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Introdução

A sociedade, em razão da atual realidade envolvendo os adolescentes em conflito

com a lei, passa a refletir acerca do que se tem feito para mudar.

Nunca na história da humanidade, se fez necessária a adoção de políticas públicas de

inclusão social, com enfoque a reflexão nas formas de controle sociojudicial em meio aberto,
dirigidas aos jovens em conflito com a lei.

Ainda que no plano teórico, não se pode contudo, abordar análises simplificadoras

que definem a pobreza econômica como causa da violência e da erosão legal nas sociedades
contemporâneas. No entanto, é de se observar que, estes fatores não ocultam ou

menosprezam o fato de os jovens oriundos das classes sociais subalternas constituírem, por
assim dizer, o núcleo preferencial da ação policial e do sistema de justiça infanto-juvenil.
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Não há como não se questionar qual a razão e os motivos desta ocorrência que,

representa um desafio à abordagem sociológica e às demais ciências afins.

Por tal razão, o suporte analítico do estudo apresentado neste trabalho, filia-se a

saberes teóricos fundamentados na existência de sociedades classistas cujo modo de
produção material e simbólico é construído à base de desigualdades que asseguram a
reprodução da exclusão social.

Em se tratando da pesquisa empírica, a escolha de grupos focais terá grande

relevância explicativa à compreensão da visão de mundo dos adolescentes e jovens

moradores da periferia urbana, seus familiares, autoridades e lideranças locais, além de
permitir o confronto entre os dados e informações oficiais com a fala dos sujeitos juvenis
inseridos em contextos engendradores de desigualdade, violência e etiquetamento social.

Ainda comporta salientar que, para que não ocorra qualquer diferenciação de

tratamento, o legislador ao redigir o Estatuto da Criança e do Adolescente o estruturou com
um conjunto de regras e princípios que dizem respeito aos aspectos da vida do indivíduo,

desde o seu nascimento até o completar da maioridade, sem qualquer referência quanto as
classes a serem abrangidas.

A proteção ora destacada já se encontra no 1º artigo daquela lei, não se fazendo

qualquer diferenciação quanto á geografia social, tampouco, credos e formações culturais.

Da mesma forma, não previu imposições que retirem do jovem em conflito com a lei sua

identidade e liberdade de pensamento.

O Estatuto, dispõe sobre a proteção integral à este devida, versando sobre os direitos

destes e, ressalte-se, deveres quanto á proteção a ser exercida pelas famílias, sociedade e
Poder Público.

Não obstante, em nossa Magna Carta também está consagrado o direito da família, no

seu artigo 226 onde diz que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

Desta forma, a família passa a ser protagonista aliada ao Estado e a sociedade a prestação de
defesa das crianças e adolescentes a que ela compete.3

3
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Ressalte-se que a proteção não pode ser exclusivamente quanto a integridade física,

mas também e, não menos importante, a integridade psicológica e a liberdade de
pensamento, independente de que setor social este individuo pertença.

A Lei do Menor em vigência, foi desenvolvida visando o bem estar social, pois se

compreende que, o jovem em conflito com a lei encontra-se em estágio de desenvolvimento,
para tanto carecendo de tratamento especial em completude, sem limitação ao ato
praticado.

Com todo o expressado, com as abordagens e análises realizadas, deve-se dar total

prioridade à parte interessada em todas as situações legais, para que estes sejam os mais
beneficiados quanto for possível pelas leis, não sendo facultadas quaisquer decisões aos
aplicadores do direito, ciências sociais e afins que, não observem a lei brasileira e
internacional, em especial, no que tange a ausência de diferenciação e etiquetamento social:

“Artigo 19 do Pacto de São José da Costa Rica (1969): Toda criança tem direito as medidas de proteção que na
sua condição de menor requer, por parte da família, da sociedade e do Estado”.4

Resta patente a necessidade de maior enfoque a normas que não só punam ou, que

sigam em uma roupagem de sócio educação. A necessidade se faz de políticas públicas

direcionadas a conscientização e, empoderamento dos sujeitos do conflito e, é nesta seara
que o presente trabalho pretende adentrar.

O Estatuto da Criança e do Adolescente como regra “preventiva” e “educativa” face os
instrumentos sociojurídicos não punitivos de solução dos conflitos juvenis

4
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<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm > Acesso em: 02
fev. 2016.
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O Estatuto da Criança e do Adolescente é estruturado por um conjunto de regras e

princípios que dizem respeito aos aspectos da vida, desde o seu nascimento até o completar
da maioridade.

Esta proteção se encontra no artigo 1º do referido estatuto que dispõe sobre a

proteção integral à criança e ao adolescente.

O mesmo dispositivo ainda versa sobre os direitos que toda criança e adolescente

têm, destacando que, se omissa fosse a legislação, sérios seriam os prejuízos aos menores.
Neste sentido, comporta destacar o que diz Guilherme Freire de Melo Barros:

“a lei tem o objetivo de tutelar a criança e o adolescente de forma ampla, não se limitando

apenas a tratar de medidas repressivas contra seus atos infracionais”. Pelo contrário, o
Estatuto dispõe sobre direitos infanto-juvenis, formas de auxiliar sua família, tipificação de

crimes praticados contra crianças e adolescentes, infrações administrativas, tutela coletiva,
etc. Enfim, por proteção integral deve-se compreender o conjunto amplo de mecanismos
jurídicos voltados à tutela da criança e do adolescente.5”

O autor refere-se à proteção do menor levando em consideração sua distinção na lei,

destacando como será a aplicabilidade desta lei e qual a melhor forma de auxiliar as famílias.
Destacando a necessidade de existência de mecanismos para o melhor interesse dos
menores, como a implantação de políticas públicas para instrumentalizar o que já está

disposto em lei, pois dada de eficácia se observa em meras disposições legais, sem ações
regulares e instrumentalizadas.

Neste sentido, Barros ainda descreve:

5
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2012, p. 25.

4

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

5

“Este postulado traduz a idéia de que, na análise do caso concreto, os aplicadores do direito,
advogado, defensor público, promotor de justiça e juiz, devem buscar a solução que
proporcione o maior benefício possível para a criança e o adolescente.6”

O Estatuto da Criança e do Adolescente está dividido em dois grandes livros, o Livro I,

Parte Geral, e Livro II, Parte Especial. O artigo 86 do referido caderno assim define a política
de atendimento:

“A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um
conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios”.7

Comporta ainda destacar o afirmado pelo autor José de Farias Tavares que comenta

sobre o artigo 86:

“Prevê a conjugação de esforços de governo- federal, estaduais, municipais e de particulares,
pessoas individuais ou coletivas, nas atividades a serem desenvolvidas em favor da
população infanto-juvenil”.8

Da mesma forma, Guilherme Freire de Melo Barros aborda sobre histórico da política

de atendimento:

“No início do século XX, a sociedade passou a dar maior atenção à necessidade de tutela da
criança como forma de garantir o desenvolvimento da nação. Daí decorrem as primeiras
políticas

de

atendimento

à

população

infanto-juvenil

verdadeiramente

públicas,

capitaneadas pelo Poder Público, até então o atendimento se limitava a entidade
filantrópicas e religiosas.9”

BARROS, op. cit., p. 26.
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, e legislação correlata.- 8.
ed.- Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2011. p. 37.
8
TAVARES, José de Farias. Comentários ao Estatuto da Criança e do adolescente, ed. 4° Rio de Janeiro, 2002 P.
91.
9
BARROS, Guilherme Freire de Melo. Direito da Criança e do Adolescente. 1. ed. Salvador Bahia: JusPodivm,
2012, p. 149 e 150.
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É importante saber que a política de atendimento tem a intervenção de diversos

órgãos e autoridades, sendo que a cada um é atribuído um desempenho diferenciado, mas
todos têm responsabilidades na identificação e nos problemas que venham a existir, sendo
no plano individual ou no coletivo de atendimento a infanto-juvenil.

Esta política se volta à proteção dos direitos fundamentais de crianças e de

adolescentes, no tocante da política social básica. Estes fatores têm grande relevância para
os problemas que estes menores enfrentam com o retorno de uma vida normal em
sociedade.

Conforme o artigo 87 do Estatuto, à política de atendimento aos menores é taxativa:

I - políticas sociais básicas;

II - políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles
necessitam;

III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de
negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;

IV - serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes
desaparecidos;

V - proteção jurídica social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente;

VI - políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do

convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito á convivência familiar de crianças
e adolescentes;

VII - campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes

afastados do convívio familiar e á adoção, especificamente inter-racial, de crianças maiores
ou de adolescentes, com deficiências e de grupos de irmãos.10

Sobre o referido artigo, comenta José de Faria Tavares:
“O desdobramento do artigo anterior fixa normas de programação da assistência, prevendo

em primeiro lugar o tratamento generalizado (inciso I) a todas as crianças e adolescentes. E

forma (inciso II) a suprir as necessidades específicas dos carentes. O inciso III repete a
10

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, e legislação correlata.- 8.
ed.- Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2011. p. 37.
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preocupação do art. 5°, prevendo a prestação de serviços especialmente criados para isso
pela Administração Pública. Da mesma maneira determina o inciso IV a criação de órgãos
oficiais que devem cuidar dos casos de desaparecimentos de crianças e adolescentes

afastados da companhia dos seus pais, tutelares ou guardiões. Redundância é a disposição
do inciso V em face de outros dispositivos sobre os meios e os órgãos de proteção integral

instituídos no Estatuto. A atividade de proteção jurídica deve ser desenvolvida através dos
Conselhos Tutelares e do Ministério Público perante o juízo da Infância e da Juventude.11 “

Existem ainda programas de assistência referente ao atendimento das famílias

desestruturadas, aquelas que têm problemas de socialização com os menores sob sua tutela,
muitas vezes até por questão econômica, outras por questões sociais e também por

questões psicológicas. Cada órgão é responsável por dar o devido amparo que estas famílias

precisam, buscar menores que se encontram desaparecidos – as ONGs - que buscam meios
de encontrar os menores desaparecidos e, consequentemente, devolve-los ao seio de suas
famílias.

Não deixou o estatuto, em seu artigo 88 de discorrer sobre as diretrizes da política de

atendimento:

I - municipalização do atendimento;

II - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do
adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, asseguradas

a participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis
federal, estadual e municipal;

III - criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização políticoadministrativa;

IV - manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos
conselhos dos direitos da criança e do adolescente;

V - integração operacional de órgãos do judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública,

Segurança Pública e assistência Social, preferencialmente em mesmo local, para efeito de
agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional;
11

TAVARES, José de Farias. Comentários ao Estatuto da Criança e do adolescente, ed. 4° Rio de Janeiro, 2002 P.
91 e 92.
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VI - mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos
da sociedade;

VII - integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública,

Conselho Tutelares e encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência

social, para efeito de agilização do atendimento de crianças e de adolescentes inseridos em
programas de acolhimento familiar ou institucional, com vista na sua rápida reintegração à

família de origem ou, se tal solução se mostrar comprovadamente inviável, sua colocação em
família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta lei.12

A política de atendimento é direcionada para que cada órgão seja responsável sobre

sua atuação perante a criança e adolescente, isto é feito para que as pessoas tenham acesso
mais fácil ao Poder Público.

José de Farias Tavares assim conceitua:

“As atividades protecionistas devem ser, em primeiro lugar (inciso I), no município onde vive
o beneficiário, por ser o ambiente mais próximo e mais apropriado de sua convivência.

Consagra a municipalização da política de atendimento visando a manter a interação do
atendido com o seu meio comunitário próprio. Os Conselhos previstos no inciso II são os de

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e os Conselhos Tutelares. Suas atribuições

serão de caráter consultivo e fiscalizador. O inciso III repete a determinação de que sejam as
atividades dessa política desenvolvidas de forma mais desconcentradas, nas diversas esferas
de governo federativo. Pelo inciso IV as três esferas de governo terão que destinar recursos
orçamentários para os respectivos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente,

regulamentado em lei a sua aplicação. O inciso V determina a reunião desses agentes

públicos, em cada propiciando encaminhamento mais pronto e eficaz do indigitado autor de
ato infracional. O inciso VI do artigo 88° sob comento faz mera recomendação de que os
problemas da criança e do adolescente sejam debatidos pela sociedade inteira,

galvanizando-se as atenções de todos para a gravidade do assunto, que é de ordem
pública.13”

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, e legislação correlata.- 8.
ed.- Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2011. p. 37 e 38.
13
TAVARES, José de Farias. Comentários ao Estatuto da Criança e do adolescente, ed. 4° Rio de Janeiro, 2002 P.
92 e 93.
12
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O referido Estatuto foi criado para beneficiar a população infanto-juvenil, separando

por artigos as funções de cada membro, sendo através de órgãos municipais ou de áreas de
atendimento a estes menores.

Ainda, cabe ressaltar o conceito de Barros:
“O objetivo do Estatuto é permitir o contato mais direto do Poder Público com a população,
em razão da maior proximidade entre os cidadãos e os órgãos municipais. Em outras

palavras, as entidades prestadoras de serviços a crianças e adolescentes devem surgir no
âmbito municipal- logicamente com o auxilio técnico e financeiro do estado membro e da
União.14”

Portanto, compete aos municípios a criação de entidades prestadoras de serviços aos

menores.

Para os autores Murillo José Digiácomo e Ildeara de Amorim Digiácomo, o

entendimento é no seguinte sentido:

“O presente dispositivo, em conjunto com o disposto nos art. 86 e 87, do ECA e art. 227, §7°
c/c 204, da CF, fornecem um panorama geral acerca de toda política de atendimento à
criança e ao adolescente idealizada pelo legislador estatutário, restando mais do que

evidenciada a total ruptura com o modelo anterior. A atual sistemática dá ênfase à

implementação, em nível municipal, de políticas públicas Inter setoriais que tenham foco
prioritário na criança e no adolescente, contando com a participação da sociedade civil
organizada (via Conselhos de Direito da Criança e do Adolescente) no seu processo de
elaboração.15”

O Estado dispõe de entidades prestadoras de serviços, é através destas entidades

municipais, federais ou estaduais, que é possível haver auxílio na política de atendimento, ao
se prestar serviços especiais de prevenção e atendimento médico a estes menores ou
14
15

BARROS, Guilherme Freire de Melo. Direito da Criança e do Adolescente. 1. ed. Salvador Bahia: JusPodivm,
2012, p. 154.
DIGIÁCOMO, Murillo José; DIGIÁCOMO, Ildeara de Amorim ECA- Estatuto da Criança e do
Adolescente (anotado e interpretado) 1° ed. Curitiba, Paraná: Rede Marista de Solidariedade, 2011, p 138.
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àqueles que cometem atos infracionais serão direcionadas medidas socioeducativas
determinadas judicialmente.

Há ONGs que cuidam de crianças desaparecidas, órgãos que são encarregados da

execução da política social básica e de assistência social às crianças que estão em famílias

distintas. Portanto, o Estatuto ajuda na preservação destes menores, sendo encarregado de
direcioná-los a casas de apoio ou recuperação.

Todavia, é importante destacar a necessidade de políticas públicas para

instrumentalizar todo o já previsto na lei.

Normas adequadas e de interesse do menor existem, carecendo de políticas sérias e

adequadas para a instrumentalização na aplicação das mesmas.

Todavia, se questiona se as políticas de atendimento do Estatuto da Criança e do

Adolescente, efetivamente se adequam a política de empoderamento dos sujeitos ou, se

nada mais é que mais uma política de exclusão das partes para intervenção exclusiva do
Estado.

O Estatuto da Criança e do Adolescente surgiu como uma evolução no ordenamento

que trata acerca da matéria em estudo, todavia, apenas modificou a redação de suas normas
já existentes de punição, olvidando da necessária conscientização e participação direta das
partes na solução dos conflitos.

Neste sentido, a importância de medidas de solução de conflitos que afastem a

intervenção direta do Estado, dando autonomia aos sujeitos do processo, com a aplicação de
métodos restaurativos que, não visam punir, mas sim conscientizar e promover a
transformação pessoal dos indivíduos.

A Justiça Restaurativa é, efetivamente, um instrumento sociojurídico real não punitivo de
solução dos conflitos juvenis, com participação efetiva dos sujeitos e, possibilidades reais de
não reincidência em razão do processo transformador interno.
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A justiça restaurativa como instrumento sociojurídico não punitivo de solução dos
conflitos juvenis em prol dos direitos humanos.

A convicção de que todos os seres humanos têm o direito a ser igualmente

respeitados pelo simples fato de sua humanidade é a idéia central do movimento em prol
dos direitos humanos.

Entende-se por Direitos Humanos os direitos fundamentais da pessoa humana,

inerente a todo e qualquer sujeito e referentes a situações fundamentais a sobrevivência do
homem, a fim de resguardar sua dignidade16.

A relação do homem com seus direitos fundamentais vêm sendo fortalecida

junto à evolução da raça humana e, consequentemente, a luta para que sejam reconhecidos
esses direitos é uma constante na história das sociedades.

Segundo Bobbio, em sua introdução a “A era dos direitos”, a noção de direitos

humanos se modifica, ao longo dos anos, de acordo com os aspectos históricos e sociais:

“Os direitos do homem, democracia e paz são três momentos necessários do mesmo
movimento histórico: sem direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia;
sem democracia, não existem as condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos. 17”

Com a evolução na conquista destes direitos fundamentais começou a ser

usado o vocábulo geração, porém, substituído atualmente pelo termo dimensão, para
diferenciar os momentos e seguindo os princípios idealizados na Revolução Francesa, de:
liberdade, igualdade e fraternidade, que juntos tem como objetivo a democracia.

16

NUNES, Dymaima Kyzzy. As gerações de direitos humanos e o estado democrático de direito. In: Âmbito

Jurídico,

Rio

Grande,

XIII,

n.

77,

jun

2010.

Disponível

em:

<http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7897 >. Acesso em: 02 fev. 2016.

17 BOBBIO, Norberto. A era dos Direitos/Norberto Bobbio; tradução de Carlos Nelson Coutinho – Rio de

Janeiro: Campus, 1992, p. 1.
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Segundo Tavares18 falar em dimensões de direitos humanos significa dizer que

há uma eterna e infindável reflexão dos Direitos e também há uma recíproca ligação entre
os diferentes direitos, mesmo estes sendo de dimensões separadas.

O reconhecimento dos direitos chamados de primeira dimensão teve como

marco a Declaração Americana de 1776 e a Declaração Francesa dos direitos do Homem e
do Cidadão de 1789.

“Os direitos humanos têm sua origem histórica nos direitos naturais. E, a rigor, aparecem nas

primeiras Declarações liberais dos séculos XVII e XVIII, nos modelos americanos e francês,
que consagraram essa expressão para designar os direitos do homem.” 19

A primeira dimensão de Direitos se baseia na ideia de liberdade. Direitos da

liberdade, ou direitos individuais, ou ainda direitos civis e políticos.

“Os direitos da primeira geração ou direitos de liberdade têm por titular o indivíduo, são

oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e ostentam uma

subjetividade que é seu traço mais característico; enfim, são direitos de resistência ou
oposição perante o Estado”20

Uma segunda dimensão de direitos surge com a Revolução Industrial do século XIX,

em meio à opressão e exploração das classes operárias, chamados direitos de igualdade. São
os direitos sociais, culturais e econômicos.

“O Estado passa do isolamento e não intervenção a uma situação diametralmente oposta. O

que esta categoria de novos direitos tem em mira é, analisando-se mais detidamente, a
realização do próprio princípio da igualdade. De nada vale assegurarem-se as clássicas
18

TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 12ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p.

19

MELLEGARI, Iara Lúcia Santos. Direitos humanos e cidadania – no pensamento de Hannah Arendt. Curitiba:

20

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 29ª ed. atualizada – São Paulo: Malheiros Editores, 2014,

350.

Juruá, 2012, p. 51.
p. 578.
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liberdades se o indivíduo não dispõe das condições materiais necessárias a seu
aproveitamento.”21

Sobre a ideia de fraternidade surge uma terceira dimensão dos direitos

fundamentais e segundo Bonavides22 não se destinam a um indivíduo, ou a um grupo deste

e sim a ideia do coletivo, num momento importante de sua confirmação de existencialidade

concreta. Tocantes à ideia de paz, desenvolvimento, ao meio ambiente, à comunicação e ao
patrimônio comum da humanidade.

Há doutrinadores que já aceitam uma quarta dimensão de direitos, conforme afirma

Tavares a respeito de Paulo Bonavides (2014, p.584): “desde há muito admite esta quarta
dimensão, e nela tem inserido o direito à democracia, ao pluralismo e à informação,
ancorado na ideia de uma globalização política.”23.

Verifica-se, nessa linha, que a positivação dos direitos fundamentais do homem é

inesgotável, já que evolui junto com a sociedade e a cada etapa novos direitos são
conquistados.

Melo (2005, p. 57), afirma que o direito à coerção é balizado pelo discurso filosófico

universalista e racionalista de Kant o qual reporta à “questão do respeito ao dever para
fundamentar a liberdade como expressão de adesão a uma máxima universal”, cujo
obstáculo impõe a necessidade incondicional do castigo. Segundo o autor, este modelo
racional de pensamento vinculado à justiça retributiva supõe:

“[...] a construção de um sistema e de uma regra aplicável a toda e qualquer circunstância, independentemente

dos objetos externos, dos sentidos, dos desejos, das expectativas expressa, inegavelmente, um valor subjacente:
o de ordem, controle, fixidez, segurança, colocado de modo inquestionado como uma verdade por si mesma

evidente. A necessidade do castigo, num sistema como tal, decorre da estruturação rígida de um modelo lógico

de concepção da sociedade, fundada em valores tais que, para fazer valer sua universalidade, qualquer erro ou
desvio deve ser extirpado. (Melo, 2005, p.57-58).”

21
22
23

TAVARES, 2014, p. 353.

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 29ª ed. atualizada – São Paulo: Malheiros Editores, 2014.

TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 12ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p.

355.
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A redução do modelo político jurídico à construção da liberdade formal aos termos

da lógica pura seria a única condição possível de “respeitar o princípio básico de nãocontradição ditando a inevitabilidade do castigo e da punição”. A noção de liberdade como

algo universal também supõe que “a coerção e o castigo [se apresentem] como a condição
para a coexistência humana”. Este modelo de raciocínio iluminista serve de base à

estruturação lógica do direito formal abstrato. Este, por seu turno, é “pensado logicamente

e [operado] coercitivamente [tece] horror à transitoriedade, à mudança e ao movimento, ao
incomensurável, à diferença, em suma, [aos] sentimentos que aparecem em toda situação
de conflito”. Em termos ideológicos, a ordenação deste modelo jurídico que abriga “uma

ordem moral fundada na culpa e no castigo”, além de ocultar estratégias de dominação,
considera inevitável retribuir o sofrimento e imputá-lo como algo “natural, aceitável,
desejável”. (Melo, 2005, p.58-59).

Parte das dificuldades de aceitação do modelo de justiça restaurativa pode ser atribuída

a interesses burocrático-corporativos e à importância simbólica atribuída à apropriação do
capital acadêmico que investe os peritos de competência e distinção acadêmica, com a

finalidade monopolizar determinados campos de atuação profissional legitimados pelo
Estado.

As praticas de justiça restaurativa considera atribuem o direito de voz e poder de

decisão às partes diretamente envolvidas e demais interessados nos conflitos. Ao convocar

as partes, considera imperativo tanto a participação popular quanto a relativização do poder

dos peritos sociais a respeito da melhor forma de solução dos conflitos que afligem a vida
das pessoas e altera as relações de convivência na comunidade . A Justiça Restaurativa

afirma que os problemas sociais, em oposição aos peritos autorizados pelo Estado que,
segundo Bourdieu (2004), delimitam seu campo de ação, competência e hierarquia e, ao

fazê-lo, desqualificam os não iniciados etiquetando-os como leigos e ignorantes, podem ser
resolvidos mediante a construção de soluções político-jurídicas que reivindicam a

descentralização do poder, a participação e o envolvimento direto da comunidade local no
encaminhamento das soluções aos problemas que lhe dizem respeito. A restaurativa
constitui um sistema teórico-valorativo fundamentado nos princípios de corresponsabilidade

de todos os envolvidos na infração (vítima, infrator e demais interessados) na busca de

respostas e soluções que causaram o dano ou a agressão. Pressupõe que as pessoas e
famílias que formam a comunidade tenham mais algo a dizer em face de um “mundo
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dominado pelos grandes negócios, por políticos profissionais e tecnocratas” portadores de
uma suposta consciência superior (Scuro Neto, 2007).

Para além do modelo convencional de justiça ligado à ideia de democracia

representativa considerada, muitas vezes passiva, estática e limitada a convidar as pessoas a
confiarem na justiça e proteção do Estado, a justiça restaurativa ressalta a importância de se
edificar relações horizontais de poder, incluindo o poder jurisdicional. O ativismo

democrático de base comunitária, que prevê a intervenção das autoridades do Estado,

conclama a participação e corresponsabilização da comunidade nos procedimentos de
escolha e tomada de decisão na solução dos conflitos, priorizando a utilização de
mecanismos sociojurídico de natureza civil/reparação.

Em termos empíricos, os desafios de aplicação da Justiça Restaurativa dizem respeito à

capacidade de mobilização envolvimento efetivo da sociedade civil organizada, ou seja,

lideranças comunitárias, técnicos sociais, Organizações não governamentais, pastorais, etc.,
como forma de estabelecer, ao lado do Estado, mecanismos alternativos mais democráticos
e eficazes de solução dos conflitos juvenis.
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Conclusão
Após a leitura do presente estudo, é possível verificar a preocupação do Estatuto da

Criança e do Adolescente quando refere à criança e ao adolescente, visto que, por serem
mais vulneráveis e estarem em pleno desenvolvimento, merecem maior atenção do Estado.

O Estatuto foi elaborado para proteger o público infanto-juvenil, mas não existe a

possibilidade de se sustentar exclusivamente com as normas, enquanto não houver o
empoderamento dos sujeitos.

Os direitos da criança e do adolescente foram conquistados ao longo dos anos, sendo

o principal objetivo solucionar problemas que possam vir a existir, tanto no âmbito familiar,
como social e político.

Quando nos referimos ao menor que cometeu ato infracional ou que sofreu algum

tipo de agressão, nos socorremos do Estatuto da Criança e do Adolescente para dar a devida
proteção ou efetuar os devidos encaminhamentos, mas isso já se mostrou ineficaz pela falta
de políticas públicas com diretrizes humanitárias, portanto, não punitivas.

