se escusarem de
forma a defender a intenção de conquistar o mercado do país importador, bastando o dano59 ou
ameaça do mesmo ao setor produtivo de bem similar no país importador, configurará o dumping,
sendo possível a aplicação de medidas contrárias como forma de manter o equilíbrio mercantil.
A incessante busca pelo capital, em meio a globalização, fez com que as empresas “encontrassem”
meios para melhor obtê-lo, podendo ser lícitos e socialmente aceitáveis, ou de forma ilícita e de
cunho renegatório pela perspectiva social.
Frente a isso, alguns modelos de exploração, com o intuito de obter lucro pela degradação
de algum tipo de direito social, não cunhado única e exclusivamente na competência
administrativa, podem ser atualmente considerados com dumping. Portanto, o dumping,ora já
citado, se divide em três categorias principais: o cambial, o ambiental e o social. Este último será o
foco deste estudo.
O dumping cambial pode ser definido basicamente como uma depreciação forçada da moeda de
troca no país exportador em relação ao padrão monetário internacional. O objetivo principal desta
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
59 Dessa forma, o art.14 do Decreto 1.602/95 regula as formas de ocorrência do dano, da seguinte forma:a) do volume
das importações objeto da prática desleal e de seus efeitos sobre os preços praticados no mercado interno de produtos
similares; b) do efeito destas importações sobre os produtores domésticos daqueles produtos.
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prática se funda, basicamente, em praticar de forma artificial60 e por medidas internas a
depreciação do valor da moeda em questão, para que a partir disso, o setor produtivo seja
beneficiado pelos baixos preços concorrenciais no mercado externo.
O Dumping ambiental pode ser definido como um processo pelo qual o país ou empresa
transnacional emprega métodos degradantes ao meio ambiente, buscando, com isso, uma
diminuição dos custos devidos na produção de determinado produto. Países onde as
regulamentações de proteção ao meio ambiente são conhecidamente vulneráveis, são preferidos na
escolha de empresas transnacionais que objetivam a fixação de plantas produtivas, vez que os
benefícios diretos emanados pela falta de “travas ambientais” possibilitam determinados “ganhos
econômicos inalcançáveis” grande parte do tempo nos países de suas matrizes. Em outras
palavras, essa ausência de legislação ambiental possibilita as empresas transnacionais degradarem
o meio ambiente sem qualquer punição cabível, buscando obter para si um maior lucro com um
menor investimento.
Por fim, o dumping social vai muito além de uma simples caracterização de concorrência desleal
entre empresas transnacionais que não cumprem leis ambientais, ou desvalorização artificial de
moeda para determinado favorecimento de exportações.
O dumping em sua formasocial traduz-se, atualmente, em uma das mazelas mais devastadoras das
relações sócio-econômicas da pós-modernidade globalizada.
O conceito de dumping social se traduz nas palavras de Marcelo Barroso KÜMMEL, como
sendo:
[...] a forma de reduzir o custo do trabalho, ao não respeitar normas mínimas de trabalho e de
remuneração deste, acarretando a diminuição do preço final do produto, gerando uma
competitividade artificial, pois obtida às custas do desrespeito a direitos trabalhistas fundamentais
(KÜMMEL, 2001, p.75-76).

Segundo Alexandre Rands BARROS (1995), em seu trabalho “Dependência, dumping social e
nacionalismo”, a visível diferença de desenvolvimento existente entre dois países como Brasil e
Estados Unidos impossibilita radicalmente a competitividade. Infelizmente, essa impossibilidade
se dá, no caso brasileiro, pois alguns direitos de trabalhadores rurais não são defendidos. E mais:
em determinados casos, nem mesmo um salário é atribuído aos trabalhadores, configurando assim
trabalho análogo ao escravo. Sobre o tema, cabe exemplificar como BARROS explica da seguinte
forma:
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É o caso da agricultura, em que a maior sofisticação tecnológica dos países desenvolvidos é clara,
porém, ainda assim eles têm dificuldades de competir eficientemente no mercado internacional.
Tome-se o exemplo da produção de açúcar na Flórida e Havaí por um lado e no Nordeste
brasileiro por outro. A maioria do corte nos dois estados americanos é feita mecanicamente; há
maior aplicação de adubos e defensivos agrícolas, tanto que a produção por hectare de terra é
maior que no Brasil. Todo esse processo de produção é permeado por um maior controle do
homem sobre a natureza via maior aplicação de conhecimento e mecanização das diversas tarefas.
Ao mesmo tempo, no Nordeste brasileiro há muito menos controle racional do processo produtivo.
O corte é feito ainda em grande parte manualmente e o desenvolvimento de espécies ajustadas às
condições de clima e solo está bem aquém do que se encontra nos Estados Unidos. Apesar disso,
os custos de produção no Nordeste brasileiro são inferiores aos custos no Havaí e na Flórida, pois
o baixo custo de mão-de-obra compensa as vantagens tecnológicas. (BARROS, 1995,p.32-33).

Devido principalmente à ausência de uma regulamentação homogênea quanto ao dumping social,
a Carta Social do Mercosul (online), enumera alguns pressupostos necessários para a configuração
do dumping social tais como: (1) necessária vantagem obtida na concorrência do mercado; (2)
diminuição do preço final do produto e (3) a geração de uma competitividade artificial. Devendo
ser obtidas por meio de vantagens causadas pelo desrespeito aos direitos trabalhistas
fundamentais.
Observando que a globalização e os mercados globais caminham na direção de uma fusão
praticamente indissociável, e prevendo uma acentuação de tal movimento, os países desenvolvidos
apresentaram ao mundo políticas Antidumping social. O objetivo é retomar a competitividade
internacional, ora perdida em diversos setores produtivos, visando, principalmente, diminuir os
efeitos do baixo custo de mão-de-obra gerados nos países subdesenvolvidos e em
desenvolvimento, em relação aos desenvolvidos, tentando impedir e frear esse crescente processo
de perda de território mercadológico.
Porém, José PASTORE (online) defende que a Organização Internacional do Trabalho
(OIT), por sua vez, firmou determinada corrente no sentido de que existem evidências de que
países que têm normas trabalhistas precárias exportam mais do que aqueles que a atendem e a
respeitam. Acrescenta que a OIT tem preferido adotar critérios de restrição ao comércio impostas
pelos países da União Européia e pelos Estados Unidos, usando para isso os pressupostos do
Sistema Geral de Preferências Comerciais, que obrigam o país exportador obediência às regras
mínimas de respeito aos direitos do trabalhador, concretizadas pelo Ministério do Trabalho de
cada país.
A questão do dumping social não se funda exclusivamente num descumprimento de direitos
trabalhistas. A questão está fundada, de fato, no descumprimento dos preceitos fundamentais de
direitos humanos principalmente elencados na Declaração Universal dos Direitos do Homem de
1948 e seu princípio da dignidade da pessoa humana.
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Não é passível a crença nesse descumprimento unicamente como uma desobediência de
direitos trabalhistas, ou como simples prática desleal da concorrência comercial. É evidente que
esses direitos humanos básicos são subvertidos e tratados como instrumentos concorrenciais entre
as instituições transnacionais, sendo utilizados para alimentar a incessante busca do lucro na
fomentação do paradigma econômico neoliberal.
As mais variadas formas de combate ao trabalho escravo se mostram como uma medida de
antidumping social, pois objetiva num primeiro momento a resolução de um problema social, que
há tempos se prolonga e, num segundo momento, acaba por aniquilar qualquer favorecimento ou
forma de deslealdade comercial dentro das relações comerciais internacionais.
Primeiro cabe lembrar, que o trabalho escravo pode ser definido, segundo a OIT como
sendo:
[...] toda a forma de trabalho escravo é trabalho degradante, mas o recíproco nem sempre é
verdadeiro. O que diferencia um conceito do outro é a liberdade. Quando falamos de trabalho
escravo, falamos de um crime que cerceia a liberdade dos trabalhadores. Essa falta de liberdade se
dá por meio de quatro fatores: apreensão de documentos, presença de guardas armados e “gatos”
de comportamento ameaçador, por dívidas ilegalmente impostas ou pelas características
geográficas do local, que impedem a fuga (OIT, online).

Ainda no mesmo sentido de caracterizar o trabalho escravo, agora de forma elencada na
lei, o art. 14961 do Código Penal Brasileiro, traz a figura penal de submeter pessoa à condição
análoga ao trabalho escravo. Não menos importante, a lei nº 5.889 de 08/06/1973, que se estende
há mais 40 anos, trata sobre a legislação trabalhista no meio rural.
Cumpre lembrar que em decisão recente o Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou
que para a caracterização do crime de redução à condição análoga de escravo não é necessário a
restrição de locomoção dos trabalhadores62. Vê-se, dessa forma, que o delito pode ser praticado
por meio de outras condutas como no caso em que os trabalhadores estão sujeitos a condições
subumanas, degradantes.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
61 Art. 149 – Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada
exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua
locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto:
§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem:
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho;
II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.
§ 2º - A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:
I – contra criança ou adolescente;
II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.
62

STJ. 3ª Seção. CC 127.937-GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 28/5/2014 (veiculado no Informativo 543 do
Tribunal).
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Aliás, esse também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF):

[...] Para configuração do crime do art. 149 do Código Penal, não é necessário que se prove a
coação física da liberdade de ir e vir ou mesmo o cerceamento da liberdade de locomoção,
bastando a submissão da vítima “a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva” ou “a condições
degradantes de trabalho”, condutas alternativas previstas no tipo penal. A “escravidão moderna” é
mais sutil do que a do século XIX e o cerceamento da liberdade pode decorrer de diversos
constrangimentos econômicos e não necessariamente físicos. Priva-se alguém de sua liberdade e
de sua dignidade tratando-o como coisa e não como pessoa humana, o que pode ser feito não só
mediante coação, mas também pela violação intensa e persistente de seus direitos básicos,
inclusive do direito ao trabalho digno. A violação do direito ao trabalho digno impacta a
capacidade da vítima de realizar escolhas segundo a sua livre determinação. Isso também significa
“reduzir alguém a condição análoga à de escravo”. Não é qualquer violação dos direitos
trabalhistas que configura trabalho escravo. Se a violação aos direitos do trabalho é intensa e
persistente, se atinge níveis gritantes e se os trabalhadores são submetidos a trabalhos forçados,
jornadas exaustivas ou a condições degradantes de trabalho, é possível, em tese, o enquadramento
no crime do art. 149 do Código Penal, pois os trabalhadores estão recebendo o tratamento análogo
ao de escravos, sendo privados de sua liberdade e de sua dignidade. Denúncia recebida pela
presença dos requisitos legais (STF. 2012, online)

A superexploração da força de trabalho com jornadas extenuantes, condições de trabalho
degradantes e salários ínfimos fizeram com que a produção em série e o período dominado pela
burguesia industrial despertasse uma repulsa ao modelo existente. Logo diante de diversas greves,
paralizações e muitas disputas de direitos visando melhores condições de trabalho surgiram os
direitos trabalhistas.
Nas palavras de Luis Gustavo POLLINI:

Nos tempos atuas o espírito desta proteção ao trabalho, e da dignidade da pessoa humana do
empregado, por via de normas cogentes próprias, continua a ser mantida em sua essência, ou seja,
jornada de trabalho determinada em tempo suportável pelo indivíduo, descanso semanal, férias, e
salário que supra as suas necessidades básicas. (POLLINI, 1999, p.278).

Em tese, esses direitos teriam de ser respeitados. E em grande parte o são. Todavia, nos
casos em que existe um desrespeito desses direitos trabalhistas já fixados surgem prejuízos de
ordem material e moral incalculáveis.
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Conclusão

As empresas, assim como a mão-de-obra, têm de adaptar-se. Tal adaptação acabou por criar novas
regras, e novas relações de parcerias comerciais como: as franquias, as terceirizações e as
concessões, por exemplo.
Trazendo essas reflexões para o contexto nacional brasileiro, é possível que sejam citadas
duas principais formas de uso de mão-de-obra escrava no Brasil, caracterizadas como medidas de
dumping social.
O primeiro deles é o uso de mão-de-obra escrava nas lavouras e zonas rurais.
É principalmente nessas áreas que são encontrados os maiores contingentes de trabalhadores
escravos no Brasil, grande parte do tempo, localizados e escravizados em propriedades de grandes
produtores rurais que possuem completo saber jurídico e social, sobre a ilegalidade da manutenção
desse tipo de trabalho e, mesmo assim, continuam por explorar tal atividade, prevendo uma futura
impunidade.
Num segundo momento, aparecem outras categorias de trabalhadores escravos, já nas
zonas urbanas, localizados dentro das oficinas de costura na cidade de São Paulo.
São nessas pequenas fabriquetas “de fundo de quintal”, que grande parte da produção das
peças de algumas lojas de departamentos do país são produzidas por imigrantes ilegais,
geralmente provenientes da Bolívia, que migram para o Brasil atrás de trabalho. A título de
exemplificação, é possível que sejam citados os casos das Lojas Marisa, das Lojas C&A e mais
recentemente das Lojas Collins. Todos eles constatados e averiguados em ação conjunta da
Defensoria Pública da União em São Paulo e da organização não-governamental Repórter Brasil.
O estabelecimento de contrato de produção terceirizada entre essas grandes lojas de
departamentos e essas pequenas oficinas de produção dá a ideia, num primeiro momento, que tais
cadeias de lojas seriam isentas tanto dos custos tributários quanto sociais dos empregados. Porém,
apenas a princípio tal isenção pode ser alegada, porque a realidade é outra.
Diante dos conceitos ora emanados, é possível traçar uma co-relação entre a lógica do capital
posta na digressão histórica, (1) onde a revolução industrial deu origem à produção excedente e
um posterior despertar para busca cada vez maior do capital; (2) o movimento de aceleração da
globalização, com o surgimento do campo tecnológico; (3) a quebra da barreira tempo x espaço;
(4) o comércio internacional como parte integrante do processo de globalização e expansão do
mercado comprador; e (5) o dumping social, como instrumento do aumento desse lucro, fundado
no desrespeito aos direitos tanto humanos em primeiro plano, como laborais no segundo.
O trabalho escravo como método de maximização de lucros e diminuição de custos se
mostra efetivo, configurando assim medida de dumping social. Tal instrumento mostra-se, de
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longe, mais eficiente diante de tantos outros, pois impõe aos trabalhadores moradias degradantes,
salários irrisórios e jornadas exaustivas de trabalho, com o intuito principal de reduzir os custos
praticamente aos menores níveis possíveis, demonstrando assim, uma possibilidade concorrencial
mais forte nos mercados internacionais.
Utilizar-se de trabalho escravo para diminuição de custos e maximização de lucros não deixa claro
unicamente um desrespeito de leis concorrenciais relativas às relações comerciais e laborais.
Deixa evidente que existem, implicitamente, também ferrenhas execrações de direitos humanos. A
degradante busca pelo capital utilizando-se da escravização de pessoas, para uma maximização e
acentuação de ganhos, faz com que o Homem, se volte para o pior lado do Homem, que se
permeia na ganância, indiferença e avareza, ao qual se deve a todo custo perpassar.
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Artigo: O sistema carcerário e sua “ressociação”
KARYNE BUENO DUARTE MIRANDA

Resumo:
A desestruturação do sistema prisional traz à baila o descrédito da prevenção e da reabilitação do
condenado. O principal objetivo da prisão, segundo a lei 7.210, é a reabilitação do preso para que
ele volte a incluir-se na sociedade. Entretanto, se o indivíduo não foi ensinado á viver em
sociedade, em liberdade, ele será educado á sobreviver no presídio e, assim, será que esse
indivíduo estará pronto para o convívio em sociedade após sua pena ser cumprida? Deve-se notar
que os presos são, em geral, tratados em condições subumanas nos presídios. A falta de respeito
vai desde as superlotações (celas que abrigam seis passam abrigar de seiscentos) a comida
intragável, exposta a insetos, servida em recipientes velhos, e oferecido para que o humano coma
com a mão. Chega ser irônico pensar que fazer uma pessoa passar por essas condições vai torná-la
uma pessoa mais ética e correta. Um sistema que deveria ter por objetivo a ressociação do cidadão
delituoso acaba por possibilitar a destruição do pouco da ética que é encontrada no cidadão
quando entra nesse lugar, e devolver para a sociedade o pior que ela podia imaginar da
reestruturação desse sistema.

Palavras chaves: Desestruturação; Reabilitação; Condições Subumanas; Sistema Prisional;
Ressociação; Reestruturação.

Introdução
Nesse artigo irá se tratar do grave problema carcerário brasileiro que, ao invés de cumprir o seu
papel legal, descumpri as leis que ele mesmo cobra e pune. Quando um indivíduo comete um
crime, deverá ser julgado e através desse julgamento se dará uma pena, ou sanção. É importante
resaltar que essa pena pune o ato delituoso e não o indivíduo. Após receber sua pena, a pessoa
deve ser encaminhada para a prisão, se essa for a determinação da sentença. Uma vez em cárcere,
essa pessoa deverá dispor de todos os direitos básicos que todo cidadão goza, afinal, uma pessoa
não deixa de ser cidadã por cometer um ato delituoso.
O problema é que o cumprimento desses direitos permanece na teoria. Na prática, temos celas que
abrigam seis abrigando seiscentos, temos prisões em que presos morrem por falta de médicos,
temos prisões sem energia, onde os presos são espancados constantemente, temos agentes
penitenciários abusando do poder, proibindo visitas íntimas e quando liberadas, esses agentes
constrangem as visitas com palavras de baixo calão e ás vezes até alisando mulheres, namoradas e
filhas que vão visitar o detento.
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A corrupção nesse sistema é tão grande, indo desde o agente carcerário ao governante que não
investiu o dinheiro que é naturalmente destinado á manutenção dos presídios. Os presos são
mantidos como animais em jaulas, sem água, sem comida e ainda nos surpreendemos quando há
rebeliões como o “Massacre do Carandiru” ou a rebelião em vigência no Rio Grande do Norte,
que está prestes a se tornar outro massacre.
Outro ponto é a reincidência dos presos. Afinal, após o preso cumprir sua pena, ele não consegue
se reestabelecer em sociedade por ser muitas vezes algo de preconceito e exclusão.
O assunto será desenvolvido durante o artigo com mais detalhes e dados, focalizando-se o estudo
na forma desumana em que os presos são mantidos e as consequências desse tratamento.

1. Historicidade
1.1.

Ordenações:

O Brasil, como foi uma colônia portuguesa, teve as suas primeiras influencias de sistema
carcerário nas Ordenações do Reino, que compreendiam, primeiramente, as ordenações Afonsinas,
depois disso, as ordenações Manuelinas, e no tempo da dominação espanhola a ordenação Filipina
dominou.
1.1.1. Ordenações Afonsinas (1500 - 1514):
Apareceram-se no século XV, atribuídas a João Mendes, Rui Fernandes, foram elaboradas sob os
reinados de João I, D. Duarte e Afonso V, como o trabalhado foi finalizado no reinado de Afonso
V, recebeu o nome de Ordenações Afonsinas (1446).
Compunha-se de cinco livros, compreendendo organização judiciária, competências, relações da
Igreja com o Estado, processo civil e comercial. Consagram-se como fonte do direito “nacional” e
prevalente, tendo por fontes subsidiárias os direitos romano e canônico, as glosas de Acúrsio e as
opiniões de Bartolo e, por último, as soluções dadas pelo Monarca.
1.1.2. Ordenações Manuelinas (1514 - 1603):
Foi determinada pela existência de vultoso número de leis e atos modificadores das Ordenações
Afonsinas. Os compiladores iniciaram seu trabalho em 1501, no reinado de Dom Manuel I e
terminaram-no, mais ou menos, em 1514. Apresentavam a peculiaridade de uma duplicidade de
edições: a primeira de 1512-1514 e a segunda de 1521.
A reforma se deu na parte atinente às fontes subsidiárias, onde após a afirmação da prioridade das
leis portuguesas, deveriam ser observados primeiro o direito romano e em segundo lugar o direito
canônico. Seguem-se como fontes subsidiárias as glosas de Acúrsio e as opiniões de Bartolo.

1.1.3. Ordenações Filipinas:
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Juntamente com as leis extravagantes, tiveram vigência no Brasil de 1603 até 1916. Esta
compilação data o período do domínio espanhol, seus juristas começaram seus trabalhos no
reinado do rei espanhol Felipe I (1581 - 1598), terminaram-no em 1603, no reinado de Felipe II
(1598 - 1621).
Essas ordenações objetivaram a atualização das inúmeras regras esparsas editadas no período de
1521 a 1600, não produzindo grandes alterações nas fontes subsidiárias exceto transformações de
cunho formal. Como última norma legal de fontes subsidiárias ao direito português, em ordem
sucessiva: o direito romano, o direito canônico (quando a aplicação do direito romano resultasse
em pecado) e as glossas de Acúrsio ou as opiniões de Bartolo (desde que de acordo com a comunis
opinio doctorum).
Esse quadro se manteve até 1769 quando por obra do Marquês do Pombal, foi editada a Lei da
Boa Razão. Essa lei, sem revogar as Ordenações Filipinas, estabeleceu novos critérios para a
interpretação, integração e aplicação das normas jurídicas.
A lei em questão tratava combater os abusos cometidos quando da interpretação dos preceitos
legais e aplicação das fontes subsidiárias, suprimindo as glosas e as opiniões, conservando as
soluções do direito romano conforme a boa razão. Ser conforme à boa razão equivalia a
corresponder aos princípios de direito natural e das gentes.
Essas ordenações não eram códigos no sentido atual, mas compilações de leis, atos e costumes.
1.2.

Carta Régia:

Foi em 1769, que a carta Régia do Brasil, determinou a construção da primeira prisão brasileira, a
Casa de Correção do Rio de Janeiro. Somente com a Constituição de 1824 determinou que as
cadeias tivessem os réus separados por tipo de crime e penas e que se adaptassem as cadeias para
que os detentos pudessem trabalhar.
O problema da superlotação, muito conhecido atualmente, começou a surgir no início do século
XIX, quando a Cadeia da Correção no Rio de Janeiro, já tinha um número muito maior de presos
do que o de vagas.

1.3.

Código Penal de 1890 e o Código Penitenciário da República:

O Direito Penal, até o século XVIII, era marcado por penas cruéis e desumanas, não havendo até
então a privação de liberdade como forma de pena, mas sim como custódia, garantia de que o
acusado não iria fugir e para a produção de provas por meio da tortura (forma legítima, até então),
o acusado então aguardaria o julgamento e a pena subsequente, privado de sua liberdade, em
cárcere. “O encarceramento era um meio, não era o fim da punição.”
Em 1824, com a nova Constituição, o Brasil começa a reformar seu sistema punitivo: bane-se as
penas de açoite, a tortura, o ferro quente e outras penas cruéis; determina-se que as cadeias devem
ser “seguras, limpas e bem arejadas havendo diversas casas para a separação dos réus, conforme a
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circunstâncias, e natureza dos seus crimes”. A abolição das penas cruéis não foi plena, já que os
escravos ainda estavam sujeitos a elas.
Com o código penal de 1890, os presos com bom comportamento, após cumprirem parte da pena
poderiam ser transferidos para presídios agrícolas,o que é lei até hoje, mas também abrange uma
parte ínfima dos presos porque são quase inexistentes os presídios nesse tipo no Brasil.
O Código Penitenciário da República propunha que, além de cumprir a pena, o sistema também
trabalhasse pela regeneração do detento. Em 2015, oitenta anos depois, a regeneração dos presos
ainda é uma utopia com o retorno para as prisões da grande maioria dos detentos que saíram delas,
mostrando que, no Brasil, cadeia não regenera praticamente ninguém. Com essa afirmação
entramos no tema principal do artigo.

2. Prevenção, punição e ressocialização: aspectos do sistema prisional
brasileiro:
2.1.

A Ressocialização do preso:

A ressocialização do preso é um fenômeno que não ocorre, pelo contrário, há um aumento
significativo da reincidência e o crescimento da população carcerária aumenta a cada dia. São
constados que alguns dispositivos constitucionais não são respeitados na Lei de Execução Penal,
tendo em vista o panorama atual do sistema prisional. A pena, que deveria reabilitar o preso, não
combate ou previne a criminalidade, ou seja, não fornece a segurança esperada pela sociedade. O
condenado não é preparado para retornar ao convívio social. Essa readequação não consegue se
efetivar por falta de capacitação e preparo dos integrantes do controle formal que trabalham no
cumprimento da pena e acompanham as atividades diárias dos condenados.
O sistema prisional está centrado preponderamente na premissa da exclusão social do criminoso,
visto como perigoso e insubordinado. O confinamento e a vigência a que está submetido é
estrategicamente ordenado por mecanismos de opressão. Isto faz com que o Estado coloque nas
prisões presos, as vezes, nem tão perigosos, mas que no convívio com a massa prisional iniciam
um curto e eficiente aprendizado de violência, corrupção, promiscuidade e a marginalidade,
manifestada quer no comportamento dos presos, quer no dos agentes incumbidos de preservar a
ordem interna.
Esta situação gera o fenômeno que Donald Clemmer denominou de prisonização. Ao ingressar no
sistema penitenciário, o sentenciado deve adaptar-se, rapidamente, ás regras da prisão. Seu
aprendizado, nesse universo, é estimulado pela necessidade de se manter vivo e , se possível, ser
aceito no grupo. Portanto, longe de ser ressocializado para a vida livre, é na verdade, socializado
para viver na prisão.
2.2.