O Pacto de São Jose da Costa Rica foi fundado justamente para que estes direitos

essenciais sejam respeitados, independente do país onde a pessoa reside ou tenha nascido.

Porque todo ser humano é livre para gozar dos seus direitos econômicos, sociais e culturais,
isso sim com a devida proteção do Estado.

O presente estudo aponta a distinção que deve existir quando se tratar de proteção

do Estado em prol das crianças e adolescentes por meio da legislação já existente, todavia,
com a crítica acerca da confusão acerca do termo proteção e intervenção.

O objetivo aqui é dar sugestões de implantação de Políticas Públicas para dar

efetividade ao já previsto em lei, intercalando atividades e programas de atendimento que

auxiliem as crianças e adolescentes quando for necessária a atuação de entidades de apoio,
mas acima de tudo, empoderando os sujeitos para resolução dos conflitos em pautas
humanistas, com a sugestão da prática da Justiça Restaurativa.
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CIRCULAÇÃO GLOBAL E POVOS INDÍGENAS
25 A 27/05/2016, UFES, FDV, UVV.
VITÓRIA (ES)

GRUPO DE TRABALHO 04: POLÍTICAS PÚBLICAS, SUSTENTABILIDADE
E DIREITOS HUMANOS

O porto pela mídia: percepções sobre impactos e desenvolvimento 1
Jonathan Bindaco 2
Camila Simões 3
Universidade Vila Velha (UVV-ES)

INTRODUÇÃO
É sabido que os portos impactam econômica, social e culturalmente não apenas as cidades
nas quais estão localizados, mas toda a região que os circunda. No estado do Espírito
Santo, as instalações portuárias são fortes marcas do cenário mercantil industrial e de todo
um conjunto de discussões sobre direitos ambientais, políticas de desenvolvimento, relação
homem-natureza e tensões entre interesses públicos e privados.
Atualmente, a lógica do progresso no Espírito Santo está muito associada à logística de
exportação e, portanto, ao capital global. Mas, antes de chegar a esse cenário atual, o
estado percorreu um longo caminho. A economia capixaba era baseada na produção de
café até a década de 1960. O desencadeamento da crise cafeeira suscitou transformações
na estrutura econômica do estado, dando espaço para a chegada de grandes projetos
industriais. A partir disso, a região passou a se consolidar na comercialização de
commoditties e no comércio exterior, fator que contribuiu para um maior fluxo nos portos
capixabas (VASCONCELOS; CORRÊA, 2015).

1

Artigo resultante do projeto de Iniciação Científica financiado pela Universidade Vila Velha e orientado pela
professora Raquel Dornelas. As bolsas de IC fazem parte do projeto “Circuitos urbanos: migração, circulação e
fluxos em território capixaba”, de coordenação da professora Manuela Vieira Blanc, e do Observatório Cidade
Porto, coordenado pelas professoras Flávia Nico Vaconcelos e Andreia Coutinho e Silva.
2
Graduando do 3º período de Relações Internacionais – Universidade Vila Velha (UVV-ES).
3
Graduanda do 3º período de Relações Internacionais – Universidade Vila Velha (UVV-ES).
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Portanto, a presença dos portos não é novidade no cotidiano do Espírito Santo. Mas, com a
promessa de geração de empregos e crescimento econômico, foram anunciados novos
empreendimentos portuários durante o mandato do governador Renato Casagrande (20102014) – gerando um amplo debate público. De acordo com o governo estadual naquela
ocasião, sete novos projetos estavam previstos. Porém, conforme Vasconcelos e Corrêa
(2015), este número não condizia com os noticiados pelos veículos midiáticos locais, que
previam 21 novas construções. A partir desse impasse, o Observatório Cidade Porto, da
Universidade Vila Velha, passou a acompanhar as notícias vinculadas a esta expansão para
observar seus desdobramentos – dando origem a este trabalho.
Nesse sentido, a análise que será apresentada a seguir se justifica pela urgência em se
avaliar como são percebidos, pela imprensa capixaba, o desenvolvimento portuário, os
impactos nas configurações citatinas, as relações de trabalho e as questões acerca da
sustentabilidade em localidades portuárias. Além disso, buscou-se entender como tais
enunciados versam sobre pontos frequentemente agonísticos, como o direito à cidade, o
uso do espaço público, a exploração dos recursos naturais e a coexistência sujeito/meio
ambiente em um cenário de intensa intervenção humana.
Metodologicamente, as reportagens foram investigados por meio de Análise do Conteúdo e
da Análise do Discurso, com o intuito de reconstituir representações do porto e resgatar o
tratamento dado, no seio da expansão portuária no estado, às questões de interesse das
populações humanas e não humanas locais e às políticas de desenvolvimento econômico.
O corpus de análise foi constituído por fragmentos discursivos de três grandes veículos de
comunicação do Espírito Santo (A Gazeta, A Tribuna e Século Diário) no período de julho a
dezembro de 2014 – intervalo em que o debate mais se intensificou.
Para analisar como o porto é percebido pela mídia, não podemos escapar de tratar de
algumas

questões

recorrentemente

tocadas,

como

desenvolvimento,

trabalho,

sustentabilidade – além, claro, de algumas especificidades do discurso no jornalismo. É o
que faremos a partir da seção a seguir.

1. A DEFINIÇÃO DE TRABALHO: VISÕES DISTINTAS
Ao tratar da questão portuária no Espírito Santo, duas das temáticas mais recorrentes nos
discursos da imprensa são, por um lado, a possibilidade de geração de emprego e, por
outro, os impactos em ofícios já existentes nas regiões afetadas. Portanto, é necessária uma
reflexão objetivando entender algumas das diferentes noções de trabalho e emprego.
2
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Na literatura científica, há várias perspectivas que definem o termo. Para Karl Marx, um dos
teóricos mais clássicos da temática, o trabalho ocupa uma posição muito importante no ritual
capitalista e carrega em si tanto o aspecto de transformação material como o de valorização
do capital. Marx dizia que o empregador visa ao lucro e não à valorização do esforço que o
empregado exerce para determinada atribuição. O objetivo “é sempre o de ampliar o
mercado e limitar a concorrência” (1964, p. 46) a partir da exploração da força de trabalho
daqueles que não são detentores dos meios de produção.
Para Marx, está no cerne do sistema capitalista o caráter opressor da relação do capital com
o trabalhador. Dois de seus conceitos mais clássicos, a alienação e a objetivação, estão
justamente associados a isso. Segundo o teórico, a objetivação ocorre quando o indivíduo é
estimulado ao desenvolvimento de suas habilidades. Vê seu potencial objetivado em uma
mercadoria, em um produto final. Já a alienação seria o fenômeno que ocorre quando o
proletário é impedido de desenvolver suas habilidades humanas, deixando de lado sua
criatividade e aquilo que realmente acredita ser real e necessário para simplesmente vender
sua força de trabalho e atender aos anseios do capital. “Na medida em que o trabalho
alienado tira do homem o elemento da sua produção, rouba-lhe do mesmo modo a sua vida
genérica, a sua objetivação real como ser genérico, e transforma em desvantagem a sua
vantagem sobre o animal [...]” (1964, p. 117).
A alienação do trabalho é a base do capitalismo, é aquilo que assegura o funcionamento de
sua engrenagem. Por isso, Marx aponta que o trabalho alienado gera alguns
desdobramentos, como a propriedade privada, a divisão de funções e coloca o trabalhador
no mesmo patamar de uma mercadoria. O empregado faria apenas parte do processo, uma
parte que poderia ser feita por uma máquina, por exemplo, impedindo-o de desenvolver
suas habilidades e, ao contrário, perpetuando atividades repetitivas e que não lhe trazem
prazer algum (1964, p. 108).
Quando Marx equipara o trabalhador à mercadoria, ele chama a atenção para o único
aspecto em que o proletariado interessa ao capital: a força de trabalho, o meio que ele
dispõe para contribuir com o que o sistema necessita. A força de trabalho se mercantiliza:
pode ser vendida, comprada ou apenas descartada – como uma mercadoria.
Já em Durkheim (2003), podemos encontrar uma perspectiva que trata o trabalho como um
problema social, em sua clássica Teoria do Fato Social. Sobre a divisão do trabalho, o
teórico apresenta duas importantes tipificações: a solidariedade mecânica e a orgânica. A
mecânica faz menção àquela sociedade pré-capitalista, em que os indivíduos tinham ideais,
crenças iguais e se uniam por essas semelhanças. Já a orgânica estaria inserida em um
3
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cenário capitalista, em que sujeitos diferentes com pensamentos diferentes exercem uma
função específica no mercado de trabalho. A divisão do trabalho, portanto, seria o único elo
que uniria tais indivíduos, uma vez que eles estariam exercendo funções distintas,
aumentando assim a independência entre os atores sociais. Tal cenário, para Durkheim, não
seria o ideal, já que poderia acarretar um grande aumento da consciência individualista,
fazendo o senso de comunidade se perder e criando indivíduos que pensariam em seus
próprios interesses e desejos, sem olharem para o contexto geral da sociedade, conflitando
assim com a coesão social.
Adam Smith (1981), em uma visão mais liberal, imputava valor ao trabalho no contexto
criticado por Marx. Em sua Teoria do Valor, o autor acreditava que a divisão do trabalho era
benéfica para o sistema de produção, já que o mesmo número de empregados conseguiria
fazer o trabalho com mais habilidade, diminuindo o tempo de execução das tarefas,
aumentando assim a qualidade do produto final.
Para o filósofo, o trabalho também incentivava o consumo, já que a desigualdade econômica
e social estimulava os atores sociais a procurarem uma forma de consumir e a ascender à
classe social com mais renda. Tal almejo inclinaria os sujeitos para o trabalho remunerado,
fazendo a economia girar e a arrecadação do Estado aumentar. Liberal, ele defendia a não
intervenção estatal. Para o autor, o mercado é auto regulador. Assim, sua teoria da “mão
invisível” faria total sentido: a economia é um ciclo que estimula o retorno de tudo que passa
por essa engrenagem simbólica. Se, em algum dia, a balança econômica de um país estiver
em déficit, logo depois ela estará em superávit – o próprio mercado se encarregaria disso.
Na sociedade ocidental capitalista, comumente, o trabalho ainda é visto como valor. Prova
disso é que um homem sem emprego/trabalho muitas vezes não é considerado parte da
sociedade. Se o consumo também é estimulado no capitalismo, seria por meio do trabalho
que os cidadãos buscariam sempre ter aqueles itens que lhe confeririam uma posição mais
bem valorizada mediante a sociedade. O valor viria pelo trabalho e, consequentemente, pela
via do consumo.
Falando especificamente de trabalho em um cenário de globalização, Delgado (2006)
explica que este fenômeno expande o acesso à tecnologia e a todas as formas de
otimização dos ofícios. Assim, a tarefa que um dia era exercido por homens, hoje é
substituída por máquinas, gerando o desemprego em massa, principalmente no setor
industrial. Porém, do mesmo modo que gerou o desemprego, a globalização também criou
outras modalidades de trabalho. Como resultado, houve uma grande potencialização do
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trabalho individual, fazendo com que o sistema empregatício ficasse mais seletivo e mais
específico.
A hiperindividualização do trabalho pode se configurar como um problema. São criadas
hierarquias entre as funções e, para se conseguir um trabalho mais bem remunerado, o
indivíduo precisa se submeter a uma especialização já pensada para o cargo requerido. Isso
geraria uma desigualdade de oportunidades, já que, para alguns, essa especialização não é
tão fácil de adquirir, por falta de recursos ou de oportunidades.
Ao olharmos para a trajetória recente da economia do Espírito Santo, percebemos como a
globalização e a hiperespecialização da mão de obra são centrais. O chamado “processo de
modernização” do estado está associado à chegada de siderúrgicas, empresas que atuam
na extração de celulose, petróleo, mineração, logística portuária e geração de energia (gás).
Tais mudanças afetaram o cenário capixaba e impactaram na força de trabalho local.
Também essa atuação industrial com mãos de obras específicas está fortemente alinhada à
noção de desenvolvimento do estado – uma noção de desenvolvimento pensada apenas na
esfera econômica, mas que não representa todas as possibilidades de abordagem do
conceito, como veremos a seguir.

2. DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE: IMAGINÁRIOS E CONCEITUAÇÕES
O

conceito

de

desenvolvimento

passou

por

muitas

alterações

ao

longo do

tempo. Siedenberg (2004) explica que, inicialmente, o termo referia-se a um processo
de revelação ou descoberta. Depois, passou a ser significado como direção e “no contexto
das filosofias progressistas dos séculos XVIII e XIX o conceito foi associado com uma
concepção otimista, de que indivíduos e sociedades fossem capazes de moldar, pelas
próprias forças, um novo mundo, cada vez melhor [...]” (2004, p.12).
Em grande parte das abordagens, desenvolvimento era sempre associado ao crescimento
econômico e à industrialização. Desta forma, acreditava-se que as cidades mais
urbanizadas

e

industrializadas

eram

as

mais

desenvolvidas.

“[...]

desenvolvimento era, sobretudo, desenvolvimento econômico, que por sua vez era, acima
de tudo, renda per capita expressa em termos monetários” (CAIDEN; CARAVANTES, 1982,
p.7). Sendo assim, os planos de desenvolvimento eram voltados para o giro de capital e se
dava pouca atenção aos aspectos sociais e ambientais.
Segundo Scatolin (1989), já no final da década de 40, muitos economistas passaram a
diferenciar o termo “crescimento” do vocábulo “desenvolvimento”, sendo o primeiro definido
5
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como um processo de mudança quantitativo e o segundo, qualitativo. Siedenberg (2004)
também aponta que, por volta da metade do século XX, novas definições para
desenvolvimento passaram a ser discutidas no mundo acadêmico, principalmente na área
das Ciências Sociais Aplicadas. Esses cientistas já viam a necessidade de atrelar outros
indicadores, além do econômico, para determinar o grau de desenvolvimento de um país ou
região. O mundo pós-guerra precisava, naquele contexto, pensar na reconstrução dos
países

afetados

pelos

conflitos.

Mas

não

seria

suficiente

nisso apenas

pensar

no âmbito econômico – mas também social, educacional, humanitário etc. O autor (2003,
2004) destaca que a década de 70 foi um marco para essa mudança no tratamento do
conceito

que

passou

também

a

aparecer

comumente

associado

à

noção

de

sustentabilidade.
Já em 1990, foi criado o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), um importante
instrumento para avaliar o nível de desenvolvimento dos países. O IDH, elaborado pela
Organização das Nações Unidas, é composto por três fatores que a instituição define como
essenciais à vida: saúde (expectativa de vida ao nascer), educação (alfabetização) e renda
(poder de compra per capita). "O objetivo da criação do Índice de Desenvolvimento Humano
foi o de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto
(PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento" 4.
O crescimento econômico, portanto, passaria a abranger o bem-estar que a renda pode
gerar para uma sociedade. O desenvolvimento – agora mais humano – busca um olhar
direcionado às pessoas. Na nova roupagem do termo, apesar da renda ser importante, ela é
tratada como só um dos meios para se alcançar o desenvolvimento. Diante destes fatos,
uma das possíveis definições atuais para desenvolvimento é a de um “crescimento –
incrementos positivos no produto e na renda – transformado para satisfazer as mais
diversificadas necessidades do ser humano, tais como: saúde, educação, habitação,
transporte, alimentação, lazer, dentre outras” (OLIVEIRA, 2002, p. 40).
É importante destacar que uma das consequências dessa mudança de paradigma é que os
conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento passaram a ser constantemente
associados um ao outro. Uma das classificações do desenvolvimento é justamente o
sustentável – provando que a discussão atual tem enfatizado a ligação entre os dois termos.
A noção de sustentabilidade foi lançada no debate público internacional a partir do relatório
"Nosso Futuro Comum", também conhecido como Relatório Brundtland, formulado pela
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, em 1987.
4

Disponível em <http://www.pnud.org.br/IDH/DH.aspx>. Acesso em 19 de abril de 2016.
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Este relatório expõe uma das definições mais utilizados para explicar o vocábulo. “O
desenvolvimento sustentável é aquele que atende as necessidades do presente sem
comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem suas próprias
necessidades” (ONU apud BARBOSA 2008, p. 2).
Claro, Claro e Amâncio (2008) também definem sustentabilidade como um equilíbrio entre
proteção ambiental e o desenvolvimento social e econômico. Mikhailova (2004) conceitua o
termo como um melhoramento da vida da população combatendo a pobreza e as
desigualdades, preservando os sistemas ecológicos.
Claro, Claro e Amâncio (2008) explicam ainda que a noção de sustentabilidade é sustentada
por três dimensões: ambiental, econômica e social:
•

Ambiental: trata do capital natural. Inclui ecologia, controle da poluição, proteção da
saúde humana, conservação de recursos renováveis e não-renováveis, entre outros.

•

Econômica: trata das atividades que geram empregos e renda monetária, elevando o
padrão de vida dos indivíduos, sem causar danos ao meio ambiente.

•

Social: trata do capital humano. Está relacionada às qualidades dos seres humanos,
como suas habilidades, dedicação e experiências. Ações para diminuir a
desigualdade social e garantir acesso a direitos básicos.

Rattner (1999) adota uma visão mais "humanista" do conceito – conforme o próprio autor
intitula sua perspectiva sobre a sustentabilidade. Para ele, a sustentabilidade social e
ambiental implica em assegurar relações igualitárias, direitos e deveres em equilíbrio e, por
isso mesmo, a garantia de direitos humanos.
Em todo o mundo, as sociedades civis estão se organizando e oferecendo
resistência crescente, não apenas à poluição ambiental e à degradação dos
recursos naturais, mas também aos abusos de poder político e econômico.
A questão da democratização do processo de tomada de decisão
relacionada às condições de vida e de trabalho da população está levando à
integração das questões e problemas ambientais e sociais na luta comum
pelos direitos humanos básicos. Isto inclui a luta dos cidadãos nas áreas
rurais e urbanas para se defender contra práticas predatórias, como a
emissão de detritos tóxicos pelas indústrias ou a contaminação do solo e
das águas do subsolo pelo processamento de minérios, pesticidas químicos
ou fábricas de fertilizantes (RATTNER, 1999, p. 236).

É nesse sentido que a expansão portuária coloca em evidência um debate que ora
considera apenas o âmbito econômico, ora questiona se o desenvolvimento "prometido"
com a chegada dos portos é sustentável também social e ambientalmente. Ao tensionar
desenvolvimento e sustentabilidade, a expansão portuária suscita debates sobre populações
locais privadas de seus direitos. Os pescadores, por exemplo, além de conviverem com a
7
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poluição de seus mangues, também são muitas vezes impedidos de continuarem exercendo
suas atividades em virtude da instalação destes empreendimentos próximos ou até mesmo
nas áreas de pesca. Também se percebem possíveis ranhuras no direito pleno à
propriedade, parte integrante da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Muitos donos
de terras que se localizam próximas aos novos projetos portuários convivem como o risco
iminente de perder a posse de imóveis para que a expansão dos empreendimentos possa
ter continuidade.
Essas discussões que entrecruzam a expansão portuária e os direitos humanos são
algumas das conclusões que surgiram a partir da análise do corpus desse trabalho. Porém,
antes de expormos por completo a análise feita sobre o discurso noticioso do porto
costurado pelos nosso três eixos teóricos (trabalho, desenvolvimento e sustentabilidade),
vamos expor a metodologia pela qual trabalhamos o objeto empírico.

3. METODOLOGIA
Para a análise das notícias sobre a expansão portuária, foram escolhidos materiais
noticiosos em dois tradicionais jornais do Espírito Santo, considerando a influência e o
campo de atuação de cada um: A Gazeta e A Tribuna. Em 2014, A Tribuna ocupava a 21ª
posição no ranking brasileiro, na categoria “jornais pagos”. Somado o alcance das versões
impressas e digitais, o número de leitores diários chega à média de 49.754. No mesmo ano,
A Gazeta se posicionava no 44º lugar, com média diária de 24.368 leitores 5.
Ao detectarmos que os dois veículos possuíam um posicionamento editorial bem
semelhante, optou-se por elencar um terceiro foco de estudo: o portal jornalístico Século
Diário 6. Mesmo não contando com os mesmos números expressivos dos anteriores,
acreditamos na pertinência da inclusão do Século Diário no universo a ser pesquisado pelo
fato de sua linha discursiva ser bastante distinta.
Para decidir o recorte temporal do nosso corpus, percebemos que o período de 2013 a 2015
evidenciava com bastante força a discussão sobre a temática “expansão portuária”: 897
reportagens no total, sendo 191 em A Gazeta, 484 em A Tribuna e 222 no Século Diário.

5

De acordo com levantamento disponibilizado pela Associação Nacional de Jornais (ANJ). Disponível em
<http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/>. Acesso em 14 de abril de 2016.
6
O portal pode ser acessado no endereço www.seculodiario.com.br.
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Dentro destes três anos, os meses de julho a dezembro de 2014 se destacaram como o
intervalo em que o debate público se mostrou ainda mais intenso: 218 matérias que
representam, aproximadamente, 24,3% de todo o material coletado.
Em um primeiro mapeamento das matérias selecionadas, percebemos que analisar as
citações diretas e indiretas permitiria averiguar melhor os discursos de cada reportagem.
Através do estabelecimento desse foco, foi possível sondar os espaços destinados a cada
uma das vozes envolvidas no debate. Para isso, foram excluídas todas as matérias em
forma de notas, artigos e colunas opinativas, restando assim apenas textos noticiosos.
Assim procedido, reduzimos o corpus inicial de pesquisa para 135 reportagens.
O tratamento sobre o material se deu, em um primeiro momento, por meio da Análise do
Conteúdo. Fonseca Júnior (2005) explica que o método ajuda o pesquisador a organizar seu
olhar sobre o corpus. De acordo com o autor, uma das sistemáticas desse método é a
categorização, que consiste em agrupar e classificar os arquivos em categorias, reduzindo o
número de fontes, objetivando ter um melhor entendimento dos dados.
Assim, esse método nos ajudou a tratar primariamente um corpus relativamente extenso. A
categorização se deu pelo perfil dos indivíduos entrevistados pelos três veículos. A intenção
era detectar quais fontes eram acionadas pelos jornais para tratar de determinados
assuntos, como, por exemplo, questões ambientais, sociais e econômicas. As categorias
criadas foram:
1. Governo: fontes do Poder Executivo, em todas as esferas da Federação. Além disso,
foram incluídos órgãos ligados ao Executivo, como a Companhia Docas do Espírito
Santo (CODESA), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), Instituto Estadual do Meio Ambiente (IEMA) e a Agência
Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).
2. Empreiteiras:

se

referem

às

grandes

empresas

que

atuam

no

estado,

ocasionalmente responsáveis pelos grandes empreendimentos portuários.
3. Atingidos: população que, de alguma forma, sofre os impactos dos projetos;
4. Ambientalistas/ONGs: atores que lutam pelas causas ambientais
5. Outros: engloba atores cuja aparição foi esporádica no debate: professores,
estudantes, poder judiciário e legislativo, trabalhadores. Nesta categoria, também
foram incluídas organizações, como a Federação das Indústrias do Estado do
Espírito Santo (Findes).
Após a categorização, se mostrou necessário aplicar uma técnica avaliativa aos fragmentos
discursivos que tratavam das questões centrais da nossa discussão teórica. Assim,
9
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seguimos analisando o material por meio da Análise do Discurso. A intenção era detectar
quais as formações discursivas acerca de desenvolvimento, trabalho e sustentabilidade
atravessaram o debate em torno da expansão portuária no Espírito Santo, principalmente no
que se refere aos atos perlocutórios:
Ato perlocutório é o domínio do ato de fala articulado à performance, ou
seja, à atuação ou representação de um papel social. Se os atos
perlocutórios acontecem sempre em situações sociais concretas e a
interação do locutor/receptor é uma ação simbólica e social, a emissão de
uma proposição linguística tem o sentido semântico interfaciado por
intenções políticas, ideológicas, religiosas e pessoais (MANHÃES, 2005, p.
313).

Se as proposições linguísticas são costuradas por intenções políticas, ideológicas, a Análise
do Discurso nos ajudou a entender que posicionamentos, imaginários e representações os
jornais difundiram quando falavam dos projetos que seriam implantados no litoral capixaba.
Apresentaremos tais entendimentos na seção seguinte.

4. AS VOZES QUE FALAM SOBRE O PORTO
Percebemos que as temáticas de desenvolvimento, trabalho e sustentabilidade perpassam a
maior parte das discussões sobre a expansão portuária no Espírito Santo – não por acaso
foram elencadas como os eixos teóricos deste artigo. Nos jornais, é comum detectarmos o
acionamento de fontes (especialistas, governo, sociedade civil) para falar sobre esses e
outros assuntos. Isso porque o discurso jornalístico, a fim de alcançar sua promessa de
imparcialidade e objetividade, explana sobre diversos temas do nosso cotidiano por meio de
vozes terceiras – já que, em tese, o repórter não pode opinar sobre o que ele fala.
Uma das questões problemáticas é que a escolha dessas vozes carrega em si uma alta
carga ideológica e/ou de subjetividade: o jornalista elenca fontes que ele considera como
autorizadas ou legitimadas, que são mais acessíveis (para atender a rotina sempre
apressada do fechamento das redações), ou aquelas indicadas pelo veículo.
Outro ponto a ser destacado: os jornalistas comumente acionam as mesmas fontes – os
fast-thinkers (pensadores rápidos), como denomina Bourdieu (1997). Tais experts já estão
acostumados ao ritmo e ao modus operandi das redações e são frequentemente convidados
pelos repórteres. Nas entrevistas, os fast-thinkers recorrem a lugares-comuns, sentidos de
fácil assimilação pelo grande público – o que Bourdieu chama de ideias feitas. A recorrência
às ideias feitas dos fast-thinkers ocorre em detrimento de novas fontes que poderiam
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problematizar as temáticas abordadas pela imprensa. A urgência da profissão dificulta a
busca do jornalista por novas leituras sobre o mundo em que vivemos.
E justamente foram as fontes acionadas o que mais chamou nossa atenção ao olhar para as
reportagens coletadas. Identificamos as vozes requeridas por cada veículo e, assim,
tentamos perceber a diferença do posicionamento editorial/ideológico de cada um deles. O
resultado quantitativo do espaço disponibilizado para cada modalidade de fonte está abaixo:

A TRIBUNA

46 (total)

GOVERNO

14

EMPREITEIRAS

16

ATINGIDOS

0

AMBIENTALISTAS / ONGs

0

Outros

16

Tabela 1: número de citações coletadas por categoria – “A Tribuna”

A GAZETA

50 (total)

GOVERNO

14

EMPREITEIRAS

18

ATINGIDOS

1

AMBIENTALISTAS / ONGs

0

Outros

17

Tabela 2: número de citações coletadas por categoria – “A Gazeta”

SÉCULO DIÁRIO
GOVERNO
EMPREITEIRAS

50 (total)
11
6

ATINGIDOS

15

AMBIENTALISTAS / ONGs

13

Outros

5

Tabela 3: número de citações coletadas por categoria – “Século Diário”

É fácil perceber a semelhança dos tipos de fontes acionadas por A Gazeta e A Tribuna,
como também a diferença detectada em Século Diário. Para falar da expansão portuária, os
dois primeiros veículos dão mais espaço às fontes institucionais: atores relacionados ao
governo ou às empreiteiras. Em contrapartida, o Século Diário parece tentar inserir fontes de
11
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outra natureza, buscando incluir mais intensamente a população atingida, ambientalistas e
as organizações não governamentais no debate público.
A diferença aponta, claramente, linhas editoriais (e, portanto, políticas) diferentes entre os
veículos. Porém, além de analisar o espaço dessa arena de forma quantitativa, foi
interessante para este trabalho realizar uma análise avaliativa: além do tipo de fonte
acionada pelos jornais, o que essas fontes estão exatamente dizendo? Como tratam as
questões

urgentes

à

expansão

portuária,

como

trabalho,

desenvolvimento

e

sustentabilidade? Assim, além de contabilizar, buscamos avaliar o teor das falas dessas
fontes. Por mais que seja prática usual no jornalismo tentar se manter imparcial, a inclusão
dessas falas não é inocente, mas comprova a autorização do veículo para que elas sejam
difundidas, a chancela do jornal que as aciona.
A relação da temática “trabalho” com a expansão portuária, por exemplo, encontra
abordagens díspares nos três veículos. Em uma das falas trazidas por A Tribuna (28/08), a
fonte procurada foi o presidente do Estaleiro Jurong Aracruz, Martin Cheah, versando sobre
a preferência do empreendimento na mão de obra capixaba: “não é meu objetivo contratar
pessoas de fora do Estado, porque elas não têm vínculo com a Aracruz”. A fala se refere à
geração de emprego que ocorreria em Barra do Riacho, Aracruz, por conta da instalação do
estaleiro no local. Por outro lado, o Século Diário contesta essa ideia de “geração de
emprego”. Em uma das reportagens (12/08), o presidente da Associação dos Pescadores da
Barra do Riacho e Barra do Sahy, Vicente Buteri, afirma que, “embora a empresa ofereça
muitas vagas de emprego, raras oportunidades são concedidas aos trabalhadores da
região”.
Podemos fazer uma comparação das duas falas com as visões marxista e liberal de
trabalho. Na citação trazida por A Tribuna, a proposta feita pelo empreendimento de geração
de emprego carrega um tom de “boas novas” para a comunidade. Os novos postos trariam
“melhorias” para a vida da população local. Este pensamento vai ao encontro de uma visão
mais liberal do trabalho: os detentores dos meios de produção (no caso, os diretores do
estaleiro) oferecem um benefício para os detentores da mão de obra, que “ganham a
oportunidade” de exercerem determinadas funções. O mercado (a grande engrenagem
geradora de oportunidades) selecionaria aqueles mais aptos para determinados ofícios.
Outra citação em A Tribuna (11/09) confirma essa visão. Em São Mateus, Urussuquara, o
complexo portuário PetroCity promete capacitação profissional para os locais. Além disso, o
diretor-geral do projeto, José Roberto Barbosa da Silva, garantiu o “asfaltamento de toda a
malha ferroviária que dá acesso ao porto, além de implantação e melhorias de
12
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abastecimento de água e energia em toda a região, para que todos tenham qualidade de
vida com a implantação do empreendimento”. A geração de empregos especializados é
novamente tratada sob um imaginário de progresso e benfeitorias para a comunidade local.
O jornal A Gazeta (24/12) traz, em uma de suas reportagens, também uma idéia positiva de
geração de empregos quando cita o Estaleiro Jurong. O Secretário Estadual de
Desenvolvimento, Nery De Rossi, comenta a respeito de um dos ofícios trazidos pelo
empreendimento: “serão cinco mil homens trabalhando na montagem da sonda. Aquilo irá
fomentar uma enorme rede de fornecedores e movimentará a economia do estado como um
todo”.
Porém, na linha editorial do Século Diário, as promessas de postos de trabalho são
problematizadas. O veículo narra a insatisfação, por parte dos residentes locais, quanto ao
discurso desenvolvimentista. Aqui, há um vislumbre da visão marxista, que vê no trabalho
capitalista o menosprezo ao bem-estar social do proletário, condicionando-os à alienação. O
jornal (16/12) traz a Associação de Moradores de Itaoca Praia como fonte para
problematizar a aprovação do terminal portuário Itaoca Offshore, em Itapemirim, sul do
estado. Os representantes da Associação relatam que, na audiência de aprovação, “sequer
foram apresentados os números dos empregos prometidos. [...] Apesar disso, houve
ameaças por parte de representantes da prefeitura, que diziam que não haveria mais
empregos na região caso os portos não fossem aprovados”.
Também a Associação dos Pescadores da Barra do Riacho e da Barra do Sahy (22/07)
mostram uma insatisfação grandiosa com o estaleiro Jurong, reiterando que “é contra a
implantação do empreendimento no local, pois inviabilizaria completamente a pesca na
região, impactando cerca de 400 famílias que dependem da atividade” – conforme relato do
Século Diário.
O Século Diário (16/08) permanece cedendo espaço aos atingidos pelo projeto para
Itapemirim. “A Itaoca Offshore é a empresa que causará os maiores impactos à pesca
artesanal nos municípios de Itapemirim e Marataízes, um dos mais ricos em camarões do
Estado”, afirmou, no veículo, o presidente da Associação dos Pescadores de Pontal, Lenilto
Barrosa Silva.
A Tribuna noticia o mesmo projeto, porém, enfatizando a criação de empregos. Para isso, o
jornal (07/08) busca como fonte o Diretor de Operações do empreendimento, Álvaro de
Oliveira Júnior. “No pico de obras serão contratados 1.000 trabalhadores para erguer a
construção. Para a operação do projeto, que ficará em uma área de 660 mil metros
quadrados, serão demandados 450 trabalhadores”. Em outra reportagem (14/11), o vice13
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governador do estado, César Colnago, comemora a chegada de outros empreendimentos:
“vamos precisar de mão de obra. Não faz sentido termos os berços aqui se não tiver quem
trabalhe”.
Em A Gazeta (18/07), semelhantemente, a geração de emprego é exaltada, como, por
exemplo, na fala de Mauro Rondon, Subsecretário de Estado de Trabalho e Renda: “quem
deve crescer em contratos neste e nos próximos anos é a Aracruz. Os reflexos da instalação
do Estaleiro Jurong já começaram a ser sentidos pela cidade”.
Nos enunciados díspares trazidos acima, percebe-se a desvalorização de um tipo específico
de ofício: a pesca artesanal – em detrimento às funções geradas pelo porto a ser
implantado. Assim, resgatando o pensamento de Delgado (2006), as atividades ligadas ao
capital globalizado (como é o caso do segmento portuário) criam modalidades de trabalho e
fazem com que o sistema empregatício fique mais seletivo e específico. O próprio mercado
(ou a mão invisível) faz a seleção daqueles ofícios que são mais imprescindíveis no
momento. Percebe-se assim, uma hierarquização das funções trabalhistas.
Já sobre a temática “desenvolvimento”, também percebemos diferentes tratamentos dados
pelos discursos midiáticos. Assim como já exposto, o conceito pode ser interpretado sob
várias perspectivas e podemos identificar isso nas citações apresentadas pelas matérias.
Em uma análise mais ampla do material coletado, percebemos que os entrevistados pelos
jornais A Gazeta e A Tribuna possuem uma visão de desenvolvimento intimamente
associada ao crescimento econômico. A prova disso está na fala do Subsecretário de
Estado de Trabalho e Renda, Mauro Rondon, ao jornal A Gazeta (18/07):
O norte do estado tem recebido muitos investimentos, principalmente da
indústria, e por isso tem se destacado na contratação de profissionais. Mas
vamos trabalhar para levar o mesmo desenvolvimento para o Sul. Com a
construção dos portos previstos para Itapemirim, toda a região será
impactada de maneira positiva. Ainda não aconteceu nem 1% do que essa
localidade será capaz de realizar (grifos nossos).

Em outro depoimento (22/09) para o mesmo veículo, o presidente do Espírito Santo em
Ação, uma entidade formada por empresário para fomentar o desenvolvimento econômico,
Luiz Wagner Chieppe, exalta “a grande oportunidade para o desenvolvimento do sul do
Estado”, referindo-se à implantação do Porto Central em Presidente Kennedy. A Tribuna
(21/09) também adota este ponto de vista, evidenciando a fala do Secretário de Estado de
Desenvolvimento, Nery De Rossi: “a economia do Espírito Santo está sendo diversificada de
modo a levar o desenvolvimento para diferentes regiões do interior [...]”.
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Por outro lado, o Século Diário (05/08) se mostra crítico a esse modelo de desenvolvimento,
aderindo a uma concepção mais social e sustentável. Um exemplo disso está na citação de
uma carta assinada por 44 entidades ambientais nacionais, com destaque para as
organizações estaduais: a Associação Ambiental Voz da Natureza, a Associação dos
Amigos da Praia de Camburi (AAPC), o Fórum Popular em Defesa de Vila Velha (FPDVV) e
a Federação das Associações de Moradores e Movimentos Populares do Espírito Santo
(Famopes), que afirmam:
[...] é fundamental respeitar as aptidões regionais e vocações locais para
que o Brasil se mantenha em destaque no cenário internacional, pensando
em um projeto de país com marcos regulatórios que conciliem o avanço
econômico com preservação ambiental e a equidade social.

Em outro trecho da carta, estas mesmas organizações “ressaltam que é preciso rediscutir o
modelo de desenvolvimento adotado, o que para as organizações deve ser feito com planos
estratégicos que reavaliem as matrizes industriais a partir de um diálogo amplo e aberto com
a sociedade”.
Percebemos assim que, enquanto A Gazeta dá espaço para suas fontes associarem o
desenvolvimento à geração de riquezas, Século Diário traz fontes que tentam problematizar
a questão, alinhando-a aos âmbitos ambiental e social.
Ao abordar a temática “sustentabilidade”, percebemos que também não há consenso entre
as falas trazidas pelos três veículos. Não há apenas uma distinção, mas muito além disso: o
debate e a problematização são praticamente inexistentes nos jornais A Tribuna e A Gazeta
Quando se trata de licenças ambientais, por exemplo, os dois veículos as veem como um
empecilho para o desenvolvimento e o crescimento econômico. Procurado pelo jornal A
Tribuna (24/10), o diretor do Porto Central, José Maria de Novaes, expõe seu desconforto
com a demora da licença dizendo: “Sem a autorização do Ibama, não dá para fazer sequer
cronograma”. O mesmo posicionamento pode ser inferido no discurso do Secretário de
Projetos Especiais e Desenvolvimento de Itapemirim, Fábio Guilherme Araújo, em entrevista
ao jornal A Gazeta (26/11): “a administração municipal fará tudo o que estiver ao seu
alcance para que os empreendimentos sejam mantidos, por que são importantes para a
cidade, para a Região Sul e também para o Estado”.
Em oposição aos discursos anteriores, o Século Diário menciona a preocupação de
ambientalistas com os impactos ambientais que podem ser causados caso sejam
concedidas licenças ambientais sem um estudo prévio. O jornal opina que a contaminação
dos ecossistemas pelos portos e a omissão dos reais impactos dos projetos pelas empresas
15
31

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

não devem ser tratadas meramente como entraves para a liberação de licenciamentos. Essa
preocupação pode ser confirmada na matéria (18/09) em que ambientalistas ligados à
Fundação SOS Mata Atlântica ressaltam a importância da sustentabilidade ambiental e
social nos projetos portuários:
Uma grande potência como o Brasil não pode desperdiçar suas riquezas,
sejam elas econômicas, sociais, culturais ou ambientais. É preciso saber
aproveitar as oportunidades para se desenvolver, mas não a qualquer
custo. Nosso país não pode mais ignorar os limites ecológicos, pois
exaurindo os recursos naturais e destruindo ecossistemas importantes, não
será possível garantir equidade social, desenvolvimento sustentável e muito
menos prosperidade econômica.

O veículo (19/07) também problematiza a falta da sustentabilidade social (que visa um
progresso respeitando os direitos humanos da sociedade): “existe uma pequena
comunidade de pescadores, com cerca de 50 famílias [...] que serão necessariamente
despejadas para que o C-Port seja instalado” – fala do presidente da Associação de
Pescadores de Marataízes, Lenilto Barrosa Silva. Ele ainda afirma que será danificado um
importante território de pesca para a comunidade local.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através deste artigo, percebemos que os três veículos midiáticos analisados, A Tribuna, A
Gazeta e Século Diário, possuem visões distintas sobre a problematização dos conceitos
que trabalhamos – temáticas bastante presentes no debate sobre a expansão portuária
capixaba: desenvolvimento, trabalho e sustentabilidade.
É possível concluir que, quando se trata de desenvolvimento, por exemplo, os jornais A
Tribuna e A Gazeta, imediatamente associam o termo ao crescimento de atividades
econômicas. Já o discurso de Século Diário busca problematizar a questão, ao insistir, por
meio das fontes acionadas, que o desenvolvimento deve ser visto por outras perspectivas,
como a social e a ambiental.
A diferença editorial pode também ser percebida quando abordamos a questão do trabalho.
A Tribuna e A Gazeta tratam a expansão portuária – e a consequente geração de empregos
– como sinônimo de melhorias para a população local. Século Diário se opõe a esse
discurso quando busca questionar que tipo de trabalho está sendo valorizado e quais ofícios
poderão ser excluídos.
Sobre sustentabilidade, também notamos a disparidade de posturas. Século Diário debate
incisivamente a importância da prática de políticas sustentáveis, não só ambientais, mas
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também sociais e econômicas. Já nos outros dois veículos, esse assunto praticamente não
aparece.
Portanto, é possível perceber como a questão portuária incide em uma disputa de
imaginários, interesses, ideologias, visões de mercado e modelos de desenvolvimento.
Apesar da importância dos portos, o fenômeno da expansão deve ser discutido com cautela
e ao lado de questões ambientais e sociais.
Essa assimetria de significações nos ajuda a realçar a importância do Espírito Santo possuir
e incrementar constantemente políticas públicas que contemplem todos os atores envolvidos
na questão portuária e que assegurem os direitos desses mesmos indivíduos ou coletivos
de indivíduos.
Como já dissemos, a lógica do progresso capixaba se encontra intimamente ligada ao
capital global. Mas essa lógica global não pode ser imposta arbitrariamente ao local. É
preciso levar em conta nossas especificidades, configurações de trabalho e as
particularidades do ecossistema social e ambiental.
Historicamente, a presença portuária tem grande valor para a economia, para a história e
para a própria identidade do estado. Porém, é um grande risco, como faz parte da nossa
imprensa, omitir vozes de atores fundamentais no debate sobre o assunto. É preciso
entender que, antes da chegada dos empreendimentos, existe o direito à manutenção da
relação cultural e histórica entre a área atingida e aqueles que lá vivem. Conforme afirmam
Trigueiro e Knox, o modelo de desenvolvimento não pode ser "externo ao local e pouco
comprometido com tais populações" (2012, p. 7).
Não é intenção desse artigo entrar no mérito das práticas exercidas pelos jornais locais. A
arena da imprensa serviu apenas como uma ilustração que coloca em relevo a importância
de assegurar direitos e de ouvir de forma igualitária todos os atores envolvidos na questão
portuária. E, diferentemente dos veículos de comunicação, que são empresas privadas e
com certa liberdade para agirem conforme suas posturas editoriais, é dever das instâncias
públicas responsáveis garantir essa igualdade de direitos e de argumentação – ou pelo
menos o que mais próximo dela seja possível alcançar.
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Direitos sexuais e reprodutivos no Brasil: uma abordagem jurídica prática e crítica
Layza Queiroz Santos, Larissa Pirchiner de Oliveira Vieira, Mariana
Prandini Assis Fraga, Thaís Lopes Santana Isaías1
INTRODUÇÃO
A cada dois dias, uma brasileira (pobre) morre por aborto clandestino e essa é a
quinta maior causa de morte materna. Mais de 250 mil por ano vão parar em
hospitais por complicações no aborto inseguro.2

A iniciativa de escrever o presente trabalho veio de uma demanda concreta de um
grupo de mulheres feministas que queria debater mais acerca dos temas de direitos sexuais
e reprodutivos com enfoque na perspectiva jurídica. A falta de acesso à informação sobre
o aborto motivou o acionamento do Coletivo Margarida Alves de Assessoria Popular, para
esclarecer dúvidas relacionadas diretamente à legislação. A partir daí percebeu-se o quanto
era preciso fazer uma abordagem jurídica, prática e crítica sobre o tema dos direitos sexuais
e reprodutivos.
Segundo pesquisa recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
mais de 8,7 milhões de brasileiras com idade entre 18 e 49 anos já tiveram pelo menos um
aborto na vida e, desses, 1,1 milhão foram provocados3. A mesma pesquisa aponta que o
aborto aqui tem cor e renda. No Nordeste, por exemplo, o percentual de mulheres sem
instrução que promoveram a interrupção da gravidez é sete vezes maior que o de mulheres
com superior completo. Entre as mulheres negras, o índice de abortos provocados é o dobro
daquele verificado nas mulheres brancas.
Se por um lado esses dados são representativos apenas de uma parcela da
realidade nacional, já que a criminalização dificulta o levantamento de números precisos,
por outro, eles apontam para a necessidade de se lidar com a questão a partir das chaves
da saúde pública e do exercício de direitos.
Mas não é essa a realidade que encontramos no Brasil. O aborto é crime, com
exceção dos casos em que a gravidez é resultado de estupro, coloca em risco a vida da
gestante, ou o feto é anencéfalo. No entanto, próprio aborto de anencéfalo, hoje permitido

1

Advogadas do Coletivo Margarida Alves de Assessoria Popular.
DIP, Andrea. Clandestinas. A Pública – Agência de Reportagem e Jornalismo Investigativo. 17 de
setembro de 2013. Disponível em: <http://apublica.org/2013/09/um-milhao-de-mulheres/>.
3
Disponível em: http://www.clam.org.br/destaque/conteudo.asp?cod=12250
2
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a partir de uma construção jurisprudencial, na prática encontra uma série de empecilhos. A
situação parece querer piorar quando se tem no Congresso Nacional representantes de
setores conservadores da sociedade brasileira e que pretendem retirar até mesmo essas
garantias mínimas com projetos de leis absurdamente ultrapassados.
A contrainformação produzida por grupos que se intitulam pró-vida, aliada à falta de
políticas públicas que garantam os direitos sexuais e reprodutivos, fazem com que milhares
de mulheres fiquem reféns de ações ilegais, muitas das vezes praticadas por profissionais
da saúde, delegado (as), juízes (as) e promotores (as).
Ainda há muito o que se percorrer na luta pela legalização do aborto, mas não
podemos permitir que nossos direitos, conquistados com muita luta, sejam cotidianamente
violados.
Por essa razão, esse artigo pretende ser muito mais que instrumento informativo
para mulheres que lutam pela legalização do aborto no Brasil do que um artigo acadêmico.
Acreditamos que informação é poder, e é através do compartilhamento de nossos saberes
que conseguiremos avançar na construção de um mundo onde justiça reprodutiva seja uma
realidade.

1 ABORTO NA CONSTUIÇÃO FEDERAL E TRATADOS INTERNACIONAIS
Pode-se dizer que os direitos reprodutivos fazem parte dos direitos humanos e
visam assegurar em primeiro lugar o direito à saúde que, no âmbito da legislação interna
encontra-se no rol dos direitos sociais, no art. 6o da Constituição Federal. Além disso,
cumpre citar o direito à autonomia e ao planejamento familiar previsto no art. 226., §7º da
Constituição Federal.
No âmbito do direito internacional menciona-se que os órgãos internacionais de
direitos humanos caracterizam as leis que criminalizam o aborto como discriminatórias, pois
elas impõem uma barreira específica ao acesso das mulheres à saúde. De modo mais
específico, vários desses órgãos já se manifestaram e decidiram sobre o aborto em
diferentes situações e todas essas normatizações internacionais ou vinculam a atuação do
estado brasileiro, pela assinatura de tratados e convenções, ou a orientam, por ser o Brasil
parte da comunidade internacional.
Como exemplo, tem-se a Conferência Internacional sobre População e
Desenvolvimento (ICPD), ocorrida no Cairo em 1994 que decidiu que o aborto legal deve
ser seguro e acessível. Além disso, cita-se a Plataforma de Ação de Beijing, pactuada em
1995 na Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres que reafirmou o mesmo direito das
mulheres ao aborto legal seguro e acessível.
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O Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), das
Nações Unidas, recomendou que os Estados removam todas as punições contra as
mulheres que praticam aborto, e também que legalizem o aborto em algumas situações.
Além disso, a CEDAW já decidiu em um caso concreto que a negativa de acesso ao
aborto em situação de risco à vida ou à saúde da mulher, ou quando a gravidez resulta de
estupro ou incesto, viola os direitos da mulher à saúde, à privacidade e ao não tratamento
cruel, desumano e degradante. Referido Comitê também já estabeleceu que "leis que
criminalizem procedimentos médicos de que apenas as mulheres necessitam e que punam
as mulheres que se submetam a esses procedimentos" (Recomendação Geral 24, 1999),
como é o caso do aborto, constituem uma barreira ao acesso das mulheres à saúde. Mais
recentemente, o Comitê pediu aos Estados integrantes das Nações Unidas "removam todas
as medidas punitivas contra as mulheres que praticam aborto" (CEDAW/C/PER/CO/7-8,
2014).
O Comitê de Direitos Humanos da ONU também decidiu em um caso concreto que
negar acesso ao aborto em situação de risco à vida ou à saúde da mulher, ou quando a
gravidez resulta de estupro ou incesto, viola os direitos à saúde, à privacidade e, em certas
situações, o direito de estar livre de tratamento cruel, desumano e degradante.
A Assembleia Geral das Nações Unidas revisou e avaliou a implementação do ICPD
em 1999, e decidiu que "nas circunstâncias em que o aborto não é contra a lei, os sistemas
de saúde devem treinar e equipar os prestadores de saúde e devem tomar outras medidas
para assegurar que tal aborto seja seguro e acessível, medidas adicionais devem ser
adotadas para salvaguardar a saúde das mulheres." (Resolução da Assembleia Geral S21/2, 1999).
O Alto Comissariado das Nações Unidas também entendeu que "a despeito da
legalidade do aborto, serviços humanizados pós aborto devem ser assegurados, incluindo
orientação quanto a métodos contraceptivos para evitar gravidez não desejada."
(A/HRC/18/27, 2011).
A Relatoria Especial da ONU sobre a Tortura também demandou que os "Estados
assegurem às mulheres acesso a serviço médico emergencial, inclusive cuidado pós
aborto, sem que nelas inflijam medo de sofrerem penalidades criminais ou repreensões."
(A/HRC/22/53, 2013). Em relação ao aborto legal para proteger a vida ou a saúde da
mulher, a saúde da mulher é entendida, pelos órgãos internacionais de direitos humanos,
de modo amplo para incluir a saúde mental.
Apesar dessas normativas internacionais parecerem distantes de nossa realidade
cotidiana, elas podem e devem ser utilizadas como ferramentas de luta e de defesa. Assim,
há que se exigir do estado brasileiro que as políticas públicas relativas ao abortivo legal
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sigam as orientações internacionais e que o aborto seja descriminalizado, também em
atendimento às demandas dos órgãos externos.
Tais instrumentos devem também ser utilizados para acionar o judiciário
internamente, e principalmente para recorrer aos órgãos julgadores internacionais, como a
Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Comitê para a Eliminação da
Discriminação contra as Mulheres (CEDAW) e o Comitê de Direitos Humanos, ambos da
Organização das Nações Unidas.
2 ABORTO NA LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA
2.1 Aborto: uma leitura geral do Código Penal
O aborto é previsto enquanto crime e tipificado no Código Penal nos artigos 124,
125, 126, 127 e 128. Esses artigos tratam do aborto provocado pela gestante com ou sem
o seu consentimento, provocado por terceiro, suas formas qualificadas e exceções legais
de permissão de realização do aborto. Assim, tem-se três figuras típicas de aborto:
provocado (124), sofrido (125) e consentido (126). Na primeira figura a própria gestante
realiza o abortamento, enquanto na segunda ela o desconhece e não o autoriza. Por fim,
na terceira hipótese a gestante não provoca o aborto, mas consente que terceiro o realize.
Considera-se o bem jurídico tutelado a vida do ser humano em formação. Assim,
não se protege a pessoa, posto que não há que se falar em pessoa quando se trata de feto
ou embrião. Por isso inclusive que, nos termos do Código Penal, difere-se aborto de
homicídio. Na tipificação do homicídio protege-se a pessoa humana. No aborto diz-se
resguardar a vida em formação intrauterina. Para que se consume o aborto é necessário
não somente a expulsão prematura do feto ou interrupção do processo de gravidez, mas
as duas coisas seguidas de morte do feto. Pode ser utilizado qualquer meio capaz de
interromper a gravidez, seja mecânico, orgânico, tóxico. Dentro do escopo legal, para que
haja acusação da pratica do aborto é necessário que se prove o estado fisiológico de
gravidez, que o feto estava vivo ao tempo do aborto e que foi essa prática que gerou a
morte do embrião por meio de perícia, bem como que o aborto foi provocado e não natural.
Assim, o emprego de meios abortivos, por si só, seria insuficiente para se concluir com
certeza a incidência em crime de aborto. Nesse sentido, importante destacar que a prova
testemunhal é, portanto, insuficiente, sendo indispensável o exame de corpo de delito, nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
É possível se falar em tentativa quando a morte do feto não ocorre por circunstâncias
alheias a vontade do sujeito ativo, ou seja, aquele que pratica a conduta descrita nos artigos
já mencionados. Também é importante ressaltar que não se admite o aborto culposo. Isso
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porque o elemento subjetivo do crime de aborto é o dolo, ou seja, a vontade livre e
consciente de interromper a gravidez.
A competência para julgar a prática do aborto, em se tratando de tipo enquadrado
como crime doloso contra a vida, é do Tribunal do Júri. Passa-se então para uma
abordagem mais apurada, nos termos do Código Penal.
Vale dizer que os meios preventivos e anticonceptivos não são abrangidos pelo
conceito de aborto.
2.2 Abordagem detalhada dos artigos 124, 125 e 126 e algumas problematizações
O artigo 124 trata de aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento:
Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe
provoque:
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Esse artigo tipifica o crime de auto aborto, quando a própria gestante pratica a
conduta, e o aborto consentido, quando a gestante consente validamente para que terceiro
pratique a conduta. O sujeito ativo, ou seja, aquele que pode praticar o delito, no caso desse
artigo é a gestante. Logo, trata-se de crime próprio.
Admite-se nesse tipo penal a possibilidade de participação. Contudo, a participação
aqui se configurará a partir de atividade acessória, como em caso de indução ou auxílio à
gestante para praticar auto aborto. O terceiro que realiza o aborto em si, participa de seus
atos executórios, incorre como autor nos termos do artigo 126 e a gestante também como
autora nos termos do artigo 124. Assim, o aborto consentido não admite coautoria entre
terceiro e gestante. A pena aplicada é de detenção de 1 (um) a 3 (três) anos. Pode ser
utilizado qualquer meio capaz de interromper a gravidez, seja mecânico, orgânico, tóxico.
Para que haja acusação da pratica do aborto é necessário que se prove o estado fisiológico
de gravidez através de perícia, bem como que o aborto foi provocado e não natural.
O artigo 125 trata de aborto provocado por terceiro sem consentimento:
Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos.