A prevenção:

O objetivo de uma pessoa ser privada de sua liberdade é que neste tempo, haja uma reflexão sobre
o fato que desencadeou esta pena, de modo a prevenir e punir a prática de crimes que ofendem os
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bens jurídicos tutelados e trazer segurança a sociedade. Porém, no contexto atual do sistema
prisional a prevenção-punição não tem alcançado seus objetivos, impedindo a ressocialização do
condenado, acarretando uma maior criminalização dos baixos extratos sociais e violando direitos e
garantias constitucionais ao invés de tutelá-los.
2.3.

Falhas e punições:

Algumas das falhas no sistema prisional são expostas quando ocorrem os massacres. Um deles é o
que aconteceu no “Massacre do Carandiru”, tragédia na qual 111 detentos foram assassinados e
130 feridos pela a polícia, que invadiu o local para conter uma rebelião no pavilhão 9 da Casa de
Detenção de São Paulo. A tragédia foi marcada pelo exagero da força policial para controlar a
rebelião, que entrou ali no pavilhão não para contê-la, mas para “acabar” com ela e com os presos
que ali estavam. O nosso sistema prisional é, sem dúvida, uma das mais sérias dívidas sociais que
o Estado brasileiro e a sociedade, como um todo, tem.
O saldo atual do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), constituído pelo repasse de parte dos
recursos arrecadados pelas loterias da Caixa Econômica Federal, de acordo com dados do
Departamento Penitenciário Nacional (Depen), este fundo incorpora 300 milhões de reais por ano,
em média.
Mas a maior parte de todo esse dinheiro não é investida nas prisões, como é previsto na Lei
Complementar n.º 70: esta determina que ele deveria “financiar e apoiar as atividades e programas
de aprimoramento” do sistema penitenciário. No ano passado, o Funpen foi autorizado a investir
384,2 milhões de reais na construção e na reforma de presídios em obras administradas pelos
governos estaduais. Mas apenas 40,7 milhões – 10,6% desse total — foram efetivamente
aplicados.
De acordo com a Constituição Federativa do Brasil, artigo 5º: “Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, (…)”, se
olharmos mais especificamente no inciso III: “ninguém será submetido à tortura nem a tratamento
desumano ou degradante”. Sabendo disso, quando olhamos para o sistema carcerário brasileiro, o
que mais encontramos além da clara violação dos direitos contidos nesse artigo? Analisando a
situação em que os condenados são tratados encontramos: “A superlotação das celas, sua
precariedade e sua insalubridade tornam as prisões num ambiente propício à proliferação de
epidemias e ao contágio de doenças.” Todos esses fatores estruturais aliados ainda à má
alimentação dos presos, seu sedentarismo, o uso de drogas, a falta de higiene e toda a lugubridade
da prisão, fazem com que um preso que adentrou lá numa condição sadia, de lá não saia sem ser
acometido de uma doença ou com sua resistência física e saúde fragilizadas.
2.4.

A penalização do sujeito quanto á saúde:

O que acaba ocorrendo é uma dupla penalização na pessoa do condenado: a pena de prisão
propriamente dita e o lamentável estado de saúde que ele adquire durante a sua permanência no
cárcere. Também pode ser constatado o descumprimento dos dispositivos da Lei de Execução
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Penal, a qual prevê no inciso VII do artigo 40 o direito à saúde por parte do preso, como uma
obrigação do Estado.
Outro descumprimento do disposto da Lei de Execução Penal, no que se refere à saúde do preso, é
quanto ao cumprimento da pena em regime domiciliar pelo preso sentenciado e acometido de
grave enfermidade (conforme artigo 117, inciso II). Nessa hipótese, se tornará desnecessária a
manutenção do preso enfermo em estabelecimento prisional, não apenas pelo descumprimento do
dispositivo legal, mas também pelo fato de que a pena teria perdido aí o seu caráter retributivo,
haja vista que ela não poderia retribuir ao condenado a pena de morrer dentro da prisão.
Dessa forma, a manutenção do encarceramento de um preso com um estado deplorável de saúde
estaria fazendo com que a pena não apenas perdesse o seu caráter ressocializador, mas também
estaria sendo descumprindo um princípio geral do direito, consagrado pelo artigo 5º da Lei de
Introdução ao Código Civil, o qual também é aplicável subsidiariamente à esfera criminal, e por
via de consequência, à execução penal, que em seu texto dispõe que "na aplicação da lei o juiz
atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”.
A maioria esmagadora dos presos encontra-se em condições precárias e desesperançosos de serem
submetidos ao devido, e justo, processo legal ao qual todo cidadão tem o direto constitucional. As
prisões brasileiras tornaram-se um amontoado de pessoas sem esperança de justiça e expectativas
de ressocialização. São indivíduos ignorados pela sociedade, guardados em escaninhos escuros e
esquecido da consciência coletiva, relegados a prisões que em muitos casos mais se aproximam de
masmorras da idade média.
2.5.

Após a pena:

Se já não bastasse o sofrimento que esses cidadãos passam no cárcere, após saírem ainda são alvos
de rejeição e exclusão por parte da sociedade em geral. Deixar o sistema penitenciário após ter
cumprido sua dívida para com a sociedade e tentar nela se reinserir é, por vezes, uma quimera.
Torna-se quase certo que, a falta de apoio e suporte adequado do Governo e a pouca informação e
compreensão da sociedade em acolher esse indivíduo e ressocializá-lo, o empurre novamente para
uma vida de incertezas e criminalidade.

3. Consequências desse sistema:
Tendo ficado esclarecido qual é a realidade dos sistemas prisionais e bem claro que se um
indivíduo comete um ato delituoso ele não deixa de ser cidadão, ainda merecendo todos os direitos
que todo cidadão merece. É claro que ele deve pagar pelo seu ato, mas como humano, não como o
animal que é tratado. Tendo tudo isso em mente, veremos as consequências de tudo isso
aprofundadamente.
3.1.

Reincidências:

Embora o sistema carcerário não seja o único fator que influencia na reincidência do delito, a
deficiência nos programas de reabilitação, as condições prisionais subumanas e a exposição a
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redes criminosas nos cárceres combinam-se e influem negativamente como aspectos reprodutores
da violência e do crime.
De cada 10 presos pelo delito de roubo, 7 reincidiram e 41% são menores. O levantamento mostra
que, dentre os reincidentes, 20,5% cometeram o primeiro roubo antes dos 18 anos e 20,6% com
menos de 17. Do total, 69%, cometeram roubos mais de uma vez, o que os técnicos chamam de
“reiteração”. Com uma porcentagem assustadora como essa a pergunta que vem a tona é: “Qual
está sendo a consequência de enviar o delituoso para a prisão?”, a sua resposta é clara e simples:
“Apenas tornar algo que já era ruim em algo ainda pior.”
3.2.

Rebeliões e Massacres:

É irônico pensar que um ser humano vai ser tratado como um animal e aceitar toda e qualquer
situação, calado e sem nenhuma objeção. Ao passar por tantos traumas o preso se rebela, mas não
com a intenção de causar a desordem ou destruir patrimônio público, como muitos afirmam.
Quando os presos se rebelam, eles exigem apenas o básico que todo ser humano merece, algumas
dessas coisas são: água, comida, energia elétrica, algumas rebeliões englobam também a exigência
do afastamento de alguns agentes penitenciários, com a afirmação de que esse os espancava ou
abusava de qualquer forma das visitas particulares.
Quando essas rebeliões ocorrem, para contê-las, ao invés do responsável resolver o problema e dar
aquilo que é previsto por lei a todo cidadão, normalmente o governador chama o exército ou a
polícia e deixa com que ela resolva o problema. Com isso ocorrem os massacres, ocasionando a
morte de centenas de seres humanos, cidadãos que queriam apenas o que lhe é previsto por lei.
Afinal, ele está ali pagando por seu crime, mas é tratado de forma criminosa, pois o que ocorre
dentro de uma prisão não é permitido por lei e sim proibido, porém, ainda assim acontece.
3.2.1. Massacre do Carandiru:
Em 2 de outubro de 1992 uma briga entre presos da Casa de Detenção de São Paulo - o Carandiru
- deu início a um tumulto no Pavilhão 9. Após esse incidente, as forças armadas entraram e
metralharam tudo o que viram pela frente, sem pensar que aquilo que eles estavam dilacerando tão
friamente, eram pessoas como eles. Apenas para conter essa revolta foram usados: 321 policiais,
25 cavalos, 13 cães. A capacidade do Carandiru é de 3.300 presos, nessa época estava com a
lotação de 7.257 presos. Só de feridos após a invasão da polícias temos: 86 com lesão corporal
leve, 1 com lesão corporal grave, 9 feridos por mordida de cachorro, 6 feridos por perfuração de
facas e estiletes. 12 policiais ficaram feridos, porém nenhum com tiros. A ação da policia militar
durou cerca de 20 minutos, deixando o saldo de 111 mortos, do qual 102 foram mortos baleados e
tiveram seu corpo dilacerado por metralhadoras e outras armas de fogo usadas pelos policiais.

3.2.2. Massacre de Pedrinhas:
No dia 9 de outubro de 2013, o Grupo de Escolta e Operações Penitenciárias (Geop), unidade de
elite subordinada à Secretaria de Justiça e da Administração Penitenciária maranhense, entrou na
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Casa de Detenção de Pedrinhas para conter um motim, iniciado após a descoberta de um túnel.
antes de entrar no presídio no dia da rebelião, os agentes avisaram aos gritos que executariam a
"Operação Carandiru", em referência à invasão policial na antiga Casa de Detenção de São Paulo,
em 1992, quando 111 detentos foram mortos. Momentos antes da invasão, os presos contam que
selecionaram um representante "neutro" para negociar com a Geop: Idenilson Gaspar Viegas da
Silva, conhecido na prisão como "irmão Idenilson". Ele teria sido escolhido por ser evangélico e
não integrar qualquer facção criminosa.
Segundo os relatos, o detento foi incumbido de levar um celular até os agentes para que pudessem
dialogar com os amotinados. No entanto, de acordo com os depoimentos, "quando o referido
senhor se dirigia aos agentes, foi atingido mortalmente por integrantes do Geop".
Os detentos afirmaram ainda que os agentes se posicionaram nas guaritas em volta do presídio, de
onde os alvejavam a distância. Na visita após a rebelião, a Defensoria encontrou "vários detentos
convalescendo de ferimentos de armas de fogo – baleados, barriga aberta, perna quebrada, tiro no
olho". Segundo os relatos, os feridos eram mais de 30, que, sem assistência médica e remédios,
foram deixados na quadra "sob o sol escaldante".
Além de investigar as mortes, a OAB pressiona o Estado a apurar denúncias de tortura em
Pedrinhas. A Ordem considera apoiar uma petição que as ONGs Conectas, Justiça Global e
Sociedade Maranhense de Direitos Humanos fizeram à Procuradoria Geral da República para
federalizar a investigação dos crimes no complexo penitenciário.
3.2.3. Rebelião no Rio Grande do Norte:
1. O governo do Rio Grande do Norte declarou na terça-feira (17/03/2015),
estado de calamidade em seu sistema carcerário e pediu reforços da polícia
pela intensificação das rebeliões que começaram na quarta-feira anterior em
prisões do Estado. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Rio
Grande do Norte (SSP-RN) confirmou que agentes da Força Nacional, corpo
de elite vinculado ao Ministério da Justiça, chegaram na manhã do dia 17/03.
A secretaria informou em seu perfil no Twitter que cerca de 300 agentes da
Força Nacional de Segurança já operam no Rio Grande do Norte e que sua
primeira missão foi escoltar a transferência de 89 presos.
2. Como uma medida para isolar líderes das rebeliões, os presos foram
transferidos do Centro de Detenção Provisório de Potengi, em Natal, para
uma prisão no município de Parelhas, a 250 quilômetros. Na madrugada
desta terça-feira ocorreu uma nova rebelião na prisão conhecida como
Pereirão, no município de Caicó, que tem capacidade para 367 presos mas
uma população carcerária de 600 pessoas. Em menos de uma semana já
ocorreram rebeliões em oitos prisões no Estado, seis em Natal, uma em
Parnamirim e uma em Nísia Floresta. Nessas rebeliões os presos se
rebelaram para pedir apenas coisas básicas para sua sobrevivência enquanto
humano, como comida, água e não apanhar de agentes penitenciários.
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3. Conclusão:
Fica claro com o exposto que o sistema carcerário brasileiro não cumpre o seu objetivo, mas sim
descumpre as normas que estão ali pra fazer valer. Dentre elas temos: o descumprimento dos
direitos básicos de todos os cidadãos, o que faz o preso aprender a sobreviver na prisão e não
aprender a reinserir-se em sociedade. Quando o preso cumpre sua pena, mesmo que ele queira
reinserir-se, não possui apoio suficiente do Governo, além de sofrer forte preconceito por parte da
sociedade, dessa forma não conseguindo emprego e voltando ao mundo do crime, não por opção,
mas por imposição.
Além disso, temos as rebeliões nos cárceres que quase sempre acabam com um massacre,
no qual os policiais entram para matar o que verem pela frente, sem se quer lembrar que o que eles
estão matando são pessoas; pessoas que cometeram erros, mas nem por isso deixaram de ser
pessoas.
Com isso finaliza-se esse artigo com o objetivo de demonstrar a falsa reeducação do preso no
cárcere.
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A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO JURADO NO TRIBUNAL DO JURI
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1- RESUMO
2- Essa pesquisa é fruto da Pós Graduação de Direito Penal da Universidade Federal de
Goiás, com participação e atuação a mais de cinco anos no tribunal do Juri, com intuito de
discutir com maior profundidade sobre “A importância da atuação do jurado no Tribunal
do Júri”, porque são cidadãos comuns da sociedade civil que são sorteados com poucos
conhecimentos jurídicos a cerca dos fatos, mas faz um julgamento imparcial independente
do ato apresentado durante o júri. Essa participação do cidadão constitui de elementos
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basilares da Constituição Federal que dá competência ao jurado de julgar os crimes dolosos
contra a vida. Para o embasamento teórico utilizou-se doutrinadores, jurisprudências,
constituições entre outros dados que demonstram essa relevância jurídica, que vem
discutindo sobre essa temática nesse século. No corpo do artigo foi retratada a evolução
histórica do Tribunal do Júri, traz a fundamentação sobre a nova lei, e comprova o papel
do jurado na formação do Conselho de Sentença.
Palavras- chaves: Direito Penal, Tribunal do Júri e participação do cidadão.

ABSTRACT
This research is the fruit of my criminal law Graduate of Universidade Federal de Goiás, which
aims to discuss in greater depth about "the importance of the role of the jury in trial by jury",
because they are ordinary citizens of civil society that are drawn with few legal knowledge about
the facts, but it does a fair trial independent of the Act presented at the jury. This citizen
participation constitutes basic element of the Federal Constitution which gives competence to the
jury to judge malicious crimes against life. For the theoretical basis used indoctrinators, case law,
constitutions and other data that demonstrate that legal relevance, that has been discussing about
this topic in this century. In the body of the article was depicted the historical evolution of the
Court of jury, brings the rationale about the new law, and shows the role of the jury in the
formation of the Council of Sentence.
Keywords: criminal law, trial by jury and citizen participation.
INTRODUÇÃO

	
  

3-

O artigo é fruto das inquietações ocorridas durante a minha
participação e atuação no Tribunal do Júri e também, da Pós Graduação de Direito Penal
da Universidade Federal de Goiás, onde tive a oportunidade de discutir com maior
profundidade teórica que redundou na seguinte temática intitulado de “A importância da
atuação do jurado no Tribunal do Júri”, destacando o papel do jurado no Júri que é
reconhecido pela Constituição Federal ao atribuir os princípios da plenitude de defesa,
sigilo das votações, soberania dos vereditos e competência para o julgamento dos crimes
dolosos contra a vida.

4-

Para discorrer sobre esse assunto que tem reconhecimento no
ordenamento jurídico, é fundamental apreciar as divergências doutrinárias, quanto à sua
origem e sua extensão até os dias atuais, em virtude do alto índice de crimes dolosos que a
cada dia mais são recorrentes na sociedade contemporânea.

5-

Essa temática pontifica-se a partir do esclarecimento e será
desenvolvido sobre a figura do jurado desde o seu comportamento até a escolha do mesmo
que fará a composição do Conselho de Sentença, a diversidade que existe entre acusação e
defesa em plenário, a pressão midiática exercida na sociedade e de que maneira possa
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intervir no julgamento popular, observando em especial, o papel do jurado no Tribunal do
Júri, com o escopo de demonstrar a importância dessas pessoas no júri popular.
Nesse aspecto, objetiva destacar durante o estudo sobre a importância do jurado no Tribunal do
Júri, ao demonstrar o fundamento jurídico e penal da mesma. Assim, considera-se que o assunto
está inserido no ramo do Direito Público, uma vez que, recorrem às leis, doutrinas, julgados,
jurisprudências, entre outros estudos que auxiliarão no entendimento e maior esclarecimento sobre
o papel do jurado no Tribunal do Júri.
6-

Para aclarar melhor, o estudo da importância do jurado no Tribunal
do Júri será realizado em três capítulos. O primeiro capítulo aborda o conceito e sua
evolução histórica no Direito Penal. Já o segundo capítulo, tem o fundamento da nova lei
do Tribunal do Júri, apresentação de julgados e demais artigos. Por fim, o terceiro capítulo,
verifica a eficácia do jurado no Tribunal do Júri.

A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO TRIBUNAL DO JURI
Nas primeiras fases da civilização utilizava-se a autotutela, pois não existia um
poder que pudesse fazer a apreciação e a solução dos conflitos existentes entre os cidadãos e, desta
maneira, cada pessoa ao se sentir lesada, mensurava seu prejuízo e os resolvia de seu modo,
denominado "vingança privada".
De acordo com Ada Pellegrini Grinover, em sua obra Teoria Geral do Processo:
Para superar os ímpetos individualista dos homens e impor o direito acima da vontade dos
particulares, não só inexistia um órgão estatal que, com soberania e autoridade, que garantisse o
cumprimento do direito, como ainda não havia se quer as leis (normas gerais e abstratas
impostas pelo Estado aos particulares). Assim, quem pretendesse alguma coisa que outrem o
impedisse de obter haveria de, com sua própria força e na medida dela, tratar de conseguir, por
si mesmo, a satisfação de sua pretensão. A própria repressão aos atos criminosos se fazia em
regime de vingança privada e, quando o Estado chamou a si o jus punitionis, ele o exerceu
inicialmente mediante seus próprios critérios e decisões, sem a interposição de órgãos ou pessoas
imparciais independentes e desinteressadas. A esse regime chama-se a autotutela (ou autodefesa)
e hoje, encarando-a do ponto-de-vista da cultura do século XX, é fácil ver como era precária e
aleatória, pois não garantia a justiça, mais a vitória do mais forte, mais astuto ou mais ousado
sobre o mais fraco ou mais tímido.(GRINOVER, Ada Pellegrini, Teoria Geral do Processo,2005,
p. 23).
O primeiro instrumento escrito que disciplinava a vingança privada foi à criação do
Código de Hamurábi e determinava regras de acordo com a agressão: "olho por olho e dente por
dente". O mesmo código foi cortado em uma rocha e tinha mais de dois metros de altura e
continha 282 normas que deveriam ser ressaltadas pelos cidadãos à época.
O Código de Hamurábi foi encontrado na cidade de Babilônia e suas normas
adequavam à vida e o cotidiano daqueles que moravam na Mesopotâmia, para que o objetivo fosse
alcançar a paz social para a satisfatória convivência em comunidade. No seu epílogo, Hamurabi
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assegura que houve a elaboração do conjunto de leis para que o forte não prejudique o mais fraco,
com a finalidade de proteção das viúvas e dos órfãos e para resolução de todas as disputas e sanar
quaisquer ofensas.
Conforme Luiz Marques, em sua obra "A solução das disputas", aponta que,
os artigos do Código de Hamurabi fixam, assim, as diferentes regras da vida quotidiana, entre
outras: a hierarquia da sociedade divide-se em três grupos: os homens livres, os subalternos e os
escravos; os preços: os honorários dos médicos variam de acordo com a classe social do
enfermo; os salários variam segundo a natureza dos trabalhos realizados; a responsabilidade
profissional: um arquiteto que construir uma casa que se desmorone, causando a morte de seus
ocupantes, é condenado à morte; o funcionamento judiciário: a justiça é estabelecida pelos
tribunais, as decisões devem ser escritas, e é possível apelar ao rei; as penas: a escala das penas
é descrita segundo os delitos e crimes cometidos. A lei de talião é a base desta escala (2009, p.
31).

Dentre as civilizações mais mencionadas pelos autores, tais como Guilherme Nucci
e Rogério Tucci, a grega também é destacada, quanto ao estudo dos primórdios do Júri. As
instituições judiciárias que pertencem à Atenas Clássica, ou seja, O Areópago e a Helieia,
primavam pela sustentação da ordem social.
Nessa direção, os crimes de sangue e seus complementares eram julgados pelo
Areópago pela sua íntima convicção. Halieia era um tribunal formado por um número muito
grande de heliastas, que podia chegar a ter mais de 2.500 pessoas e que também julgavam pela sua
ponderação pessoal de justiça.
Cabe ressaltar, que na sociedade hebraica havia um conselho dos anciãos, que era
formado por cidadãos de notório saber e ampla experiência, capazes de julgar suas causas com o
bom senso que lhes era comum.
Muitas sociedades tem o entendimento de que o julgamento de um cidadão por
outros cidadãos em análoga situação era a decisão mais sábia a se adotar e não um julgamento
monocrático, pois se uma pessoa cometia um ato que lesionava a sociedade, nada mais lícito que
ela mesma decida sobre que medida tomar para com o ator do fato punível.
Segundo o doutrinador Guilherme Nucci, o modelo romano é o que mais se adapta
aos conformes que temos atualmente no Tribunal do Júri, pois é iniciado com um procedimento
inquisitório, onde as decisões eram pronunciadas pelos magistrados, sem nenhuma
fundamentação, de modo discricionário.
Posteriormente, o anquisitio foi um período que dependeu do voto popular, mas era
realizado sem técnica e com poucos formalismos. O período acusatório foi caracterizado pela
criação das quaestiones perpetuae, passou-se a inexistir a figura de um acusador particular.
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Entretanto, a noção de Tribunal Popular, como conhecimento atual, vem do
segundo período mencionado, com início no ano de 149 a.C., ao criar a Lex Calpúrnia, no
princípio do direito clássico romano.
A quaestio versava numa espécie de comissão de inquérito, onde havia
investigações e julgamentos dos crimes praticados por funcionários estatais contra provincianos.
Mais adiante, com a invenção de outras quaestiones (quaestio de falsis, quaestio de adulteris,
quaestio de vi, quaestio de iniuriis, etc.), de caráter temporário e para outros assuntos, apoiaram-se
no ordenamento jurídico romano as quaestiones perpetuae, deu início à jurisdição penal romana.
Os jurados (iudices iurati), cidadãos romanos escolhidos de uma lista oficial, eram
presididos por um pretor (praetor vel quaesitor), com a incumbência de decisões de questões como
competência. Competia-o também a análise das provas e realização do juramento das partes, além
de presidir a sessão do julgamento em si, dispor os debates e dar cumprimento à sentença, sem, no
entanto, imposição de pena, vez que esta já era disposta em lei.
Percebe-se que são muitas as semelhanças com o atual sistema processual adotado
no Tribunal do Júri, tendo em vista de que a figura dos jurados e do pretor, que atualmente é o juiz
presidente, que não julga o fato. Parece que, como organização judiciária, aqui se encontra o berço
do tribunal do júri, como produção do norte inicial e definitivo a todos os institutos seguintes.
O TRIBUNAL DO JÚRI NO BRASIL
O Tribunal do Júri foi instituído no Brasil no ano de 1822, para abordar os crimes
de opinião e de imprensa. Composto por vinte e quatro cidadãos, o Conselho procedia a suas
decisões embora sem força soberana, ao caber recurso, em grau único, ao Príncipe-regente.
Em 1824, o Tribunal do Júri foi introduzido na Constituição. Aumentou-se a sua
competência para compreender questões cíveis. Estas últimas, entretanto, por falta de
regulamentação própria, nunca houve a efetivação.
No ano de 1891, a vigente Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil,
conforme o seu artigo 72, expõe a vontade do legislador ter atenção a essa instituição. Mantido o
Tribunal do Júri, protegia-se também sua soberania. A partir desse momento, o Júri atravessa da
esfera comum do ius puniendi para o patamar de direitos e garantias individuais e coletivos.
Durante a Era Vargas, o Tribunal do Júri não teve imenso valor na Constituição de
1937, inclusive tal Carta Magna mantinha o silêncio sobre o instituto do Tribunal do Júri, contudo,
com o fim desta ditadura, o instituto retoma para a categoria de Direito Fundamental e tem a
recuperação de sua soberania, ao apoiar-se como instituto da democracia nacional.
Através do legislador ordinário, tinha o Júri definidas as características
fundamentais, com regulamentação, dentre outros, da competência para crimes dolosos contra a
vida. Da mesma forma, o Conselho de Sentença seria composto agora por número ímpar, e os
empates eram, assim, vetados.
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O Tribunal do Povo, absolutamente, recebia sua conotação mais parecida com a
atual. Entretanto, ainda sofreria mais um golpe na sua estrutura, antes da Constituição Cidadã,
aportada por Ulysses Guimarães.
Em 1967, fora mantido o Tribunal do Júri na Carta Magna, contudo, a Emenda nº 1
de 1969 retirou o caráter soberano das decisões proferidas pelo Pleno, sustentada a competência
para os crimes dolosos contra a vida, que sejam: homicídio, infanticídio, aborto e instigação ao
suicídio, em suas formas consumada e tentada, elencados nos artigos 121 usque 128, do Código
Penal Brasileiro.
No fim do ano de 1973, a Lei número 5.941, de 22 de novembro de 1973,
conhecida como “Lei Fleury”, modificou algumas regras conexas ao Júri, dentre elas a redução do
tempo dos debates (duas horas para defesa e acusação) e a possibilidade de espera, por parte do
réu pronunciado, do julgamento em liberdade, notada a primariedade e os bons antecedentes.
Chegamos a atual Constituição Federal de 1988, que é conhecida por ser uma carta
democrática, incluiu o Tribunal do Júri como direito fundamental inserido no artigo 5º, XXXVIII:
É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
a plenitude de defesa;
o sigilo das votações;
a soberania dos veredictos;
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
Vale lembrar que, tal como qualquer inciso inserido no artigo 5º, o citado é
considerado cláusula pétrea. Da mesma forma que, o Tribunal do Júri deve ter reconhecimento
como órgão do Poder Judiciário, com detalhes que lhe são característicos, como a soberania dos
veredictos, reflexo da soberania do povo.
A Constituição brasileira de 1988, sem imprecisão, houve inovação no trato ao Júri,
ao impor valor inegável à Instituição. Contudo, seus elementos basilares ainda são criticados, e
com certa intensidade, ao tornar-se necessária uma comparação de sua evolução com o surgimento
e modernização da democracia, a fim de se desvendar se o real objetivo do Pleno Popular está
sendo respeitado: a efetiva participação popular (representando os interesses da sociedade) nos
julgamentos de seus pares.

O FUNDAMENTO DA NOVA LEI DO TRIBUNAL DO JÚRI
O novo procedimento do Júri foi editado pela Lei n° 11.689 de 09 de junho de
2008. O artigo 436 do Código Processual Penal foi alterado onde a previsão da idade mínima para
participar do Júri era de, no mínimo 21 anos e agora é de 18 anos.
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Observa-se, então a nova redação após mudança do artigo 436 do CPP:
O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito)
anos de notória idoneidade. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
§ 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em
razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de
instrução. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
§ 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez)
salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. (Incluído
pela Lei nº 11.689, de 2008).
Outras alterações foram referentes à:
Substituição da iudicium accusatione por uma fase contraditória preliminar, com término em 90
dias;
Vedação expressa da retórica acusatória na decisão de pronúncia;
Aumento das hipóteses de absolvição sumária;
Caberá apelação contra as decisões de impronúncia e absolvição sumária, e não mais recurso em
sentido estrito;
Intimação da decisão de pronúncia: se o réu solto, passa a ser admitida a intimação por edital, com
o habitual prosseguimento do feito, o que colocou fim à denominada crise de instância;
Desaforamento para a Comarca vizinha: quando não há realização do julgamento nos 6 meses
consequentes ao trânsito em julgado da decisão de pronúncia;
Extinção do libelo acusatório;
Contradição de dupla recusa de jurados;
Adoção da cross examination;
Tempo limite na leitura de peças em Plenário;
Extinção do Protesto por Novo Júri.
Portanto, não necessitará mais das justificativas dos jurados na votação, apenas
respondendo SIM ou NÃO quanto ao ser o Réu culpado ou não em relação aos crimes dolosos
contra a vida.
Em relação às normas trazidas pela Lei 11.689/08, confere-se que, em praticamente
sua totalidade, encontra-se diante de normas fundamentalmente procedimentais, o que evidencia o
possível aproveitamento imediato, ou seja, a todos os processos em curso (ainda que prévios à
Lei).
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São direitos dos jurados:
Não sofrer nenhum desconto nos vencimentos que perceba, nos dias de comparecimentos às
sessões do Júri (art. 431, CPP);
Permanecer em prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo (art. 437,
CPP);
Gozar de preferência, em igualdade de condições, nas concorrências públicas (art. 437, CPP);
Somente se conferem estes direitos àquele que tenha servido efetivamente em julgamento do Júri.
São deveres dos jurados:
Obedecer às intimações, só apresentar escusas por justos motivos;
Comparecer às sessões para as quais for sorteado, não se ausentar-se antes da formação do
conselho;
Declarar-se impedido, nos casos legais e de consciência;
Conservar-se incomunicável desde o momento em que se constitui o juiz, seja com os assistentes,
seja com os funcionários do Tribunal, podendo somente dirigir-se ao Presidente por ofício ou em
voz alta perante o público;
Prestar o compromisso legal, com sinceridade e firmeza, mostrar compreensão a alta
responsabilidade que assume;
Assistir atentamente aos trabalhos do plenário, e requerer o que for conveniente para a elucidação
do processo;
Responder, mediante as formalidades legais, os quesitos propostos e requerer algum outro que
entenda de importância;
Proceder, enfim, com cautela e critério; não deixar manifestarem-se as impressões
que sua consciência for sofrendo, nem que ocorra a revelação do sigilo do veredictum; repetir,
com semelhante orgulho, tanto aos elogios, como as críticas à sua metodologia.
Quanto à responsabilidade criminal dos jurados, deve-se manter no dever de honra,
nenhuma responsabilidade legal seja resultado do seu voto; seja, conquanto, pródigo para com o
réu, atente erros ou injustiças, somente sofrerá a crítica da fiscalização do povo, e as censuras de
sua própria consciência.
Se, porém, prevarica, outras são as consequências, pois o Código Penal estabelece
pena para os que intervêm em processos em que são legalmente que causam impedimento ou
suspeição, ou procedem com corrupção ou suborno.
A EFICÁCIA DO JURADO NO TRIBUNAL DO JÚRI
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Os jurados que terão que incumbir na decisão o futuro do acusado, ao determinar
pela condenação ou absolvição com total autonomia para tanto (não há necessidades de
justificativas de suas razões) como versa Tubenchlak: No Júri, compete aos jurados exteriorizar o
veredicto; com o surgimento a condenação, o Magistrado terá a influência no mérito do
julgamento, ao aplicar a pena correspondente.
No entanto, cabe-lhes a determinação com relação à autoria e a materialidade do
delito, bem como uma possível incidência de excludente de ilicitude, ou mesmo de culpabilidade
ou redução de pena. Em resumo, os jurados têm enorme poder, ao decidir pela vida de diversos
réus que passam pelo julgamento do Tribunal do Júri.
Ocorre que, muitas vezes os jurados são pessoas sem preparos para o exercício de
uma função tão grande relevância que é julgar outro ser humano, pois diversas das vezes o
processo se mostra complexo e de difícil compreensão para uma pessoa leiga. Ainda pode-se
observar que os jurados não raramente são pessoas de baixa instrução, o que impede ainda mais.
Este conceito pode ter compreensão numa passagem de Guilherme de Souza Nucci:
“A missão de julgar requer profissionais e preparo, não podendo ser feita por amadores. É
impossível constituir um grupo de jurados preparados a entender as questões complexas que
muitas vezes são apresentadas para decisão no Tribunal do Júri.”( Nucci, Guilherme
Souza,2010).
Então, nomeadamente os jurados ao fazerem um julgamento em razão do que o réu
cometeu ou não o delito efetivamente. No tribunal do Júri diversas vezes vigora o tão arguido
direto penal do autor, no qual é julgado com fundamento em características pessoais do réu,
através de sua revista de antecedentes criminais e sua conduta perante a sociedade.
Conforme diz Zaffaroni e Pierangeli:
“[...] o direito penal do autor, podemos dizer que, ao menos em sua manifestação extrema, é uma
corrupção do direito penal, em que não se proíbe o ato em si, mas o ato como manifestação de
uma “forma de ser” do autor, esta sim considerada verdadeiramente delitiva”. (ZAFFARONI,
Eugenio Raul. Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral. 5. ed. rev. atual. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2004. p. 115).
Os acusados são providos, em sua maioria, por pessoas de classes menos
favorecidas, em contradição com seus julgadores (derivados majoritariamente da classe média). E
não poucas vezes os réus têm antecedentes criminais e estes são usados, de maneira ampla, como
arma da acusação com o objetivo de uma condenação e em boa parte isto se torna possibilidade de
que o convencimento dos jurados não necessita ser motivado.
Precisa-se de salientar que são pessoas sem preparo para julgar, pois desconhecem
os conhecimentos característicos imperiosos da área jurídica. E não se pode amparar sob o manto
da representação democrática e do exercício pleno da cidadania, tendo em vista de que a cidadania
e a democracia são muito mais que isso, elas tem a representação acima de tudo um julgamento de
justiça e imparcialidade.
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O conhecimento jurídico, com a mais absoluta certeza, é importante para que se
possa realizar um julgamento mais acertado, ou no mínimo menos falho.
Por fim, não se pode ficar apenas com bom senso e a sensibilidade dos jurados para
que se promova justiça. Este tipo de Tribunal representativo do povo com certeza foi muito
importante na época da inquisição em que o Poder Judiciário era de submissão e soberania, e
assim este concebia um julgamento mais com imparcialidade e conseguia-se limite ao poder
estatal, porém atualmente com a independência do Judiciário ele tem o sentido perdido.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando que o Tribunal Popular de acordo com a história busca promover a
democracia direta, com a participação popular nos julgamentos e mecanismos próprios. Com isso
traz inúmeros problemas, porque não são pessoas preparadas para tal ofício.
Com a Constituição cidadã de 1988, que trouxe o sistema acusatório, é imperativo
que os juízes sejam imparciais, zelando pelo respeito à dignidade do acusado, o que não ocorre no
Júri. Este sofre demais com as influências da mídia, não somente no caso concreto (mormente
ocorre em julgamentos notórios), mas sim, com o sentimento de terror e medo que é introjectando
nas mentes dos leigos (levando-os a pensar que deve-se combater a violência prendendo cada vez
mais).
No entanto, o principal problema desta Instituição, é a falta de fundamentação de
suas decisões. O Tribunal do Júri tem suas decisões calcadas na íntima convicção dos magistrados
do povo, ou seja, decidem como querem (até mesmo com base em atos de investigação
preliminares). No processo penal contemporâneo, busca-se a (boa) fundamentação para que se
evite o arbítrio e consiga-se exercer o duplo grau de jurisdição de uma forma apropriada.
Ainda é necessário vislumbrar que nos dias atuais, cada vez mais se busca a
profissionalização de todos os ramos científicos e não podemos deixar uma ciência tão importante
como o Direito Penal e o Processo Penal fora disto. No Júri, os jurados decidem com o seu
instinto, ignorando a racionalidade e a técnica jurídica (em razão de não terem formação para tal).
Ao longo deste arrazoado percebemos inúmeros problemas relevantes referentes à
forma de julgar desta Instituição que faz parte de nosso ordenamento jurídico tão fortemente e
julga crimes de tão importante relevância. E a principal conclusão que se chega é necessidade de
reformas para que este tipo de julgamento atenda melhor ao fim buscado: realizar a justiça.
Existem alternativas possíveis de serem implantadas, em razão da abertura que a
constituição deixou (dizendo que compete a lei ordinária a sua organização). O Escabinato, que
seria um Tribunal misto com juízes e pessoas leigas julgando lado a lado seria uma delas. A outra
seria o assessorado, que seria a participação popular nos julgamentos através de um
assessoramento ao juiz com conhecimentos técnicos específicos (como exemplo um contador em
um crime de sonegação).
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Enfim, no plano ideal, poder-se-ia falar em exclusão do Júri do ordenamento
jurídico brasileiro, mas isto como se sabe, é muito difícil. Isto porque este é cláusula pétrea na
Constituição e somente pode ser alterado através do desuso ou elaboração de nova Carta Magna.
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RESUMO
POLÍTICAS PÚBLICAS – AGRICULTURA
ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

FAMILIAR

–

DESENVOLVIMENTO

O processo de modernização do campo, que teve início a partir da década de 60, marginalizou a
agricultura familiar do cenário de desenvolvimento que se estabelecia no campo. No entanto, a
partir da década de 90, nota-se um aumento do interesse pelo crescimento e modernização deste
setor, que tem se materializado em políticas públicas, como o PRONAF (Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar). Um dos principais motivos desse interesse está na
multifuncionalidade da agricultura familiar. Assim, diante do processo de modernização, percebese que o modelo de produção aplicado por esses produtores constitui uma maneira de exploração
capaz de adaptar e permanecer em ambientes de predomínio capitalista, construindo uma
agricultura mais sustentável. Porém, as políticas públicas direcionadas para o setor buscam sua
adaptação aos anseios do mercado, que, atualmente, é o responsável por orientar os caminhos do
agronegócio. Dessa maneira, apesar do desejo de aprimoramento da agricultura familiar,
acreditasse que há problemas quanto aos meios e escopos que se pretende alcançar.

RÉSUMEN
POLÍTICAS PÚBLICAS – AGRICULTURA FAMILIAR – DESARROLLO ECONÓMICO
SOSTENIBLE
El proceso de modernización del campo, que hubo inicio desde los años 60, marginalizó la
agricultura familiar del escenario de desarrollo que se establecía en el campo. Sin embargo, desde
los años 90, si percibe un aumento del interés por el crecimiento y por la modernización de este
sector, que tiene si materializado en políticas públicas, como el PRONAF (Programa Nacional de
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Fortalecimiento de la Agricultura Familiar). Uno de los principales motivos de ese interés está en
la multifuncionalidad de la agricultura familiar. Así, delante del proceso de
modernización, si percibe que el modelo de producción aplicado por eses productores constituí
una manera de explotación capaz de adaptar y permanecer en ambientes de predominio capitalista,
construyendo una agricultura más sostenible. Pero, las políticas públicas direccionadas para el
sector buscan su adaptación a los deseos del mercado, que, actualmente, es el responsable por
orientar los caminos del “agronegócio”. Así, a pesar del deseo de mejorar la agricultura familiar,
acreditase que hay problemas cuanto a los medios y objetivos que se pretende alcanzar.
INTRODUÇÃO
A propriedade familiar3 constitui um instituto jurídico tipicamente agrário e de certa maneira
possui extrema importância no processo de democratização da terra, uma vez que viabiliza o
acesso ao imóvel rural a considerável número de famílias, especialmente no Brasil (MARQUES,
2011). Além disso, o modo de produção familiar viabiliza práticas agrícolas mais sustentáveis.
3 Conforme o Estatuto da Terra (Lei 4.504/64), a propriedade familiar trata-se do imóvel rural
que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, garante-lhes a subsistência e o
progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e
conta, eventualmente com trabalho de terceiros.

No entanto, mesmo com as políticas públicas direcionadas ao campo, principalmente a partir da
década de 60, os agricultores familiares acabaram se localizando a margem do processo que
possibilitou a modernização e o desenvolvimento da agricultura brasileira, que transformou a
propriedade agrária em um espaço de consumo e produção para o setor industrial.
A orientação do desenvolvimento agrícola baseado por condições econômicas deixou a mercê o
agricultor familiar, principalmente por disporem de poucos fatores de produção (terra, mão de
obra e capital).
A partir dos anos 80, a consolidação desse processo de modernização da agricultura brasileira
reduziu o alcance da agricultura familiar, ficando restrita a determinados nichos do mercado ou
tendo que se integrar a indústria agroalimentar. Aos que permaneceram no campo restavam as
seguintes alternativas: a) seguir para a fronteira agrícola; b) procurar sobreviver na área de origem,
intensificando a produção ou c) buscar complementar a renda com outras formas produtivas
(agrícolas ou não), fora da unidade familiar.
Diante deste cenário, com o escopo de atender as demandas pela formulação e a implantação de
políticas de desenvolvimento rural específicas, em 1996, foi criado o Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)4. Tratava-se de um programa governamental
de crédito rural, destinado a financiar projetos individuais ou coletivos, que gerem renda aos
agricultores familiares e assentados da reforma agrária.
4 Criado pelo Decreto n. 1946/1996 (modificado, atualmente, pelo Decreto n. 3508/2000).
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A partir de então, a agricultura familiar recebeu destaque nas políticas públicas direcionadas ao
campo. No entanto, o principal interesse governamental tem sido adaptar o modo de produção
familiar aos anseios do mercado, que, atualmente, é o responsável por orientar os caminhos do
agronegócio.
Porém, sabe-se que o fortalecimento e o desenvolvimento da agricultura familiar para ser
alcançado requer a integração das políticas macroeconômica, agrícola e de desenvolvimento rural,
buscando aumentar a convergência entre os diversos níveis de intervenção do setor público.
Haja vista que o modo de produção familiar constitui uma maneira de exploração capaz de adaptar
e persistir em ambientes onde é visível o predomínio das práticas de viés capitalista. Pois,
caracteriza-se pelo entrelaçamento da família, produção e trabalho, não constituindo figura nova
no contexto social contemporâneo, apesar de lidarem com elementos tradicionais.
PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO - MARGINALIZAÇÃO DA
AGRICULTURA FAMILIAR DO CENÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO
As políticas públicas direcionadas ao campo, a partir da década de 60, foram conduzidas para a
transformação da propriedade agrária em um espaço de consumo e produção para o setor
industrial. O processo de urbanização, o crescimento do comércio exterior, as mudanças da
estrutura técnica do meio rural e o aumento dos investimentos financeiros foram algumas das
alterações que ocorreram nesse período.
No entanto, tais alterações não poderiam ocorrer somente com a orientação do mercado. Deveriam
estar concentradas nas mãos de uma entidade que tivesse poder para garantir a execução das
medidas e possíveis correções necessárias, bem como possuir poder
para conter as pressões e forçar decisões que atendam ao interesse de todos os envolvidos no
sistema produtivo (GONÇALVES NETO, 1997).
Assim, o Estado brasileiro constituiu-se como o grande condutor do processo de desenvolvimento
do país, sobre tudo através de suas ações de planejamento, execução e avaliação, tornando-se
agente ativo nas realizações da economia. Com sua presença maciça na economia nacional, as
ações do Estado passaram a ser o fio condutor do crescimento desejado.
Era necessário o desenvolvimento de todos os setores da economia para que o foco principal fosse
alcançado. O desenvolvimento e modernização da agricultura era um ponto crucial para o projeto
de industrialização e urbanização do país. Dessa maneira, coube ao setor agrícola fomentar as
bases do surto industrial de substituição de importações vivida pelo país, fornecendo em especial
capital e mão de obra excedente para tal crescimento (GONÇALVES NETO, 1997).
Outro ponto que cabe atenção é que nenhum planejamento conseguirá beneficiar igualmente todos
os envolvidos, sempre haverá determinado segmento que será preterido em relação a outro. Dessa
forma, devido à estrutura de poder social existente no país, a questão do privilégio deverá ser
levada em consideração na análise da aplicação e dos reais destinatários das políticas públicas
praticadas ao setor agropecuário, principalmente, a partir da década de 60.
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Assim, o objetivo do governo era atrelar o setor agrícola ao desenvolvimento econômico
brasileiro, não permitindo que venha atrapalhar o crescimento almejado. Ou seja, o setor agrícola
recebeu papel secundário no processo de desenvolvimento nacional. Os recursos direcionados ao
setor pretendiam possibilitar a integração da agricultura ao circuito industrial.
O processo de modernização da agricultura, empreendido a partir da década de 60, direcionou-se,
com destaque, para a produção de commodities. Tal decisão trouxe benefícios aos produtores de
latifúndios, impondo certo grau de especialização e tecnologia que provavelmente colaborou para
que as culturas tidas como de “subsistência” perdessem espaço para a produção direcionada para a
exportação, que atendiam os interesses do mercado mundial.
Esse modelo de desenvolvimento agrícola orientado, em suma, por condições econômicas deixa a
mercê os agricultores familiares, que dispõem de poucos fatores de produção (terra, mão de obra e
capital). Assim, por não conseguirem acompanhar a evolução da modernização, os agricultores
familiares acabaram se localizando nesse processo a margem dos benefícios existentes no período
para o desenvolvimento da agricultura.
A partir dos anos 80, notou-se a consolidação desse processo de modernização da agricultura
brasileira. Acreditava-se que para ter competitividade e sobreviver, sobretudo na produção de
commodities, era necessário adotar o novo ‘pacote’ tecnológico, bem como possuir uma área
mínima relativamente grande. Assim restava à agricultura familiar restritos nichos do mercado ou
se integrar a indústria agroalimentar.
Juntamente com isso, observou-se um aumento do número de ocupações rurais não agrícolas. Tal
dinâmica surge, principalmente, devido à dificuldade de recursos que a agricultura familiar
enfrentava para dar continuidade a suas atividades. Isso representou uma oportunidade para as
velhas estratégias de sobrevivência da produção familiar, que havia sido excluída do acesso à terra
e dos benefícios da política agrícola, dispensando parte dos movimentos migratórios temporários
para as grandes cidades (GUANZIROLI, 2001).
Os agricultores familiares que não se integram com a agroindústria e permaneceram no campo
obtiveram as seguintes alternativas: seguir para a fronteira agrícola, procurar sobreviver na área de
origem intensificando, quando possível, a produção no espaço disponível e/ou buscar
complementar a renda insuficiente por todo tipo de ocupações, agrícolas ou não agrícolas, fora da
unidade familiar (GUANZIROLI, 2001).
O relativo aumento das ocupações rurais não agrícolas fez com que se acreditasse que fossem
evidências de que a estrutura produtiva do setor agrícola brasileiro se aproximava daquela dos
países capitalistas desenvolvidos. Ou seja, prestou-se como justificativa intelectual para o fomento
de políticas que mantêm o status quo agropecuário do país, caracterizado por forte desigualdade
econômica, social, e elevados níveis de pobreza (BUAINAIN; ROMEIRO; GUANZIROLI, 2003).
No entanto, a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(PRONAF) foi uma resposta à conclusão de que de nada adiantaria um programa de reforma
agrária destinada a ampliar o número de produtores familiares se os existentes estavam saindo do
campo por falta de apoio (GUANZIROLI, 2001).
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Assim, em 1996, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) foi
criado objetivando atender as demandas pela formulação e a implantação de políticas de
desenvolvimento rural específicas para a agricultura brasileira. O programa visava o
fortalecimento da agricultura familiar, mediante apoio técnico e financeiro, para promover o
desenvolvimento rural sustentável.
Devido às inúmeras mudanças pelo qual passou desde seu surgimento, o PRONAF adquiriu, com
o tempo, relativa importância para a agricultura familiar brasileira, principalmente, a partir da
segunda metade da década de 1990.
No entanto, nota-se que o aumento do interesse pelo crescimento e modernização da agricultura
familiar tem um viés compensatório. As políticas públicas direcionadas para a agricultura familiar,
atualmente, buscam sua adaptação aos anseios do mercado, que, atualmente, é o responsável por
orientar os caminhos do agronegócio.
Entretanto, as políticas públicas para o setor não devem ser concebidas para reduzir os efeitos
danosos de estratégias e políticas macroeconômicas e setoriais, que não conduziram a um
desenvolvimento com equidade (BUAINAIN; ROMEIRO; GUANZIROLI, 2003). O
fortalecimento e o desenvolvimento da agricultura familiar para ser alcançado requer a integração
das políticas macroeconômica, agrícola e de desenvolvimento rural, de forma a reduzir os atritos e
aumentar a convergência entre os diversos níveis de intervenção do setor público (BUAINAIN;
ROMEIRO; GUANZIROLI, 2003).
Com o advento da Lei 11.326/06, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política
Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, o modelo familiar de
produção ganhou ainda mais espaço em diversas políticas públicas. Pode-se afirmar que tal
interesse governamental pelo setor está relacionado com a multifuncionalidade da agricultura
familiar, capaz de produzir alimentos e matérias-primas, bem como gerar empregos e desenvolver
processos produtivos ecologicamente equilibrados (OLALDE, 2004).