Esse tipo penal é também denominado de aborto sofrido e recebe punição mais
grave, ou seja, de 3 (três) a 10 (dez) anos. Aqui ou não se tem o consentimento real da
gestante ou ela é menor de 14 anos, alienada ou débil mental, circunstancias em que se
presume a ausência de consentimento.
O sujeito ativo, ou seja, aquele que pode praticar o delito, nesse caso é a qualquer
pessoa. Para que se considere que não houve consentimento não é necessário que o
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aborto seja realizado mediante violência, simulação ou dissimulação para burlar a gestante.
Basta que ela desconheça que nela está sendo praticado o aborto.
O art. 126 tipifica o crime de aborto provocado por terceiro com o consentimento da
gestante:
Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
Parágrafo único - Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é
maior de 14 (quatorze) anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o
consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência.

Aqui, como já dito, a gestante responde pelo tipo previsto no art. 124 e o terceiro por
este tipo penal. O sujeito ativo nesse caso também pode ser qualquer pessoa.
No parágrafo único o legislador define os parâmetros de validade do consentimento
da gestante, deixando claro que menores de 14 anos não têm capacidade para consentir
no aborto, bem como gestante alienada ou débil mental. Também não será válida qualquer
forma de consentimento viciado. Assim, nessas hipóteses o terceiro incorre no artigo 125,
ou seja, aborto praticado sem consentimento da gestante.
Já o artigo 127 prevê a forma qualificada do tipo aborto:
Art. 127 - As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas
de um terço, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados
para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave; e são
duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte.

A pena do terceiro que provocou o aborto com ou sem o consentimento da gestante,
será aumentada de 1/3 se, em decorrência do aborto, a gestante sofrer lesão corporal de
natureza grave, mesmo que tenha consentido no crime. Ainda, a pena será duplicada se
da conduta resultar a morte da gestante.
A incidência da qualificante ocorre mesmo que o aborto não venha a se consumar,
sendo suficiente que o resultado que gera majoração decorra de manobras abortivas. Não
se enquadram aqui lesões corporais leves.
Antes de seguir na sequência do Código Penal importante trazer algumas questões
subjacentes. Em primeiro lugar, vale repisar que quem instiga, aconselha, influencia na
decisão do aborto não incide na figura de autor ou coautor do aborto. Existe a modalidade
de partícipe no abortamento, como em casos de auxílio direto à mulher ou a terceiro, sem,
contudo, participação material nas manobras abortivas. Nesse caso, existe a possibilidade
de enquadramento nos artigos 124, 125 e 126 enquanto participante, nos termos do artigo
29 do Código Penal.
Contudo, imprescindível pontuar que a participação se dá em casos concretos. Falar
sobre aborto abstratamente não dá subsídio para enquadramento nesses artigos como
participante. Não há qualquer previsão expressa em separado que trate de instigação,
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incentivo ou auxílio ao aborto. Portanto, o que se considera instigação, incentivo ou auxílio
deve ser tratado como participação nos artigos 124, 125 e 126, e, portanto, como questão
casuística, a ser analisado no caso concreto, carecendo inclusive das devidas provas.
Nesses termos, não se pode considerar, portanto, falas públicas que tragam os mais
diversos tipos de questões e problematizações sobre a criminalização do aborto, que se
colocam a favor da descriminalização, etc., por si só como auxílio, instigação e incentivo,
muito menos pretender-se enquadrá-las genericamente como participação em casos de
aborto. Isso na verdade atacaria direitos fundamentais protegidos pela Constituição
Federal, quais sejam, direito à livre expressão, direito de manifestação, etc.
Fora do Código Penal, existe a contravenção penal de “anunciar meio abortivo”:
Lei de Contravenções Penais
Art. 20. Anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar
aborto:
Pena - multa de hum mil cruzeiros a dez mil cruzeiros.

Considera-se contravenção de anúncio de meio abortivo fazer propaganda, divulgar
meio abortivo publicamente, orientar as pessoas publicamente que há um medicamente
com efeitos abortivos. Essa conduta é enquadrada como contravenção por ser considerada
de menor grau ofensivo. A punição é pecuniária.
Assim, pode-se afirmar que a indução, auxílio ou instigação, bem como o anúncio
de meio abortivo não estão previstos como tipos do Código Penal. Existe um Projeto de Lei
5069, proposto pelo deputado Eduardo Cunha que tenta enquadrar essas condutas
enquanto crimes penais.
Outro ponto importante a ser trazido é que fornecer, vender meios abortivos não se
enquadra nem nos artigos 124 a 127, nem na contravenção penal de anúncio de meio
abortivo. Hoje, a venda de abortivos é ilegal, mas é enquadrada no rol dos crimes contra a
saúde pública, como falsificação de medicamento ou sem registro da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa). Vejamos:
Código Penal
Art. 273 - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins
terapêuticos ou medicinais: (Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998)
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa.
§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda,
tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a
consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado.
§ 1º-A - Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os
medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os
cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. (
§ 1º-B - Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas
no § 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições:
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I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária
competente;
II - em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso
anterior;
III - sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua
comercialização;
IV - com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade;
V - de procedência ignorada;
VI - adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária
competente.
Modalidade culposa
§ 2º - Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. (...)

No concernente ao crime de aborto, a maioria dos casos não chega a condenação.
No geral, poucos processos chegam à pronúncia para júri e têm decisão de mérito. No
transcurso da ação por vezes ocorre alguma interferência processual, como suspensão
condicional do processo, em que mulher tem que cumprir algumas condições durante
determinado tempo e então o processo fica suspenso.
Contudo, é possível dizer que há um recorte socioeconômico das mulheres que
chegam a processadas por aborto, mostrando também que a maioria deles é iniciado por
denúncia do (a) médico (a) e da polícia militar em atendimentos de emergência. Ainda, que
se por um lado os processos muitas vezes não chegam a condenações de mérito, por outro,
essas mulheres processadas recebem duro tratamento da polícia e do judiciário. Ocorrem
prisões em flagrante de mulheres em atendimentos de emergência, com casos de
algemadas em hospitais, também de arbitramento de fiança fora das condições econômicas
da mulher presas, etc. (DIREITO HUMANOS, PODER JUDICIÁRIO E SOCIEDADE, 2012).
Segundo matéria do ESTADÃO4, em 2014 as prisões por aborto ilegal no Brasil se
concentram no Sudeste. O Rio tem 15 presas, São Paulo, 12, e Minas, uma. As demais
denúncias foram registradas no Paraná (3) e no Distrito Federal (2). Acre, Maranhão,
Rondônia, Tocantins e Roraima não informaram o número de denúncias. Todas as
mulheres foram enquadradas no artigo 124 do Código Penal. Os perfis das rés têm
semelhanças: jovens, negras, com pouca escolaridade e baixa renda.
Os dados sobre encarceramento feminino são pouco precisos quanto ao
aprisionamento em razão de prática de aborto. Segundo estudo do Infopen (2014), a
população carcerária cresceu 500% nos últimos 15 anos (37.380 mulheres). A maioria está

4

DIP, Andrea. Clandestinas. A Pública – Agência de Reportagem e Jornalismo Investigativo. 17 de
setembro de 2013. Disponível em: <http://apublica.org/2013/09/um-milhao-de-mulheres/> .

43

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

encarcerada por tráfico (68%). 6% está encarcerada por crime contra a vida, não se
especificando os casos por aborto.
3.2.1 A criminalização e o sigilo médico
Em 2014, em matéria já citada, o ESTADÃO divulgou dados que demonstravam que
dos 1 milhão de abortos ilegais ocorridos no país, 33 viraram caso de polícia e a maioria
das denúncias foi feita por médicos (as).
Os números de denúncias se mostram assustadores quando se tem a previsão do
Código de Ética Médica (Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1931/2009), de
que os/as médicos/as devem guardar sigilo sobre sobre as informações que detenham em
razão do exercício de sua profissão.
É o que dispõe o art. 73, caput e parágrafo único no Capítulo IX - SIGILO
PROFISSIONAL do referido Código5:
É vedado ao médico:
Art. 73. Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício
de sua profissão,salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por
escrito, do paciente.
Parágrafo único. Permanece essa proibição: a) mesmo que o fato seja de
conhecimento público ou o paciente tenha falecido; b) quando de seu
depoimento como testemunha. Nessa hipótese, o médico comparecerá
perante a autoridade e declarará seu impedimento; c) na investigação de
suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar segredo que possa
6
expor o paciente a processo penal.

Ainda que se queira forçar uma situação e dizer que pelo justo motivo o (a) médico
(a) poderia denunciar sua paciente com suspeita de ter cometido um aborto isso não seria
possível, haja vista que conforme entendimento majoritário o justo motivo de que trata o
Código de Ética Médica diz respeito, especialmente à situações que tragam risco para
outros/as pacientes. O exemplo clássico de justo motivo é a moléstia grave ou transmissível
por contágio, capaz de colocar em risco a vida do cônjuge ou sua descendência. Mesmo
nessa hipótese devem ser esgotados os outros meios inidôneos para evitar a quebra do
sigilo.

5

Tal proibição permanece quando se trata de paciente menor de idade:
É vedado ao médico:
Art.74.Revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou
representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não
revelação possa acarretar dano ao paciente.
6
Nesse sentido, dispõe ainda o Código de Processo Penal: “Art. 207. São proibidas de depor as
pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se,
desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. ”
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Além disso, corrobora com o argumento anterior o que está exposto no art. 66, da
Lei de Contravenções Penais7 (Decreto-Lei 3.688/41) diz que o (a) médico (a) não podem
comunicar às autoridades competentes crimes que tiveram conhecimento no exercício da
medicina se a comunicação desse fato expuser seu paciente a procedimento criminal.
Em síntese, o sigilo médico é um dever legal e ético dos (as) médicos (as) e um
direito da paciente. O Código de Ética Médica oferece destaque especial ao dever de sigilo
chegando a dizer que este deve ser preservado mesmo após a morte da paciente.
(CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA)
Mesmo nos casos em que o aborto configura como crime o (a) médico (a) deve
preservar o sigilo profissional e não deve comunicar às autoridades, afinal médico (a) não
é policial e conforme o já citado art. 66, da Lei de Contravenções Penais não deve
comunicar às autoridades competentes crime que submeta sua paciente a procedimento
criminal.
O dever de manutenção do segredo médico se justifica ainda pela necessidade da
paciente em ter que confiar, irrestritamente no (a) médico (a), para que se possa
estabelecer o melhor tratamento possível e com menos possibilidade de risco à saúde.
Não é demais relembrar que a violação de sigilo profissional, além de ser apurada
no âmbito do Conselho Federal de Medicina8 configura crime previsto no art. 154, do Código
Penal (Seção IV - Dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos):
Violação do segredo profissional
Art. 154 - Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência
em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação
possa produzir dano a outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.
Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

Nada obstante, como já apontado o alarmante número de mulheres presas por
aborto tem como maior fonte a denúncia de médicos (as) que deveriam ter o dever ético e
legal de guardar o sigilo profissional.

7

Lei de Contravenções Penais:
CAPÍTULO VIII
DAS CONTRAVENÇÕES REFERENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Art. 66. Deixar de comunicar à autoridade competente:
I – crime de ação pública, de que teve conhecimento no exercício de função pública, desde que a
ação penal não dependa de representação;
II – crime de ação pública, de que teve conhecimento no exercício da medicina ou de outra profissão
sanitária, desde que a ação penal não dependa de representação e a comunicação não exponha o
cliente a procedimento criminal:
Pena – multa, de trezentos mil réis a três contos de réis.
8
A punição do âmbito do CFM pode variar entre advertência, até a suspensão por 30 dias ou a
cassação do direito de exercer a função médica.
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Não há, portanto, justificativa plausível para a quebra do sigilo médico nos casos de
aborto. Embora se saiba que se trata de um tabu e que envolve questões subjetivas, morais
e religiosas, o (a) médico (a) deve portar-se de forma profissional.
Por fim, caso não concorde com a prática por estar incumbido de uma questão
moral, por vezes religiosa o (a) médico (a) poderia utilizar-se da objeção de consciência
prevista no Código de Ética Médica como o direito do médico Recusar-se a realizar atos
médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.
(inciso IX, Capítulo II - Direitos dos Médicos). Ocorre que essa objeção não é aplicável
quando: 1. haja ausência de outro médico na instituição; 2. em caso de urgência ou
emergência, ou 3. quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente.
Há que se tomar o devido cuidado, já que caso realize o procedimento e quebre o
sigilo o (a) médico (a) pode incorrer no tipo previsto no art. 154, do Código Penal, mas caso
alegue objeção de consciência nos casos em que isso não é permitido pode ser
responsabilizado por omissão, nos termos do art. 13, § 2o do Código Penal.
3.3 Os casos legalmente permitidos de aborto
O artigo 128 do Código Penal prevê hipóteses em que o aborto é permitido. São
elas o aborto necessário ou terapêutico, que ocorre nos casos em que não há outro meio
de salvar a vida da gestante, e o aborto humanitário ou ético, que ocorre em situações em
que a gravidez é consequência do crime de estupro. Vejamos os termos do Código Penal:
Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico:
Aborto necessário
I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante;
Aborto no caso de gravidez resultante de estupro(Aborto humanitário)
II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de
consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante
legal.

Assim, nas hipóteses do artigo 128, o aborto poderá ser praticado por médico,
auxiliado por sua equipe médica. Portanto, a enfermeira também não será punida, visto que
a norma penal é extensiva a ela neste caso.
No caso do aborto necessário, são dois os requisitos simultâneos exigidos: o perigo
da vida à gestante e que não haja outro meio de salvá-la. Assim, é condição restritiva e
fundamental o risco iminente à vida da gestante, sendo insuficiente o perigo à saúde, ainda
que muito grave. Ainda, o aborto deve ser a única alternativa possível e viável para que se
enquadre nesse permissivo legal, sob pena de punição em caso contrário.
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Em se tratando de caso de perigo de vida, não é necessário o consentimento da
gestante ou de seu representante legal, bem como o procedimento pode ser realizado
mesmo que contra a vontade dela., me razão do iminente risco à vida. Ainda, na falta de
médico, outra pessoa poderá realizar a intervenção fundamentada no estado de
necessidade e estrito cumprimento de dever legal, artigos 23 e 24 do Código Penal.
Já nas circunstancias de aborto humanitário, o consentimento da gestante é
obrigatório. Pelo Código Penal, não há limitação temporal para a grávida em razão de
estupro decidir-se pelo abortamento. Apesar da necessidade de se provar que a gravidez
resulta de estupro, de acordo com a jurisprudência, não é necessária a realização de
Boletim de Ocorrência e exame de corpo de delito, sendo suficiente a declaração da mulher.
Contudo, sabe-se que há hospitais que exigem, fora desse entendimento jurisprudencial.
Ainda, caso as alegações da gestante sejam falsas, somente ela responderá criminalmente
por isso, dentro do artigo 124, se for comprovada a falsidade de suas afirmações. A boa-fé
do médico, enfermeiro ou quem realize o procedimento afasta sua criminalização.
Outra hipótese de exclusão de criminalização não prevista expressamente no
Código, mas decorrente de entendimento jurisprudencial do STJ pacificado é o aborto de
anencéfalo, cujo enquadramento é restritivo e sua realização prescinde de autorização
judicial. Assim, os profissionais de saúde não podem exigir autorização do juiz para aborto
de feto anencéfalo. O problema é que essa hipótese é também restritiva porque não se
permite automaticamente o abortamento em razão de outras deficiências similares que
também inviabilizam a vida, sendo exigido para essas outras deficiências autorização
específica para o caso concreto.
3 DIREITOS DAS MULHERES QUE PRATICAM O ABORTO
Mesmo nos casos em que o aborto é criminalizado é preciso relembrar os direitos
que as mulheres têm, em qualquer situação. Existem direitos e garantias fundamentais que
a protegem do assédio da polícia, de médicos (as) ou de qualquer outra pessoa que tente
dela extrair informações com o intuito de criminizá-la.
Um desses direitos que entendemos é o chamado "direito a não autoincriminação",
que decorre do direito à autodefesa e ampla defesa, sendo a última uma das garantias do
devido processo criminal.
O direito a não autoincriminação significa que nenhuma mullher é obrigada a se
autoincriminar ou a produzir prova contra si mesma. Assim, elas não poderiam por qualquer
indivíduo, seja ele(a) autoridade ou particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo
de informação, declaração, dados, objetos, ou provas que possam a incriminar direta ou
indiretamente. Essa garantia tem significado amplo, e engloba qualquer tipo de

47

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

manifestação (ativa) da mulher, seja documental, oral, material, corporal, ou puramente
procedimental.
O direito a não autoincriminação incluiria ainda o direito ao silêncio (permanecer
calada diante de qualquer autoridade); o direito de não colaborar com a investigação ou a
instrução criminal; direito de não declarar contra si mesma; direito de não confessar; direito
de declarar o inverídico, sem prejudicar terceiros; direito de não apresentar provas que
prejudique sua situação jurídica e o direito de não produzir provas contra si mesma
(inclusive de não participar ativamente de procedimentos probatórios incriminatórios e não
ceder o seu corpo para a produção de prova que a incrimine).
Tudo isso é garantido pela Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXIII 9 ), pela
Convenção Americana de Direitos Humanos (artigo 8º, 2, g10) e pelo Pacto Internacional de
Direitos Civis e Políticos (artigo 14, 3, g11). E esses direitos se aplicam tanto na fase de
investigação (ou seja, perante a polícia e durante o inquérito) quanto na fase processual,
perante um/a juiz/a, caso haja um processo criminal.
Muitas vezes, as mulheres sequer têm acesso a informação de que esses direitos
existem e acabam por ter seus direitos violados, até os mais elementares deles: o acesso
a um (a) advogado (a) ou Defensor (a) Público (a), ao devido processo penal e à ampla
defesa e contraditório, nos termos do resguardado pela Constituição e mesmo tratados
internacionais (artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal12, artigo 8º, 2, e, da Convenção

9

Art. 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,
nos
termos
seguintes:
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe
assegurada a assistência da família e de advogado.
10
Artigo
8.
Garantias
judiciais
2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se
comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade,
às
seguintes
garantias
mínimas:
g. direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada;
11
ARTIGO
14
3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualmente, a, pelo menos, as seguintes
garantias:
g) De não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada.
12
Art. 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,
nos
termos
seguintes:
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos.
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Americana de Direitos Humanos13, e artigo 14, 3, d14 do Pacto Internacional de Direitos
Civis e Políticos).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No contexto de surto de Zica, faz-se necessário a retomada de debates ainda
incipientes na sociedade como o dos direitos sexuais e reprodutivos. No decorrer do texto,
notou-se que embora as mulheres tenham alguns direitos e garantias mínimas, como por
exemplo, todo uma gama de normas internas que resguardem a dignidade humana e
tratados internacionais que garantam o direito ao acesso ao aborto, o tema ainda é tabu na
sociedade, fazendo com que, especialmente profissionais da saúde criem uma série de
empecilhos para a realização de certos procedimentos que acabam por violar o direito das
mulheres.
A legislação interna, traz proibição expressa com relação ao aborto, mas resguardar
o direito de realizá-lo em alguns casos. Embora exista toda uma luta dos movimentos
feministas para a ampliação dos direitos das mulheres, no atual contexto vivido no país, o
que se percebe é uma tentativa de retirada deles, especialmente pelos conhecidos projetos
de lei do Deputado afastado Eduardo Cunha.
Apenas a título de exemplos emblemáticos desses projetos ameaçadores são o
Projeto de Lei 5069/2013, do deputado Eduardo Cunha, e Projeto de Lei 478/2007 (Estatuto
do Nascituro), dos deputados Luiz Bassuma e Miguel Martini, com aprovação do Deputado
Eduardo Cunha.
O primeiro visa acrescentar o artigo 127-A ao Código Penal brasileiro, para
criminalizar também o anúncio de
“(...) processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto, induzir
ou instigar gestante a usar substância ou objeto abortivo, instruir ou
orientar gestante sobre como praticar aborto, ou prestar-lhe qualquer
auxílio para que o pratique”.

13

Artigo
8.
Garantias
judiciais
2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se
comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade,
às
seguintes
garantias
mínimas:
e. direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou
não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio nem nomear defensor
dentro do prazo estabelecido pela lei
14
ARTIGO
14
3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualmente, a, pelo menos, as seguintes
garantias:
d) De estar presente no julgamento e de defender-se pessoalmente ou por intermédio de defensor
de sua escolha; de ser informado, caso não tenha defensor, do direito que lhe assiste de tê-lo e,
sempre que o interesse da justiça assim exija, de ter um defensor designado ex-offício gratuitamente,
se não tiver meios para remunerá-lo.
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A pena prevista para o novo crime é de quatro a oito anos, aumentada de um terço
caso a gestante seja menor. Trocando em miúdos, a legislação proposta criminaliza toda e
qualquer pessoa que instrua uma mulher decidida a fazer um aborto, informando-a acerca
de procedimentos ou substâncias de que possa se valer. Essa conduta, como abordamos,
até então não é tida como crime, mas tão somente contravenção penal.
A previsão se estende mesmo para os casos de violência sexual, tendo sido
proposta também alteração da Lei 12.845 que dispõe sobre o atendimento obrigatório e
integral de pessoas em situação de violência sexual. Ou seja, não basta impedir que a
mulher tenha acesso a um aborto seguro, quer-se agora impedi-la também de acesso à
mera informação.
O segundo Projeto de Lei que é mais conhecido como “estatuto do nascituro” ou
“bolsa estupro”, e constitui uma das maiores ameaças ao direito ao aborto para as
mulheres. De acordo com o PL, o nascituro seria considerado um ser humano, sujeito de
direitos fundamentais. O PL é visto por muitos como inconstitucional, pois a Constituição
Federal não previu direitos fundamentais ao nascituro, razão pela qual uma lei inferior não
poderia fazê-lo.
O atual contexto político em que vivemos no país assinala para a tentativa cada vez
mais forte de retirada de direito das mulheres restrição ainda maior dos tímidos direitos
sexuais e reprodutivos existentes na nossa legislação e conquistados a partir de muita luta.
Não é demais relembrar que enquanto parlamentares conservadores querem fazer
emplacar seus pensamentos e ideologias conservadoras continua morrendo no Brasil a
cada dois dias, uma brasileira, vítima do aborto ilegal, conforme estimativa da Organização
Mundial de Saúde (OMS).
Nesse sentido, é que com o presente texto buscou-se contribuir para a retomada
do debate sobre os direitos sexuais e reprodutivos seja junto à sociedade civil, seja na
academia. A proposta foi ainda proporcionar que este seja um instrumento informativo para
mulheres que lutam cotidianamente para a garantia de seus direitos. Aprofundar o debate
sobre o tema deverá ser desafio dos próximos textos.
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A Construção da Igualdade Por Meio das Políticas Públicas: As Comunidades
Remanescentes de Quilombos no Estado da Paraíba

Carla Daniela Leite Negócio
Mestranda do Programa de Pós Graduação em Direitos Humanos do Núcleo de
Cidadania e Direitos Humanos da UFPB
1. Introdução
A percepção de que direitos de igualdade são voltados, por meio da solidariedade
social, ao desenvolvimento pessoal pleno, faz com que o Estado avoque o papel de
promotor de ações que criam desigualdades jurídicas, de modo a suprir necessidades
naturais, econômicas ou sociais sobrevindas de debilidades setoriais, devendo, para tanto,
interagir com as forças advindas da sociedade, que requerem respostas concretas e
eficazes aos anseios comunitários. Verifica-se, ainda, que o incremento de tais direitos
encadeia a proliferação de ações resultantes de metas conformadas com objetivos
normativamente predeterminados.
Os direitos sociais fundamentais cobram do Estado uma ação jurídica positiva, que não
é, diretamente, um ato de criação normativa, mas uma ação fática indeterminada que se
ordena para possibilitar o cumprimento de tais direitos, cabendo ao Estado a eleição de
meios para assegurar a realização do direito.
A eficácia social ocorre quando há a realização do comando normativo do mundo real,
devendo-se considerar os resultados alcançados pelas políticas públicas efetivos e
harmoniosos com as suas diretrizes, que consistem em conjuntos de medidas articuladas,
cujo escopo é movimentar a máquina do governo, no sentido de realizar algum objetivo de
ordem pública, concretizando direitos.
Nesse sentido, a Constituição de 1988 foi um marco para as conquistas dos diversos
seguimentos formadores da Nação brasileira, e para o movimento negro em especial. O
reconhecimento de que vivemos num país pluriétnico e multirracial modificou radicalmente o
status desses grupos sociais, tornando-os sujeitos de direitos, em condição de igualdade
com os segmentos já historicamente contemplados.
Inaugurou, também, uma nova categoria jurídica: os remanescentes das comunidades
de quilombos, grupo social reconhecido a partir da Constituição. Por evidente, esse
reconhecimento não foi uma dádiva, e sim uma conquista, fruto das lutas desses grupos por
seu reconhecimento.
A produção desses novos sujeitos políticos etnicamente diferenciados pelo termo
“quilombola” tem início após uma ampla tomada de conhecimento dos novos direitos
instituídos pelo artigo 68, que reconhece aos remanescentes das comunidades de
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quilombos a propriedade definitiva das terras que estejam ocupando, assim como a
obrigação do Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Esse novo artigo constitucional
implica uma inovação no plano do direito fundiário, mas também no plano do imaginário
social, da historiografia, dos estudos antropológicos e sociológicos e no plano das políticas
locais, estaduais e federais que envolvem tais populações.
Ainda hoje, após mais de 25 anos do texto constitucional, não se tem uma real
dimensão de seu alcance. Trata-se, ainda, de um direito em expansão.
Já está claro, desde o início, o papel das comunidades remanescentes de quilombos na
promoção dos seus direitos. Na medida em que elas se apoderam de sua identidade, de seu
espaço, de seus direitos, saem da esfera de invisibilidade e não existência e se tornam
agentes de seus processos, ocupando seu espaço social de forma qualificada, podem
ocorrer as verdadeiras transformações e promoção real de direitos.
Os impactos desse dispositivo na realidade das comunidades e da própria gestão
pública relacionada especificamente a esses direitos no Estado já se fazem sentir. É uma
construção que vem se dando de forma crescente, em quantidade e qualidade. Essa
conquista é imprescindível para a construção de uma sociedade democrática e para a
ampliação da cidadania.
2. As Ações Afirmativas como Instrumento para a Construção da Igualdade
2.1. A igualdade na Constituição de 1988
No Brasil, o debate sobre ações afirmativas intensificou-se a partir da Constituição de
1988, com a necessidade de efetivação da igualdade material em face de uma Constituição
“cidadã” e democrática.
A Constituição de 1988 tem um compromisso profundo e visceral com a igualdade.
Editada após uma Assembleia Constituinte democrática, que contou com ampla participação
popular, a Constituição pretendeu estabelecer bases mais éticas e justas para a convivência
social no país, fundando-a no respeito à dignidade humana e aos direitos fundamentais. Daí
a importância ímpar atribuída ao princípio da igualdade, que se evidencia pela sua
proclamação, logo no caput do art. 5o do texto magno.
A isonomia prometida pela Constituição de 1988 não é apenas formal. Ela não
representa só um limite, mas configura também verdadeira meta para o Estado, que deve
agir positivamente para promovê-la, buscando a redução para patamares mais decentes dos
níveis extremos de desigualdade presentes na sociedade brasileira, bem como a proteção
dos mais débeis, diante da opressão exercida pelos mais fortes no cenário socioeconômico
e cultural.
Na verdade, a igualdade de que fala a Constituição brasileira é substancial, e esta é
uma constatação inevitável diante dos objetivos fundamentais da República, positivados no
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art. 3o da Lei Maior: “construir uma sociedade livre, justa e solidária” (inciso I), “erradicar a
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais” (inciso III) e
“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação” (inciso IV).
Conforme destacou Sarmento (2008),
o constituinte empregou verbos de ação ao tratar da igualdade, porque partiu da premissa de
que a igualdade no Brasil não é dado um dado de realidade, mas algo que deve ser construído.
Na Constituição, levou-se em consideração do fato de que a sociedade brasileira é
profundamente assimétrica e desigual, e de que este é um mal que deve ser energicamente
combatido através de ações positivas por parte do Estado e da sociedade.