AGRICULTURA FAMILIAR – SUA MULTIFUNCIONALIDADE E SUA CAPACIDADE
DE ADAPTAÇÃO
Apesar desta exclusão da agricultura familiar desse processo de modernização do campo, tem-se
percebido que o modo de produção familiar constitui uma maneira de
exploração capaz de adaptar e persistir em ambientes onde é visível o predomínio das práticas de
viés capitalista.
Mesmo com a modernização do campo, chamado também de “revolução verde”, modelo agrícola
caracterizado pela associação de insumos químicos (adubos e agrotóxicos), mecânicos (tratores,
colheitadeiras mecânicas etc.) e biológicos (variedades melhoradas), a agricultura familiar
encontrou formas de se reproduzir no cenário agrário.
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Não se pode olvidar que, as políticas públicas de financiamento tiveram um importante papel na
modernização da agricultura e na produção agrícola. No entanto, provocaram algumas distorções
que refletiram diretamente no sistema social. Se por um lado, o crédito rural trouxe benefícios,
facilidades e inovações ao agricultor que tinha condições de adotá-lo, por outro causou
endividamentos que afetaram, também, os cofres públicos.
Além disso, segundo Juliana Santilli (2009), a homogeneização das práticas produtivas e a alta
“artificialização” dos ecossistemas agrícolas, uma das principais características da “revolução
verde”, reduziram (e, em muitos casos, eliminaram) a diversidade de espécies e variedades de
plantas cultivadas e de ecossistemas agrícolas existentes no planeta.
Com a “revolução verde”, a produção de alimentos passa a compor a formação do capital,
perdendo sua função originária que é a alimentação. Segundo Derani (2006), partindo dessa
lógica, o tempo da produção deve ser o tempo do mercado, bem como a forma de produção deve
buscar a melhor eficiência (ou seja, maior produtividade e maior lucro).
Também, deve ser destacado que os reais beneficiários das políticas públicas de desenvolvimento
do campo, a partir da década de 60, foram em sua grande parte os grandes produtores e os
empresários do setor industrial. Isso, pois, ambos possuíam estrutura financeira para tal. O
primeiro porque possuía ativo imobilizado e recursos para garantir o uso do crédito e o segundo,
por ser o fornecedor das inovações (máquinas e implementos agrícolas, insumos, etc.) para a
atividade agrícola (GONÇALVES NETO, 1997).
Atualmente, sabe-se que um dos principais problemas relacionados à agricultura familiar está
ligado ao fator financeiro. Inversamente a ideia de atraso e baixa produtividade que é vincula ao
modo de produção familiar, parte dessa agricultura maneja sistemas produtivos modernos que
utilizam intensivamente os insumos adquiridos no mercado (BUAINAIN; ROMEIRO;
GUANZIROLI, 2003).
Assim, a ausência de recursos (seja pela insuficiência de oferta de créditos ou por relações
contratuais nada vantajosas) causam restrições ao funcionamento desse modelo de produção
familiar moderno, mitigando a sua capacidade de manter-se competitiva em um
mercado cada vez mais agressivo e exigente (BUAINAIN; ROMEIRO; GUANZIROLI, 2003).
Entretanto, caracterizada pelo entrelaçamento da família, produção e trabalho, a agricultura
familiar possui características próprias, visíveis em sua atuação econômica e social. Para lidar com
as demandas do presente e do futuro que lhe são apresentadas, o agricultor familiar recorre aos
ensinamentos do passado, um saber tradicional, que pode ser transmitido aos seus filhos, sendo a
justificativa central das decisões tomadas no planejamento de suas atividades (WANDERLEY,
2001).
Não restam dúvidas que os sujeitos dessa agricultura familiar não constituem figuras novas no
contexto social contemporâneo, apesar de lidarem com elementos tradicionais, devendo-se adaptar
às condições modernas de produção, haja vista que estão inseridos no mercado moderno e,
também, são influenciados pela sociedade e pelo Estado (WANDERLEY, 2001).
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As transformações necessárias ao chamado agricultor familiar moderno não se caracterizam como
uma ruptura total e definitiva com seus valores e tradições anteriores, mas uma adaptação às novas
exigências da sociedade (WANDERLEY, 2001).
No entanto, vale ressaltar que para haja o bom desempenho da agricultura familiar é necessário
um conjunto amplo de condicionantes, que vão desde a disponibilidade de recursos, a inserção
socioeconômica, a localização geográfica, as oportunidades e a conjuntura econômica, as
instituições e valores culturais da família, do grupo social e até mesmo do país (BUAINAIN;
ROMEIRO; GUANZIROLI, 2003). Assim, a crescimento e consolidação da agricultura familiar
dependem de políticas e instrumentos que agreguem tais requisitos.
As políticas públicas direcionadas à agricultura familiar precisam buscar resultados em longo
prazo. Torna-se evidente a necessidade de uma série muito mais ampla e diversa de políticas, que
inclui desde o agrícola até educação (BUAINAIN; ROMEIRO; GUANZIROLI, 2003).
Enfim, o modo de produção familiar é fundamental para a segurança alimentar e nutricional,
através da maior diversidade de alimentos e da possibilidade de aprimoramento da relação
homem-alimento-sociedade, que vem sendo destruída pela modernidade. Além disso, gera
emprego e renda e possibilita o desenvolvimento local em bases sustentáveis e equitativas
(SANTILLI, 2009).

CONCLUSÃO
Tendo início, com destaque, na década de 60, o modelo de desenvolvimento agrícola, implantado
através das políticas governamentais para o setor, sem dúvidas excluiu o modo de produção
familiar da modernização que se instalava no meio agrário. E, com a consolidação deste modelo
de desenvolvimento (década de 80 em diante) cada vez mais a agricultura familiar vem tendo seu
crescimento tolhido e tendo que buscar maneiras para sobreviver neste cenário.
Em busca da sobrevivência, a agricultura familiar tem se adaptado ao processo de modernização
da maneira que consegue, haja vista sua deficiência no acesso aos principais fatores de produção
(terra, mão de obra e capital).
Diante deste cenário, em 1996, foi criado o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (PRONAF). Seu objetivo era de atender as demandas pela formulação e a implantação
de políticas de desenvolvimento rural específicas. Através da criação de um crédito rural destinado
ao modo de produção familiar, o PRONAF estava destinado a financiar projetos individuais ou
coletivos, que gerassem renda aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária.
Então, a partir deste momento, a agricultura familiar passou a receber destaque nas políticas
públicas direcionadas ao campo. No entanto, o principal interesse governamental tem sido adaptar
o modo de produção familiar aos anseios do mercado, que, atualmente, é o responsável por
orientar os caminhos do agronegócio.
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Percebe-se que, apesar do desejo de aprimoramento da agricultura familiar, há problemas quanto
aos meios e escopos que se pretende alcançar.
Caracterizada pelo entrelaçamento da família, produção e trabalho, a agricultura familiar não
constitui figura nova no contexto social contemporâneo, apesar de lidarem com elementos
tradicionais. No entanto, o desenvolvimento de seu modelo produtivo demanda diversos fatores
que vão desde a disponibilidade de recursos até valores culturais da família, do grupo social e até
mesmo do país.
Porém, as políticas públicas criadas para o setor não abarcam a amplitude desses requisitos.
Apesar da capacidade da agricultura familiar em se adaptar às novas exigências da sociedade, as
políticas públicas direcionadas ao setor precisam buscar resultados em longo prazo.
As políticas públicas para o setor não devem ser concebidas para reduzir os efeitos negativos
gerados por estratégias e políticas macroeconômicas e setoriais, que não conduziram a um
desenvolvimento com equidade no meio agrário. Torna-se evidente a necessidade de uma série
muito mais ampla e diversa de políticas, que inclui desde o agrícola até educação.
Não restam dúvidas que, essa política pública para o desenvolvimento e fortalecimento da
agricultura familiar ainda está em construção. Assim, adaptações contínuas deverão ser feitas.
Deve-se estimular um padrão de crescimento econômico com equidade social, em que a
multifuncionalidade da agricultura familiar, seja capaz de produzir alimentos e matérias-primas,
assim como gerar empregos e desenvolver processos produtivos ecologicamente equilibrados.
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O SISTEMA POLÍTICO E SUAS IRRESPONSABILIDADES SOBRE O CÁRCERE

Inys Kawane Lopes Barbosa - Aluna do primeiro período de Direito. (PUC-GO)

Resumo: este artigo foi elaborado com a finalidade de entender como funciona de fato o sistema
carcerário e qual a culpabilidade do governo em relação a situação deplorável que encontra-se o
presídio. A desestruturação do sistema penitenciário traz à tona o descrédito da prevenção e da
ressocialização do delinquente. De forma que o artigo apresenta fatos, argumentos e opiniões a
respeito de tal tema, a fim de constatar a problemática e sua respectiva solução. Explicitando
também no que tange o conhecimento de cidadania qual a sua significação na lei e sua real
aplicação. Analisa-se a face de um paradoxo, pois de um lado tem-se o aumento constante da
violência e de outro a superlotação dos presídios e sua ineficácia sob a perspectiva educativa da
prisão. Vários são os fatores que culminaram para que chegasse a este sistema precário, todavia o
abandono, a falta de investimento e o descaso do governo agravaram a situação do que agora
entende-se como caos. Como se não bastasse, o governo não cumpre a própria lei, no que
relaciona aos direitos humanos que todo cidadão possui ter. Desse modo serão apresentadas
diretrizes sobre o aspecto que compõe tal situação, expondo de forma qualitativa/interpretativista o
artigo científico exposto.
Palavras-chave: Presídio. Governo. Cidadania. Ressocialização. Descaso.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho visa delinear esclarecimentos aos leitores, a fim de entenderem como de
fato o governo lida com as necessidades da sociedade, afinal, reestabelecer a ordem e buscar
ressocializar o indivíduo é uma questão de puro cumprimento da lei, afinal, o cidadão cumpre seus
deveres para que então seus direitos sejam adquiridos. E a segurança é um dos direitos que todo
cidadão requer ter, e este é de responsabilidade do governo.
O objetivo central do artigo é expor o contexto do sistema prisional e habilitar seus
respectivos culpados. A fim de estabelecer soluções e mostrar ao leitor qual
é a verdadeira realidade carcerária, pois ainda se tem o folclore da forma de como os criminosos
residem nas cadeias.
Estabelecendo se a solução é mesmo privar o condenado da liberdade, a fim de esclarecer se
este sistema é realmente eficaz, mas caso não seja, demonstrar quais seriam as outras formas
cabíveis. Assim será abordado primeiramente sobre uma análise histórica, a fim de evidenciar
como se deu o surgimento dos primeiros presídios e como os mesmos encontram-se atualmente.
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Evidenciará também qual a forma de lidar do poder público e demonstrar como a sociedade encara
este problema.
2 HISTORICIDADE
2.1 Antiguidade Histórica
Tendo em razão o objetivo de especificar o surgimento da pena de prisão, estabelecerá
primeiramente o significado da expressão pena, que corresponde a violação de uma lei, quando
infringida tem por meio a privação ou castigo previsto por uma lei positiva para aquele que se
torne culpado de uma infração penal. É certo que a pena depende do contexto histórico em que se
insere uma sociedade.
Com o desenvolvimento das sociedades primitivas se têm a modificação de atribuições das
sanções penais. Visto que antigamente era o Princípio de Talião inserido no Código de
Hammurabi, apontado por alguns historiadores como a primeira forma que as sociedades
encontraram para estabelecer penas aos delitos, era exposto como comina a expressão: “olho por
olho, dente por dente”, neste período os delitos cometidos tinham como pena o mesmo sofrimento
que impuseram ao cometê-lo, tocante a danos físicos e não se tem uma individualização da pena,
pois a família de um respectivo criminoso também poderia sofrer as consequências dependendo do
crime cometido.
O contexto evidenciado no Brasil não era diferente, mesmo que em 1500 não houvesse mais o
Princípio de Talião, aqueles que residiam no país, os índios e por posterior os mestiços e
brasileiros, eram expostos a tratamentos semelhantes caso cometessem algum delito, pois a
expressão que foi citada no parágrafo anterior: “olho por olho, dente por dente”, contém na Bíblia,
mais
especificamente em Êxodo 21:24, pois com a “descoberta” do Brasil a Igreja Católica encontrou a
oportunidade de conquistar novos fiéis já que estava sofrendo um declínio na Europa com o
surgimento da Reforma Protestante, logo, quando os portugueses desceram na terra desconhecida
fincaram uma cruz. E deu-se por depois o intuito de catequisar os índios.
Aplicando então no Brasil, a inquisição, tortura, pena capital, entre outras que culminasse a
estabelecer danos físicos ao condenado.