Porém, apesar das excelentes intenções do constituinte originário, passado um quarto
de

século

da

promulgação

da

Constituição,

a

sociedade

brasileira

permanece

profundamente injusta e desigual. E a desigualdade ostentada não é apenas social, ela
ostenta também um nítido e indisfarçável componente racial. Apesar de condenado, o
racismo continua permeando as relações sociais travadas no Brasil. Um racismo muitas
vezes velado, “cordial”, mas nem por isso menos danoso.
A lógica do regime escravocrata não foi de todo banida da vida nacional. O mito da
democracia racial, durante muito tempo acalentado entre nós, provou-se nada mais do que
isso: apenas um mito, que se presta a anestesiar consciências e a postergar o
enfrentamento de um dos mais graves problemas nacionais.
E as desigualdades não se dão apenas no plano da distribuição de recursos materiais,
mas também na esfera do reconhecimento identitário. A cultura hegemônica ainda
estigmatiza a identidade dos negros, indígenas e de outras minorias étnicas, desvalorizando
os portadores destas identidades. Como destacou Nancy Fraser (2000),
pautadas simultaneamente na estrutura econômica e na ordem de status da sociedade, as
injustiças advindas do racismo incluem tanto a má distribuição quanto o não reconhecimento. Na
economia, a ‘raça’ organiza divisões estruturais entre os empregos remunerados subalternos e
não subalternos, por um lado, e entre força de trabalho explorável e ‘supérflua’ por outro. Como
resultado, a estrutura econômica gera formas racialmente específicas de má distribuição. (...) Na
ordem do status, enquanto isso, padrões de valor cultural eurocêntrico privilegiam traços
associados à ‘brancura’ enquanto estigmatizam tudo o que codificam como ‘negro’, ‘pardo’ ou
‘amarelo’, paradigmaticamente – mas não apenas – pessoas de cor. O efeito é interpretar
minorias étnicas, imigrantes raciais, populações nativas (...) como ‘outros’ inferiores e
degradados, que não podem ser membros plenos da sociedade.

Ainda segundo Sarmento (2008), esta realidade é muitas vezes ignorada, porque a
desigualdade racial já está “naturalizada” na nossa sociedade. De tanto conviver com ela,
desde a sua primeira infância, o brasileiro mediano muitas vezes perde a capacidade crítica
de percebê-la como uma grave injustiça. Socializado neste contexto, ele passa a ver tal
quadro como absolutamente normal, e internaliza, inconscientemente, a ideia de que o
“normal” é que o negro ocupe as posições subalternas na sociedade.
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2.2. As Políticas de Ação Afirmativa no Brasil
As ações afirmativas se constituem em um conjunto de políticas – públicas e privadas –
que visam efetivar a igualdade, materializando-se por meio de ações que se destinam a
grupos historicamente discriminados e, portanto, expostos a uma condição de maior
vulnerabilidade.
Na definição de Joaquim Barbosa, as políticas de ação afirmativa constituem
um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário,
concebidas com vistas ao combate da discriminação racial, de gênero e de origem nacional,
bem como para corrigir os efeitos presentes da discriminação praticada no passado, tendo por
objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens como educação e
emprego.

Tais políticas envolvem discriminações positivas, que visam a favorecer membros de
grupos em situação de grave “desvantagem social”. Constituem importante instrumento de
promoção da igualdade substantiva, sobretudo em sociedades marcadas por fortes
assimetrias sociais ligadas a fatores como raça e etnia, como é o caso brasileiro.
De acordo com Sarmento (2008),
A Constituição brasileira é claramente compatível com a adoção de políticas de ação afirmativa.
Mais do que isso, em determinados cenários, como o que se desenha hoje no país no campo
étnico-racial, pode-se até extrair da Constituição o imperativo de promoção de medidas
afirmativas, que visem a reduzir desigualdades profundamente entrincheiradas nas nossas
relações raciais, incorrigíveis através de políticas universalistas. Afinal, igualdade, na ordem
constitucional brasileira, não se resume à proibição de exclusão.

Igualdade é também a obrigação de inclusão. Não basta a postura estática do Estado,
que se abstenha de discriminar no presente, mas nada faça para remediar os resultados de
uma exclusão multissecular. As políticas de caráter universalista, embora possam reduzir a
pobreza e promover melhoras sociais, não atacam esta disparidade, razão pela qual devem
ser complementadas por medidas de ação afirmativa, se realmente se pretende promover a
igualdade substantiva.
Um país não pode fechar os olhos para o seu passado. Como lembra Sarmento, não há
como ignorar que a situação desfavorável dos negros e índios de hoje na sociedade
brasileira tem relação direta com a escravidão e com a espoliação dos indígenas, tendo em
vista o baixíssimo grau de mobilidade social da sociedade brasileira ao longo das gerações.
Nesse sentido, a constatação empírica da situação de significativa desvantagem social dos
negros e indígenas, no presente, justifica a adoção de medidas que busquem favorecê-los
perante os brancos, visando a distribuir melhor os bens socialmente relevantes, para que,
no futuro, as relações raciais sejam mais equitativas. A diminuição das desigualdades
produz benefícios para a sociedade como um todo, na medida em que reduz os
ressentimentos e tensões que a profunda injustiça na distribuição dos ônus e vantagens
entre as diferentes grupos étnicos tende a produzir no meio social.
Importante lembrar, ainda, que o Brasil é, nos termos de sua Constituição, uma
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sociedade multiétnica e pluricultural, que considera este um de seus valores fundamentais.
Para que todos se beneficiem deste valor, é preciso que exista contato real e paritário entre
as pessoas integrantes das diferentes etnias. Portanto, por em prática políticas de ação
afirmativa é beneficiar toda a sociedade e suas instituições, que se aperfeiçoam e se tornam
mais legítimas, por se mostrarem mais sensíveis aos interesses e direito de todas as
camadas da população, inclusive daquelas historicamente determinada.
As ações afirmativas são, portanto, imprescindíveis para a construção de uma
sociedade democrática e para a ampliação da cidadania, devendo ser buscados
instrumentos pelo Estado, com afinco, para sua efetivação.
3. Políticas Públicas
A percepção de que direitos de igualdade são voltados, por meio da solidariedade
social, ao desenvolvimento pessoal pleno, faz com que o Estado avoque o papel de
promotor de ações que criam desigualdades jurídicas, de modo a suprir necessidades
naturais, econômicas ou sociais sobrevindas de debilidades setoriais, devendo, para tanto,
interagir com as forças advindas da sociedade, que requerem respostas concretas e
eficazes aos anseios comunitários.
A definição e a concretização dessas políticas se encontram no âmbito dos poderes
políticos. As prioridades públicas a serem atendidas devem refletir os anseios populares,
devendo-se também introduzir, em sua compreensão, questões como transparência,
responsabilidade e prestação de contas, que refletem uma indispensável abertura do
processo decisório àqueles próximos da realidade sobre a qual se pretende encontrar
soluções.
A concretização dos direitos sociais fundamentais cobra do Estado uma ação jurídica
positiva, que não é, diretamente, o ato de criação normativa, mas uma ação fática
indeterminada que se ordena para possibilitar o cumprimento de tais direitos, cabendo ao
Estado a eleição de meios para assegurar a realização do direito.
Nesse sentido, a análise das “políticas públicas” ganha, hodiernamente, especial
importância. Para que se possa, contudo, compreender sua importância e o seu papel na
garantia desses direitos, é necessário primeiramente compreender o que são políticas
públicas e como elas se efetivam no espaço político e social.
3.1. Conceito
A partir das discussões sobre o papel do Estado e a construção do Estado
Democrático, surgiu-se a necessidade de materializar a ação Estatal por meio de ações
racionais e eficazes, tendentes a implementar determinados objetivos que visam concretizar
a finalidade do Estado. Para tanto, o Estado deve prover serviços, destinados a diminuir as
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desigualdades sociais e promover o crescimento econômico. Portanto, política pública, de
uma forma simples, pode ser entendida como a forma pela qual o Estado intervém na
sociedade, gerando impactos nas relações sociais.
A partir dessa concepção, Fábio Comparato (1997) conceitua política pública como
“uma atividade, isto é, um conjunto organizado de normas e atos tendentes à realização de
um objetivo determinado”.
Maria Paula Dallari Bucci (2006), por sua vez, entende a política pública como
um programa de ação governamental que resulta de um processo ou conjunto de processos
juridicamente regulados (...) visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades
privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados.

De acordo com Eugênio Parada, as políticas públicas correspondem a um programa de
ação de uma autoridade investida de poder público e de legitimidade governamental. Em
sua essência, esses conceitos estão relacionados com o atendimento de um objetivo
público, por meio de ações definidas pelo poder público.
Um elemento a ser destacado é o objetivo final: dar racionalidade às ações
governamentais. Este é o principal objetivo da análise das políticas públicas. Mas para além
disso, seu sucesso passa, também, por outros lugares: a) a ação estatal deve estar focada
no bem-estar público; b) trata-se de uma ação pública realizada com recursos que também
são públicos. Infere-se, assim, que tanto os objetivos quanto os mecanismos ou
procedimentos através dos quais a ação governamental se concretiza devem fazer com que
se obtenha o maior bem-estar possível, da forma mais eficiente. Dessa forma, a política
pública tem o objetivo de encarar e resolver um problema público de forma racional através
de um processo de ações governamentais.
Pode-se definir, portanto, política pública como um programa de ação governamental
que resulta de um processo ou conjunto de processos juridicamente regulados e que deve
visar a realização de objetivos sociais relevantes, expressando a seleção de prioridades, e
reserva de meios necessários à sua consecução e o intervalo de tempo para o atingimento
dos resultados.
3.2. Políticas Públicas e Direitos Humanos
Vimos, na seção anterior, as principais características das políticas públicas.
Verificamos, então, que seu principal objetivo é o de dar racionalidade ao uso de recursos
escassos para cumprir as atividades estatais em cada uma das partes que integram seu
ciclo de vida. Tais conhecimentos podem ser caracterizados como princípios de forma, que
não discutem o mérito do que o Estado faz. Assim, seja qual for o modelo e as opções do
administrador, a gestão de políticas públicas deve instrumentá-lo a fazer de forma eficiente.
Dessa forma, o que o Estado tiver que fazer, as políticas públicas, da forma apresentada,
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buscam garantir que tenha sucesso.
A garantia de que o Estado utilize a melhor forma possível os recursos que possui não
deve ser considerada como algo alheio à perspectiva de direitos humanos. Todos os direitos
humanos exigem ações de fazer e não-fazer nos diversos órgãos e entes do Estado, de
orçamentos e de processos de planejamento público. Portanto, é importante ter uma política
pública com perspectiva de direitos humanos, mas também com mecanismos de avaliação
em sua implementação, gestão, resultados e impacto.
A perspectiva de direitos humanos, contudo, dá maior ênfase aos fins da política
pública: as obrigações assumidas pelo Estado, que devem ser claramente modeladas e
respeitadas em sua política pública, independentemente da forma que ele fará isso. Dessa
perspectiva, a relação parece evidente: os fins são estabelecidos a partir da perspectiva de
direitos humanos, os meios são propostos pelos conceitos técnicos de desenvolvimento e
realização das políticas públicas.
Na presente seção, portanto, avançaremos para discutir não a forma, da qual já
tratamos no item anterior, mas o mérito das políticas públicas voltadas para os direitos
humanos, e, dessa forma, o próprio conteúdo e perspectiva dos direitos humanos e a forma
de implementá-los por meio dessas políticas.
3.2.1. Características das políticas públicas na perspectiva dos direitos humanos
Duas das principais características que uma política pública deve observar na
perspectiva dos direitos humanos são o empoderamento dos sujeitos e o cumprimento dos
padrões internacionais em matéria de direitos humanos.
O empoderamento do sujeito está ligado ao direito à igualdade, à não discriminação e à
realização de ações afirmativas. Abrange a identificação de grupos em situação de
vulnerabilidade, os elementos estruturais que geram essa condição (opressão estrutural) e a
modificação dessas estruturas.
Podemos pensar a ideia de empoderamento a partir do vínculo que se estabelece entre
o governo, o sujeito de direitos e a sociedade. Se o cidadão continua recebendo um
tratamento de súdito, em que um direito lhe é concedido como um favor proveniente de
magnanimidade do monarca através de políticas clientelistas, então não há um efetivo
processo de empoderamento, não há uma política pública na perspectiva de direitos
humanos.
O primeiro desafio é, portanto, criar o sujeito de direitos da perspectiva de direitos
humanos. Para tanto, a principal e mais conhecida via, embora não a única, é o
reconhecimento do direito. Isto pressupõe que seja identificado o núcleo e extremos do
direito para determinar, através da política pública e com indicadores de avaliação, o seu
cumprimento progressivo. Também implica a elaboração de mecanismos de exigibilidade
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(jurisdicionais e não jurisdicionais) para tornar efetivos os direitos, tanto em nível geral
quanto no interior dos programas de políticas públicas específicos.
Finalmente, o empoderamento da pessoa como elemento básico na criação da
perspectiva de direitos humanos terá um impacto importante no planejamento da política
pública a partir de dois critérios: o elemento essencial de aceitabilidade e o princípio
transversal de participação, que serão melhor delimitados adiante.
3.2.2. Coordenação e articulação entre níveis e ordens de governo
Os direitos humanos são indivisíveis, inter-relacionados e interdependentes. Isto
significa que: a) entre eles não há hierarquias; b) o cumprimento de um direito implica o
cumprimento de outros; e c) a violação de um direito pode gerar a violação de outros.
Portanto, sua realização requer uma ação coerente, combinada e coordenada através de
espaços e mecanismos de interlocução permanentes em todas as ordens e níveis de
governo.
Dessa forma, as políticas públicas em direitos humanos devem compreender ações,
planos e orçamentos de diferentes setores e entidades públicas, que devem agir de forma
coordenada e rompendo o paradigma setorial da competência por áreas (intersetorialidade).
Também devem permitir a articulação nos diferentes níveis territoriais de governo: nacional,
estadual e municipal (intergovernabilidade).
É necessário que haja, portanto, um permanente acordo entre autoridades públicas dos
distintos níveis de governo, em condições de respeito à autonomia e com os princípios da
concorrência, coordenação e subsidiariedade da ação pública. Do mesmo modo, no interior
dos próprios níveis de governo deve-se utilizar a desconcentração, a delegação e a
descentralização funcional com altos níveis de responsabilidade social e política.
3.2.3. Acesso a mecanismos de exigibilidade: acesso à informação, transparência
e prestação de contas, outros mecanismos políticos e jurisdicionais
O último dos princípios transversais é o estabelecimento de mecanismos de
exigibilidade. No empoderamento da pessoa, o ponto de partida para formular uma política
não é mais a existência de certos setores sociais que devem ser “assistidos” através da
concessão de benefícios assistenciais ou prestações discricionárias, mas sim a existência
de pessoas que têm direitos que podem demandar. Desse modo, essas pessoas devem ser
dotadas da capacidade e dos instrumentos necessários para exigir esses direitos.
Não é suficiente estabelecer direitos, sem dotá-los dos mecanismos de garantia e
exigibilidade necessários à sua implementação. Estes se tornariam mera retórica,
instrumentos políticos de convencimento e dominação.
Assim, para que se considere que uma política pública tem a perspectiva de direitos
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humanos, esses direitos devem ser concretamente realizáveis, com sujeitos claramente
identificados e empoderados, e instrumentos eficazes para sua promoção.
4. A proteção aos Remanescentes de Quilombos na Constituição de 1988 – Seu
conteúdo e significado
O constituinte originário reconheceu a diversidade étnica como elemento singular da
formação do povo brasileiro. Elegeu, ainda, como um dos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, “sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas de discriminação”.
Superando a posição etnocêntrica do passado, quis o constituinte preservar e fomentar
as formas de vida das populações tradicionais, impedindo que estas se perdessem,
tragadas pelo ritmo frenético da sociedade burguesa envolvente. Sob este prisma, a
Constituição de 1988 avança, ao reconhecer o Estado brasileiro como pluriétnico e
multicultural, buscando assegurar aos diversos grupos formadores desta nacionalidade o
direito à manutenção de sua cultura, que compreende, consoante o ditado constitucional,
seus “modos de criar, fazer e viver” (art. 216, inciso III, CF).
Neste sentido, além da especial proteção conferida às populações indígenas, o
constituinte, pela primeira vez em nossa história, voltou também os seus olhos para a
necessidade de tutela dos interesses das chamadas “comunidades remanescentes de
quilombos”. Assim, ao lado do art. 216, §5º, da Lei Maior, que determinou o tombamento de
“todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos
quilombos”, a Constituição instituiu o direito destas comunidades étnicas à propriedade das
terras por elas ocupadas, no art. 68 do ADCT, que reza:
Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras
é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.

O referido preceito constitucional atende, simultaneamente, a vários objetivos de
máxima relevância. Por um lado, trata-se de norma que se liga à promoção da igualdade
substantiva e da justiça social, na medida em que confere direitos territoriais aos integrantes
de um grupo desfavorecido, composto quase exclusivamente de pessoas muito pobres e
que são vítimas de estigma e discriminação.
Por outro, cuida-se também de uma medida reparatória, que visa a resgatar uma dívida
histórica da Nação com comunidades compostas predominantemente por descendentes de
escravos, que sofrem ainda hoje os efeitos perversos de muitos séculos de dominação e de
violações de direitos.
Porém, o principal objetivo do art. 68 é o de assegurar a possibilidade de sobrevivência
e florescimento de grupos dotados de cultura e identidade étnica próprias, ligadas a um
passado de resistência à opressão, os quais, privados do território em que estão
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assentados, tenderiam a desaparecer, absorvidos pela sociedade envolvente. Para os
quilombolas, a terra habitada, muito mais do que um bem patrimonial, constitui elemento
integrante da sua própria identidade coletiva, pois ela é vital para manter os membros do
grupo unidos, vivendo de acordo com os seus costumes e tradições.
O vínculo entre a dignidade da pessoa humana dos quilombolas e a garantia do art. 68
do ADCT é inequívoco. Primeiramente, porque se trata de um meio para a garantia do
direito à moradia (art. 6o, CF), que integra o mínimo existencial, sendo um componente
importante do princípio da dignidade da pessoa humana.
Mas não é só. Para as comunidades tradicionais, a terra possui um significado
completamente diferente da que ele apresenta para a cultura ocidental de massas. Não se
trata apenas da moradia, que pode ser trocada pelo indivíduo sem maiores traumas, mas
sim do elo que mantém a união do grupo, e que permite a sua continuidade no tempo
através de sucessivas gerações, possibilitando a preservação da cultura, dos valores e do
modo peculiar de vida da comunidade étnica.
Privado da terra, o grupo tende a se dispersar e a desaparecer, absorvido pela
sociedade envolvente. Portanto, não é só a terra que se perde, pois a identidade coletiva
também periga sucumbir. Dessa forma, não é exagero afirmar que quando se retira a terra
de uma comunidade quilombola, não se está apenas violando o direito à moradia de seus
membros, muito mais que isso, se atenta contra a própria identidade étnica destas pessoas.
Daí porque, o direito à terra dos remanescentes de quilombos é também um direito
fundamental cultural (art. 215, CF).
Neste ponto, é preciso enfatizar que o ser humano não é um ente abstrato e
desenraizado, mas uma pessoa concreta, cuja identidade é também constituída por laços
culturais, tradições e valores socialmente compartilhados. E nos grupos tradicionais,
caracterizados por uma maior homogeneidade cultural e por uma ligação mais orgânica
entre os seus membros, estes aspectos comunitários da identidade pessoal tendem a
assumir uma importância ainda maior.
Por isso, a perda da identidade coletiva para os integrantes destes grupos costuma
gerar crises profundas, intenso sofrimento e uma sensação de desamparo e de
desorientação, que dificilmente encontram paralelo entre os integrantes da cultura capitalista
de massas.
Assim, é possível traçar com facilidade uma ligação entre o princípio da dignidade da
pessoa humana – epicentro axiológico da Constituição de 88 – com o art. 68 do ADCT, que
almeja preservar a identidade étnica e cultural dos remanescentes de quilombos. Isto
porque a garantia da terra para o quilombola é pressuposto necessário para a garantia da
sua própria identidade.
Não bastasse, não é apenas o direito dos membros de cada comunidade de
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remanescentes de quilombo que é violado quando se permite o desaparecimento de um
grupo étnico. Perdem também todos os brasileiros, das presentes e futuras gerações, que
ficam privados do acesso a um “modo de criar, fazer e viver”, que compunha o patrimônio
cultural do país (art. 215, caput e inciso II, CF).
Portanto, pode-se afirmar que o art. 68 do ADCT, além de proteger direitos
fundamentais dos quilombolas, visa também à salvaguarda de interesses transindividuais de
toda a população brasileira.
5. A Regulamentação do artigo 68
Após a promulgação da Constituição, especialmente no início da década de 90,
surgiram mudanças significativas, reflexos das pressões internas protagonizadas por esses
grupos e por mobilizações externas provocadas pelos compromissos assumidos pelo
Estado brasileiro por meio de tratados e convenções internacionais. Por conseguinte, surge
um novo discurso no interior das instituições públicas e privadas, que se materializou no
avanço da luta pela promoção da igualdade racial.
Como resultado desse processo de mobilização, em novembro de 1995 houve a
realização do I Encontro Nacional de Comunidades Negras Rurais Quilombolas, realizado
em Brasília, nos dias 17 a 19, tendo como temas terra, produção e cidadania para
quilombolas. Ao final do encontro, uma representação foi escolhida para encaminhar à
Presidência da República um documento contendo as principais reivindicações aprovadas.
Este encontro antecedeu a Marcha Zumbi dos Palmares, pela vida e cidadania, a mais
expressiva manifestação política do movimento negro brasileiro que, no dia 20 de novembro
de 1995, reunir cerca de 30 mil pessoas na Praça dos Três Poderes, em memória ao
tricentenário de Zumbi dos Palmares, circunscrevendo, formalmente, as contribuições e
reivindicações do Movimento negro para sua agenda política nacional.
É neste bojo que a questão quilombola entra no cenário nacional. O reconhecimento
legal de direitos específicos, no que diz respeito ao título de reconhecimento do domínio
para as comunidades quilombolas, ensejou uma demanda, gerando proposições legislativas
em âmbito federal e estadual, promovendo a edição de portarias e normas de
procedimentos administrativos consoante a formulação de uma política de promoção social
para este segmento.
Assim, em 1995, a então Senadora Benedita da Silva e o Deputado Alcides Modesto
apresentaram, em suas respectivas Casas, projetos de lei distintos visando regulamentar o
artigo 68, que, como é muito comum em nosso Congresso, levaram longos anos tramitando.
Nesse período, os dois projetos foram fundidos em um único, que quando aprovado, em
2002, foi integralmente vetado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Em 2000, o Governo Federal emitiu uma Medida Provisória que, entre outras
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determinações, colocou nas mãos da recém criada Fundação Cultural Palmares (1988),
vinculada ao Ministério da Cultura e encarregada de zelar pela “preservação dos valores
culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade
brasileira” (Lei n. 7668/1988), toda a responsabilidade pela titulação de territórios para as
comunidades remanescentes de quilombos. A medida provisória também determinava um
prazo – outubro de 2001 – para o recebimento das demandas de reconhecimento das
comunidades

remanescentes

de

quilombos.