2.2 O surgimento do Sistema Prisional
A prisão como pena da Idade Moderna é fruto de uma evolução das diversas influências
históricas, que se deve a decisivas transformações sociais.
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Formou a soberania da nação; e aquele que foi encarregado pelas lei do depósito das liberdades e
dos cuidados da administração foi proclamado o soberano do povo. Não bastava, porém, ter
formado esse depósito; era preciso protegê-lo contra as usurpações de cada particular, pois tal é a
tendência do homem para o despotismo, que ele procura sem cessar, não só retirar da massa
comum sua porção de liberdade, mas ainda usurpar a dos outros. Eram necessários meios sensíveis
e bastante poderosos para comprimir esse espírito despótico, que logo tornou a mergulhar a
sociedade no seu antigo caos. Esses meios foram as penas estabelecidas contra os infratores das
leis. (BONESANA, 1764).3
3 A citação não dispõe de número de página por ter sido colhida de um texto da internet.
Diponível
em:
<http://www.oab.org.br/editora/revista/revista_08/ebooks/dos_delitos_e_das_penas.pdf>
Sendo assim surge na metade do século XVIII com perspectiva iluminista de estabelecer um
tratamento menos agravante aos criminosos, a ideia de cárcere como sanção punitiva. Ao reformar
o Direito Penal em 1890 no Brasil estabelece esta forma de punição, a partir de então proibi ao
ordenamento jurídico a ideia de matar como pena a ser realizada. Constituindo também na própria
Constituição Federal a suspensão de pena de morte ou de qualquer outra forma que fira o sujeito
danosamente. “Objeto de las normas penales es la ‘conducta’
humana, esto es la actividad o passividad corporal del hombre sometida a la capacidad de
dirección final de la voluntad”. (WELZEL, apud CAPEZ, 2005, p. 3).
O Direito Penal começa então a empregar nas normas penais em razão de uma conduta,
estabelecida também por valores que uma sociedade está submetida. A punição deixa de ter como
fim o castigar, o de estabelecer danos físicos ao delinquente e passa a ter como finalidade a
reintegração do indivíduo, a reinserção social. A sanção adquire então a essência de educar.
Uma perspectiva que surgiu para melhorar tem por consequência hoje, ser melhorada. A
situação de ineficácia não é a forma que se insere o contexto de prisão, mas a forma que se
encontra. Com o descaso, a falta de investimento e o abandono do poder público o que surgiu para
ser mais generoso ao condenado, acaba se tornando sua própria mazela.
3 O SISTEMA PENITENCIÁRIO
Como ressocializar um indivíduo que nem tem seus direitos básicos garantidos? Afinal, a forma
deplorável que o presídio se encontra só indaga que os direitos humanos não são de fato
cumpridos pelo Estado. Como então querer exigir que um delinquente se configure um melhor
cidadão se dentro de um sistema que serve para educar só o degrine?
Conforme a Constituição Federativa do Brasil apresentada no artigo 3º:
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Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
IV- promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação.
Como realizar os deveres insertos nas leis, se nem os que a formulam as cumpre?
Se cada cidadão tem obrigações a cumprir para com a sociedade, a sociedade tem igualmente
obrigações a cumprir para com cada cidadão, pois a natureza de um contrato consiste em obrigar
igualmente as duas partes contratantes. Essa cadeia de obrigações mútuas, que desce do trono até à
cabana e que liga igualmente o maior e o menor dos membros da sociedade, tem como único fim o
interesse público, que consiste na observação das convenções úteis
à maioria. Violada uma dessas convenções, abre-se a porta à desordem (BONESANA,1764).4
4 A citação não dispõe de número de página por ter sido colhida de um texto da internet.
Disponível
em:
<http://www.oab.org.br/editora/revista/revista_08/ebooks/dos_delitos_e_das_penas.pdf>
O Brasil, encontra-se desordenado, afinal, os cidadãos não cumprem seus deveres para com a
sociedade e nem a mesma para com o cidadãos. Quando surgiu o Estado, este tinha e tem como
função, acatar as melhores formas para que a sociedade obtenha seus princípios fundamentais
garantidos (saúde, educação, lazer, transporte, segurança), a fim de estabelecer harmonia para com
os indivíduos que nela residem. Pois uma sociedade não pode subsistir sem um mínimo de
organização. Porém, a classe que elegeu-se para cuidar destes fins, não os fazem, mas exigem que
se cumpram os deveres de todo cidadão. Estruturas jurídicas, tecnicamente bem formuladas, se
mostram falidas, pois sua real aplicação não condiz da mesma forma que expressa na teoria.
[...] só há Direito verdadeiramente quando a consciência social o absorve, quando o ordenamento
é justo e equitativo. Se ninguém respeitar as regras jurídicas não há poder no mundo que consiga
ordenar a sociedade. (VENOSA,
Ao lado de tudo isso, ainda exige-se que o criminoso consiga se reestabelecer um cidadão justo
e ordenado socialmente, mesmo que o governo não cumpra sua função e a sociedade não exerça
seu papel. O sentimento individual e a corrupção imanente do Brasil só estabelece que
ingressamos em uma jornada incapaz de formular alguma moral, ou mesmo uma conduta ética.
Tem-se o direito mas falta-se, sua prática. Exige-se o básico, mas permeia o impossível.
“[...] És mãe gentil” e que mãe é esta? Que abandona seu filho, que o priva de uma educação de
qualidade, o permeia em uma profunda corrupção e um individualismo angustiante, o mantém
desprotegido, desamparado, escorchado de exigências e o exige bom senso e respeito? É esta mãe
que o hino nacional esconde, mas é ela que de fato se retrata.
O delinquente não torna-se inocente por subsidiar em um país desordenado, mas mostra que não
é o único culpado, que em meio a um crime se desdém de vários outros. Primeiro, o Estado que
não cumpre a própria lei, depois a sociedade que muitas das vezes se mostra vendada a tantas
hipocrisias e então surge o sujeito, que comete uma infração.
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O governo com tantas verbas recebidas referente ao sustento dos presídios, não as usa da devida
forma, muita das vezes tornam-se mais uns zero em suas contas bancárias no exterior. Como então
reeducar um condenado se ele não possui um sistema que o ajude em tal processo?
Pode-se, citar como exemplo, a rebelião que aconteceu nos presídios do Rio Grande do Norte
em março deste ano. Em que o governo decreta estado de calamidade, mas o que os presos
requerem são coisas simplórias, algo que o governo já deveria ter proporcionado. Como: uma
cama, telhado, uma reforma nos presídios quase destruídos, algo que os ajude a sobreviver, pois a
forma que vivem lá dentro é totalmente desumana.
O Brasil necessita de educação, pois só assim pode-se ter a esperança de que no futuro exista
governantes que consigam suprir, o que por lei nos é devido. Educação esta que daria rumos
diferentes a diversos delinquentes. Afinal, não existe país ordenado sem que nele haja educação de
qualidade. E a partir da educação se advém as outras diversas necessidades de uma sociedade;
segurança, saúde, transporte.
Não se diz porém que a culpa seja somente dos governantes, mas também da sociedade que
aceita a tantas promessas fajutas e se mantém ausente no que diz respeito a sua representação,
precisa-se de voz, voz esta que a muito tempo se mantém calada.
Logo, discute-se a precariedade do sistema carcerário brasileiro, que em determinado período
no Estado do Espírito Santo chegaram a ser utilizados contêineres como celas, pelo fato da
superlotação do presídio. E sem dúvida, os direitos humanos individuais de cada preso ali
abrigado não foram respeitados. Dessa forma, é como se assumíssemos os princípios das
sociedades antigas, em que os indivíduos condenados são tratados como meras “coisas”, afinal,
para parte de uma sociedade alienada eles não passam disso.
Ademais, o abandono do preso após sua condenação, por parte do Estado, é demasiada, pois o
que deve-se fazer não é somente se preocupar com que o
preso cumpra sua pena, mas que ao cumpri-la tenha a certeza de que não irá infringi-la novamente,
e que tenha o devido suporte para que consiga ingressar no mercado de trabalho. O desinteresse do
governo em meio a este caos, só dificulta a reeducação do preso.
4 CONCLUSÃO
Com tal exposto conclui-se que falta investimento e cumprimento da lei por parte do governo,
falta entendimento sob tal mazela por parte da sociedade. Deve-se repensar a forma de lidar com
tal sistema, afinal, são quase 500 mil presos no país, em um sistema penitenciário que só suporta
260 mil detentos.
Começar do zero não é mais possível, praticar o impossível em querer então mudar todos os
presos e querer como uma ideologia acabar com o crime, não é algo concreto, mas pensar em
modificar e exigir mudanças se aproxima mais do real. O que presisa-se é de possibilidades, de
gestão, de hipóteses para se pensar, e concretizar uma melhoria. Necessita-se que o governo
assuma tal cargo e cumpra sua função de atender a sociedade e cumprir a lei.
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Espera-se que não continuem nesta sequência de alto destruição, pois a única granada que os
atingi com toda a força, é a do individualismo. Colocam-se em um mundo onde dinheiro é mais
importante que o próprio indivíduo, onde as possibilidades são apenas para os que mais provém de
status. É totalmente ineficaz olhar para um sujeito delituoso como se a única solução fosse sua
morte. Tem-se que olhar da mesma forma que gostariam que os olhassem.
Deve-se então aplicar uma forma responsável, algo político-criminal, pois só contendo toda a
corrupção da alta pirâmide que irá conseguir conter todo aparato de uma base. A aplicação da pena
alternativa seria uma possível solução, pois a prisão deve ser apresentada como exceção, não
adianta impor sanções mais perigosas, menos benefícios, aumentar a quantidade de prisões, pois
não resolverá o problema. É exatamente isto que está levando o sistema prisional ao caos, pois
sabe-se que o problema deste sistema é ele próprio.
Pois as prisões não diminuem a taxa de criminalidade, não reeducam o delinquente, favorecem
a organização criminosa que ao saírem se juntam para cometer novos delitos, as condições dadas
aos detentos só o denigre condenando-os à reincidência, e fazem com que suas famílias caiam na
miséria, e ao ser tratado como criminoso aprende a agir com um.
Por isso, deve-se aplicar medidas políticas que valorizem o emprego, a moradia, a saúde, a
educação dos egressos, pois não há solução que não pratique políticas sociais capazes de construir
uma verdadeira democracia, que então oportunize aos detentos condições de vida para que não
cometam novamente delitos.
Todavia, diante desta realidade deve-se buscar alternativas que ao menos consigam amenizar o
problema da criminalidade, mas para isso deve-se mudar esta concepção e admitir o fracasso do
sistema prisional. Além de aplicar medidas responsáveis, exigindo que os governantes cumpram a
lei.
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Drogas e Sociedade: A América Latina frente à Política estadunidense de ‘Guerra às
Drogas’
Rosilene Rocha Socióloga – Doutoranda em Sociologia
Universidade Federal de Pernambuco/UFPE
rosilene.ufpe@gmail.com
Resumo: Este artigo versa sobre a histórica relação da sociedade com as drogas. A Política de
“Guerra às Drogas”, oriunda dos Estados Unidos e difundida para os diversos países do globo,
orienta a maneira como diferentes sociedades têm lidado com o consumo de determinadas drogas.
Importa destacar que a América Latina é a região que sofre de maneira mais contundente as
consequências sociais, políticas e econômicas dessa política estadunidense. São abordadas
questões referentes às percepções sociais sobre as ‘drogas’, as relações constituídas no âmbito do
mercado ilícito de tais substâncias de maneira que, oportunamente, serão retomadas informações
decorrentes da pesquisa1 sobre o “tráfico” de drogas realizada no Recôncavo da Bahia.
Paralelamente aos achados da referida pesquisa, apresenta-se uma literatura específica marcada
por distintas concepções no que tange às pesquisas sobre drogas, principalmente, nos casos onde
se destaca a associação entre drogas, violência e criminalidade. Aponta-se a necessidade de que
pesquisadores e demais profissionais que se debruçam sobre o tema se atenham às peculiaridades
de cada contexto sócio-histórico no qual o fenômeno do consumo de drogas é processado.
1Dissertação de Mestrado intitulada: “A dinâmica do crack em Cachoeira/BA: Da ‘guerra às
drogas’ ao processo de estigmatização”, defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais/PPGCS da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/UFRB em Maio de
2012.
Palavras-chaves: Drogas; Sociedade; violência.
______________________________________________________________
Drogas y Sociedad: América Latina y la política estadounidense de ‘guerra contra las
drogas'
Resumen: Este artículo versa sobre la relación histórica entre la sociedad y las drogas. La política
de "guerra contra las drogas", que viene de los Estados Unidos y se extendió a muchos países de
todo el mundo, guía la manera en que diferentes sociedades han tratado con el consumo de ciertas
sustancias. Vale la pena señalar que América Latina es la región que sufre de forma más agresiva
como las implicaciones sociales, políticas y económicas de dicha política de Estados Unidos. Las
cuestiones relativas a las percepciones sociales de las 'drogas' se abordan, las relaciones que se
establecen en el mercado ilícito de esas sustancias de manera que en su momento se reanudará la
información que surge de la investigación sobre el "tráfico" de drogas, celebrada en Bahía
Reconcavo. En paralelo con los resultados de esta investigación, se presenta una bibliografía
específica marcada por concepciones distintas en cuanto a la investigación de drogas, sobre todo
en casos en los que destaca la asociación entre las drogas, la violencia y el crimen. Señaló la
necesidad de que los investigadores y otros profesionales que se centran en el tema debe adherirse
a las peculiaridades de cada contexto socio-histórico en el que se procesa el fenómeno del
consumo de drogas.
Palabras claves: Drogas; Sociedad; la violência.
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I. Introdução
Apresenta-se aqui um trabalho que se debruça sobre alguns aspectos da histórica relação da
sociedade com as drogas, bem como, as percepções sociais construídas sobre tais substâncias. O
pano de fundo da discussão é a Política de “Guerra às Drogas”, que surgiu nos Estados Unidos
(sob alicerce religioso-moral) e foi difundida para os demais países do Globo. Sabe-se que a
ideologia da Política de “Guerra às Drogas” é o Proibicionismo através do qual os Estados Unidos
intervêm “por vias diplomáticas, econômicas e militarizadas em países da América Latina” como,
por exemplo, Bolívia, Colômbia, Brasil, dentre outros “como parte de sua geopolítica no
Continente”. Importa salientar que, “os EUA conduzem e controlam o direcionamento da política
global sobre as drogas, amparados em seu poderio econômico, bélico e por sua posição
hegemônica na política internacional”.2
2 A partir de Fraga (2007, p. 67), vide Referências Bibliográficas.
3Dissertação de Mestrado intitulada: “A dinâmica do crack em Cachoeira/BA: Da ‘guerra às
drogas’ ao processo de estigmatização”, defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais/PPGCS da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/UFRB em Maio de
2012.
Mencionam-se as relações constituídas no âmbito do mercado ilícito de drogas, sobretudo, no que
diz respeito às sociabilidades e demais interações sociais produzidas ‘em torno’ de um mercado
tão dinâmico, sustentado por regras e estratégias de funcionamento próprias e que é alvo de
constantes medidas de repressão. Serão retomadas discussões já apresentadas em trabalhos
anteriores e informações decorrentes da pesquisa3 realizada no Recôncavo da Bahia, onde se
analisou, sob viés sociológico, qual a configuração que o tráfico de drogas assumia naquela região,
especificamente em Cachoeira e cidades circunvizinhas. Neste trabalho, paralelamente aos
achados da referida pesquisa, apresenta-se uma literatura específica marcada por distintas
concepções no que tange às pesquisas sobre drogas, principalmente, nos casos onde se destaca a
associação entre drogas, violência e criminalidade.
Busca-se apontar (frente à imposição da ideologia de Guerra às Drogas no que tange ao controle
de minorias), a necessidade de que pesquisadores e demais profissionais que se debruçam sobre o
tema estejam atentos às peculiaridades de cada contexto sócio-histórico no qual o fenômeno do
consumo de drogas é processado. Acredita-se que esta postura permite compreender os
desdobramentos do consumo de drogas, maneira a fugir das generalizações, que consistem num
entrave para a elaboração de políticas/estratégias que permitam lidar com tais desdobramentos de
maneira exitosa. Além disso, permite minimizar desde a reprodução de estigmas imputados aos
usuários, até práticas desiguais da justiça e a disseminação de mitos sobre determinadas drogas
como, por exemplo, o crack.
Considerando-se os pilares da discussão aqui proposta, faz-se necessário salientar duas
considerações sobre as drogas. Em primeiro lugar, sabe-se que o termo “drogas” engloba uma
vasta quantidade de substâncias que variam desde alimentos e psicoativos até venenos e
medicamentos. Entretanto, percebe-se que muitas vezes, o termo "drogas" é utilizado para fazer
menção somente àquelas substâncias consideradas ilícitas, ou seja, aquelas que em determinado
momento e por razões específicas, passaram a ter sua produção e comercialização proibidas por
lei. Ressalta-se que a atual legislação antidrogas brasileira é a Lei 11.343/2006 que, de acordo com
o Art. 1º, institui o SISNAD/Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas4.
4
Ver
maiores
detalhes
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2006/lei/l11343.htm.
5 Vargas (2008); In.: Labate et al (2008, p. 54).
Nesses termos, discutir a questão das drogas no contexto desta sociedade, significa tratar da
partilha moral entre drogas de uso considerado ilícito e drogas de uso livre, tolerado e controlado5.
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É esta partilha legal que promove na sociedade níveis de tolerância distintos quanto ao consumo
de um ou outro tipo de droga. Provavelmente por razões dessa natureza, falar sobre drogas
consiste em tratar de um assunto por muitas vezes incômodo, e envolto em concepções sociais que
perpassam desde o questões de cunho moral, até mitos, rituais religiosos e legislações específicas.
Em segundo lugar, a história da humanidade é marcada pelo consumo de drogas (no sentido amplo
do termo). Conforme Nunes et. al (2010, p. 17) “seria uma hipocrisia falar e acreditar numa
sociedade sem drogas”. Além disso, o uso de drogas consiste, também, em maneiras de expressar
simbolicamente códigos sociais, afirma Vargas (2006, p. 601). Se, por um lado, as representações
sociais tendem a “demonizar” o consumo de algumas drogas, por outro, não se deve desconsiderar
o conjunto de valores cultuados por esta mesma sociedade, principalmente, vista sob o prisma de
uma sociedade de consumo.
A sociedade que repudia o consumo de algumas drogas é a mesma que se encontra pautada nos
padrões de um sistema econômico cuja lógica de consumismo tem o condão de transformar tudo
(ou quase) em mercadoria. Sociabilidades são promovidas em função desse consumo que passa a
ter lugar de destaque frente aos valores da sociedade moderna que se orienta pelo consumo
compulsivo de mercadorias em geral. Desse modo, convém destacar a seguinte indagação: Por que
as drogas ficariam isentas de se tornarem mercadorias cujo consumo e comercialização são
desejáveis?
Propõe-se, a partir da unidade de análise aqui apresentada, uma abordagem sociológica, de cunho
crítico, sobre a maneira como a sociedade tem lidado com determinadas drogas, segundo a
ideologia da política de drogas oriunda dos Estados Unidos, considerando-se as práticas
equivocadas, a disseminação de mitos sobre determinadas drogas e que ‘a América Latina está
entre as regiões que sofrem de maneira mais contundente as consequências econômicas e Sociais
da política estadunidense de Guerra às drogas’6. Tome o caso da onda de encarceramentos;
Demais medidas de repressão cujo impacto/vitimização extrapolam o âmbito e agentes sociais
diretamente envolvidos nas atividades ilícitas ligadas a determinadas drogas; a erradicação de
plantios nos países que mais sofreram esse tipo de ação: Colômbia, Bolívia, Peru e Equador.
6 Fraga (2007).
II. Drogas, sociedade e seus contextos
Conforme dito anteriormente, o consumo de drogas consiste numa prática que remonta os
primórdios da humanidade. Registra-se que em 2100 a.C. indícios de coca foram encontrados no
Equador. De 1200 a 1400 d.C. os incas utilizavam um óleo extraído das folhas de coca como
anestésico, inclusive, para realizar cirurgias no crânio. As folhas de coca, muitas vezes mascada,
permitia que os trabalhadores suportassem as duras condições de trabalho por até 48 horas
seguidas sem se alimentar. Não seria difícil compreender por que a “mama coca” passou a
assumir, sobretudo para os Incas, a relevância de "um rico presente acima do ouro e da prata".
De maneira semelhante, outras plantas que posteriormente seriam classificadas como ‘drogas’,
estiveram presentes nas práticas sociais em diferentes épocas. Tome o caso dos Ciitas, da Europa
Ocidental, que inebriavam-se com os vapores das folhas de maconha colocadas sobre as pedras
quentes na entrada de suas tendas. Nunes et, all (2010) destacam que o ópio e a morfina tiveram
ampla utilização na guerra civil americana; o álcool passou a ser utilizado pelos patrões para
contentar os empregados e aumentar a produtividade e a cocaína e heroína eram anunciadas em
jornais, caracterizando o glamour relacionado à 'loucura' das substâncias psicoativas e a maconha
e o LSD passam a ser cultuadas na década de 60 nos movimentos de ‘contracultura’.
A partir das grandes navegações, os europeus passaram a ter contato com um número diverso de
substâncias psicoativas, convertendo-as em produtos comerciais. O comércio para além de
qualquer prática cultural-religiosa, por exemplo, passa a provocar uma cadeia de impactos sociais
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decorrentes do consumo desses ‘novos produtos’, “tais como relatos de overdose, complicações
crônicas à saúde e o desmantelamento de hábitos sociais locais tradicionalmente instituídos”.
Vargas (2008) destaca, ainda que, no início do século XVII, surgem na Europa um novo grupo de
“alimentos de luxo” que ocasionam a queda do tráfico internacional de especiarias.
De extrema relevância para esta discussão é a contribuição de Carneiro (2009), que nos informa
sobre a chegada de uma planta, originária do Sudeste Asiático, cujas primeiras mudas foram
trazidas da Ilha da Madeira para o Brasil na expedição de Martin Afonso de Souza em 1533. A
referida planta que serviu de matéria-prima para a criação das “duas drogas mais emblemáticas da
era do mercado mundial, o açúcar e a aguardente” é a cana-de-açúcar.
Em 1906, foi promulgada nos Estados Unidos a “Food and Drug Act”, (Lei dos Alimentos e
Drogas) “que regulamentava normas sanitárias e de rotulagem de alimentos e drogas psicoativas
ou não, mas sequer chegava a restringir, muito menos a proibir, o mercado de psicoativos”, afirma
Rodrigues (2008, pp. 92-93). Além dos chamados ‘alimentos-droga’, os drug foods, como café,
chá, chocolate e açúcar surgiram, conforme Mintz (1986)7, o tabaco e, posteriormente, as bebidas
alcoólicas destiladas. Destaca-se, inclusive, que o açúcar consistia num alimento raro, cujo
consumo era prescrito por médicos e restrito aos segmentos sociais mais abastados. Com o passar
dos anos, surgem novas drogas como, por exemplo, as drogas medicamentosas e as não
medicamentosas, cuja produção aumentou significativamente a partir do século XX.
7 Apud, Vargas (2008), In: Labate et al. (2008), p. 47.
Essas substâncias ou fármacos revolucionaram a medicina ocidental. Analgésicos, antibióticos e
os anestésicos, que incrementaram a indústria das intervenções cirúrgicas passam a ser cada vez
mais utilizados. Exemplifica-se com o “uso terapêutico do ópio” que “ganhou força com a
introdução da morfina no início do século XIX”, segundo Vargas (2008, p. 47). O autor esclarece
que todas essas substâncias – medicamentosas ou não – são ‘matérias moleculares’. Assim, dos
alimentos aos fármacos, todas essas matérias moleculares são objetos “sócio-técnicos” que não
possuem diferenças intrínsecas, mas, que podem “ser distinguidas conforme as modalidades de
uso (matar, tratar, alimentar, por exemplo)”. Muitas dessas substâncias, sobretudo, as psicoativas
historicamente estão associadas a aspectos culturais utilizadas, também, em rituais religiosos.
Sabe-se que inúmeros medicamentos provocam efeitos nocivos ao organismo humano. As mortes
ocorridas nos hospitais – muitas vezes simplificadas na expressão ‘erro médico’ – demonstravam,
dentre outros fatores, a inabilidade dos profissionais na administração de muitas dessas
substâncias e trouxeram à tona a preocupação com a segurança dos fármacos, destaca Vargas
(2008, p. 52).
Os fatores relacionados aos erros médicos ou às consequências da má administração de
medicamentos não consistem na causa do proibicionismo. Este, teve origem nos Estados Unidos, a
partir de movimentos que clamavam pelo fim da comercialização do álcool, culminado na
chamada Lei Seca, conforme será tratado adiante. No entanto, não se deve desconsiderar o
histórico de efeitos colaterais decorrentes da utilização das novas substâncias (medicamentosas ou
não), que indicava a necessidade de controle da produção e comercialização das mesmas.
São criadas medidas preventivas e de intervenção, identificadas pela expressão ‘políticas
públicas’, destinadas a ‘sanar’ os efeitos indesejáveis decorrentes do consumo de substâncias
psicoativas. Conforme Ribeiro e Ribeiro (2005, p. 03), algumas “políticas públicas de drogas
surgiram para equacionar a nova realidade oriunda do consumo de substâncias psicoativas
dentro do contexto sócio-cultural das nações ocidentais”. Ainda segundo esses autores, é de
fundamental importância destacar que uma política pública está amparada por uma ideologia
dominante. Esta irá propor a liberação, a proibição, a manutenção ou a alteração de alguma coisa.
No caso da atual ‘política de drogas’, a ideologia que prevalece é a do proibicionismo, segundo a
qual, a proibição é vista como a melhor maneira para lidar com o fenômeno do consumo de drogas
(direcionando-se sempre a determinados tipos de drogas).
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Essa preocupação com a segurança dos medicamentos é relativamente recente. Segundo Vargas
(2008, p. 54), a adoção de “Medidas visando o controle ou proibição pura e simples de algumas
substâncias que hoje denominamos drogas não são procedimentos recentes”. Porém, é recente o
fato se restringir a categoria ‘drogas’ às substâncias psicoativas – não medicamentosas, além de
considerar como problemáticas as modalidades de uso de um grupo específico de substâncias.
III. Das percepções sociais: mitos, estigmas e aspectos morais em foco
As percepções sociais sobre as drogas emergem, dentre outras fontes, de muitas informações que
são difundidas pelos veículos de comunicação em massa. Não descartando os discursos de
políticos, dos representantes das instituições de segurança pública e de pesquisadores da área,
convém ressaltar que muitas informações difundidas por tais veículos têm o condão de dar
visibilidade até mesmo para ações pontuais, de cunho residual na sociedade. Em outras palavras,
aquelas práticas que são de caráter histórico na sociedade como, por exemplo, o fato de consumir
determinadas substâncias, podem ser noticiadas como fenômenos de proporções epidêmicas na
sociedade.
Tais informações conseguem disseminar preconceitos, criar estigmas, sustentar e reproduzir mitos,
tanto sobre as drogas quanto sobre determinados perfis de usuários que as consomem. Os
indivíduos vão reproduzindo isso por intermédio de suas ações sociais. A dinâmica social é
alimentada pelas práticas sociais e a ação de usar determinado tipo de droga termina por
estabelecer ‘diálogo’ com a ação do não-usuário (ação de criminalizar, de marginalizar, de se opor
a esse uso ou ser favorável, etc). São as práticas sociais desses agentes “portadores de
relatividades significativas”, que terminam por produzir seres sociais ao longo da história.
Muitas substâncias, hoje sintetizadas na expressão “drogas ilícitas” e que hoje são criminalizadas,
nem sempre o foram. Muitos compostos à base de ópio e cocaína eram livremente comercializados
durante o século XIX, e o uso recreativo dessas substâncias ocorria com certa liberdade em bares,
salões e reuniões sociais, conforme Ribeiro e Ribeiro (2005). “Há cerca de um século
praticamente nenhuma droga, de uso não medicamentoso ou não, era objeto de controle quanto
mais sujeito á criminalização”, destaca Vargas (2008). Entretanto,
(...) ao longo do século XX, praticamente todos os países do mundo viriam a implementar políticas
mais ou menos repressivas em torno do uso de certas drogas. Exceções à parte, tais políticas
caracterizaram-se pela criminalização da produção, do tráfico e do uso de substâncias
consideradas drogas de uso ilícito. Vargas (2008, p. 03). A partir da década de 1960, a ONU/
Organização das Nações Unidas patrocinou alguns encontros que culminaram na sistematização
de um conjunto de regras que visavam padronizar o tratamento aos psicoativos, de acordo com
McAllister (2000). A partir desses encontros e desse empenho em torno das drogas psicoativas,
surge o que Rodrigues (2008) sintetiza na expressão “fórmula comum”, que diz respeito ao
proibicionismo e ressalta, ainda, que “antes de ser uma doutrina legal para tratar a ‘questão das
drogas’, o proibicionismo é uma prática moral e política que defende que o Estado deve, por meio
de leis próprias, proibir determinadas substâncias e reprimir seu consumo e comercialização,
Escohotado (1996)”.
Percebe-se que, da maconha utilizada em cerimônias religiosas desde a antiguidade, até os
medicamentos, bebidas alcoólicas e outros tipos de drogas que possam ser coletivamente
consumidos, o conjunto de concepções que circundam a questão das drogas deita raízes no
processo de construção, reprodução e legitimação social das regras, disseminação de mitos e
estigmatização de determinados perfis de usuários. Destaca-se, nesse processo, os reflexos dos
valores e do aspecto moral. No que tange a essa disseminação de mitos e informações
equivocadas, exemplifica-se com os estudos realizados em países como Estados Unidos e
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Inglaterra, que possibilitarias dizer que muito se discute e pouco se conhece sobre determinadas
drogas, como é o caso do crack.
Ao apresentar os mitos produzidos sobre o crack no contexto de seu surgimento, a proposta de
Reinarmam & Levine (2002), através da analogia do retrovisor [que será retomada a seguir], é
justamente mostrar as incoerências (e injustiças) cometidas pela legislação estadunidense naquela
época e que se perpetuam até hoje. Tal qual a paisagem que fica para trás no retrovisor dos
automóveis, o fato de atentar para as pífias ações dos Estados Unidos direcionadas às drogas nas
últimas décadas, seria possível lidar com o fenômeno aqui tratado (consumo de drogas) adotando
uma postura mais sensata e eficaz.
Considerando-se os reflexos da política de guerra às drogas, os mitos produzidos naquele
contexto parecem, agora, se expandir diante dos ‘olhos’ repletos de moralidade no cenário
brasileiro, onde não é difícil encontrar manchetes de jornais, revistas e/ou notícias online
afirmando que o consumo de crack no país atingiu proporções epidêmicas. Sabe-se que o crack
encontra-se no foco de muitas manchetes de jornal, discursos políticos, campanhas nacionais
educativas, além de medidas políticas de algumas Secretarias de Segurança Pública no Brasil.
Questiona-se em que medida a criação dessas políticas está amparada em análises de cada
caso/contexto/realidade ou se limitam a informações generalizantes sobre a droga em questão.
Na ultima década, intensificaram-se as campanhas de combate ao crack, sobretudo no ano de
2010, quando foi criado o Plano Nacional de Combate ao Crack, de iniciativa do Governo Federal.
Ocorre que algumas dessas campanhas, lançadas nacionalmente, acrescidas da repercussão que o
crack alcança na mídia, não costumam fazer menção às estratégias de revenção e medidas de
tratamento e assistência para aqueles usuários em fase de uso compulsivo. Além disso, alguns
programas não costumam diferenciar o usuário regular do usuário compulsivo, que consiste em
diferentes níveis de um mesmo processo: o consumo.
Entende-se que a política de guerra às drogas estadunidense, imposta aos demais países do
mundo, termina por ofuscar os reais desdobramentos que o consumo de crack ou quaisquer outras
drogas possam ter em determinados contextos sociais. Trata-se de uma política ineficaz no que
tange a redução do consumo de drogas, conforme ressaltam ícones da literatura específica a
seguir.
Fraga (2007) reforça que essa ineficaz política, está “fundamentada numa austera moral
religiosa” “que ambicionava afastar a população do convívio com as drogas”, além disso, o fim ao
qual se destina é o “controle social de minorias”. Além disso, a política de Guerra às Drogas é
“um dos principais alicerces de sustentação da geopolítica estadunidense para a implementação de
programas militares em países vistos como produtores de drogas”.