Esta

determinação

foi

considerada

inconstitucional, do ponto de vista técnico, pelo Ministério Público Federal, ao limitar “a
aplicação de um artigo constitucional que não estabelecia qualquer limite cronológico”
(Arruti, 2003).
A medida provisória durou apenas um ano, e foi substituída pelo Decreto Presidencial
n. 3.912, editado por Fernando Henrique Cardoso em 10 de setembro de 2001.
Especialistas apontaram diversos vícios nesse ato normativo, entre os quais destaca-se
a restrição de que para serem tituladas pelo artigo 68 as comunidades quilombolas
deveriam comprovar a ocupação de suas terras nos cem anos que iam da abolição de 1888,
à Constituição Federal de 1988. Essa norma não condiz com o desígnio constitucional
inscrito no art. 68, que é o de dar a essas comunidades a propriedade da terra que ocupam.
Levantou-se, ainda, que o dispositivo constitui-se obstáculo a esse direito ao exigir
requisito que torna excessivamente onerosa sua obtenção, a ponto de inviabilizá-la. Assim,
o que deveria ser uma garantia torna-se um ônus, na medida em que a condição colocada é
muito mais onerosa do que qualquer outra firmada pela legislação (cite-se que a usucapião
de terras rurais exige a prova de vinte anos de ocupação, enquanto a destinação aos
remanescentes de quilombos exigiria uma ocupação de cem anos). Tal requisito não se
afigura, portanto, razoável, violando, totalmente, os princípios constitucionais vigentes. Além
disso, a coleta de provas se tornaria extremamente difícil, para não dizer impossível, dado a
dificuldade de se produzir um conjunto probatório utilizando material com mais de um século
de existência, de forma a comprovar ocupação ininterrupta de pelo menos cem anos.
Essas críticas levaram a uma profunda alteração na legislação que trata da questão
quilombola.
Essa mudança teve um de seus momentos fundamentais seis meses antes da posse
de Lula, quando o Senado Federal, em julho de 2002, aprovou a Convenção 169 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), que versa sobre os direitos dos “Povos
Indígenas e Tribais em Países Independentes”. A Convenção se transformou num
instrumento fundamental no processo de legalização e legitimação do reconhecimento e
titulação quilombola, sendo evocada pelas comunidades, pelos seus parceiros e aliados e
pelos órgãos públicos envolvidos nesse trabalho.
Ao contrário do que pode fazer crer uma interpretação mais rasa, a Convenção não
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versa apenas sobre povos indígenas, mas também sobre outros povos “cujas condições
sociais, culturais e econômicas os distingam de ouros setores da coletividade nacional, e
que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por
legislação especial”. Assim, é incontroversa a sua incidência sobre os remanescentes de
quilombos, já que estes são grupos étnicos que vivem sob condições culturais específicas
que os distinguem do restante da sociedade, e têm a sua vida parcialmente regida por
costumes e tradições próprias.
Destaque-se que o artigo 14 da Convenção 169 prevê expressamente o direito à
propriedade das terras tradicionalmente ocupadas. E o item 3 deste artigo 14 contempla a
obrigação dos Estados de instituírem os “procedimentos adequados no âmbito do sistema
jurídico nacional para solucionar as reivindicações de terras formuladas pelos povos
interessados”. E a referida Convenção, por versar sobre direitos humanos, desfruta de
hierarquia supralegal na ordem jurídica nacional, em conformidade com a mais recente
orientação do STF nesta matéria.
Cumpre salientar que a Convenção 169 foi celebrada pelo Presidente da República (art.
84, inciso IV, CF) e posteriormente submetida ao Congresso Nacional, que a aprovou
através do Decreto Legislativo n. 143/2002. Portanto, os dois órgãos envolvidos no processo
de incorporação dos tratados internacionais ao direito interno, e que representam a vontade
do povo brasileiro, se manifestaram em uníssono no sentido da adesão às normas de
direitos humanos estampadas na Convenção 169 da OIT.
Em 2003, com a mudança do Governo Federal, começa a ser gestada a legislação
quilombola atual: o governo do Presidente Lula, dando apoio a antigas reivindicações do
movimento negro abrigado no PT, inicia uma mudança profunda, abrindo caminho para uma
nova concepção política e jurídica da sociedade que afirma seu caráter multiétnico e
pluricultural.
No intuito de implementar essa visão de uma sociedade democrática, multiétnica e
pluricultural, o Presidente Lula, já no seu terceiro mês de governo, cria, por meio de medida
provisória (aprovada pelo Congresso e transformada na Lei 10.678, em 23 de maio de
2003), a Secretaria Especial de Politicas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), cujo
titular possui status de Ministro e que tem entre as suas atribuições a de “assessorar o
Presidente da República na formulação, coordenação e articulação de políticas e diretrizes
para a promoção da igualdade racial (...) com ênfase na população negra (...) e no
planejamento, coordenação e avaliação do Programa Nacional de Ações Afirmativas.”
Em maio um decreto presidencial cria o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) com a
função de rever o Decreto 3912/2001, composto pela Casa Civil da Presidência da
República, a SEPPIR, a Advocacia Geral da União e por mais 11 Ministérios, entre os quais
o da Justiça, do Desenvolvimento Agrário e da Cultura. Em agosto é criado o subgrupo
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jurídico, coordenado pela Casa Civil, com a missão de assessorar o GTI.
O Presidente Lula escolheu o dia 20 de novembro de 2003, já então dedicado à
comemoração oficial do Herói da Pátria Zumbi dos Palmares, e o próprio Sítio Histórico da
Serra da Barriga, em Alagoas, para assinar dois decretos que dariam novo fôlego e
visibilidade ao artigo 68 do ADCT. O primeiro Decreto, de n. 4.883/2003, transfere do
Ministério da Cultura/Fundação Cultural Palmares para o Ministério do Desenvolvimento
Agrário/INCRA “a competência relativa à delimitação das terras dos remanescentes das
comunidades de quilombos”. E o segundo, o Decreto n. 4.887/2003, “regulamenta o
procedimento para identificação, delimitação, demarcação e titulação dos territórios das
comunidades remanescentes de quilombos de que trata o art. 68 do ADCT” e revoga o
Decreto n. 3.912/2001. Seguem algumas questões fundamentais tratadas no Decreto.
Auto-atribuição
O Decreto 4.887/2003 prevê, em seu art. 2o, que “consideram-se remanescentes das
comunidades dos quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo
critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais
específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à
opressão histórica sofrida.” Acrescenta, ainda, no § 1o que “para os fins deste Decreto, a
caracterização dos remanescentes das comunidades dos quilombos será atestada mediante
autodefinição da própria comunidade.”
De forma a regulamentar a atribuição de “certificar” a auto-definição, a Fundação
Cultural Palmares editou, em 4/3/2004, a Portaria n. 6, instituindo o “Cadastro Geral de
Comunidades de Quilombos” da Fundação Cultural Palmares, também denominadas ‘Terras
de Preto’. “Comunidades Negras”, “Mocambos”, “Quilombos”, dentre outras denominações
congêneres”(art. 1o). Os parágrafos 1o e 2o do mesmo artigo definem que o Cadastro Geral
“é o registro em livro próprio, de folhas numeradas, da declaração de auto-definição de
remanescência e estipula-se que a declaração de remanescência deverá ser feita por
representante legal da respectivas Associação Comunitária ou, na falta desta, por pelo
menos cinco membros da comunidade declarante, e registrada por funcionário da Fundação
Cultural Palmares no livro próprio do Cadastro.
No art. 5o a Portaria 6 explicita que: “Nos casos em que houver contestação ao
procedimento de reconhecimento (...) a Fundação Cultural Palmares intervirá nos
respectivos processos como litisconsorte e realizará estudos, pesquisas e perícias que
forem requeridas.”
Esta

posição

de

cadastrar

oficialmente

“declarações

de

auto-definição

de

remanescência” feitas por “associação ou por cinco membros da comunidade declarante”
para só depois, se e quando houver contestação, realizar “estudos, pesquisas e perícias”
capazes de contestar as contestações, consistiu um grande avanço no reconhecimento das
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comunidades remanescentes de quilombos e na garantia de seus direitos.
É importante ressaltar que nem toda comunidade “certificada” requer o reconhecimento
de um território para si, podendo apenas reivindicar certas políticas públicas específicas
para a melhoria da qualidade de vida de sua população e de seu ambiente, por meio do
Programa Brasil Quilombola.
Territorialidade
O Decreto 4.887 também avança na fundamentação de pontos importantes dessa nova
configuração do processo de territorialização de comunidades negras rurais ao definir, no
segundo parágrafo do art. 2o, que “São terras ocupadas por remanescentes das
comunidades dos quilombos as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, sócia,
econômica e cultural.”
A terra, para as comunidades quilombolas, não é apenas a “terra de trabalho” do
assentado ou do produtor rural. Para um quilombola, a terra precisa ser necessariamente
um “território” que guarda profundos vínculos com a própria identidade e forma de viver dos
sujeitos, evoca memórias de pertencimento àquele lugar específico e laços de suor e
sangue com os ancestrais dos quais descendem, um território que faz parte da história do
grupo e de sua inserção naquela sociedade.
Não é uma terra qualquer, mas “aquela” terra. Essa relação especial com seu território
que os quilombolas e outros grupos étnicos e tradicionais constroem é chamada, na
antropologia contemporânea, de “territorialidade”.
A territorialização é o nome dado ao reconhecimento jurídico e político, por parte do
Estado e da sociedade democrática e republicana, da essencialidade da territorialidade para
a vida e reprodução destes grupos, que permite não só a reprodução, mas a nossa e a do
ambiente que nos criou e até hoje nos sustém.
Desapropriação e consequente indenização
Outro avanço importante do Decreto 4.887 é a possibilidade de desapropriação de
imóveis (inclusive por “interesse social”) para a consecução dessa territorialização.
De fato, assim dispõe o art. 13:
Art. 13. Incidindo nos territórios ocupados por remanescentes das comunidades dos quilombos
título de domínio particular não invadido por nulidade, prescrição ou comisso, e nem tornado
ineficaz por outros fundamentos, será realizada vistoria e avaliação do imóvel, objetivando a
adoção dos atos necessários à sua desapropriação, quando couber.

Características especiais do território
Outro ponto que se deve destacar é o estabelecimento de uma “qualidade”
diferenciada, em termos do regime geral de propriedade privada que vigora no direito
agrário brasileiro, da relação que a comunidade passa a ter com seu território após a
titulação:
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Artigo 17. A titulação prevista neste decreto será reconhecida e registrada mediante outorga de
o
título coletivo de pró-indiviso às comunidades a que se refere o art. 2 , caput, com a obrigatória
inserção de cláusula de inalienabilidade, imprescritibilidade e de impenhorabilidade.

Esta configuração legal dos territórios, ao mesmo tempo emana das e garante as
singularidades do modo de vida das comunidades, de suas relações internas, com a terra e
com a sociedade mais ampla. E também reforça a legitimidade e justiça desse pleito,
determinando a impossibilidade da “terra” assim titulada vir a ser vendida no mercado.
O decreto 4.887/203 foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade requerida
perante o Supremo Tribunal Federal pelo Partido da Frente Liberal (ADI n. 3.239), ainda
pendente de julgamento.
6. Políticas públicas para comunidades remanescentes de quilombos
Como se vê, desde 2003 o governo federal vem procurando readequar os princípios da
política que orientação a sua ação para as comunidades remanescentes de quilombo,
dando-lhe maior objetividade na busca de superação dos entraves jurídicos, orçamentários
e operacionais, que impediam a plena realização dos seus objetivos.
Nesse contexto, foi lançado em 12 de março de 2004, o Programa Brasil Quilombola,
com o objetivo de consolidar os marcos da política de Estado para as áreas quilombolas.
Sua finalidade precípua é coordenar as ações governamentais para as comunidades
remanescentes de quilombos por meio de articulações transversais, setoriais e
interinstitucionais, com ênfase na participação da sociedade civil.
O programa é coordenado pela SEPPIR, junto à subsecretaria de Políticas para
Comunidades Tradicionais, e conta com 21 órgãos da administração pública Federal.
Apesar de ser uma política do governo federal, o programa mantém uma interlocução
permanente com os entes federativos e as representações dos órgãos federais nos estados,
no intuito de descentralizar a agilizar as respostas do governo para as comunidades
remanescentes de quilombos.
O conjunto de ações inseridas no programa é oriundo de órgãos governamentais que
integram o comitê gestor. A definição das ações mais apropriadas para cada órgão é
consolidada levando em consideração as demandas presentes nas comunidades.
Como seu desdobramento foi instituída a Agenda Social Quilombola (Decreto
6261/2007), que agrupa as ações voltadas às comunidades em várias áreas.
O grande desafio do programa é transformar o Estado, por meio da SEPPIR, em um
grande articulador de uma ação política, rompendo a inércia e tornando-se instrumento de
construção da igualdade.
Embora os resultados práticos do programa ainda sejam insuficientes para promover a
esperada reparação e inserção social desses povos, principalmente em razão da pouca
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relevância política e orçamentário-financeira que se tem destinado ao programa, alguns
resultados positivos já tem sido obtidos para as comunidades.
Certo é, sem dúvida, que se devidamente implementado, pode transformar as relações
sociais que envolvem esses povos, transformando as relações sociais e econômica do país,
e cumprindo, assim, os propalados objetivos da Constituição Federal.
7. A atuação da PRDC/PB na discussão e monitoramento das políticas públicas
para remanescentes de quilombos
Tramita na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão na Paraíba Inquérito Civil
que trata do acompanhamento e promoção de políticas públicas para as comunidades
quilombolas no Estado da Paraíba.
O Inquérito foi instaurado com o objetivo de promover, nos dias 10 e 11 de dezembro
de 2014, em parceria com a Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas –
CECNEQ, a Associação de Apoio os Assentamentos e Comunidades Afro Descendentes –
AACADE e a Secretaria Estadual da Mulher e da Diversidade Humana da Paraíba,
Audiência Pública para tratar das Políticas Públicas para Comunidades Remanescentes de
Quilombos
Foram

convidados

para

a

audiência

representantes

das

39

comunidades

remanescentes de quilombos existentes no Estado e dos Órgãos Federais, Estaduais e
Prefeituras Municipais responsáveis pela efetivação de políticas públicas para essas
comunidades. A Audiência teve como objetivo apresentar e discutir as demandas trazidas
por essas comunidades e suas formas de efetivação, bem como os mecanismos para o
planejamento e execução, de forma integrada, das políticas públicas voltadas para essas
comunidades. A partir das demandas externadas na Audiência, o Ministério Público Federal
vem acompanhando o planejamento e execução das políticas públicas para as comunidades
remanescentes de quilombos na Paraíba, bem como promovendo o atendimento das
demandas apresentadas por essas comunidades.
A realização de eventos dessa espécie, ainda que traga o grande mérito de propiciar a
oportunidade de diálogo com perspectiva de formulação de esforços conjuntos entre esses
órgãos no planejamento e execução dessas políticas públicas, é insuficiente se for uma
ação isolada, não oferecendo oportunidade de continuidade dessa interação. Nessa
perspectiva,

constituiu-se,

a

partir

dessa

audiência,

o

Fórum

Permanente

de

Acompanhamento de Políticas Públicas para Comunidades Remanescentes de Quilombos
na Paraíba, formada pelos mesmos Órgãos e Comunidades participantes da audiência
pública, que vem realizando reuniões periódicas.
O Ministério Público Federal, consciente de seu papel na defesa da ordem jurídica, do
regime democrático, da soberania e da representatividade popular, bem como na promoção
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dos direitos humanos e na proteção das minorias étnicas, por meio dos instrumentos que lhe
foram oferecidos pela Constituição Federal e pela Lei Complementar n. 75/93, propôs-se a
atuar como mediador desse Fórum, convidando as comunidades e os Órgãos Públicos a se
fazerem presentes e participativos na construção da efetividade desses direitos.
Pretende-se, por meio da criação desse espaço, promover o processo de inclusão do
povo quilombola pelas políticas públicas, bem como acompanhar o planejamento e
execução das políticas públicas para as comunidades quilombolas, promovendo o
atendimento das demandas apresentadas por essas comunidades na audiência pública.
Além das reuniões do Fórum, a PRDC/PB tem promovido diversas reuniões com cada
um dos órgãos envolvidos no atendimento das demandas das comunidades remanescentes
de quilombos, com o objetivo de apresentar essas demandas e buscar soluções
consensuadas para seu atendimento. Com esse objetivo, vem sendo realizadas reuniões
com as representações locais do INCRA, MDA, Funasa, Caixa Econômica Federal e com
diversos órgãos Estaduais, como a CEHAP, o Projeto Cooperar, o Instituto de Terras do
Estado da Paraíba, a Secretaria Estadual de Educação, entre outros. Também tem sido
realizadas audiências públicas em comunidades remanescentes de quilombos, para as
quais são convidadas as comunidades e suas entidades apoiadoras, os órgãos federais e
regionais responsáveis e os gestores locais, tendo como objetivo tratar de demandas
relacionadas a essas comunidades, selecionadas, primordialmente, entre aquelas que
apresentam maior fragilidade, histórica ou pontualmente.
Com essa iniciativa, pretende-se dar visibilidade a esses grupos, buscando chamar
atenção para o fato de que a efetivação de seus direitos étnicos e territoriais está em
consonância com a visão integrada e sistêmica dos direitos propugnados na Constituição
Federal de 1988, tais como soberania, dignidade da pessoa humana, justiça social, redução
das desigualdades sociais, igualdade, desenvolvimento sustentável e meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
O Fórum, ainda em andamento, deve estender suas atividades por todo o quadriênio
2015-2018. Os impactos dessa iniciativa na realidade das comunidades e da própria gestão
pública relacionada especificamente a esses direitos no Estado ainda se farão sentir ao
longo da construção desses processos. Já está claro, contudo, seu papel na promoção dos
direitos dessas comunidades e no seu efetivo empoderamento. Na medida em que elas se
apoderam de sua identidade, de seu espaço, de seus direitos, saem da esfera de
invisibilidade e não existência e se tornam agentes de seus processos, ocupando seu
espaço social de forma qualificada, podem ocorrer as verdadeiras transformações e
promoção real de direitos.
Nesse sentido tem sido os depoimentos dos representantes das comunidades
remanescentes de quilombos, para os quais esses encontros tornam-se “uma escola de
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cidadania onde os quilombolas se apoderam do conhecimento e criam consciência dos
próprios direitos favorecendo o protagonismo dos que sempre foram marginalizados,
manipulados”.
Acrescentam, ainda, que “na medida em que o poder jurídico e politico escutam e
dialogam com o povo quilombola, as coisas acontecem. Precisa de fato compromisso por
parte dos poderes constituídos para que o povo que sempre foi esquecido possa se tornar
agente da própria transformação.”
Note-se, por fim, que o papel do Ministério Público não é o de promover essas ações,
mas de promover o diálogo entre as comunidades e as instituições destinadas a promover
essas ações, tendo sempre como foco o empoderamento das comunidades e a realização
de seus direitos constitucionais, sob o norte da dignidade da pessoa humana.
8.1. Principais Eixos de Atenção
As atividades do Fórum vêm sendo desenvolvidas a partir dos seguintes eixos, que
reúnem as principais demandas das comunidades e as correspondentes obrigações dos
órgãos em sua implementação.
I. Acesso à terra
As ações de regularização fundiária de áreas remanescentes de quilombos têm como
bases legais: Art. 68 do ADCT, da Constituição Federal; artigos 215 e 216 da Constituição
Federal, Convenção 169 da OIT; Lei Federal 10.267, de 28 de agosto de 2001; Decreto
Federal nº 4.887, de 20 de novembro de 2003 e Instrução Normativa do Incra nº 49/2008,
com objetivo de assegurar aos quilombolas a propriedade da terra. A Paraíba possui 39
comunidades certificadas pela Fundação Cultural Palmares . Destas, 28 possuem processo
de regularização territorial abertos no Incra.

Apenas uma já teve o processo fundiário

finalizado, e nenhuma recebeu o título de propriedade definitivo.
Metas:
Foram identificadas as seguintes metas, a partir das fases em que se encontram os
procedimentos territoriais das comunidades:
1. Instauração de processo no INCRA para aquelas comunidades em relação aos quais
o processo ainda não foi instaurado.
2. Realização dos estudos de identificação e delimitação territorial (RTID) para as
comunidades que ainda não foi realizado
3. Realização da regularização fundiária e extrusão dos territórios já identificados.
4. Desenvolvimento de ações de monitoramento dos territórios, a fim de evitar novas
ocupações/invasões por entes públicos ou privados.
II – Infraestrutura dos Territórios e Comunidades Quilombolas
Na Paraíba a maioria das comunidades tem demandas de infraestrutura, que vão desde
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a construção e/ou reforma de unidades habitacionais até o acesso às comunidades.
Metas:
1. Construção e reforma de unidades habitacionais, de forma a atender as demandas
das comunidades remanescentes de quilombos do Estado.
2. Construção e/ou reforma de poços artesianos, cisternas e banheiros bem como a
implementação de medidas que garantam o abastecimento de água e saneamento básico
para as comunidades remanescentes de quilombos no Estado.
3. Construção e melhoria das estradas e ramais de acesso às comunidades.
4. Melhoria da eletrificação nas comunidades remanescentes de quilombos.
III– Desenvolvimento Local e Inclusão Produtiva
As comunidades remanescentes de quilombos apresentam grandes potencialidades
para o desenvolvimento local e sustentável. Algumas iniciativas já estão em andamento,
especialmente no que diz respeito ao acesso aos programas de aquisição de alimentos.
Contudo, faz-se necessário um conjunto de ações que fortaleça essa inclusão produtiva.
Metas:
1. Realização de diagnóstico das produções existentes e das potencialidades locais das
comunidades quilombolas
2. Abertura de programas e linhas de crédito para os quilombolas, respeitando-se as
suas especificidades e, em especial, o diagnóstico realizado em cada comunidade
3. Criação e fortalecimento de feitas com produções artesanais e culturais das
populações quilombolas, respeitando-se os princípios da economia solidária
4. Apoio à comercialização dos produtos da agricultura familiar e economia solidária
5. Ampliação o acesso das comunidades aos programas de aquisição de alimentos
(PAA, PNAE)
6. Garantia de Assistência Técnica e Extensão Rural
7. Fortalecimento da capacidade organizativa e empoderamento das comunidades
quilombolas na definição de seu projeto de desenvolvimento local, para implementação e
controle social das políticas públicas.
IV – Saúde
A política nacional de saúde integral da população negra, instituída pelo Decreto
992/2009, reforçou a necessidade de tratar a equidade no Sistema Único de Saúde, na
busca de diminuir as desigualdades. Nesse sentido, a implementação dessa política é de
fundamental importância, também, para a população quilombola, tanto para melhoria da
qualidade de vida, assistência, mas especialmente na prevenção, no enxergar a saúde de
uma forma mais ampla e tradicional.
Metas:
1. Integralização do atendimento às comunidades remanescentes de quilombos na
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Paraíba
2. Que, se possível, o atendimento básico seja feito no próprio território da comunidade,
ou, se não for possível, no Município mais próximo, garantido o transporte da comunidade
até o local de atendimento
3. Que lhes seja garantido o atendimento de média e alta complexidade, de forma
adequada, com respeito aos seus parâmetros culturais
V – Educação/Cultura
A implementação da Lei nº 10.639/03 e efetivação das Diretrizes Nacional da Educação
Quilombola são essenciais para o fortalecimento da educação quilombola. Nesse sentido,
pensar em formação de professores, estratégias para divulgação e efetivação da Lei nº
10.639/20003 e 11.645, expansão da oferta e melhoria do ensino fundamental e médio
integrado à educação profissional para comunidades quilombolas, são ações prioritárias.
Metas:
1. Implementação da Lei nº 10.639/2003
2. Construção e aparelhamento de escolas quilombolas para atendimento às
comunidades
3. Incentivar projetos de pesquisa e extensão nas universidades que atuem com
comunidades quilombolas
4. Fortalecimento do Fórum de Educação e Diversidade Etnorracia
8. Conclusão
O Brasil é, nos termos de sua Constituição, uma sociedade multiétnica e pluricultural,
que considera este um de seus valores fundamentais. Porém, para que todos se beneficiem
deste valor, é preciso que exista contato real e paritário entre as pessoas integrantes das
diferentes etnias. É necessário romper com um modelo informal de segregação, que põe
negros e indígenas sistematicamente em posições subalternas. A sociedade como um todo
se beneficia das referidas iniciativas, na medida em que a atuação das instituições se
aperfeiçoa e se torna mais legítima, por mostrar-se mais sensível aos interesses e direito de
todas as camadas da população, inclusive daquelas historicamente discriminadas.
Na prática, contudo, observa-se que, de um modo geral, os direitos das populações
negras e, em especial, das comunidades quilombolas são em grande parte restringidos em
função de um racismo histórico, que, embora velado e sutil (característica do racismo no
Brasil, onde se costuma celebrar a democracia racial), manifesta- se de diversas maneiras,
tornando-se mais explícito quando esses grupos buscam acessar políticas públicas (como
ocorre na discussão sobre cotas raciais).
A eficácia social ocorre quando há a realização do comando normativo do mundo real,
devendo-se considerar os resultados alcançados pelas políticas públicas efetivos e
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harmoniosos com as suas diretrizes, que consistem em conjuntos de medidas articuladas,
cujo escopo é movimentar a máquina do governo, no sentido de realizar algum objetivo de
ordem pública, concretizando direitos. Nesse sentido, e partindo do pressuposto de que as
comunidades remanescentes de quilombos fazem parte de uma construção histórica,
política e um componente estrutural das relações sociais e econômicas do país, as normas
que protegem as comunidades remanescentes de quilombos, em especial o Decreto n.
4.887/2003, e o Programa Brasil Quilombola, podem, se devidamente implementados,
cumprir esse papel.
Esse é o objetivo da atuação da Procuradoria Regional do Cidadão na Paraíba, ao
promover o projeto de atuação finalística denominado “Políticas Públicas para as
Comunidades Remanescentes de Quilombos da Paraíba” que tem por objetivo promover a
discussão, implementação e monitoramento dessas políticas no Estado, constituindo, para
tanto, um locus em que seja possível, para as comunidades, participar das discussões e ver
atendidas as suas demandas, promovendo, assim, a transformação da realidade social e
construindo a tão esperada igualdade.
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Direito à cidade e desconexão social no contexto da produção de espaços de
fluxos: o caso da Praia de Iracema em Fortaleza
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RESUMO
Nesta pesquisa analiso os efeitos sociais de reestruturações no cenário urbano local,
consequência da expansão de investimentos em revitalização urbana. Tais mudanças quase
sempre se dão a partir da criação de grandes empreendimentos, os quais ajudam a alterar o
valor e a função sociais de espaços de sociabilidade. Diversas metrópoles têm passado por
este processo, como é o caso do tradicional bairro Praia de Iracema, em Fortaleza, capital
turística do nordeste brasileiro. Desde a construção do Centro Dragão do Mar de Arte e
Cultura em 1999, grande empreendimento turístico, seguido depois de outros investimentos
imobiliários, a região sofreu profunda transformação de sua paisagem urbana, ocupando um
papel como nó do fluxo turístico, ultrapassando os limites legais de proteção ao patrimônio
histórico e ambiental instituídos naquela região. Isso gerou novas tensões para as
comunidades vizinhas pertencentes ao bairro, particularmente, à centenária comunidade
Poço da Draga. Grupos sociais nestas condições já vinham sofrendo com a falta de
infraestrutura básica de moradia e de serviços públicos, sujeitos às drogas ilícitas e à
prostituição crescente devido ao turismo internacional. Ao mesmo tempo os investimentos
em prol do consumo cultural e entretenimento, em lugares que reservam um capital
simbólico e histórico, afetam os modos de acesso e de uso do espaço urbano reconfigurado.
Ou seja, em meio a tal valorização da região da Praia de Iracema, as comunidades
tradicionais vizinhas relacionam-se de forma problemática com o lugar transformado em
espaço de fluxos, estando elas desconexas ou invisíveis. Com métodos observacionais
inspirados na etnografia e dados históricos, este estudo concluiu que os espaços de fluxos
podem também resultar em desconexão social, uma vez que direitos constituídos, no âmbito
das políticas públicas, moradia, saneamento, acesso à cultura dentre outros são alijados
diante da reconfiguração do espaço urbano como objeto de consumo.