IV. Se Drogas, então, violência e criminalidade?8
8 Aludindo-se à formula “Se x, então y”.
A literatura específica é marcada por distintas concepções no que tange às pesquisas sobre drogas,
principalmente, nos casos onde se faz associação entre determinadas drogas com violência e
criminalidade. Destaca-se, doravante, alguns desses estudos, tomado como exemplo o caso do
crack, droga que surgiu nos Estados Unidos, no final de década de 1970. Reinarmam & Levine
(2002), destacam a maneira como a difusão de 5 mitos9 relacionados ao crack influenciaram
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políticas equivocadas, impregnadas de práticas desiguais da justiça, atitudes racistas e ondas de
encarceramento nos Estados Unidos, a partir da década de 1970. Hartley & Miller (2010), se
debruçam sobre as representações que a mídia faz de algumas drogas, dentre elas o crack,
promovendo o chamado “pânico moral”, como ocorreu no EUA na década de 1980, quando o
crack era apontado como socialmente ameaçador e induzidor do crime.
9 Reinarmam & Levine (2002). Mito 1: O crack é uma droga diferente do que a cocaína; Mito 2:
O crack é instantaneamente e inevitavelmente viciante; Mito 3: O crack expandiu para todos os
setores da sociedade; Mito 4: O crack gera crime e violência; Mito 5: O uso de crack durante a
gravidez produz ‘crack baby’,(...) uma subclasse biológica. No original: “Myth 1: Crack Is a
Different Drug Than Cocaine”, (p. 184); “Myth 2: Crack Is Instantly and Inevitably Addicting”,
(p. 185); “Myth 3: Crack Spread to All Sectors of Society”, (p. 186); “Myth 4: Crack Causes
Crime and Violence”, (p.189); “Myth 5: Crack Use During Pregnancy Produces Crack Babies”,
“… a biological underclass”, (pp.191-92). 10 Apud, Leigey & Bachman (2007), p. 341.
Para considerar o motivo de haver tanta preocupação com o consumo de crack se faz necessário
reconhecer que se trata de uma droga demonizada desde o final da década de 1980, ressaltam
Harwick & Kershaw (2003). Estas autoras esclarecem que o uso de crack se tornou muito
difundido em toda a América, especialmente, nos subúrbios pobres da classe trabalhadora de
muitas cidades (inclusive como mecanismo para suportar as extensas jornadas de trabalho). Desde
então, percebe-se a difusão de informações que fazem associações direta entre crack e crimes
violentos.
Leigey & Bachman (2007), mostram o empenho do Congresso estadunidense para aumentar a
duração das penas relativas ao porte e uso de substâncias ilícitas, principalmente, o crack entre
1986 e 1988. Perceberam que os usuários de crack tinham maior probabilidade de serem
encarcerados por delitos violentos do que os usuários de cocaína, que tinham um perfil diferente.
Ruggiero (2000), chama a atenção para a maneira como as drogas são, costumeiramente, vistas
como senhas para a criminalidade e violência. Ao apresentar os argumentos tanto de proibicionista
quanto de legalizadores o autor destaca que a concepção que se tem das drogas pode causar
distanciamento social para os usuários (reduzindo suas interações sociais), sobretudo, quando são
consideradas como portal de acesso automático para o chamado ‘mundo do crime’.
Fagan & Chin (1991) 10, por exemplo, descobriram que os usuários de crack de sua amostra na
cidade de Nova York, já estavam envolvidos com a criminalidade e violência, antes de se
tornarem usuários dessa droga. Esta tendência também esteve presente na vida dos usuários de
crack do Reino Unido conforme Allen (2005), onde a grande maioria dos usuários de crack e
usuários de heroína informaram que sua participação no primeiro crime ocorreu pelo menos três
anos antes da primeira utilização destas drogas.
No estudo realizado por Bingham Dai (1937)11, percebeu-se que os usuários de drogas pouco
recorrem aos crimes violentos em suas práticas, mesmo nas criminosas. No Brasil, de maneira
semelhante, Grillo (2008), buscou compreender o modo como operam as redes do tráfico do
“morro” e da “pista”, ressaltando “o papel das diferentes relações com o território e as dinâmicas
organizacionais e hierárquicas distintas na produção dos modos violentos ou normalizados de
sociabilidade encontrados no mercado ilegal de drogas”.
11 Apud Goldstein (1985).
Enquanto se atribuía ao tráfico de drogas um caráter ‘violento’, sobretudo, entre as aglomerações
urbanas de baixa renda do Rio de Janeiro, ou seja, a chamada “sociabilidade violenta” dessas
relações, a autora procura evidenciar “o potencial inovador da contínua reconfiguração das
práticas no mercado ilegal de drogas”. Destacando-se o que a autora denomina de “sociabilidade
normalizada”, como característica observada no chamado “tráfico de pista”, em que não há
emprego de violência física entre os agentes sociais envolvidos.
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Por outro lado, alguns estudos apontam as drogas como sendo fatores causais da violência e da
criminalidade. Blumstein (1995) analisou os aspectos empíricos relativos às mudanças nos
padrões de crime em Nova York no período de 1965 a 1995 e percebeu que houve aumento na
criminalidade a partir de 1985, com destaque para assaltos, roubos, furtos assassinatos e
homicídios, atribuindo esse aumento ao mercado de drogas, ao recrutamento de jovens pela
indústria das drogas e aos usuários ou traficantes.
Goldstein (1985), defende que o uso e o tráfico de drogas constituem fatores causais da violência.
A relação drogas-violência se daria de três formas: 1)Violência Psicofarmacológica – na qual
‘alguns indivíduos, como resultado de curto ou longo prazo da ingestão de substâncias específicas,
podem se tornar mais excitados, irracionais e podem apresentar comportamento violento’; 2)
Modelo economicamente compulsivo – em que ‘alguns usuários de drogas se envolvem em crimes
violentos economicamente orientados, por exemplo, roubo, assalto a fim de apoiar o caro uso de
drogas’. A terceira forma é a Violência sistêmica – onde ele argumenta que ‘a violência é
intrínseca ao envolvimento com qualquer substância ilícita. Violência sistêmica refere-se aos
padrões tradicionalmente agressivos de interação dentro do sistema de distribuição e uso de
drogas’. O autor exemplifica com as ‘disputas por território entre traficantes rivais’, ‘eliminação
de informantes’, ‘punição pela venda de drogas adulteradas’, ‘punições por não pagar dívidas’,
etc.
Segundo Sapori, Sena e Silva (2010), o crack apresenta “características singulares” capazes de
promover violência sistêmica. Os autores argumentam que a instabilidade do mercado de crack
favorece a participação de pequenos empreendedores, ou seja, os chamados “hiperlinks que são
referências de uma rede de comercialização de drogas”12. Além disso, apontam que por ser o
crack, uma droga cujo processo de fabricação é simples, é possível que: “muitos indivíduos
relativamente empobrecidos, com poucas opções na economia formal, acabam por se inserir
nesse mercado ilícito, transformando-se em comerciantes de pequena escala (...) São pequenos
comerciantes em um mercado pautado por constantes disputas e conseqüente violência”13.
12 Ibidem, p. 54.
13 Sapori, Sena e Silva (2010), p. 42.
O debate em torno da associação entre crack e outras drogas versus violência e criminalidade
parece distante de um consenso. Entretanto, conforme Escohotado (1998b, p. 85), "conviene
recordar el número de actos salvajes que se cometen bajo la influenzia del alcohol, o los suicidios
propiciados por sedantes y somniferos". Ao incrementar o processo de estigmatização acerca de
determinadas drogas e aos seus usuários, a sociedade parece desconsiderar os atos truculentos
cometidos por indivíduos sob influência de drogas consideradas lícitas como o álcool e
medicamentos, por exemplo.
As pesquisas relacionadas ao tema dividem opiniões tanto no que diz respeito aos efeitos e
malefícios de determinadas drogas no organismo humano quanto à associação direta entre drogas
com a violência e criminalidade. Importa ressaltar que outras drogas foram criminalizadas em
contextos anteriores. O ópio, por exemplo, consumido outrora sem maiores restrições, passou a ser
alvo das medidas de controle impostas pelos Estados Unidos, que se colocaram como um “forte
aliado” da China, após as Guerras do Ópio.
Com ralação à criminalização da cocaína, Zaluar (1999, p. 106) ressalta o seguinte: “não por
acaso, o mal deriva de um produto da América indígena – a coca, planta de uso medicinal
milenar e controlada na população andina, que transformou-se em mercadoria vendida
ilegalmente (...)”. Com a maconha, os procedimentos foram semelhantes. Conforme MacRae e
Simões (2000), por volta de 1930, quando os Estados Unidos intensificaram a campanha de
erradicação da maconha, apareceram aqui no Brasil estudos médicos empenhados em difundir a
idéia de que a maconha apresentava efeitos catastróficos à saúde humana. Fazia-se menção ao uso
da erva enquanto sendo um “vício” herdado dos negros.
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Considerando-se que as posturas políticas se inclinam muito mais aos perfis étnico, social e
econômico dos usuários, não é muito difícil, conforme destaca Siqueira (2010, p. 68), é possível
perceber certa naturalização da “vinculação do tema das drogas com o crime, o tráfico, o delito e
a necessidade de punição”. Sabe-se que a difusão de mitos tem o condão de influenciar as
representações sociais relacionadas ao consumo de substâncias consideradas ilícitas, além das
políticas públicas e sociais direcionadas às drogas em geral.
Enquanto a mídia e a retórica política promovia alarde social sobre a epidemia de crack nos
Estados Unidos, muitas pesquisas realizadas posteriormente apontaram que o crack nunca atingiu
proporções de epidemia naquele país, segundo Leigey & Bachman (2007). Entende-se, por fim,
que há uma diferença significativa entre 1) Admitir a possibilidade de que atos
violentos/criminosos possam ser cometidos por usuários sob efeito de algum psicoativo; e 2)
Estabelecer uma relação diretamente causal entre crack versus violência e criminalidade.
Outro ponto a ser considerado nessa associação direta, diz respeito aos efeitos adversos da Política
estadunidense de Guerra às Drogas, haja vista que, além das críticas à sua ineficiência e ao seu
alto custo, Fraga (2007, p. 69) destaca que essa política “somente aumentou a violência,
incrementou o tráfico de drogas e de armas e tornou o crime ligado às drogas uma economia
ilícita forte, com presença significativa no setor financeiro e em outros setores da economia
mundial, fruto da ‘lavagem’ de dinheiro”.
Na pesquisa que alicerçou a dissertação de mestrado aqui mencionada, as informações fornecidas
pelo campo evidenciaram que a dinâmica do mercado e consumo de crack na realidade de
Cachoeira/BA se manifesta através de um mercado ativo e lucrativo, que existe há mais de 17 anos
e que, surpreendentemente, não apresenta a configuração comumente difundida pela literatura
específica e/ou pelos veículos de comunicação em massa, em que o tráfico de drogas promove
alarmantes índices de violência e criminalidade em virtude, também, de conflitos armados
decorrentes de disputas entre gangues/grupos rivais, por exemplo. Importa ressaltar que este foi
um dos aspectos mais surpreendentes da pesquisa supracitada.
Não se desconsiderou, entretanto, a possibilidade de que tais conflitos venham a surgir, como
sucede aos (des)arranjos característicos do tráfico de drogas em alguns contextos. Entende-se que
o tráfico de drogas consiste numa atividade dinâmica, complexa e que apresenta lógicas próprias
segundo suas estratégias de funcionamento, principalmente, nos casos envolvendo denúncias de
terneiros, dívidas não pagas ou mesmo alterações de mercado agravadas pela política de repressão
fundamentada na ideologia da “guerra às drogas”.
Os resultados encontrados ora se aproximavam ora se distanciavam daqueles apontados por
pesquisas realizadas tanto no Brasil quanto em outros países. Observou-se um mercado
comandado por jovens com idades entre 17 e 21 anos de idade que é alimentado por um variado
perfil de usuários, cuja faixa etária variou de 26 a 43 anos de idade. O crack é uma “mercadoria”
de alta demanda na cidade, chegando a ser a droga mais vendida conforme relatam alguns
“traficantes” entrevistados. Trata-se de uma droga, majoritariamente, consumida e vendida por
homens, registrando-se a presença de crianças em sua comercialização, principalmente, nos
esquemas de repasse e distribuição de drogas na cidade.
O consumo de crack na realidade pesquisada é uma prática predominantemente individual,
evidenciando um padrão de consumo bem diferente daquele representado, por exemplo, pelas
‘emblemáticas’ imagens das crackolândias das grandes cidades (tome o caso de São Paulo e Rio
de Janeiro), difundias pela mídia. Embora existam alguns pontos apontados como locais utilizados
pelos usuários para consumir crack, essa prática ocorre (na grande maioria das vezes) à noite ou de
madrugada, longe dos olhos dos transeuntes. Alguns usuários se encontram nesses espaços,
compram a pedra ou se recolhem em algum canto por alí, fumam a pedra e saem em seguida. De
maneira que não há concentração permanente de usuários de crack.
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Quanto ao fato de não haver registro nem relatos de conflitos armados decorrentes de disputas
entre grupos/traficantes por pontos de venda de drogas, atribuiu-se a esta peculiaridade do
mercado de drogas cachoeirano, a consistência dos laços de confiança típicos de uma cidade com
pouco mais de 32 mil habitantes, onde todos se conhecem e onde famílias criaram seus filhos
juntas por gerações seguidas. Acredita-se que são exatamente esses laços, aqui qualificados de
“solidariedade mecânica”14, perpassados por essa relação de proximidade e confiança entre os
moradores da cidade, que tornam possível a intervenção de mães, pais e demais parentes dos
usuários de crack e/ou outras drogas, junto aos ‘traficantes’ (outrora crianças que viram crescer),
na devolução dos objetos receptados. Essas questões integram o rico conjunto de informações que
o campo forneceu segundo os propósitos daquela pesquisa, em que não se sustenta a associação
direta entre drogas-violência e criminalidade.
14 Nos moldes de durkheimianos. A partir de Durkheim (2007).
15 “Leia mais sobre esse assunto em http://oglobo.globo.com/sociedade/conte-algo-que-naosei/carl-hart-neurocientista-americano-as-pesquisas-nao-falam-que-importa12431549#ixzz3Lny1B6hU © 1996 - 2014. Todos direitos reservados a Infoglobo Comunicação e
Participações S.A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou
redistribuído sem autorização”.
Admite-se a possibilidade de que venha a surgir conflitos em função da dinâmica do mercado e
dos desdobramentos do consumo, seja de crack ou quaisquer outras drogas consideradas ilícitas.
Entretanto, considerando-se os achados da pesquisa supracitada e as especificidades de cada
contexto social no qual se manifesta o consumo de drogas, a fórmula que intitula este tópico
ficaria “se drogas, não necessariamente violência e criminalidade”.
Recentemente, durante entrevista, para “O Globo”15, Carl Hart esclarece que “A nicotina, que é
legal, é a droga mais danosa ao cérebro se consumida em pequenas quantidades. Com apenas
15mg é possível haver danos. Já se alguém usar 15mg de cocaína, crack ou heroína vai só ficar
high, só ficar doidão”. Além disso, considerando-se o fato de que, no Brasil, nos últimos anos
“muitos crimes são associados ao consumo de drogas como o crack”. A esse respeito o
neurocientista responde que “Poucos usuários cometem crimes, e eles já os cometiam ou os
cometeriam, mesmo sem o consumo de drogas. A culpa é da pessoa, e não da droga”.
Esse trecho da entrevista acima mencionada ilustra uma questão que merece destaque no que se
refere ao uso da expressão “drogas” como fonte e causa de violência e criminalidade. O problema
não é a afirmação em, si, desde que ela esteja fundamentada. O agravante é a reprodução
desenfreada e veiculação irresponsável de informações equivocadas sobre determinados
fenômenos. Não causa surpresa que muitas instituições de Segurança Pública ancorem suas
“velhas” explicações para os índices de violência e criminalidade em expressões como “tráfico de
drogas”, “epidemia de crack”, dentre outras. Conforme destaca Marcelo Ribeiro, há uma
diferenciação entre epidemia e endemia. No caso das drogas, especificamente no caso do crack,
quando se ouve dizer que o Brasil ou determinada região do país está vivenciando uma “epidemia
de crack”, ao comparar os números, percebe-se que na verdade seria mais prudente e coerente
falar em endemia, já que os números e/ou estatísticas relacionadas ao consumo estão estagnadas e
não em crescente aumento.
Há uma discrepante diferenciação na aceitabilidade social para as drogas lícitas em comparação
com as ilícitas. Embora o crack seja apontado como a “locomotiva” da violência e criminalidade
em discursos diversos e slogans de campanhas país afora, o que se percebeu na realidade estudada
foi que as ocorrências mais registradas pela PM, a saber, acidente de trânsito e agressão física,
estão muito mais relacionadas ao consumo de uma drogas lícitas, o álcool do que ao crack.
Não se pretende, contudo, desconsiderar quaisquer atos violentos e/ou crimes praticados por
usuários de crack ou outras drogas, porém, é de fundamental importância esclarecer o seguinte: do
destaque que o crack assume na mídia, às campanhas políticas e representações sociais
	
  

313	
  

III	
  Encuentro	
  de	
  las	
  Ciencias	
  Humanas	
  y	
  Tecnológicas	
  para	
  la	
  integración	
  de	
  la	
  
América	
  Latina	
  y	
  el	
  Caribe	
  Internacional	
  del	
  Conocimiento:	
  Diálogos	
  en	
  Nuestra	
  América	
  

direcionadas e feitas sobre ele, é possível que o crack esteja sendo tratado, na realidade brasileira,
com base na disseminação de mitos e informações equivocadas, assim como aconteceu no
contexto estadunidense da década de 198016.
16 Conforme destacado por Reinarman & Levine (2002); Hartley & Miller (2010).
V. Considerações Finais
Historicamente, percebe-se que a elaboração de estratégias de intervenção, bem como, a criação
de leis específicas, está entre as inúmeras tentativas de lidar com os desdobramentos sociais do
fenômeno em questão. É de fundamental importância que os profissionais que se debruçam sobre
a dinâmica do consumo de “drogas” na sociedade contemporânea (frente às suas distintas
perspectivas analíticas), considerem os desdobramentos desse fenômeno nos diferentes contextos
sociais, culturais, políticos e econômicos. No âmbito das percepções sociais, destaca-e o papel
dos veículos de comunicação em massa haja vista que, muitas vezes, a forma como costumam
tratar o crack em suas manchetes não desperta nas pessoas outro sentimento que não seja o de
repúdio e aversão aos usuários. Essa postura da mídia figura como uma lupa, que tem o condão de
hiperbolizar as dimensões do fenômeno, fazendo com que uma questão residual se equipare a uma
epidemia, promovendo alarde social. Entende-se que isso prejudica a elaboração de medidas
estratégias e eficazes para lidar com o fenômeno de maneira exitosa. A histórica relação da
sociedade com as drogas, seja para fins de cura, alimentação ou sociabilidades e que passou a ser
alvo de políticas públicas a partir do século XX, evidencia que o fato de existir uma lei proibindo
não impedirá que o consumo seja processado.
Sejam os resultados encontrados na realidade cachoeirana sejam os estudos que se debruçam
sobre outras realidades da América Latina, deixam transparecer que as características produzidas
pelo mercado e consumo de drogas estão intimamente relacionadas às especificidades do contexto
social no qual se manifestam. Dessa maneira, entende-se que a dinâmica do mercado, bem como,
os desdobramentos do consumo seja de crack ou de outras drogas ilícitas, sobretudo na realidade
pesquisada, nem sempre está perpassada por atos de violência e criminalidade.
Convém destacar que antes de se considerar o “problema do crack (outras drogas) na sociedade”,
há que se considerar o problema da sociedade ao lidar com o crack e com as drogas de maneira
geral haja vista que: 1) os fenômenos são moldados segundo as construções sociais direcionadas a
eles; 2) Estamos submetidos a uma Política Mundial que declara Guerra através das drogas e
incide de maneira seletiva, principalmente, em determinados países da América Latina.
No Brasil, a última década foi marcada pelo surgimento de inúmeras políticas e,
consequentemente, campanhas voltadas para a repressão ao crack. Considerando-se o destaque
dado ao crack pelos veículos de comunicação em massa, as campanhas políticas e as
representações sociais direcionadas e feitas sobre esta droga, é possível que o crack esteja sendo
tratado, na realidade brasileira, com base na disseminação de mitos e informações equivocadas,
assim como aconteceu nos Estados Unidos, no contexto de surgimento do crack em 1980.
Convém reforçar, que não se pretende aqui desconsiderar quaisquer ‘dados’ que estejam
relacionadas ao trinômio drogas-violência-criminalidade. Entretanto, fenômenos dessa natureza
não servem, por exemplo, a padrões universais, o que lhes permitem se manifestar de maneiras
completamente distintas segundo as peculiaridades de cada contexto social. Em outras palavras, o
tráfico de drogas que promove “alarmantes” índices de violência e criminalidade na cidade A,
pode não incrementar essas estatísticas na cidade B. Sociólogos e/ou demais pesquisadores da área
não avançam ou prestam um bom serviço à comunidade acadêmica e à sociedade em geral,
quando orientam estratégias de ação idênticas para realidades distintas.
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O grande problema é a generalização. Alguns pesquisadores, ao se depararem com determinamos
resultados em suas pesquisas, tendem e considerar que aquela configuração que o fenômeno
assume alí, ocorre de maneira exatamente semelhante em outras realidades (o que é bem diferente
de identificar traços de semelhança e diferença para fins de comparação). Trata-se de um
verdadeiro desserviço no trato da questão e, consequentemente, à produção do conhecimento
científico. Inútil o esforço de profissionais assim, para contestar, a partir dos resultados de suas
pesquisas, outras pesquisas que foram desenvolvidas em contextos completamente diferentes do
seu. Não se trata de discordar ou concordar, da pesquisa A ou da pesquisa B, mas, o que se deve é
perceber como o fenômeno se processa e de que maneira ele afeta a dinâmica social e as
sociabilidades locais, para que se possa elaborar, de maneira responsável, estratégias de
convivência com o fenômeno em questão.
Salienta-se, ainda, que as pesquisas, bem como a literatura específica relacionadas ao tema
dividem opiniões, no que concerne à associação direta entre drogas com a violência e
criminalidade. Enquanto sociólogos e demais profissionais que se debruçam sobre esse fenômeno,
não avançamos ou prestamos um bom serviço à sociedade, repetindo informações apenas pelo fato
de serem mais impactantes do ponto de vista midiático ou limitando nossa atuação às lacônicas
perguntas cujas respostas levam sempre ao mesmo questionamento vicioso sobre se as “drogas
causam ou não violência e criminalidade”. Mais do que uma resposta dicotomizada em “sim” ou
“não” o que se deve é desvendar “como” o fenômeno se configura em cada realidade estudada.
É importante perceber nos contextos em que o mercado ilícito de drogas incrementa as taxas de
violência e criminalidade, sob quais condições? Qual seria a configuração de cada mercado ilícito
nas distintas realidades brasileiras? Em que medida as próprias medidas de repressão da política
de Guerra às drogas não está produzindo exatamente os mesmos efeitos que busca combater? Qual
a relevância do país ou região segundo os “preceitos” estadunidenses? Mais pertinente do que
tentar especular “se causa” ou não, é analisar Como se dá o processo.
A partir de Fraga (2007), ressalta-se que os países da América do Sul (como a Colômbia) e o
México têm sido os mais atingidos pela política proibicionista, sobretudo, no que tange ao
aumento dos plantios de coca em seu território e militarização da repressão. No Brasil, dentre as
consequências dessa desastrosa Política de Guerra às Drogas, destacam-se os homicídios e o
encarceramento de determinados perfis de usuários e “agentes” do mercado ilícito de drogas.
Questiona-se o princípio da soberania dos países da América Latina frente às intervenções
estadunidenses amparadas pela senha da ideologia proibicionista: “o combate ao tráfico de
drogas”.
Longe de tentar dar sequência à discussão anterior, que se limita a questionar se “as drogas
promovem ou não violência e criminalidade”, a discussão aqui apresentada procura destacar a
necessidade de que as pesquisas se atenham às peculiaridades de cada contexto sócio-histórico no
qual o fenômeno do consumo de drogas é processado, identificando circunstâncias (de promoção
ou não de violência e criminalidade) capazes de iluminar políticas públicas eficazes pautadas em
estratégias mais adequadas, condizentes com cada realidade, menos cegas pela ideologia
estadunidense (do proibicionismo pautado na guerra às drogas) e, portanto, mais sensatas para
lidar com tais fenômenos nas diferentes dinâmicas sociais.
VI. Referências
BLUMSTEIN, Alfred. (1995). “Youth Violence, Guns, and the Illicit-Drug Industry”. H. John
Heinz III Escola de Políticas Públicas e Gestão da Universidade Carnegie Mellon; The Journal of
Criminal law & Criminology, v, 86, nº1.

	
  

315	
  

III	
  Encuentro	
  de	
  las	
  Ciencias	
  Humanas	
  y	
  Tecnológicas	
  para	
  la	
  integración	
  de	
  la	
  
América	
  Latina	
  y	
  el	
  Caribe	
  Internacional	
  del	
  Conocimiento:	
  Diálogos	
  en	
  Nuestra	
  América	
  

ESCOHOTADO, Antonio. (1998)a. “História General de las Drogas, 1”. 7ª ed. Alianza Editorial,
S.A. Madrid.
____________________. (1998)b. “História General de las Drogas, 3”. 7ª ed. Alianza Editorial,
S.A. Madrid.
FRAGA, Paulo C. P. (2007). “A geopolítica das drogas na América Latina”. Revista em Pauta.
Revista da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. N. 19.
pp.66-88.
GOFFMAN, Erving. (2008); “Estigma: Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada”.
Tradução de Márcia Bandeira de Melo Leite Nunes. 4 ed. Rio de Janeiro: LTC.
GOLDSTEIN, Paul. (1985); “The Drugs/Violence Nexus: A Tripartite Conceptual Framework”;
Versão pdf; Disponível em: www.drugpolicy.org/docUploads/nexus.pdf ; Acessado em 17-122011.
GRILLO, Carolina Christoph. (2008); “O morro e a pista: Um estudo comparado de dinâmicas do
comércio ilegal de drogas”. Rio de Janeiro.
HARTLEY, Richard D. and MILLER J. Mitchell. (2009); “Crack-ing the Media Myth:
Reconsidering Sentencing Severity for Cocaine Offenders by Drug Type”. Criminal Justice
Review 2010 35: 67 originally published online 10 November; Periódicos CAPES, acessado em
03/09/2010.
HARWICK Louise & KERSHAW Sheila. (2003); “The Needs of Crack-cocaine Users: lessons to
be learnt from a study into the needs of crack-cocaine users”. Taylor e Francis healthsciences Drugs: education, prevention and policy,Vol. 10, No. 2, 121–134, May. Periódicos CAPES,
acessado em 13/12/2010.
LEIGEY, Margaret E. and BACHMAN, Ronet. (2007 ); “The Influence of Crack Cocaine on the
Likelihood of Incarceration for a Violent Offense: An Examination of a Prison Sample”. Criminal
Justice Policy Review, 18: 335. Periódicos CAPES, acessado em 22/09/2010.
LABATE, Beatriz Caiuby. et all., (orgs.). (2008); “Drogas e Cultura: Novas Perspectivas”.
Salvador: EDUFBA; 440 p.: il.
MACRAE, Edward e Julio Assis SIMÕES. (2000). “Rodas de Fumo: o uso da maconha entre
camadas médias”. Coleção Drogas: Clínica e Cultura. Salvador; EDUFBA; UFBA/CETAD. 150
p. www.giesp.ffch.ufba.br
MARX, Karl. “O Capital (Crítica da Economia Política)”. Tradução de Reginaldo Santana;
Coleção Perspectivas do Homem/Vol.38 Série Economia. Livro 01, vol. 01; 3ª ed. Editora
Civilização Brasileira- Rio de Janeiro, 1975.
MISSE, Michel. (2006); “Crime e Violência no Brasil Contemporâneo: Estudos de Sociologia do
Crime e da Violência Urbana”. Rio de Janeiro: Lumen Juris.
NUNES, Deise Cardoso. et al. (2010); “Outras palavras sobre o cuidado de pessoas que usam
drogas”. In: SANTOS, Loiva Maria De Boni (org.), “Outras Palavras Sobre o Cuidado de Pessoas

	
  

316	
  

III	
  Encuentro	
  de	
  las	
  Ciencias	
  Humanas	
  y	
  Tecnológicas	
  para	
  la	
  integración	
  de	
  la	
  
América	
  Latina	
  y	
  el	
  Caribe	
  Internacional	
  del	
  Conocimiento:	
  Diálogos	
  en	
  Nuestra	
  América	
  

que Usam Drogas”. Porto Alegre – Ideograf/Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do
Sul. pp. 15-26.
REINARMAN, Craig and LEVINE, Harry G. “Crack in the Rear-View Mirror: Deconstructing
Drug War Mythology”. Social Justice, Vol. 31, Nos. 1–2 (2004). Periódicos CAPES, acessado em
11/08/2010.
RIBEIRO, Maurides e RIBEIRO, Marcelo. “Política mundial de drogas ilícitas: uma reflexão
histórica”. Site da Associação Brasileira de Estudos do álcool e outras drogas:
http://www.abead.com.br; Disponível em:
http://www.abead.com.br/boletim/arquivos/boletim41/ribeiro_e_ribeiro_poltica_mundial_de_drog
as.pdf ; Acessado em 21/10/2011
ROCHA, Rosilene. (2012); “A dinâmica do crack em Cachoeira/BA: Da ‘guerra às drogas’ ao
processo de estigmatização”. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Ciências Sociais/PPGCS da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/UFRB.
RUGGIERO, Vincenzo. (2000); “Crime and Markets: Essays in Anti-Criminology”. Claredon,
Studies in criminology; OXFORD, University Press – New York. Cap. 6; p. 75-89: “First
Intermezzo: Drugs as a Password”.
SAPORI, Luís; SENA, Lúcia e SILVA, Bráulio. (2010); “A relação entre o comércio do crack e a
volência na região metropolitana de Belo Horizonte”. In: SAPORI, Flavio e MEDEIROS, Regina
(orgs.). “Crack: Um desafio social”. Belo Horizonte: Ed. PUC Minas; pp. 38-80.
SIMMEL. George. (2006); “A Sociabilidade”, In.: “Questões Fundamentais da Sociologia”. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar Editor, Pg.59-82.
SIQUEIRA, Domiciano. (2010); “Construindo a Descriminalização...”. In: SANTOS, Loiva
Maria De Boni (org.), “Outras Palavras Sobre o Cuidado de Pessoas que Usam Drogas”. Porto
Alegre – Ideograf/Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, 2010. pp. 65-69.
VARGAS, Eduardo Viana. (2008); “Fármacos e outros objetos sócio-técnicos: notas para uma
genealogia das drogas”. In.: LABATE, Beatriz Caiuby. et all., (orgs.) “Drogas e Cutura: Novas
Perspectivas”. Salvador: EDUFBA; 440 p.: il.; 2008. pp. 41-63.
ZALUAR, Alba. “A criminalização das drogas e o reencantamento do mal”. In: Zaluar, Alba
(org.). “Drogas e Cidadania”. São Paulo – Brasiliense; 1999. pp. 97-127.