Introdução
Há sérios problemas sociais subjacentes ao processo de formação de novas
redes de sociabilidade, consumo e informação: a capacidade que essas redes possuem de
desconectar pessoas, grupos ou comunidades dos processos dominantes de criação de
valor e função sociais (Castells, 2003). Isso ocorre por um motivo que já suspeitamos: da
mesma forma que os recursos tecnológicos, em variadas áreas da produção humana,
permitem poder de conexão espaço-temporal muito amplo, interligando nossas experiências
e desejos diversos, por outro lado estar fora delas significa uma desconexão também
surpreendente. O objetivo é compreender em que grau as redes estão fragmentando a
cidade, tendo como ponto de observação o Centro Dragão do Mar e seu entorno reativado

76

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

2

(CDMAC), o que tem se dado a partir de 1999. No que se refere à exclusão das redes de
consumo e informação, a observação em torno deste Centro Cultural é de caráter
metodologicamente estratégico; refere-se ao fato de que, na transformação de lugares
tradicionais em espaços de consumo, especializados, o valor e a função social de diversos
bens, até do próprio espaço, acabam restringindo a interação efetiva de muitos grupos e até
tornando outros ainda mais irrelevantes para a continuidade da dinâmica social do lugar.
Além disso, a exclusão ou inclusão se dão de modo complexo, às vezes contraditório e não
imediatamente observável. A exclusão do modo como é tratada aqui se refere à exclusão da
cultura do consumo, dos padrões de vida pessoal e social modernos, algo que repercute
fortemente na vivência com os novos espaços urbanos.
Trata-se, ainda, de uma análise delicada, que exige o abandono de afirmações
apressadas e de teorias anacrônicas, dessas que vêem o mercado como estratégia de
dominação e conspiração burguesa, de uma classe social contra o resto da sociedade. As
hipóteses e as questões mais teóricas que lançarei aqui estão fundamentadas em dados e
categorias originais provenientes da observação participante e em outras explorações por
meio de entrevistas investigativas. Sempre que necessário, citarei dados estatísticos, por
fornecerem uma visão mais estrutural dos aspectos da exclusão social aqui discutida. Essa
visão mais estrutural dos processos de desconexão social é possível porque, felizmente,
muitos estudos estatísticos sobre Fortaleza e o Ceará estão disponíveis na Internet.
Antes de tudo, desconexão social aqui é uma noção subjacente à estratégia de
análise adotada na pesquisa;

desconexão social relaciona-se ao fenômeno da

especialização crescente dos usos do espaço urbano, diversificando atores e funções
sociais, transformando áreas urbanas degradadas de acordo com interesses sociais
particulares. Estes interesses ou anseios sociais, dependendo da amplitude que
representam, recebem o suporte material dos novos espaços de consumo, pontos de
recepção e difusão que conectam as redes de sociabilidade e informação próprias das
sociedades de mercado. Então, para aqueles indivíduos que organizam suas vidas em torno
do bairro e da comunidade, pessoas com baixos níveis de renda e com pouco suporte
educacional e cultural, as redes assumem o caráter de redes fragmentadoras. Os indivíduos
sem privilégio social, muitos dos quais precisam da mínima atenção do Estado, no momento
mesmo em que este vem se voltando mais para as atividades de incentivo ao investimento
privado direto, tendem a permanecer desconectados das redes de maior valor social, para
onde converge a imensa parte de investimentos diversos.
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1. Adentrando na lógica da desconexão social
O espaço de consumo tende a ser o lugar predominante da experiência social do
indivíduo, especialmente em metrópoles cada vez mais conectadas com os processos da
globalização. Utilizando o conceito de “não-lugar” (Augé, 1998) aprendemos que nestes
espaços o indivíduo estabelece sua relação de identidade e sentido mediada mais pela
cultura do consumo e menos pelos materiais tradicionais e identitários da cultura ou
comunidade local, especialmente para aqueles jovens que compõem a “cultura teen”.
A produção de informação e de espaços de consumo, em tempos de rede de
valores e bens, desconecta os indivíduos e grupos sociais que estão fora dos pontos de
acesso ao consumismo contemporâneo. A exclusão social adquire aqui outra dimensão.
Estas redes (de negócios, de informação, de entretenimento, de turismo etc.) podem estar
desvinculadas de uma vasta população local, e mesmo assim continuarem funcionando sem
qualquer ameaça de rompimento1. Para o processo de criação de valor, elas obtêm recursos
materiais e simbólicos não necessariamente no lugar de uma dada população, mas onde os
recursos estiverem disponíveis.
Ou seja, muitos se tornam desvalorizados diante dos processos de geração de
riqueza, enquanto esta é gerada pelo privilégio social de grupos com acesso aos sistemas
mais sofisticados influenciados pelas redes globais. É evidente, porém, que as sociedades
de consumo são mais abrangentes e democráticas do que as de épocas precedentes. A
exclusão não é um processo deliberado das redes globais, sendo que antes deveríamos
compreender melhor a característica dos processos dominantes que hoje moldam nossas
sociedades, para melhor agir sobre os diferentes problemas que podem emergir.
Existem vários processos dominantes que operam no mundo, por exemplo, as
redes de negócios ou a moda internacional, com suas respectivas metrópoles que são os
nós da economia mundial. De fato, outras cidades do mundo estão se especializando em
nós de conexão de outras espécies, importantes para o funcionamento do sistema
internacional de produção, consumo e inovação. Por exemplo, Nova York é o nó que liga o
business a outras regiões do mundo. Também é um dos nós mundiais da arte. Paris e Milão,
por exemplo, são os nós mais importantes da moda internacional.
Para este trabalho, o que nos interessa são os fluxos de turismo, por este
fenômeno ser hoje o mais evidente e influente em Fortaleza e mesmo em todo o Estado do
Ceará. Sem dúvida, os fluxos de turismo representam a principal rede de criação de valor
econômico e simbólico em Fortaleza, sem os quais ela estaria relegada ao segundo plano

1

É importante ver o ensaio de Lash em Modernização reflexiva (1997).
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como fonte de investimento e geração de divisas. Isso não significa dizer que Fortaleza é
um nó fundamental da rede de turismo internacional, muito menos afirmar que é um nó na
economia mundial, pois seria algo absurdo, sem fundamento empírico, contradizendo a
realidade social e econômica atual, de sermos um dos estados mais pobres do Brasil2. O
que queremos colocar de fato é que, em determinado contexto histórico, devido a novos
anseios de consumo e às pressões política e econômica por desregulamentação, algumas
áreas da Cidade estão sendo supervalorizadas, ou requalificadas, no caso da área que
compreende o Dragão. Estas zonas supervalorizadas são os pontos de conexão do alto
consumo, de onde podemos enxergar (será que enxergamos?) do alto e de fora uma zona
desvalorizada e imensa, povoada por pessoas com quase ou nenhuma função social para o
funcionamento das redes.

2. Alcance e dimensões do poder das redes fragmentadoras
As redes fragmentadoras possuem um comportamento altamente seletivo,
acentuando os aspectos da segregação espacial já historicamente construída nesta capital.
Os fluxos de investimento (em bens imobiliários, em educação, em saúde etc.), de turistas,
de congressos e eventos internacionais tendem a migrar para as áreas mais valorizadas da
Cidade, deixando uma imensa população da periferia pobre sem perspectivas de acesso
aos melhores serviços e à infra-estrutura urbana marcada pela generalização dos espaços
de consumo. Mas qual o alcance do poder dessas redes? Como podemos avaliar este
processo sem cair na armadilha da especulação teórica?
Novamente, o CDMAC possibilita uma observação estratégica para a
compreensão do processo de desconexão social acarretado pelo comportamento das redes.
Da mesma forma que observamos e descrevemos comportamentos de consumo e de
socialização que dão indícios de novos códigos e valores sociais da vida moderna atual,
acabamos descobrindo também o que denominaremos de experiências de desconexão,
graças à própria organização socialmente estruturada do local; um denso oásis de consumo
e hedonismo, constituído por vários bares e boates impulsionados pela construção do
CDMAC, tornando o famoso bairro histórico de Iracema cercado por “pontos negros” ainda
mais acentuados pela seletividade e indiferença das redes. Devido ao alto fator de
convergência dos empreendimentos na Praia de Iracema e seu entorno no sentido leste de
Fortaleza, como parte das “bolhas de imanência” que se multiplicam no mundo, o bairro

2

O Estado do Ceará nem sequer aparece na lista dos mais competitivos do Brasil, na mais recente
versão (2004) de um estudo desenvolvido anualmente, desde 1996, pela consultoria Simonsen
Associados e AMANHÃ.
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permite que percebamos fatos aparentemente banais de indiferença social de modo muito
mais acentuado do que em outros cenários de sociabilidade. Em outros termos, o “bairro
hedônico”, com diversas sociabilidades superpostas de consumo, mas que não se misturam,
torna mais evidente as desconexões sociais, e o nível de observação dessas desconexões
fica ampliado tanto quanto maior for o número de “freqüentadores-tipos” no espaço. É como
se o Dragão e demais aparelhos públicos fossem termômetro social que possibilita medir o
grau de interação ou ruptura entre os freqüentadores, o acesso ou a desconexão aos bens
ou aos grupos sociais mais privilegiados frente à relativa oferta de “mundos possíveis”.
Encarar a Praia e seu CDMAC como um espaço de observação estratégico pode
ser justificado também ao fazermos relações entre ele e outros lugares muito importantes de
Fortaleza. A desconexão no plano da segmentação geográfica das redes pode ser analisada
a partir do Centro da Cidade em relação aos bairros mais sofisticados, no lado Leste de
Fortaleza. Os shoppings centers também mostram um plano de desconexão relacionado à
descentralização urbana que acarretaram.
Os shoppings são as “catedrais do consumo”, uma inovação tecnológica
absorvida pela cultura de nossas sociedades. Assim como o CDMAC, e muitos outros
centros culturais em todo o mundo, eles são a expressão espacial dos valores de nossa
época: relação individualizada com o lugar, busca de praticidade e comodidade,
consumismo ou hiperconsumismo, dependendo do grau de consumo de cada cidade. Mais
do que no Centro, neles se pode perceber a especialização dos espaços, a convergência de
investimentos de maior valor e a profunda semelhança do espaço com os gostos e escolhas
estéticas de quem os freqüentam. Além disso, eles não são, assim como o Dragão também
não é, espaços que experimentaram a construção identitária do processo histórico de vida
comunitária, como foi o caso da Praça do Ferreira, do Bairro de Fátima, do Benfica e da
própria Praia de Iracema. Mas embora os shoppings sejam freqüentados por pessoas de
todas as rendas, as práticas sociais ali são mais restritas e com outra espécie de
diversificação, predominantemente voltadas para o consumo no varejo3. Além do mais, os
shoppings de Fortaleza se parecem muito com o público geral que cada um possui, sendo o
contraste social gerado pela desconexão mais visível no plano individual (não ter renda
suficiente para freqüentar um determinado shopping, não tendo assim nenhuma função
dentro da cadeia de valor no alto consumo) do que na constituição de subgrupos mais
densos e a sobreposição entre eles, como é o caso do CDMAC. Por exemplo, no geral o
3

Antropólogo e pesquisador de shoppings centers do mundo todo, Paco Underhill, considerado
mundialmente como o “antropólogo do varejo”, oferece uma análise muito rica sobre esses espaços,
por exemplo, o tribalismo no varejo, uma espécie de união entre os estilos de vida e o uso de lojas e
produtos como mediadores simbólicos para expressar tais estilos, formando subgrupos facilmente
identificáveis e distintos entre si (Underhill, 2004).
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público do shopping Aldeota ou o do Del Paseo é bem diferente do que freqüenta o
shopping Benfica ou o NorthShopping, bem mais populares em relação aos dois primeiros
que reúnem os fast foods mais caros, e as lojas mais inacessíveis aos populares. Enfim, são
universos que não se cruzam, espaços protegidos por barreiras simbólicas não formalmente
estabelecidas.
Por outro lado, o centro de Fortaleza, ou simplesmente bairro Centro, tem
potencial tendência a se aproximar do Dragão como fenômeno urbanístico de grandes
proporções, na medida em que atualmente se discute a revitalização desta grande área de
Fortaleza4. Neste bairro, conhecido ou estigmatizado como o “centro da periferia”, temos um
conjunto variado de pessoas, uma complexidade social nada modesta, com uma arquitetura
bem degradada, mesmo não sendo tão antiga e colonial quanto em outras cidades
nordestinas, como Salvador, Recife ou Olinda. O comércio, a religiosidade, a nordestinidade
e a cultura do homem do Sertão espalhados em praças, objetos e em pessoas mendigando
são elementos próprios do Centro. Existem zonas undergrounds, formadas por lojas de
artigos de rock em prédios velhos e mal iluminados, e à noite por uma boate, a Divine,
freqüentada por gays, lésbicas, bissexuais, transformistas e garotos de programa, oriundos
principalmente da periferia. Também existem rodas de pagode que começam tarde da noite.
Enfim, o Centro é composto e percebível pelas características homogêneas de seus
freqüentadores. A demanda de consumo modifica o espaço, impregnando-o das ambições e
da estética de seus freqüentadores. E o Centro tem as características da população pobre
da Cidade.
Se comparado aos objetos e lugares que compõem a estética dos grupos mais
privilegiados, no geral ele tem a estética do abandono, porque as redes de bens e
investimentos dominantes não o selecionaram para compor os espaços de maior valor e
função social. A desconexão social aqui opera no plano da segregação espacial de acordo
com a função e o valor de cada ponto para a dinâmica da Cidade. Para muitos agentes
dominantes, sejam pessoas ou instituições, mesmo que o Centro agregue um grande
contingente populacional, ele é como um deserto, um lugar esvaziado. Não é visto como um
‘shopping a céu aberto’, até porque está bem degradado para assemelhar-se com tal
espaço. Vejamos um trecho que reflete muito bem esta visão:

O sistema formado pelo centro urbano e suas zonas peri-centrais
caracteriza-se como uma área urbana que, como muitas congêneres de
4

A ONG Ação Novo Centro, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Instituto
de Arquitetos do Brasil do Ceará (IAB-CE), a Câmara de Dirigentes Lojistas são alguns dos que
travam soluções para remodelar o Centro. Mas até o presente não temos uma política de
requalificação urbana concreta.
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metrópoles do mundo atual, sofreram processo de esvaziamento [grifo
nosso] causado, por sua perda da condição de cidade monocentralizada, e
pela fuga de atividades-âncoras que aí se desenvolviam. (...) restou o
comércio popular e o comércio de conveniências, ancorando sua vitalidade
na circulação de público rumo aos terminais de transporte público e ainda a
atividade residencial restrita ás ocupações precárias de edificações
5
adaptadas para cerca de 30 mil habitantes .

Por isso ele não recebe o fluxo de consumidores mais ricos, e não surpreende
que muitos jovens, principalmente de renda média alta, nem sequer o conheçam. Pode-se
desmembrá-lo a partir das práticas sociais dos indivíduos que lá trabalham e compram e
ainda assim perceber a coletividade operando. Quando se chega ao Centro e se olha ao
redor, a impressão imediata é: “este é o povo(ão) de Fortaleza”. Ou seja, as práticas sociais
em sua totalidade oferecem um princípio estruturador, práticas sociais e espaço urbano
estão mais tradicionalmente em coesão de sentido – baixa renda/Centro, periferia/Centro,
feio/Centro.
Já no Dragão do Mar, esta coesão tradicional dos sentidos não se sustenta.
Baixa renda/Dragão do Mar, periferia/Dragão do Mar, feio/Dragão do Mar não oferecem
parâmetros para estruturar a percepção do lugar. A vida social das pessoas de baixa renda
está presente nesse Centro Cultural, seja nos jogos de futebol na quadra da pracinha, seja
na presença noturna de jovens vestidos de preto nos bancos da praça, mesmo que não
tenham função relevante para a existência do conjunto Dragão/Entorno. Mas é algo que não
fornece a percepção ampla que ocorre no Centro de Fortaleza. Jovens universitários
constituem outra subcultura que empresta sentidos ao Dragão, e são também internamente
diversificados. Existem os estudantes universitários que se limitam a freqüentar a boate
Órbita ou Armazém, e outros que são “freqüentadores de carteirinha” dos filmes cult.
Qualquer um que conheça a Praia de Iracema apenas através das boates ou restaurantes
de seu entorno, vai sempre ter uma experiência particularizada com a mesma, podendo ter
uma visão superficial ou distorcida das práticas de outros grupos ali existentes. Essa nova
forma de ocupar e de imprimir sentido ao espaço urbano a partir do comportamento de
consumo pode ser um padrão dominante que se sobrepõe às antigas exigências de oferta
de infraestrutura de moradia para comunidades ali também presentes, ainda que “invisíveis”.
Estamos agora falando em outro plano da desconexão social. Num espaço que
mistura diferentes lógicas de sociabilidade, percebemos de modo miniaturizado os abismos
sociais, reproduzidos pela segmentação dos padrões de sociabilidade e escolhas estéticas
dos grupos diversos; em meio aos abismos, existem aqueles que se beneficiam dos bens

5

Retirado do projeto de construção do Centro Multifuncional de Eventos e Feiras do Ceará – estágio
atual dos estudos e projetos em janeiro de 2002 (Governo do Estado do Ceará).
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culturais que o bairro proporciona, aqueles que não são de “curtir coisas de cultura”, mas
usufruem dos pontos de agitação da cultura teen, da vida agitada de quem vem de fora
participar de congressos da faculdade, e à noite vão curtir aquilo que a Cidade tem para lhes
oferecer. Do outro lado do contexto de vida da supermodernidade, do universo teen, temos
as pessoas pobres (e as totalmente pobres) do bairro, moradores que possuem uma
sociabilidade típica da “vida de bairro”, temos a comunidade invisível Poço da Draga (seria,
se não fosse pela mídia), existe o estilo de vida de pessoas da extrema periferia,
especialmente dos jovens engajados em grupos e movimentos na defesa da cultura local.
Num espaço assim, vemos o feio/Centro, que é na verdade o feio/Dragão em contraste com
o Cult/Dragão. Mas não conseguimos fazer a junção de sentido feio/Dragão, se estivermos
em um ângulo ou experiência particular. Por exemplo, vejamos um ângulo através de um
dos meios mais poderosos de comunicação atual, a Internet. Analisemos alguns trechos
sobre Fortaleza, retirado do site do IBGE6, na seção IBGE Teen:
1. Localização: cidade litorânea turística
2. Da Praia do Futuro até Barra do Ceará, a cidade respira turismo.
Saiba mais sobre esta cidade com os textos que o IBGE Teen preparou
para você!
3. Segundo o Censo Demográfico 2000 - Resultados do Universo, a
população de Fortaleza é totalmente urbana (2.141.402), sendo
composta por 1.002.236 homens e 1.139.166 mulheres.
4. Do total de 1.730.922 pessoas de 10 anos ou mais de idade, 89,4%
são alfabetizados. No quesito abastecimento de água e esgotamento
sanitário, Fortaleza tem 87,2% dos domicílios ligados à rede geral e
9,3% com poços ou nascentes. Do total de 526.079 domicílios, 96,7%
tem banheiro ou sanitário, contra 3,2% que não dispõem. Quanto ao
lixo, 95,2% domicílios realizam a coleta, e apenas 4,7% domicílios dão
outro destino aos dejetos que produzem.
5. A praia de Iracema é conhecida por oferecer o pôr-do-sol mais bonito
da cidade, avistado da ponte metálica ou dos ingleses, também ponto de
observação de golfinhos. É muito badalada devido à grande quantidade
de bares na orla.

IBGE Teen é, também, um serviço com elementos publicitários. Basta reparar
como o conjunto de dados possuem uma retórica publicitária, mesmo que tenham sido
retirados de forma aleatória de links diferentes do site. Até a localização não informa mais
apenas “litorânea”, no modo convencional, mas incrementa a informação “turística”, que
indica a especialização da Cidade e, com isso, sua posição na geografia das redes.
Observemos que existem dados que aparentemente nada interessam para quem está a
procura de diversão, como os dados sobre coleta de lixo e sobre o número de sanitários em
6

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
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domicílios. Mas eles são importantes para criar uma imagem global da Cidade, um caráter
ou espírito de sucesso. São o argumento moral para aqueles que querem consumir possam
usufruir de tudo que puderem sem qualquer sentimento de culpa ou de insensibilidade
social. É intrigante que o aumento do consumismo e do turismo force os governos das
cidades a se policiarem quanto à qualidade de vida que proporcionam a seus habitantes. No
mais, este é um meio de comunicação, com sua linguagem específica, que é também um
contexto de compreensão particular, mas é o contexto que interessa, suficiente para abrir as
portas da “cidade do sol” para jovens do Brasil inteiro.
Essa é uma dimensão fundamental do poder de fragmentação das redes de
entretenimento, consumo e cultura. Os pontos de conexão ou contextos sociais de maior
valor se ampliam enormemente, pois possuem todo um suporte material e tecnológico que
propicia a expansão da cultura do consumo dominante (rede de hotéis, revistas
especializadas, sites sobre as melhores atrações que as cidades oferecem etc., tudo
interligando anseios de consumo diversos dos grupos com maior privilégio ou vantagens
sociais). E os pontos de desconexão, comunidades pobres da extrema periferia e as favelas
de Fortaleza, ficam ainda mais abstraídos da nova lógica da criação de valor e função social
na vida urbana. Significa que, fora dessas redes,
Do outro lado da modernidade, como virtualmente ninguém na Terra pode
continuar sem perceber, pode não haver nada além de uma ‘república de
insetos e grama’, ou um punhado de comunidades sociais humanas
danificadas e traumatizadas (Giddens, 1991, p. 172).

3. Rumo à Fortaleza da cidade dual?
O maior problema em Fortaleza é que a desregulamentação parece ter trazido
desvantagens para os indivíduos mais pobres. O preço de aluguéis e compras de imóveis
cresce de forma vertiginosa cada vez que novas áreas são revalorizadas pela sua
interconexão com as redes de consumo e de turismo. Por exemplo, no tradicional Bairro de
Fátima vem ocorrendo uma verticalização inédita em sua existência, e isso faz com que as
áreas adjacentes a ele também fiquem mais caras. Uma infraestrutura de espaços de
consumos, como redes de farmácia, supermercado e restaurantes começa a ser implantada
nesses bairros, juntamente com as novas residências verticais. As pessoas mais pobres
acabam ficando ainda mais enclausuradas nas áreas mais desassistidas pelos
investimentos públicos e privados.
O fato a ser compreendido é que a dinâmica social das redes estabelece uma
lógica de tempo-espaço distinta da lógica de tempo-espaço da parcela da população
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fortalezense que se encontra confinada em seus bairros. Bairros pobres, sem infra-estrutura
de serviços e telecomunicações avançadas, não são lugares que estimulem atrativos para
os agentes dominantes investirem suas riquezas. Neste contexto, o que poderíamos ver se
consolidar é uma cidade dual. Basicamente consiste em “sistemas urbanos ‘espacial e
socialmente polarizados entre grupos e funções altamente valorizados, de um lado, e grupos
sociais desvalorizados e espaços degradados do outro’” (Castells apud Mitchell, 2002, p.
132). Este processo urbano produz dimensões espaciais abstraídas entre si, com zonas de
valorização pela rede (como a rede de turismo, no caso de Fortaleza) e zonas sem
importância para a criação de valor e função social diante do mesmo esquema das redes.
Mas como visualizar empiricamente este fenômeno, pelo menos o prenúncio de que uma
cidade dual futuramente pode ser efetivamente produzida?
A Cidade é hoje um dos grandes pólos turísticos do Brasil. Só para termos uma
noção, em julho de 2004, segundo cálculos da Secretaria de Turismo do Estado (Setur), a
receita com o turismo foi em torno de R$ 164,9 milhões. Isso implica que a Cidade ocupa a
4ª maior posição de destino turístico no País7. Este dado geral nos mostra como vem sendo
possível para uma cidade tão desigual, com muitas zonas urbanas precárias ou favelizadas,
ao mesmo tempo fornecer meios para este crescimento apontado pela Setur8.
No estudo realizado pela Fundação João Pinheiro, o relatório sobre o Déficit
Habitacional no Brasil, a cidade de Fortaleza é uma das que se destacam negativamente
nas estatísticas:
A falta de abastecimento de água atinge 1.061.151 unidades, dentro dos
6.915.062 domicílios que declararam não ter acesso a apenas um dos
serviços essenciais. Em áreas metropolitanas, os valores correspondentes
são 1.207.740 unidades carentes em esgoto, com certa concentração em
Recife (318 mil), São Paulo (222 mil) e Fortaleza (194 mil), e 427.447
unidades carentes em água, com peso relevante no Rio de Janeiro (148 mil)
e Porto Alegre (74 mil). [...] A carência em infra-estrutura junto à população
de baixa renda é mais significativa nas Regiões Norte, Centro-Oeste e
Nordeste, com impacto superior a 60%, e nas Regiões Metropolitanas de
Recife, Belém e Fortaleza, com impacto igual ou superior a 50%.
(Relatório disponível no site http://www.fjp.gov.br/). (Grifei).