	
  

317	
  

III	
  Encuentro	
  de	
  las	
  Ciencias	
  Humanas	
  y	
  Tecnológicas	
  para	
  la	
  integración	
  de	
  la	
  
América	
  Latina	
  y	
  el	
  Caribe	
  Internacional	
  del	
  Conocimiento:	
  Diálogos	
  en	
  Nuestra	
  América	
  

EM BUSCA DE UMA EDUCAÇÃO CIDADÃ A PARTIR DA PRÁTICA EDUCACIONAL
Júlio César Madeira
PPGE/UNISINOS, Doutorando
PPGE/UFPel, Mestre
PPGD/FURG Mestrado em Direito e Justiça Social, Mestrando
juliocesarmadeira@gmail.com
Antonio Peixoto Oliveira
Mestrado em Docência Universitária / Universidad Tecnologica Nacional –
Argentina / Mestrando
antonio.peixotoo@hotmail.com

Resumo: Diante da gama de relações em que os sujeitos estão imersos no contexto
contemporâneo, observa-se o quanto a sociedade, em suas recontextualizações nos âmbitos global,
nacional, regional e local anunciam o caminho para um novo tipo de cidadão, pertencente a esse
mundo na era da globalização. Nesse sentido, muitas são as estratégias de produção desse sujeito,
nos diversos campos da vida em sociedade. No entanto, a educação conta com um repertório para
pensar em como potencializar novos modos de sociabilidades entre as pessoas. Dentre as
estratégias que a educação problematiza, situa-se um tipo de educação que busque a construção de
uma cidadania e uma ampliação dos horizontes éticos de uma determinada sociedade. Dessa
maneira, o presente trabalho, propõe a realização de uma articulação analítica acerca de como os
vários ramos do conhecimento podem estabelecer caminhos a serem percorridos em comum,
através de uma prática educacional pautada na resistência e no agenciamento de diversos
dispositivos, os quais conectam esses campos na rota da efetivação de uma cidadania, suscitada a
partir do ambiente educacional.
Palavras-chave: educação, cidadania, prática educacional.
Abstract: Given the range of relations in which the subjects are immersed in the contemporary
context, it is possible to note how the society in its recontextualizations at global, national,
regional and local advertising route to a new type of citizen belonging to this world in era of
globalization. Thus, there are many strategies to make of this subject in the various fields of social
life. However, education has a repertoire to think about how to leverage new modes of sociability
between people. Among the strategies that discusses education, lies a type of education that seeks
to build a citizenship and expansion of ethical horizons of a given society. Thus, the present work,
proposes an analytical articulation about how the various branches of knowledge may provide
routes to be followed in common, through an educational practice based on the resistance and
agency of various devices, which connect these fields on the road to realization of citizenship,
raised from the educational environment.
Keywords: education, citizenship, educational practice.
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Introdução
No contexto da contemporaneidade, onde se situa a sociedade, cada vez mais as
pessoas passam a vivenciar uma gama de situações influenciadas pela complexidade em que
se vive, principalmente pelo contexto de globalização evidenciado em tal contexto social.
Podem ser percebidos repercussões desse cenário globalizante de sociedade, tanto em
esfera local como em esfera global, trazendo o caráter glocal desse fenômeno (HALL, 1998).
Nesse sentido, observa-se o fluxo dessas relações vivenciadas serem recontextualizadas no
âmbito das localidades.
Nesse sentido, diante de uma sociedade conectada, principalmente no século presente,
através das tecnologias digitais, verifica-se a emergência de uma nova dimensão de cidadão
nesse contexto, trata-se de um cidadão interligado com as relações que ocorrem no mundo
onde está situado (MORIN, 2001).

Revisão de Literatura
Conforme Covre (1991), o termo cidadania refere-se, inicialmente, ao vocábulo cidade
da Grécia Antiga, a pólis. O termo cidadania referia-se aos acontecimentos ocorridos na
cidade. Dessa forma, o cidadão era aquele que participava do contexto das decisões da pólis.
No dicionário de Sociologia escrito por Johnson (1997), é tratado o conceito de
cidadania, trazendo uma definição semelhante a de Marshall (1967), ao abordar as suas
dimensões. Essas duas abordagens seguem perspectivas semelhantes, as quais se aproximam
a Covre (1991), ao apresentarem esse conceito com a visão do cidadão grego.
No entanto, Johnson (1997) não se restringe à cidadania como a delegação de um
poder ou de uma questão de participação política, além de trazer o que os outros autores
afirmam ele avança. Em outro horizonte, pode-se discutir essa relação em uma perspectiva de
cidadão do mundo, cidadão da cidade, o que se relaciona com o conceito de mulheres e
homens em sua condição ontológica.
A dimensão de cidadania que dá conta da realidade vai para além da cidadania
clássica, desenvolvida por Marshall (1967)64, em que era concebida na esfera civil, política e
social. Essa conceituação buscava compreender noções mais complexas que essas três esferas
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Este autor desenvolve um pensamento sobre a cidadania de forma clássica e estática, pois apresenta o
desenvolvimento da cidadania a partir do acesso da sociedade inglesa aos direitos. Esses são os direitos civis,
políticos e sociais.
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mencionadas. O que se busca é uma dimensão desse conceito que alcance a emancipação
social pelos processos (SANTOS, 2006).
Essa cidadania desenvolvida trata-se de uma concepção planetária que contempla a
perspectiva de visualizar o cidadão não mais diante apenas de seu país, estado, ou município –
como é o caso do Brasil. Amplia a possibilidade de alcance em relação a esse sujeito
pertencente a apenas um dado território. Dentro desse panorama visualiza-se de forma diversa
essa categoria.
Com essa demanda para a constituição de uma cidadania no contexto presente de
sociedade, inúmeros instrumentos podem contribuir para a potencialização da formação das
pessoas de uma forma geral. Dentre essas possibilidades elencadas, uma destaca-se como
potente para realizar tal objetivo. Essa se trata da educação, pensada aqui como modo de
transvalorar a sociedade a partir da problematização da mesma através das práticas
pedagógicas cotidianas no contexto da escola ou mesmo fora dela.
Aqui neste escrito, aborda-se um modelo de educação cidadã, pensada na construção
de novos cenários para a sociedade contemporânea, principalmente através da ampliação da
dimensão de cidadania presente no contexto da sociedade vigente.
Como sequência para essa rota, pode ser problematizado também que esse cidadão
convive dentro de uma sociedade capitalista, a qual marcada pelo extremo consumo de bens e
mercadorias, os quais assumem papel central dentro desse modelo de economia. Esse
consumo acaba por integrar uma das caraterizações de um modelo de sociedade esculpido
peloa vaidade, individualismo, hedonismo. Esses elementos incidem nas relações gerando o
cenário de uma sociedade hipermoderna (LIPOVETSKY, 2004).
Para pensar esse novo cenário social, a educação vem a contribuir, com a formação de
uma nova mentalidade de cidadão, agora pertencente ao planeta como um todo. Assim buscase analisar quais novas possibilidades podem ser utilizadas pela educação como forma de
suscitar essa situação.
No mesmo sentido, uma das perspectivas apontadas por Guattari (1995) desloca-se ao
encontra-se da sinalização para um novo modo de agir na sociedade, dentro de uma dimensão
política e ética, onde se busca problematizar dilemas da sociedade contemporânea,
principalmente quando pensados sob a perspectiva do ambiente em que se vive.
Nesse horizonte, a educação tem como caminho também a busca da emancipação dos
sujeitos sociais, a partir da proposição de uma cidadania alicerçada na problematização dos
processos sociais vivenciados cotidianamente (SANTOS 2006).
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Independe da escolha da dimensão de cidadania a ser pensada para a sociedade
vigente, uma problematização pode ser levantada, essa se trata de pensar maneiras de
constituição da cidadania por parte da sociedade. Como sinalizado, um dos espaços de
potencialização dessa prática insere-se no universo da escola, com a possibilidade de trabalhar
esse tipo de conteúdo com os estudantes.
Nesse sentido, visualiza-se dentro da escola a prática docente como uma possibilidade
de se verificar uma ampliação do horizonte de cidadania de uma determinada sociedade ou
comunidade. Pois, um docente, ao trabalhar alguns conteúdos com seus estudantes poderá
estar problematizando a realidade que estes vivem cotidianamente. Nessa linha, afirma Freire
(1987) que quando se está diante dessa relação educacional é estabelecida uma troca entre as
pessoas onde um aprende com outro.
Analisa-se também, a partir da Constituição Federal de 1988 o papel em que se
concebe em relação à cidadania, levando a “Carta Maior” o slogan de “Constituição Cidadã”.
No texto constitucional, uma das formas apresentadas para efetivar essa cidadania se dá
através da promoção dos direitos sociais, principalmente estabelecendo na educação um dos
alicerces da formação de um cidadão apto a exercer suas prerrogativas.
Uma nova dimensão de cidadãos e as Práticas Educativas
Existem práticas pedagógicas distintas, onde algumas dessas assumem o papel de
humanizarem os estudantes e outras e realizar a ação contrária de tal caráter. Quando as
práticas se apresentam para a dominação ou desumanização apresentam-se revestidas como
um instrumento de transmissão de conhecimento.
No entanto, podem assumir tais práticas o caráter de libertação ou de humanização dos
estudantes. Esta está articulada com uma lógica do próprio conhecimento e do ato de
conhecer. Nesse sentido, essa concepção busca uma ruptura com o pensamento pedagógico e
com as práticas educativas dominantes. Já não cabe mais aqui aquela visão de onde o
professor ocupa um papel de ser que ensina e o estudante aquele que apenas está a esperar o
aprendizado que está contido apenas no docente.
Ao educando, dessa maneira cabe capacitar-se para selecionar de maneira mais
qualificada as informações que circulam em seu cotidiano, analisando com critério as
questões que vive contidamente. Sendo, a partir das práticas diárias dos educadores, o
ambiente em que este sujeito encontrará subsídios para tanto. Certamente essa situação não
deve estar restrita à escola e aos educadores
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O processo educacional, assim, torna-se um elemento contribuinte para a capacitação e
formação de um cidadão apto em atuar em sua sociedade, como um agente de transformação,
sendo consciente de seus direitos e deveres, portador de uma relativa autonomia em suas
escolhas. Sendo, assim constituído um repertório para a tomada das melhores decisões, na
resolução dos inúmeros problemas em suas práticas sociais diárias. Para se alcançar essa
situação, um dos caminhos a serem pensados situam-se na readequação de algumas práticas
educativas existentes que estejam relacionadas ao caráter de dominação mencionado em
linhas anteriores, principalmente alterações de concepções de ensino, aprendizagem e
avaliação.
Em muitos momentos, tal situação deixa de ocorrer tendo em vista a realidade prática
da educação, sendo percebida uma burocratização nos processos educacionais. Assim como
uma centralização de poder para os gestores, distanciando hierarquicamente docentes e
discentes. Acaba essa realidade por engessar algumas mudanças que poderiam ser almejadas
por inúmeros profissionais da educação.
Dessa maneira, pode-se analisar outro elemento nesse processo - o conhecimento. Esse
se articula a um âmbito coletivo de e que não depende de um jogo simplesmente do campo
das individualidades, ele se exprime na relação que se estabelece com a prática. Nesse sentido
Andreola (1999, p. 33), sinaliza que o conhecimento surge dessa relação estabelecida entre o
contexto da prática e o contexto teórico, mencionando a importância de não romper-se com a
união entre teoria e prática.
Nessa perspectiva, uma das questões que se percebe situa-se em preparar os estudantes
para pensarem a partir de suas consciências, gerando uma atmosfera de cidadania para
atuarem na sociedade. E, para preparar esse estudante, um dos caminhos que se coloca está
situado na rota da promoção de formação para o educador repensar sua prática na escola,
assim como para qualificar seu trabalho.
Políticas públicas em educação
Quando se problematizam as políticas públicas em território brasileiro, estas se
apresentam como ações fundamentais para o atendimento das demandas na área da educação.
Essas políticas vêm a minimizar o conjunto de carências no ensino de inúmeras escolas no
país (MAINARDES, 2009).
Nesse panorama, destaca-se que uma política pública focada no âmbito educacional,
buscando uma maior interferência no trabalho dos educadores, incide seu olhar na
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problematização da existência de currículos que tenham como fundamento a constituição de
uma nova gama de sujeitos na sociedade (POPKEWITZ, 1994).
Por isso, as políticas públicas educacionais expressam como tendência a elaboração de
um novo paradigma curricular que vislumbre à formação desses sujeitos, de um modo geral,
tanto dos educadores, como dos demais membros do contexto escolar. Dessa forma, inevitável
afirmar-se que o currículo representa uma das principais formas de regulação que as políticas
públicas educacionais apresentam para a corporificação de um dado discurso que se tenha de
educação e de sociedade (POPKEWITZ, 1994).
Dentro desse debate, verifica-se a configuração de uma política educacional como um
texto, onde podem apresentar-se inúmeras interpretações seu conteúdo primordial. Existe,
assim, uma multiplicidade de maneiras de ser lido o texto de uma dada política. Pois os
sujeitos não pensam da mesma maneira. Eles apresentam uma heterogeneidade quanto à
forma de interpretar, tendo em vista a variação existente na forma de leitura desses diversos
textos, onde cada contexto de inserção social dos sujeitos implica na variação da forma de lêlos (BALL, 1994).
Como possibilidade de pensar essa situação, Pretto (2006) realiza análise sobre as
políticas educacionais no contexto contemporâneo, situando suas problematizações no
contexto cultural - telecomunicações e ciência e tecnologia. Afirma que esses contextos e
inovações trazidos pela tecnologia trouxeram alguns desafios. Esses são efeitos do advento da
Internet que oportunizou inúmeras transformações nos contextos das práticas sociais. Nesse
sentido, aponta para a utilização desses dispositivos tecnológicos como maneira de
construírem-se políticas para a qualificação docente que levem em conta essas possibilidades.
Formação continuada
Dentro do universo das políticas educacionais, emergem como caminho para
transformar esse cenário as políticas públicas de formação de educadores, pois esse tipo de
política desempenha uma função de qualificar o setor da educação, a partir do trabalho
cotidiano dos docentes.
Nesse sentido, pode ser verificado que a qualificação dos educadores como elemento
para a construção de um novo cenário na sala de aula, e por consequência repercutindo na
formação de sujeitos intimamente ligados ao contexto da atuação cidadã em sociedade.
Esse tipo de formação vislumbra uma melhoria para a educação, principalmente na
capacitação e atualização de educadores na problematização da conjuntura educacional e
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social. Esse processo trata-se de uma medida que tem como objetivo a continuidade dos
processos de formação docente para a transformação dos espaços educativos.
Dall’igna e Cossio (2011), ao pensarem sobre as politicas de formação continuada de
educadores, desenvolvem reflexão acerca da situação no Estado do Rio Grande do Sul, no
período posterior à Constituição Federal de 1988. Salientam as autoras em seu estudo que as
diversas iniciativas encontradas situam-se no sentido da reestruturação curricular,
acompanhada de processos participativos, no entanto, não havendo uma continuidade nessas
alterações. Analisam, também, que em algumas das políticas observadas, há uma
centralização da responsabilização no docente pela efetividade ou não das mesmas, não se
levando em conta as questões da conjuntura social. Trazem um conceito de Freire, como
possibilidade para a qualificação no âmbito da escola, esse se refere à formação permanente.
Essa conceituação dá a ideia de uma incessante formação, a qual passa a colocar-se na
condição de permanente para a educação. Esta dimensão reforça a ideia de qualificação e
capacitação docente, sendo uma possibilidade de serem pensados novos modos de
problematizar a educação cidadã dentro do contexto da sociedade vigente.

Considerações Finais
Após essa breve problematização acerca da possibilidade da busca de uma educação
de cunho cidadã, podem ser inferidas algumas questões que auxiliam no caminho da
compreensão dessa questão. Essas se situam na utilização da educação como um instrumento
de ampliação dos horizontes de cidadania de uma sociedade.
No entanto, não basta idealizar a cidadania enquanto categoria de abstração teórica.
Ela situou-se - ao menos na ideia dessa escrita - como um meio para se alcançar
transformações nas práticas sociais cotidianas dos sujeitos. Tais alterações passam pelas
práticas pedagógicas dos docentes dentro do universo escolar, onde essas sejam pensadas para
a ampliação das dimensões dos cidadãos.
Nesse sentido, as práticas educativas sinalizam para novas possibilidades, as quais
poderiam ser potencializadas por processos de formação continuada, com o objetivo da
capacitação e qualificação do trabalho docente. Essa formação em caráter permanente estaria
em consonância com a elaboração de políticas públicas educacionais que incidissem no
trabalho dos educadores.
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Pois, diante desse incentivo, através dessas políticas, ampliaram-se as possibilidades
dos docentes, dando subsídios aos mesmos, a partir da construção de novos modos de
concepção de suas práticas. Assim, potencializando nas relações pedagógicas o caráter
político e de inserção dos sujeitos em seu papel de cidadãos imersos nos problemas sociais de
seu tempo.
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Resumo: O mundo pós-moderno, descrito pela sociologia humanística como em constante
mutação e dinamismo, requer cada vez mais profissionais conectados com as novas
tecnologias e tendências profissionais. A introdução das novas tecnologias em geral, de sua
convergência e da comunicação digital, em particular dos sites de redes sociais, é uma
realidade em escala global. Utilizar essas ferramentas na sala de aula para a otimização do
aprendizado é um grande desafio de professores e alunos. O presente trabalho tem como
objetivo refletir a cerca do referencial teórico sobre a penetração das redes sociais, o domínio
dos docentes sobre as novas tecnologias e a utilização desses meios no processo de
aprendizagem dos alunos. Por meio de dois casos observados em uma turma do segundo ano
da faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas, no Brasil, o estudo pretende
ilustrar as possibilidades de utilização das novas tecnologias, identificando a frequência, os
tipos de publicações, qual o uso dado e o nível de interação entre os usuários das redes sociais
a cerca das temáticas propostas tanto de docentes quanto de discentes, em especial das
linguagens audiovisuais enquanto ferramenta de ‘mediação pedagógica’ do ensino.
Palavras-chave: tecnologias digitais, sites de redes sociais, ensino, mediação pedagógica
Resumen: El mundo posmoderno, descrito por la sociología humanística como en constante
evolución y dinámica, requiere cada vez más profesionales relacionados con las nuevas
tecnologías y tendencias profesionales. La introducción de las nuevas tecnologías en general,
y su convergencia de la comunicación digital, en particular los sitios de redes sociales, es una
realidad en una escala global. El uso de estas herramientas en el aula para el aprendizaje de
optimización es un reto para los profesores y los estudiantes. Este documento tiene como
objetivo reflexionar sobre el marco teórico sobre la penetración de las redes sociales, 'dominio
de las nuevas tecnologías y utilizar estas instalaciones en los estudiantes los profesores
proceso de aprendizaje. A través de dos casos observados en una clase de segundo año de la
facultad de derecho de la Universidad Federal de Pelotas, Brasil, el estudio tiene como
objetivo discutir las posibilidades de utilizar las nuevas tecnologías, la identificación de la
frecuencia, tipo de publicaciones, que el uso de datos y el nivel de interacción entre los
usuarios de las redes sociales en torno a las propuestas temáticas tanto como maestros de los
estudiantes, especialmente los lenguajes audiovisuales como herramienta de "mediación
pedagógica" de la educación..
Palabras clave: tecnologías digitales, sitios de redes sociales, la enseñanza, la mediación
pedagógica
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Introdução
A introdução das novas tecnologias em geral, da convergência tecnológica, e, da
comunicação digital em particular é uma realidade no Brasil, e, aparentemente um fato
irreversível. Este avanço tecnológico é sentido por pessoas de todas as idades, sobretudo
aquelas nascidas na era digital – os nativos digitais e também aqueles que são adultos, que são
chamados de imigrantes digitais, conforme PRENSKY (2001).
Tais características estão trazendo para o processo ensino-aprendizagem, impactos
ainda imprevisíveis em sua magnitude, pois dentre os alunos e educadores muitos já
apresentam as características híbridas de espectador e usuário. Diante deste quadro é possível
perceber a necessidade de estudar o posicionamento do ensino de comunicação frente a esse
novo modelo comunicacional que se desenha e do papel desempenhado pelo professor nesse
processo e do que se quer dos novos currículos que surgem com essas mudanças.
Na atualidade, algumas reflexões devem ser tecidas com o objetivo de pensar (e
repensar) as práticas de ensino universitário. Fernando DALMONTE (2008) afirma que além
de ser situado num panorama acerca das potencialidades das novas tecnologias, o estudante
necessita exercitar sua criatividade aplicada ao novo ambiente proposto pela Web. A
passagem do acesso à participação pode ser pensada a partir do envolvimento do aluno com as
questões sociais, por exemplo.
O uso da tecnologia na educação, dentro e fora da sala de aula, já é realidade em
muitas instituições de ensino brasileiras e do resto do mundo. A tendência que vem se
desenhando há muitos anos é inegável: as salas de aula convencionais estão sentindo uma
enxurrada de tecnologia com a multiplicidade de ferramentas. Abandonar a ideia de deter o
monopólio do conhecimento e assumir mudanças nas ações educativas a partir de um trabalho
coletivo de todos os profissionais da educação, destacando-se dentre eles os professores, é o
primeiro desafio a ser enfrentado diante desse avanço tecnológico. Neste contexto iremos
analisar dois casos na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas: o uso da rede
sócial Facebook pela disciplina de Filosofia Geral e Jurídica e de um blog pela disciplina de
Direito Penal I, ambas ferramentas fora do sistema oficial de ensino da UFPel, constituindo
material extracurricular e de apoio às aulas.
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Material e método
O método utilizado é a pesquisa descritiva apoiada numa pesquisa bibliográfica a
partir de materiais publicadas em livros, artigos, dissertações e teses sobre os assuntos
abordados. A coleta de dados se deu pelo acompanhamento das publicações abordadas, tanto
do blog como da comunidade da rede social que será analisada.
Resultado e discussões
Estamos assistindo ao nascimento da tecnologia digital, que poderá ter um impacto
ainda maior no processo ensino-aprendizagem. Será uma outra revolução que os educadores
terão de enfrentar sem ter digerido totalmente o que as novas tecnologias têm para oferecer. E
a questão fundamental é recorrente: sem o conhecimento técnico será possível implantar
soluções pedagógicas inovadoras e vice-versa; sem o pedagógico os recursos técnicos
disponíveis serão adequadamente utilizados? Para tanto, há que utilizar-se de recursos que
propiciem um ensino com muito mais flexibilidade, processos mais abertos de pesquisa e de
comunicação e menos conteúdos fixos.
Para CHAVES (2004), nem toda a tecnologia serve à educação.
“As tecnologias que amplificam os poderes sensoriais do homem, contudo, sem
dúvida o são. O mesmo é verdade das tecnologias que estendem a sua capacidade de
se comunicar com outras pessoas. Mas, acima de tudo, isto é verdade das
tecnologias, disponíveis hoje, que aumentam os seus poderes intelectuais: sua
capacidade de adquirir, organizar, armazenar, analisar, relacionar, integrar, aplicar e
transmitir informação”.

Laura COITINHO, professora da UNB, em artigo publicado no portal do MEC,
defende o uso dessas tecnologias no ensino:
“Talvez o grande desafio para a educação na sociedade telemediática seja o de
justamente estimular a expressão dessa complementaridade, que permanece, muitas
vezes, latente entre educação e as mídias, em especial a televisão por ser aquela em
que, hoje consegue ser a que atinge o maior número de pessoas, e compõe, de igual
maneira, o cotidiano de professores e alunos, supera a hierarquia imposta pela
escola, e transforma todos os envolvidos no processo em telespectadores dos
mesmos programas, das mesmas imagens e sons. Aprender essa linguagem que é
outra, e a mesma sempre é um desafio para todos, ultrapassando a ideia de aprender
e ensinar que marca fortemente a educação”.

Apesar das oportunidades de aprendizado que a rede oferece, nem todos acreditam que
a tecnologia impacte positivamente na educação, pois tudo depende do seu uso. Nesse sentido
a tecnologia no âmbito educativo é um processo de utilização de recursos tecnológicos onde
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não se tem vistas no desenvolvimento intelectual de estudantes, porém visa a instrumentação
da tecnologia para os momentos de ensino; não tem como objetivo principal o
desenvolvimento do senso crítico do aluno.
A pesquisadora e professora argentina Beatriz FAINHOLC, da Universidad
Tecnologica Nacional (1990) desenvolveu a teoria das Tecnologias Adequadas (TEA) que
constituem um movimento que valoriza e tem foco no desenvolvimento das operações do
pensamento e na geração do conflito cognitivo, por meio da mediação que são formas de
condução e orientação, a fim de conduzir o processo por meio de técnicas, ferramentas e
dispositivos, levando em consideração fatores culturais, sociais, políticos e científicos.
A mediação deve desenvolver a capacidade crítica: é o processo de observação,
análise, interpretação e construção de conhecimento depois de analisado o cenário utilizando
suas experiências, seus conhecimentos anteriores adequando este conhecimento a sua própria
realidade atual. As mediações são utilizadas para acompanhar os indivíduos durante o
processo de ensino aprendizagem, com vistas a buscar o desenvolvimento crítico.
Uma dessas ferramentas de mediação são as redes sociais. Redes sociais na Internet
são constituídas de representações dos atores sociais e de suas conexões (Recuero, 2009).
Essas representações são, geralmente, individualizadas e personalizadas. Podem ser
constituídas, por exemplo, de um perfil no Facebook ou mesmo um blog.
Neste sentido, vamos observar o primeiro caso: o blog da disciplina de Direito Penal
da UFPel utilizado pela Professora Ana Cláudia Lucas Dias que merece destaque pelo fato de
que em 2010 participou, por indicação, do Prêmio Top Blog Brasil 2010 e ficou entre os 10
melhores Blogs brasileiros na Categoria CULTURA: TOP 10 2010. Criado em outubro de
2008, o 'profeanaclaudialucas' pretendia ser apenas uma ferramenta pedagógica, servindo à
atividade docente de sua editora, e estimulando o hábito da leitura entre seus alunos. Porém, o
estímulo dos alunos - primeiros leitores - e, depois, de outros que foram se tornando habituais
visitantes do blog, acabaram por imprimir ao projeto uma dimensão diferente que já possui
mais de 1 milhão e 700 mil acessos. Conforme relata o texto de apresentação do site:
Hoje o Blog Profe. Ana Cláudia Lucas (http://profeanaclaudialucas.blogspot.com),
além de se constituir ferramenta de trabalho, é fonte de informação, porque traz
notícias sobre fatos criminosos, aponta as tendências jurisprudenciais do momento
em matéria criminal, divulga eventos, alerta para projetos de lei, publica artigos
doutrinários, contribuindo, assim, para a formação e informação de seus leitores.

A professora conta com uma equipe de apoio que também dá sustentação e
embasamento teórico aos conteúdos publicados: o trabalho de edição do blog é realizado pela
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docente Ana Cláudia Lucas, contando com a colaboração formal dos advogados Mauro
Irigoyen Lucas e Carolina Costa da Cunha e de outras tantas pessoas que sugerem pautas,
remetem informações e encaminham notícias que são publicadas no espaço.
O blog está estruturado em 10 seções: Início (apresentação do projeto),
Editora (currículo da responsável pelo blog), Linha Editorial (enfoques do blog),
Colaboradores (descrição dos profissionais que colaboram com o conteúdo), Seção
Jurisprudência (que divulga as últimas decisões dos tribunais brasileiros), Legislação
(que divulga as últimas legislações na área penal e processual penal), Comentários
(descreve como o leitor pode colaborar), Mídia (recortes de jornal, links de
reportagens sobre decisões judiciais, vídeos-aula, etc), Informações acadêmicas
(informações, avisos, calendário de provas, proposta de trabalhos e outros assuntos
específicos da atividade docente) e a seção Fale Conosco (contato com a editora).
Além das seções descritas, o blog tem espaço interativo: divulga enquetes
com temáticas pertinentes e atuais como a “aceitação do uso terapêutico da
maconha”, (acessada em 10/03/2015) e um mural de informações retiradas dos
meios de comunicação que trazem sempre uma análise da editora, como é possível
observar na postagem intitulada “Acusado de homicídio, pai do menino Bernardo
continuará preso”, de 19/11/2014. A divulgação do espaço mediático se dá em sala
de aula, mas não há obrigatoriedade de acesso do aluno aos conteúdos postados,
servido apenas de subsídio extracurricular da disciplina de Direito Penal. Segundo a
avaliação da docente, “o espaço recebe contribuições significativas dos alunos e
serve de objeto de discussões posteriores em sala de aula, possibilitando que as
aulas rompam com a fronteira de sala de aula” (DIAS, 2015). Algumas pesquisas
como a de PATRÍCIO e GONÇALVES (2010) atestam a eficiência das redes

sociais na educação. Os pesquisadores efetuaram um estudo de caso
implementado a 59 alunos do 1.º ano da licenciatura em Educação Básica, na
unidade curricular de Informação e Comunicação em Educação, levado a cabo no
Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal. O estudo consistiu na “exploração
das aplicações e funcionalidades do Facebook, na identificação da sua utilidade
educativa, na experimentação através de recursos e atividades contextualizadas”. A
conclusão é de que rede social pode ser utilizada como um recurso/instrumento
pedagógico importante para promover uma maior participação, interação e
colaboração no processo educativo, para além de impulsionar a construção
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partilhada, crítica e reflexiva de informação e conhecimento distribuídos em prol da
inteligência coletiva.
FAINHOLC (2003) explica que a tecnologia como a adotada no blog é uma
ferramenta para satisfazer quem as usa, deve-se então pensar que a tecnologia
deve ser utilizada de forma racional, no ensaio de (2003) a autora propõe que a
mediação tecnológica de se converta em parte de uma estrutura da nova sociedade
chamada “sociedade do conhecimento”, também explica que a cultura tecnológica
deve servir para desenvolver a capacidade socioeducativa de ensinar, como é
proposto pela editora do blog.
No segundo caso, também observado na Universidade Federal de Pelotas
trata-se do uso da rede social como ferramenta didática utilizada pelos docentes da
faculdade de Direito. A “comunidade” no Facebook denominada “Filosofando com
Pedro” é utilizada pelo professor Pedro Moacyr Párez, das disciplinas de Filosofia
Geral e Jurídica, ministrada no segundo ano do curso de Direito. Em uma menor
escala que o blog, a página possui mais de 500 seguidores, todos alunos que
cursam ou já cursaram a disciplina. É uma ferramenta, portanto, mais restrita que
pode ser encontrada na rede social por meio do mecanismo de busca somente com
a indicação do seu título. De acordo com o professor PÉREZ (2015), “o intuito da
página é facilitar a comunicação e a interlocução com os estudantes, criando um
laço interativo e de cooperação mútua entre os próprios alunos”.
Esses sites como o Facebook permitem, uma nova geração de “espaço
públicos mediados” (Boyd, 2007). Boyd utiliza o conceito onde a mediação
proporciona o surgimento de espaços de lazer, onde normas sociais são negociadas
e permitem a expressão dos atores sociais. Nesta comunidade o internauta pode
acessar links de vídeos, textos e materiais didáticos trabalhados em sala de aula
cuja utilização se torna obrigatória a medida que o conteúdo disposto na internet é
cobrado em sala de aula nas avaliações da disciplina como relata o docente em uma
das publicações:
Caros amigos(as) de Filosofia Geral e Jurídica, turmas I e II, abaixo enviolhe um vídeo de curta duração, cujo tema tratado pelo professor Zigmunt
Bauman se incorpora ao assunto que iremos tratar essa semana.
Recomendo assisti-lo, para que possamos, todos, estar familiarizados com
as análises que serão feitas sobre a Modernidade e a Pós-Modernidade
(publicado em 17/03/2015).
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Os estudantes também tem acesso a recomendações do docente em relação às aulas
como as abaixo postadas:
Atenção alunos (as) de Filosofia Geral e Jurídica, turmas I e II, peço-lhes a fineza,
antecipadamente a nossas aulas dessa semana, de: desfazerem-se de seus aparelhos
celulares durante nossos encontros, conforme solicitado; levarem para a sala de aula
o nosso primeiro esquema de aula, que se encontra publicado nessa
página;assistirem, previamente aos nossos encontros, o vídeo relativo a uma
entrevista fornecida pelo Prof. Zigmunt Bauman à equipe do Fronteiras do
Pensamento, e que se encontra igualmente fornecido logo abaixo; fazerem esforços
para não entrarem e saírem, salvo por necessidade impeditiva, das salas de aula
durante as próprias, bem como chegar no horário (à exceção dos estudantes que me
comunicaram as razões pelas quais habitualmente acabam tardando um pouco mais
para chegarem à Faculdade de Direito. (publicadas em 25/03/2015).

E assim como as postagens tradicionais desta rede social, os usuários que, neste caso,
são os alunos do curso, deixam comentários e “curtem” as publicações. Em uma delas o
docente avisa que está impossibilitado de estar presente em uma das aulas por motivos de
saúde e recebe 87 curtidas e 12 comentários com mensagens de estímulo. Observa-se aí a
humanização das relações entre o docente e o aluno por meio da rede social, ultrapassando a
função didática que a ferramenta se presta. Neste sentido a Internet proporciona, assim, que as
conexões das redes sociais sejam ampliadas no espaço online.
Assim, essas conexões podem ser de dois tipos (Recuero, 2007): aquelas emergentes,
que caracterizam laços construídos através da conversação entre os atores (que vão gerar as
redes emergentes) e aquelas de filiação ou associação, caracterizadas pela manutenção da
conexão realizada pelo software ou site utilizado (que vão gerar as redes de filiação).
Enquanto as primeiras passam pelo processo de aprofundamento do laço social, como é o caso
da comunidade abordada, as segundas podem jamais ter qualquer interação, exceto no
momento de estabelecimento da conexão.
Com base na teoria TEA se pode afirmar que a tecnologia serve não só para o
estreitamento das relações sociais dentro do processo educativo, serve na educação como
ferramenta crítica capaz de desenvolver conflitos cognitivos, desenvolvendo a capacidade
crítica do educando, formando o humano atual e humano melhor no futuro, crítico,
participativo e ativo na sociedade.
Na década de 70 do século passado, o sentido de apoia em incorporar os meios a
situação educativa e um modo pertinente, com a qual a Tecnologia Educativa
Apropriada – de forte acento alternativo e sociocultural – se relaciona com uma
proposta de uma organização integrada de pessoas, significados, conceitos e
artefatos pertinentemente adaptados, a fim de promover a aprendizagem
contextualizada de um modo livre e criador. (FAINHOLC, 1990)
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Com isso, a Tecnologia Educativa Apropriada toma em conta o contexto sociocultural
e os atores em que se realizará a intervenção educativa tratando que os meios selecionados e
combinados sejam os mais apropriados e pertinentes a essa realidade começando a reconhecer
no âmbito das tecnologias educativas, as práticas pedagógicas também como práticas sociais.
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FORMAÇÃO DOCENTE NA AMÉRICA LATINA: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA
PERSPECTIVA RACIONALISTA DO PROCESSO DE ENSINO
Antonio Peixoto Oliveira
UTN/Buenos Aires Maestría en Docencia Universitaria, Mestrando antonio.peixotoo@hotmail.com
Carlos Guilherme Madeira
PPGD/FURG Mestrado em Direito e Justiça Social, Mestrando guilhemadeira@yahoo.com.br

Resumo: A relação da teoria e prática docente, de maneira geral, tem características
academicistas e tradicionalistas por serem reprodutoras e conservadoras de um método
universalista de ensino. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo sinalizar no que
consiste a perspectiva racionalista ou idealista de ensino para contrapô-la à escola latinoamericana de formação docente. Para tanto, utiliza-se como base o estudo de caso da
experiência entre Brasil e Argentina na formação de professores brasileiros do Mestrado em
Docência Universitária da Universidade Tecnológica Nacional da Argentina que funciona
através de um intercâmbio entre a instituição e um instituto de ensino brasileiro. Por meio
deste recorte, o trabalho analisará a relação da teoria com a prática adotada pelos professores
do curso, que a diferem do enfoque idealista cuja formação costuma ser mecânica,
individualista, baseada na aplicação teórica e burocrática de modelos e sistemas. A análise se
torna importante uma vez que, no ambiente universitário, existem alternativas ao modelo de
ensino vigente que prioriza uma postura científica embasada em certezas e modelos, verdades
absolutas e domínio dos saberes.
Palavras-chave: formação docente, ensino, teoria crítica, teoria racionalista.
	
  

Resumen: La relación de la teoría y práctica de la enseñanza, en general, tienen los
académicos y las características tradicionalistas por ser conservadora y reproductora de un
método universal de la enseñanza. Por lo tanto, este estudio pretende indicar cuál es el
panorama racionalista o idealista a la enseñanza para contrastarlo con la Escuela de formación
de docentes de América Latina. Por lo tanto, se utiliza en base al estudio de caso de
experiencias entre Brasil y Argentina en la formación de los maestros brasileños en Maestria
en Docencia Universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina que trabaja a
través de un intercambio entre la institución y un centro de enseñanza de Brasil. A través de
este corte, el trabajo examinará la relación entre la teoría y la práctica adoptada por los
profesores del curso, que difieren del enfoque idealista cuya formación suele ser mecánico,
individualista, basada en la aplicación teórica y burocrática de los modelos y sistemas. El
análisis llega a ser importante, ya que, en el ámbito universitario, existen alternativas al
modelo educativo actual que hace hincapié en un enfoque científico basado en certezas y
modelos, las verdades absolutas y dominio de conocimiento.
Palavras-chave: formación del profesorado, enseñanza, teoría crítica, teoría racionalista
	
  

	
  

334	
  

III	
  Encuentro	
  de	
  las	
  Ciencias	
  Humanas	
  y	
  Tecnológicas	
  para	
  la	
  integración	
  
de	
  la	
  América	
  Latina	
  y	
  el	
  Caribe	
  Internacional	
  del	
  Conocimiento:	
  Diálogos	
  en	
  Nuestra	
  América	
  

Introdução
O ensino é um processo provisório, mutável, melhorável, histórico-social, pessoal,
bilateral e multidimensional que tem como objetivo facilitar e favorecer a aprendizagem,
cumprindo com o triângulo didático: docente/mediador, conteúdo e aluno. "Ensinar", descreve
Israel SCHEFFLER, "pode ser caracterizado como uma atividade que visa promover a
aprendizagem e que é praticada de modo a respeitar a integridade intelectual do aluno e a sua
capacidade para julgar de modo independente". A teoria, a prática tanto individual quanto
grupal são os elementos que promovem essa aprendizagem.
É importante para o entendimento da educação, analisarmos a relação teórico-prático
do docente diante de perspectivas que recriem esta prática desde a reconstrução do
pensamento pedagógico, reconheçam as tradições ocidentais da prática e da formação
docente, descrevam os níveis de análise da prática docente transferindo-os a tarefa de educar,
descriminando componentes institucionais que incidam diretamente à prática docente.
A primeira dessas perspectivas e que e predominante no contexto educacional atual, é
conhecida pelas denominações racionalista, idealista, voluntarista, dissociada, independente e
verticalista. Teóricos e educadores latino-americanos, porém, criticam essa visão tecnicista
empregada nos sistemas educacionais, propondo outra perspectiva no processo de ensino e
aprendizagem.

A perspectiva reflexiva orientada, da construção social, transformadora,

emancipadora, humanizadora ou simplesmente crítica, traz aportes da psicanálise, da
diversidade e das diferenças e da experimentação reflexiva.
Neste contexto, à luz da teoria crítica, o presente estudo analisa a relação de no
convênio internacional entre o Sistema Educacional Galilei (SEG), do Brasil, e o programa de
pós-graduação da Universidade Tecnológica Nacional (UTN), da Argentina, com sede em
Buenos Aires para a qualificação de profissionais brasileiros no curso de Especialização e
Mestrado em Docência Universitária.
Descrição
A Universidade Tecnológica Nacional (UTN) é considerada a segunda maior
universidade federal da Argentina, com mais de 70 mil alunos espalhados pelos Campi
instalados nas principais cidades do País. A instituição surgiu com a Lei 13.229 de 1948, da
necessidade de um ensino técnico vocacionado nas engenharias que pudesse ser
disponibilizado em todo o território nacional. O programa de pós-graduação foi instituído
somente em 1993 com o objetivo de qualificar o corpo docente de engenheiros. Em 1996
começou a oferta de vagas na especialização e mestrado centrados na docência no ensino
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superior, reconhecidos pela Resolução n° 353/07 da Comissão Nacional de Avaliação e
Credenciamento Universitário (CONEAU) do Ministério da Educação da Argentina.
Em 2006 surge o convênio internacional entre o Sistema Educacional Galilei (SEG),
do Brasil, e o programa de pós-graduação da Universidade Tecnológica Nacional (UTN), da
Argentina, para a qualificação de profissionais brasileiros. Convênio este, baseado no Decreto
n° 5.518 de 2005 que promulga o acordo de títulos e graus universitários para exercício de
atividades acadêmicas nos Estados da América Latina, no caso do Brasil, dependente de
revalidação por instituição de ensino nacional que possua equivalência curricular.
A sistemática do curso de Especialização e Mestrado em Docência Universitária
consiste em aulas presenciais e um seminário de acompanhamento no Brasil cuja carga
horária é de 30 horas/aula, totalizando 560 horas/aula. A seleção do egresso se dá por meio de
análise curricular, carta de apresentação e teste de proficiência mínima na língua espanhola.
Material e método

O método utilizado é a pesquisa descritiva apoiada numa pesquisa bibliográfica a
partir de materiais publicadas em livros, artigos, dissertações e teses sobre os assuntos
abordados. Os dados a obtidos dizem respeito à descrição do perfil do egresso e suas
competências esperadas e a descrição das práticas didáticas adotadas pelos docentes a fim de
relacioná-las à teoria do ensino-aprendizagem adotada, a crítica, em contraposição à teoria
racionalista.
A coleta de dados se deu pelo acompanhamento integral do pesquisador às aulas do
Mestrado em Docência Universitária e à observação das práticas utilizadas pelos professores
em três encontros de forma intensiva a cada seis meses com aproximadamente 22 dias de aula
na Argentina nos anos de 2011, 2012 e 2013.
Foram analisadas as aulas das disciplinas de Pedagogia Universitária, Psicossociologia
da Aprendizagem, Didática, Metodologia da Investigação, A Universidade no Contexto
Político Social e Econômico, Comunicação e Didática Grupal, A Universidade como
Organização, Gestão Acadêmica Universitária, Currículo Universitário, Concepções e
Modelos, Dimensão Histórica dos Sistemas Educativos, Tecnologia Educativa; Ensino,
Formação e Prática Docente, Planejamento da Educação Superior, Reformas e Inovações e
Seminário de Integração.
Os dados coletados serão analisados e relacionados com as teorias das perspectivas já
mencionadas.
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Resultado e discussões
O perfil do egresso no Mestrado em Docência Universitária é um profissional com
competências para: reconhecer, analisar e identificar a complexidade política, filosófica,
histórica e socioeconômica da problemática da educação superior; integrar grupos de pesquisa;
identificar, analisar, avaliar, criar e intervir nas estratégias alternativas orientadas a dar resposta
às problemáticas acadêmico-institucionais relevantes; integrar grupos de pesquisa no campo da
educação superior, em função da formação epistemológica e metodológica específica; analisar e
avaliar processos educativos, participar no planejamento, gestão, implementação e avaliação de
programas e projetos orientados à inovação na área acadêmica; participar em pesquisas
interdisciplinares sobre problemas universitários relevantes e orientar a seleção e gestão da
incorporação de novas tecnologias educativas.
Desta forma pode que o Mestrado mantém uma visão crítica sobre o processo de ensino
aprendizagem e adota a perspectiva reflexiva em suas práticas ao longo do curso. Os debates são,
em sua maioria, de comparação entre os sistemas argentinos e brasileiros e de relatos e
experiências vivenciais dos alunos. Na visão latino-americana, defendida por Pérez GÓMEZ
(1993), é a constante interação entre teoria e prática que forma um laço criativo e dinâmico que
expande o conhecimento e transforma a realidade. Essa perspectiva está enraizada na forma
como as teorias são explanadas, sempre acompanhadas de discussões que trazem casos concretos
à luz dos conteúdos e provocam reflexão na medida em que a participação dos alunos é
provocada a cada avanço no conteúdo seja com exposição de ideias como nas avaliações orais
feitas pela disciplina de Tecnologia Educativa, seja na participação de atividades práticas como
nas aulas da disciplina de Didática que utilizou títeres para demonstrar ferramentas de ensino dos
conteúdos pelos docentes.
A perspectiva reflexiva contrasta com a teoria predominante sistema de ensino brasileiro:
a racionalista.

A relação da teoria e prática docente nesse panorama tem características

academicistas, tradicionalistas por serem reprodutoras, conservadoras e platônicas. O ato em sala
de aula reproduz exercícios diretos, expõe teorias e cobra testes e trabalhos reprodutivistas,
baseando-se em conteúdos que devem ser decorados, memorizados e transcritos pelos alunos.
Esta é basicamente a descrição do panorama do sistema de ensino brasileiro onde os docentes
tem formação mecânica, individualista, baseada na aplicação teórica e burocrática de modelos e
sistemas. A corrente defende ainda que a formação teórica subordina a prática que, por sua vez,
depende estritamente da teoria.

	
  

337	
  

III	
  Encuentro	
  de	
  las	
  Ciencias	
  Humanas	
  y	
  Tecnológicas	
  para	
  la	
  integración	
  de	
  
la	
  América	
  Latina	
  y	
  el	
  Caribe	
  Internacional	
  del	
  Conocimiento:	
  Diálogos	
  en	
  Nuestra	
  América	
  

Não é o que verificamos, entretanto, no conteúdo das aulas da disciplina de Pedagogia
Universitária. Cada estudantes pode estruturar da maneira que lhe convier o conteúdo exposto
em sala de aula. O encadeamento se dá por meio de mapas conceituais em que o estudante tem a
liberdade de armar sua rede conceitual fazendo a relação que melhor se adaptar. MOREIRA e
BUCHWEITZ, (1993) conceitua o mapa conceitual como uma técnica flexível, e em razão disto,
pode ser usado em diversas situações para diversas finalidades: instrumento de análise de
currículo, técnica didática, recurso de aprendizagem, meio de avaliação. Através desses mapas é
possível ao professor provocar o debate a cerca da inter-relação dos conteúdos.
Os racionalistas afirmam que o processo educativo forma uma rede radial entre o docente
e os alunos. Neste sentido observemos a disciplina de Planejamento da Educação Superior,
Reformas e Inovações. Dentre os exercícios propostos em sala de aula, o docente indicou a
elaboração de um estudo comparativo entre as disposições de acreditação e avaliação
universitária dos cursos superiores do Brasil e da Argentina, trazendo à sala de aula discussões
sobre os sistemas e contextualizando com o panorama de universidades privadas e particulares
nesses dois países. Ora, segundo GÓMEZ (1993), parece fundamental que os docentes vivam,
trabalhem, analisem e avaliem as possibilidades educativas de diferentes projetos, experiências,
contextos e situações escolares ao mesmo tempo em que tem que responder às exigências,
tensões dos cenários.
Com relação à prática, a perspectiva racionalista acredita que seja a aplicação explícita da
teoria, através de uma postura científica embasada em certezas e modelos, verdades absolutas e
domínio dos saberes. GÓMEZ (1993) discorda, diz que a reconstrução do conhecimento prático,
habilidades profissionais como sistemas pessoais de interpretação e ação, exige que os
professores revisem e desafiem as mesmas imagens, ideias e práticas que tenham adquirido ao
longo de sua vida e prática pessoal e profissional, e que praticam em seu fazer cotidiano. Neste
sentido, a disciplina de Currículo procura inserir essas experiências vivenciais dos estudantes
com seus cursos de graduação para refletir sobre quais mudanças curriculares poderiam ser
necessárias à luz da teoria enfocada em sala de aula, evidenciando duas das características da
perspectiva reflexiva que são: valorizar a diversidade e a diferença e a experimentação reflexiva.
A perspectiva crítica ou traz aportes da psicanálise, da diversidade e das diferenças e da
experimentação reflexiva. Urna instituição de ensino capaz de pensar criticamente o presente e
de imaginar criativamente o futuro, contribuindo para a sua realização através do engajamento
político em causas públicas e da ação educativa comprometida com o bem comum e o destino
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coletivo da humanidade, só pode ser urna escola deliberativa e autónoma, de sujeitos produtores
de regras. Urna escola habitada por "atores morais" e não por "espectadores", de acordo com a
crítica de BAUMANN (2002), perseguindo ativamente a transformação social e não a pura
adaptação.
Essa ótica considera que há uma relação dialética entre a teoria e a prática. Neste sentido,
as ideias de professor investigador e os aportes do paradigma sócio crítico sustentaram o
processo de mudança da formação docente inicial na América Latina, Europa e Estados Unidos
que era voltada ao tecnicismo. Ana Lía COMETTA, Ana Ramona DOMENICONI e Zulma
LÓPEZ (2007), afirmam que:
O conhecimento de que a relação entre a teoria e a prática constitui um processo complexo e
multidimensional, que vai mais além do conhecimento disciplinar e teórico e que o fazer
docente põe em jogo crenças, valores e condições na qual a prática acontece, é que a ideia de
“practicum” se aplica como um disposto potente para a formação inicial. O “practicum” como
possibilitador de aprendizagens práticas sem apresenta como um espaço intencionalmente
criado e disposto, que incluem todas as variedades de observação e experiências orientadas as
quais o aluno em formação possa compreender a realidade, como uma trama complexa na que
atuará, assim, este espaço possibilita uma compreensão para orientar sua prática.

O docente, sob a perspectiva reflexiva, deve promover o diálogo empático na sala de aula
e na instituição, estimulando o pensamento crítico para o desenvolvimento individual e coletivo
com intervenções participativas dos alunos. Deve entender, portanto, a complexidade das
situações educativas, respeitando e tolerando as divergências para conhecê-las e entendê-las. A
prática deve ser conflitiva, complexa, renovadora, mas baseada em certezas e modelos que
relacionem a teoria com a prática e a pedagogia.
O currículo reflexivo busca aportes modernos, como os recursos tecnológicos e possui
especificidades de acordo com as necessidades e mudanças sociais. De outra forma, o currículo é
visto pelos racionalistas como prescrito e fechado. É identificado como um conjunto de
conteúdos a ensinar e como um plano de ação, correspondendo, deste modo, a um plano de
estudos ou a um programa, estruturado e organizado a partir de objetivos, conteúdos e atividades
e de acordo com a natureza de cada disciplina. Esta definição identifica currículo com programa
e considera que o currículo deve ser algo planificado e implementado de acordo com as
intenções previstas.
Esse paradigma é quebrado na Disciplina de Integração que confere ao aluno o título de
especialista. Como trabalho final é dada a tarefa da apresentação de uma monografia diferente do
padrão normativo tradicional. Esta pesquisa reúne conceitos das principais disciplinas a serem
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tomadas como base bibliográfica para a tese do mestrado e os pontos de conexão entre os
conteúdos a serem estabelecidos pelo estudante como uma forma de exercitar o diálogo entre as
diferentes disciplinas ministradas. Demonstra que o currículo do curso, como defende Alícia de
ALBA, “é uma ferramenta politica, social e pedagógica que engloba todas as suas nuanças: é ao
mesmo tempo prescrito e oculto, nulo e real, áulico e vivido, atuado e teórico, conflitivo e
contraditório”, permitindo a reflexão e a ressignificação dos conteúdos aprendidos.
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