A pobreza, a renda baixa de uma grande parcela da população, baixos índices
de desenvolvimento social9, para não citar outros pontos, parece criar uma imagem bizarra

7

Ver reportagem do jornal Diário do Nordeste de 13 de agosto de 2004.
Em reportagem do jornal O Povo de 7 de agosto de 2004, é apresentado o resultado alarmante do
Censo 2000 do IBGE, apontando que “31% da população da capital vive em favelas. Em números
absolutos, significa que cerca de 700 mil pessoas, um terço da população - ou um a cada três
fortalezenses -, vive nestas condições”.
9
Em pesquisa divulgada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, sobre as
condições da vida humana, Fortaleza aparece nas piores posições em dois índices importantes. Das
8
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quando constatamos que o luxo, o entretenimento, os pontos de acesso ao consumo estão
na mesma cena dos pontos de exclusão.
Talvez a realidade formada pela favela do Poço da Draga e o Centro Dragão do
Mar gerem hoje um dos maiores palcos de discussão e polêmica em Fortaleza. Em
reportagem do jornal O Povo de 16 de agosto de 2004, podemos perceber como a relação
do poder público com os mais desfavorecidos é precária: “No Poço da Draga, Jordana
Bernardino, 21, lamenta ter sido uma das estagiárias cortadas. ‘Estudei sobre as obras, mas
foi pouco tempo, uns cinco meses. Gostaria de ter ficado para aprender mais. O ganho era
pouco, mas também faz falta’”. Na referida reportagem, é mostrado como o projeto Estágio
para auxiliares de museus, que, dentre outras coisas, busca integrar os jovens do Poço da
Draga ao CDMAC, vem no máximo se arrastando sem dispor de verba suficiente: “Dos 76
jovens que receberam capacitação desde agosto de 2003, só 15 mantêm-se na equipe
como prestadores de serviços”.
Em uma pesquisa mais recente, numa visão mais ampla em torno do urbanismo
e dos processos sociais que o afetam ou que por ele são afetados, Almeida (2015) coloca o
seguinte:

A comunidade do Poço da Draga tem permanecido, porém, na região da
Praia de Iracema mesmo com as modificações da paisagem urbana ao seu
redor, consequência da reorganização espacial da cidade e das suas
estruturas econômicas, e com as inúmeras ameaças de remoção, resultante
dos interesses privados que conduzem as políticas públicas de
“requalificação urbana”. (...) Diante desse quadro, reforça-se a organização
comunitária do Poço da Draga, que permeia a sua história e as lutas por
resistência diante das ameaças externas. Tal postura é fundamental para
construção da identidade e do sentimento de pertencimento à comunidade.
Esse traço tem se tornado um importante aspecto da sociedade
contemporânea (...). (2015, p. 179-180).

Destaca, ainda, o autor, a partir do levantamento dos principais projetos de
intervenção urbana nas últimas décadas, a disparidade entre os projetos voltados para
modernização e consumo de um lado, e os projetos para a Comunidade de outro:

As propostas habitacionais apresentadas, seja a de 1995, seja a da
Habitafor entre 2007 e 2013, apresentam um início de processo no qual a
participação social é inserida, porém, são atuações frágeis do ponto de vista
institucional, gerando a morosidade na elaboração do projeto ou a não
execução deste. Carecem, portanto, de resultados sociais efetivos. Essa
12 (doze) capitais pesquisadas, Fortaleza ocupa a última posição no Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) e a penúltima no Índice de Condições de Vida (ICV). Uma síntese destes resultados
está resumida na revista eletrônica Integração, da Fundação Getúlio Vargas – FGV, com site
http://integracao.fgvsp.br/BancoPesquisa/pesquisas_n1_2001.htm.
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problemática parece consequência de uma gestão pública estruturada em
meio a um cenário complexo de interesses diversos, principalmente
políticos e econômicos (...). Enquanto isso, os projetos apresentados para a
Praia de Iracema, ou diretamente na área do Poço da Draga, concretizandose ou não, apresentam dificuldade em enfrentar diretamente as
problemáticas vivenciadas pela comunidade, nem aquelas mais diretas,
associadas à carência de infraestrutura básica, nem aquelas capazes de
reorientar processos de segregação socioespacial e estigmatização
(ALMEIDA, 2015, P. 195-196).

A comunidade do Poço da Draga é vizinha ao Dragão do MAr, se pensarmos em
termos de uma noção geográfica tradicional. Do ponto de vista da geografia das redes, na
verdade o Poço da Draga habita outra realidade quase que completamente desconexa.
Seria completamente, se as pessoas da comunidade de algum modo não freqüentassem o
local. Ou seja, em termos da vida social prática, não ideal, do conceito, não ocorre tamanha
fragmentação social. A mídia tem uma participação bastante positiva para não deixar os
lugares pobres desaparecerem do imaginário social, pelo menos por enquanto. Vejamos um
fragmento de texto retirado de uma série de reportagens sobre o Dragão do Mar:

Discutir a relação do Centro Dragão do Mar e seu entorno com a
comunidade vizinha, o Poço da Draga, é uma das propostas da série de
matérias sobre uso e ocupação da área. Por enquanto, o 'gigante' que
promove cursos pontuais e gera emprego informal não tem recursos para
estreitar laços via política de formação continuada (O Povo, 16 de agosto de
2004).

Juntamente com a mídia, profissionais liberais das universidades também
contribuem com suas teses e artigos para manter estes lugares bem integrados nas
discussões sobre o problema urbano e a consecução de políticas públicas. Como numa
sociedade cada vez mais consumista, fragmentada pelas redes, em que se multiplicam os
espaços de consumo onde reina os gostos privados, pode haver paralelamente certo furor
contra a miséria produzida pela desconexão social? Lipovetsky oferece uma passagem
esclarecedora a este respeito:

Foi igualmente a cultura do bem-estar individualista o que, ao dar
importância nova à necessidade de amor-próprio e de estima pelos outros,
tornou inaceitáveis os sofrimentos engendrados pelas imagens coletivas
desdenhosas que os grupos dominantes impõem. Na era da felicidade, tudo
o que inculca uma imagem depreciativa do eu, todas as denegações de
reconhecimento, é atacado como ilegítimo, aparecendo como forma de
opressão e de violência simbólica incompatível como o ideal de autorealização plena. Donde a multiplicação das exigências de ressarcimento
por agravos coletivos, as expectativas de reconhecimento público, as
reivindicações cada vez mais freqüentes de um status de vítima (Lipovetsky,
2004b, p. 96).
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É bom lembrarmos, e esta passagem sugere, que não se trata tão somente de
uma “boa ação” da mídia e dos intelectuais. Em algumas circunstâncias, alguns grupos
excluídos se organizam e propagam uma diversidade complexa de manifestações culturais.
No mais, eles e a mídia se misturam, criando um espaço de comunicação mais amplo.
Diante do poder de consumo cultural (teatros, eventos e filmes) e do maior
volume de informação para acessar os bens, o jovem do Poço da Draga está muito longe de
muitos jovens universitários que freqüentam o Dragão e os novos lugares de consumo que o
bairro tem oferecido. Este aspecto de exclusão vem novamente nos lembrar dos efeitos da
desconexão social, que tem um peso sobretudo no indivíduo, e está ligada a uma
transformação fundamental nas sociedades de consumo. Lash a resume bem quando afirma
o seguinte:

Os direitos de cidadania na modernidade simples, com seus traços de
igualdade diante da lei, direitos políticos e sociais do welfare state, foram
transformados nos direitos de acesso da modernidade reflexiva às
estruturas de informação e comunicação. A nova classe baixa da
modernidade reflexiva, que, cada vez mais e em muitos aspectos, é
efetivamente uma classe baixa, está privada das obrigações e os direitos do
que hoje não é mais cidadania social, mas predominantemente cultural
(LASH, 1997, p. 161).

Não ter os meios materiais e os recursos educacionais para acessar estas
estruturas significa ficar relegado aos deficientes e mal articulados projetos do tipo “Estágio
para auxiliares de museus”. Quem não é tão pobre como muitos no Poço da Draga também
sofrem com a falta de acesso, por exemplo, os que moram em áreas distantes, ainda
gostem de teatro e shows etc., depende de transporte público deficiente, como o de
Fortaleza.
Mesmo que se formem inúmeros grupos artísticos e de valorização da cultura
local, principalmente envolvendo jovens de comunidades, isso não será suficiente para
integrá-los nas redes de informação e conhecimento, a não ser que tais empreendimentos
resultem em crescentes investimentos e na conseqüente oferta de educação de alto nível
para quem não pode pagar escolas particulares.
Isso se explica pelo que já viemos colocando aqui. Estes jovens, no geral, não
possuem renda e estrutura educacional adequada para que possam se desprender das
condições de escassez em que se encontram. As redes não se baseiam em lugares, em
valores locais de comunidades, mas nos fluxos de riqueza e valor sem precedente histórico.
São estas características que as tornam tão poderosas e em certas condições (ou seja, em
condições sociais piores do que a classe baixa de Lash, pois na realidade brasileira o
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conceito de cidadania e a política do welfare state foram e são discutíveis) ameaçadoras
para grupos que estejam excluídos dessa lógica.

Considerações finais
Já sabemos que a desigualdade social no Brasil representa claramente nosso
fracasso social, que a corrupção e a má administração pública têm seus efeitos corrosivos
em nossas instituições etc. Sendo assim, não seria uma revelação interessante o fato de
Fortaleza ser tão “bela e desigual”.
No entanto, como vimos, a lógica de desconexão tem um sentido muito mais
profundo, que aponta para a cidade dual. Em síntese:

Um novo dualismo urbano está surgindo da oposição entre o espaço de
fluxos e o espaço de lugares: o espaço de fluxos, que conecta lugares à
distância com base em seu valor de mercado, sua seleção social e sua
superioridade infra-estrutural; o espaço de lugares, que isola pessoas em
seus bairros em decorrência de suas chances exíguas de acesso a
melhorias locais (por causa de barreiras de preço), bem como à globalidade
(por causa da falta de conectividade adequada) (Castells, 2003, p. 197).

Mesmo assim, isso não é tudo, e certamente não será o fim. A sociedade de
consumo não pode ser vista sem a abertura que propiciou para novas formas de expressão
de identidades oprimidas, mulheres, homossexuais e minorias étnicas. O mundo da cultura
do consumo é o mesmo do crescimento da luta global dos Direitos Humanos, numa busca
por ética social que se multiplica sem precedentes na mídia, nas universidades e nas
empresas, sem contudo ser uma ética inflexível de caráter doutrinário que ameaçava a
liberdade individual (Lipovetsky, 2004a), próprio dos regimes totalitários. Instituições de
combate à pobreza, inclusive ligadas ao mercado ou ao capital de um modo geral, estão
agindo em âmbito local, muitas delas forçando governos a adotarem políticas mais eficientes
no combate à pobreza, e fiscalizando a corrupção10.
Portanto, o Dragão do Mar, um espaço público ambivalente (mistura uso público
e privado), mostra bem que a política pública cultural não passa apenas pela promoção da
cidadania tradicional. Nestes espaços frutos de nossa época vê-se bem que inclusão passa,
também, pela capacidade de consumir e de escolher. As transformações da Praia de
Iracema, com seu simbólico CDMAC, por si só não pode servir de política pública, sem
antes a sociedade resolver seus problemas sociais de desconexão social.

10

Ver novamente a discussão colocada por Bragwati (2004).
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1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS
A economia solidária ganha cada vez mais espaço e expressão, na medida em
que representa vasto campo de experiências e iniciativas, pautadas, principalmente,
na formação de laços de cooperação e solidariedade, a contribuir para a melhoria da
qualidade de vida de populações menos favorecidas. Identificada por muitos como
uma verdadeira resposta às crises do capitalismo ante os sucessivos ataques aos
direitos sociais e trabalhistas já conquistados, a economia solidária se prestaria,
prioritariamente, ao desenvolvimento das potencialidades humanas.
O acesso ao crédito, foco principal deste estudo, é uma vertente dentro dos
grandes eixos que impulsionam o tema, prioritariamente marcado por questões afetas
à “precarização do trabalho” (SOUZA, 2003, p. 224) e novas alternativas de produção
e distribuição do capital pelos “marginalizados do mercado de trabalho” (SINGER,
2002, p. 13). É nesta medida que a criação de cooperativas de crédito, bancos
comunitários e moedas sociais se apresentam como instrumentos e exemplos de
iniciativas que evidenciam a mobilização da sociedade civil, de atores estatais e da
iniciativa privada, na busca pela inclusão e autogestão.
O presente artigo pretende em um primeiro momento, privilegiar o quadro
teórico e histórico no qual se insere a economia solidária no Brasil e os estímulos e
exemplos à organização coletiva visando a promoção do desenvolvimento e a
diminuição da desigualdade. Daí o primeiro capítulo dedicar-se às aos principais
conceitos afetos ao tema e à história da economia solidária no Brasil.
Na sequência, dedica-se um olhar sobre o microcrédito, tendo por referência a
experiência e desenvolvimento dos bancos comunitários desde sua primeira
experiência mundial (Grameen Bank), que inspirou e disseminou a ideia por todos os
rincões do mundo, até a primeira experiência brasileira (Banco Palmas), parceira nas
iniciativas que se multiplicam em nosso país1.
Finalmente, na última parte deste estudo, objetiva-se uma incursão em um
modelo de banco comunitário no Estado do Rio de Janeiro2, passando-se à história e
ao desenvolvimento do Banco Comunitário Popular de Maricá, no Município de Márica/
RJ, com suas peculiaridades e suas principais referências, quanto mais pelo fato de

1

Em última atualização do site público do Instituto Palmas (Banco Palmas), o Brasil contaria
com
103
bancos
comunitários.
Notícia
veiculada
e
disponível
em:
http://www.institutobancopalmas.org/rede-brasileira-de-bancos-comunitarios/. Consulta em: 30
ago 2015.
2
O Estado do Rio de Janeiro conta com cinco iniciativas de bancos comunitários: Banco
Capivari (Silva Jardim), Banco Cidade de Deus (Rio de Janeiro), Banco Preventório (Niterói),
Banco Saracuruna (Duque de Caxias) e Banco Popular de Maricá (Maricá).
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que tal iniciativa é uma das primeiras do país (e a primeira do Estado do Rio de
Janeiro) a se estruturar como política pública municipal.
Respeitadas as particularidades do modelo analisado, objetiva-se, como centro
das reflexões a serem aqui empreendidas, a compreensão das estruturas de
reciprocidade, bem como de redistributividade, nas relações sociais firmadas entre os
participantes destas iniciativas e a comunidade na qual tais iniciativas se encontram
inseridas.
Metodologicamente, parte-se, primeiramente, de uma análise teórica, no que
citamos dois marcos de pesquisa: Singer e Yunus. O primeiro, como expoente das
bases da economia solidária no Brasil e o segundo, como referência na sistemática
dos bancos populares. Parte-se ainda das lições de Marcel Mauss e Karl Polanyi na
construção das noções de reciprocidade e redistribuição, de modo a contrapor tais
conceitos às realidades dos bancos comunitários analisados. A pesquisa exploratória,
como se pode antever, tem como base a experiência do bancos comunitário elegido
para especial estudo.
Desta feita, com base no acompanhamento dos avanços, dificuldades e
desafios dos objetos de estudo, com a incursão nos limites e possibilidades de uma
política de fomento ao cooperativismo como estratégia de desenvolvimento segundo
relações de reciprocidade, igualdade e democracia, pretende-se refletir sobre o
potencial real e a construção da credibilidade destas formas de economia solidária e
seu efetivo contributo para a modificação de realidades.
2. A ECONOMIA SOLIDÁRIA
De

pronto

nos

deparamos

com

uma

questão

terminológica

que

necessariamente merece ser pontuada. Reconhece-se, desde logo, não existir um
consenso quanto ao uso da expressão Economia Solidária, a receber as mais variadas
designações: Economia Solidária (SINGER, 1999, p. 11) (CARVALHO; DRUMMOND,
2001, p. 28) (SOUZA, 2003, p. 6), Economia Popular (RAZETO, 2001, p. 11)
(ARROYO, 2006, p. 23) (GADOTTI, 2001, p. 7), Economia Social (CUNHA, 2003, p.
12), Economia da Dádiva (MAUSS, 2003, p. 6). Seriam todas estas, as terminologias
identificadas dentro da reflexão ora em voga.
Reconhece-se igualmente, desde já, uma dificuldade doutrinária de se atrelar a
concepção da economia solidária a termos como “empreendedorismo”3, “eficácia” e

Na prática, estas discussões parecem não ter impacto algum. Nas iniciativas de economia
solidária do Município de Maricá/RJ que dizem respeito ao objeto deste estudo, o termo
3
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“empresa”, que seriam típicos da economia capitalista (GAIGER, 2006, p. 45). Nesta
ordem, é possível perceber, já nestas primeiras linhas, os melindres do tema, suas
dificuldades e apegos terminológicos que merecem ser considerados somente a título
de conhecimento e não como empecilho ao desenvolvimento do tema. Como
esclarece Pedro Demo (2002, p. 221):
Provavelmente, a ciência não tem o poder de decidir se as
expressões econômicas dos marginalizados significam condenação
às sobras do sistema ou gestação de alternativas. Talvez as duas,
porque, na ambivalência da realidade, é bem possível que da miséria
ressurjam alternativas, como também é possível que a pobreza
política ainda nos domine.

De toda forma, é recorrente o entendimento de que a economia solidária “foi
inventada por operários, nos primórdios do capitalismo industrial, como resposta à
pobreza e ao desemprego resultantes da difusão ‘desregulamentada’ das máquinasferrramenta e do motor a vapor no início do século XIX” (SOUZA, 2003, p. 830). Neste
cenário, desponta o trabalho cooperativo, em uma tentativa dos trabalhadores de
recuperarem sua autonomia econômica, aproveitando novas forças de produção. A
empresa dita solidária se propõe a combater a separação entre trabalho e a posse dos
meios de produção, alicerces do capitalismo.
Paul Singer (2002, p. 27), como expoente autor do tema e nosso vetor
bibliográfico nesta pesquisa, pontua muito bem:
A economia solidária surge como modo de produção e distribuição
alternativo ao capitalismo, criado e recriado periodicamente pelos que
se encontram (ou temem ficar) marginalizados do mercado de
trabalho. A economia solidária casa o princípio da unidade entre
posse e uso dos meios de produção e distribuição (da produção
simples de mercadorias) com o princípio da socialização desses
meios (do capitalismo).

Nesta toada, a primeira grande onda cooperativista surge na Inglaterra, no
momento em que se expandem os sindicatos e a luta pelo sufrágio universal. Todavia,
há de se perceber, que a organização da atividade econômica segundo princípios
solidários não são uma novidade na história, experimentando o tema uma onda
recorrente de renovação, em novas frentes de atuação. Nesta ordem, as iniciativas de
economia solidária não dizem respeito somente a novas alternativas de trabalho.
Englobam, dentre outras, o acesso ao mercado, ao capital, ao conhecimento.

“empreendedorismo” é utilizado como verdadeira marca das
desenvolvimento solidário.

políticas

públicas

de
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De toda forma, ademais todas as vertentes e possibilidades que o tema venha
ganhar, Boaventura de Sousa Santos (2012, p. 46) faz questão de pontuar um
conjunto de cinco pressupostos e propostas que constituiriam “a coluna vertebral da
teoria”, quais sejam: (i) o desenvolvimento alternativo não somente com foco no
aspecto econômico, alcançando outras vertentes (sociais, políticos, culturais e
naturais), “contra a ideia de que a economia é uma esfera independente da vida
social” (SOUSA SANTOS, 2012, p. 46); (ii) as economias alternativas tomam impulso
a partir de suas bases, constituindo-se a partir de iniciativas e da decisão da
sociedade civil e não do Estado ou das elites econômicas, em um influxo “de baixo
para cima” e não “a partir de cima”; (iii) o fortalecimento local; (iv) programas de
microcrédito; (v) movimentos sociais populares.
Com estes pressupostos percebe-se um reforço em pontos centrais da
economia solidária, como a melhoria nas condições de vida e sustento de
comunidades marginalizadas, bem como o reconhecimento do poder local ou
“relocalização” (MANDER; GOLDSMITH, 1996, p. 167), com a construção do poder
comunitário e de cidadãos responsáveis por suas realidades.
Outra questão que merecer ser pontuada e aflora dos pressupostos acima
levantados, diz respeito à dimensão política que brota das iniciativas de economia
solidária. Como vimos, não há como se falar do desenvolvimento alternativo
dissociado de sua verve econômica. Todavia, não se pode levar o tema adiante sob
esta única vertente. É certo que a dimensão econômica dos empreendimentos
solidários garantem os meios de vida de seus integrantes, mas acreditamos que sua
dimensão política e como veremos, social, é a que verdadeiramente concretiza estas
iniciativas no cenário donde surgem. A verve social dos empreendimentos solidários
resgata o senso de pertencimento a uma coletividade, fortalece laços de confiança e
respeito mútuos, aumenta o reconhecimento, e no plano pessoal, promove a
capacidade de expressão, a autoestima e a existência de projetos de vida. Sua verve
política, coloca tais iniciativas no centro das preocupações do poder público, a ponto
de se tornarem políticas públicas.
André Ricardo de Souza (2003, p. 87) reforça a reflexão ora empreendida ao
afirmar que “quando suas características políticas são exercidas de forma plena, a
economia solidária chama a atenção para a importância da participação ativa em
processos coletivos e pode contribuir para fortalecer a cidadania e promover a
dimensão substantiva da democracia”.
Feito este adendo, o pressuposto que ora nos interessa mais de perto diz
respeito aos programas de microcrédito que buscam dar apoio econômico às classes
populares das periferias. Cooperativas de crédito, bancos comunitários e moedas
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sociais fariam parte das ditas “tecnologias sociais” que personificam as iniciativas em
microcrédito.
É fato que os programas de microcrédito se proliferaram pelo mundo, sendo
bandeira do Banco Mundial na luta contra pobreza, mas não se pode deixar de lado a
reflexão sobre o real alcance de seus desdobramentos. Boaventura de Sousa Santos
(2012, p. 50), oportunamente, chama atenção para a dubiedade presente no
desenvolvimento alternativo baseado em programas de microcrédito, afirmando:
Por um lado, os microcréditos em muitos casos providenciam meios
de subsistência indispensáveis que têm efeito direto sobre o nível de
vida dos seus beneficiários e que, com frequência, são
acompanhados de programas de educação e desenvolvimento
comunitário. Contudo, por outro lado, alguns defensores do
microcrédito e algumas organizações que implementaram este tipo de
programa, encaram os créditos como fins em si mesmos e rejeitam
enfaticamente qualquer tentativa de associar a prestação de serviços
financeiros aos pobres com projetos de construção de poder
comunitário. Os pobres, de acordo com esta perspectiva, só estão
interessados em receber dinheiro e não em ser doutrinados ou
organizados. Como pode ser verificado com facilidade, o problema
desta concepção utilitarista e estreita do microcrédito é que concebe
a incorporação marginal, individual e precária no capitalismo como a
única alternativa para os atores econômicos e populares e, desta
forma, adota a leitura e as políticas neoliberais sobre a marginalidade
e a informalidade.

Desta reflexão muito se absorve, a começar pela percepção de que os
programas de microcrédito atuam em basicamente duas frentes: os créditos para
consumo e os créditos para produção. Em realidades onde muitas vezes não se tem o
mínimo

necessário

para

sobreviver,

entendemos

dificultosa

a

abordagem

construtivista, doutrinadora. Um discurso de independência a ativismo não tem vez
quando se busca o mínimo para existir. A crítica que entendemos legítima é o segundo
momento, onde o comodismo, o “crédito pelo crédito” passam, em verdade, a legitimar
os ideais capitalistas dos quais se deseja afastar. Transpor esses dois momentos é a
delicada tarefa de quem se encontra à frente destas iniciativas.
Feito este panorama geral do que se entende por economia solidária,
passamos à reflexão deste campo no cenário brasileiro. Na perspectiva da história das
lutas sociais no Brasil, julgamos que o desenvolvimento da economia solidária se deu
de maneira bastante heterogênea, resultado da conjugação de vários movimentos e
experiências comunitárias e autônomas. Durante os anos 90, as várias vertentes
convergiram para a formulação de uma plataforma comum na busca por direitos e
reconhecimento, da qual fizeram parte uma variedade de instituições, entidades
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públicas e organizações da sociedade civil, universidades, combinadas com políticas
públicas governamentais.
Neste cenário efervescente combinado à realização de fóruns sociais mundiais
que tiveram sede na cidade de Porto Alegre/RS, reconheceu-se a necessidade de
criação de um espaço institucional para a economia solidária, donde surge, em 2003,
a Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES. Vinculada ao Ministério do
Trabalho e Emprego – MTE, a criação da Senaes possibilitou o fortalecimento de
inúmeras iniciativas econômicas solidárias e o desocultamento de outras tantas,
“construindo uma nova forma de inclusão social com a participação de todos4”.
O Decreto 5.063, de 08 de maio de 2004, que instituiu as competências do
SENAES, trouxe em seu artigo 18, quinze incisos que destrincham o alcance das
tarefas desta Secretaria, incorporando as mais diferentes vertentes, no que nos
interessa, especialmente, seu inciso VII que determina a competência para “contribuir
com as políticas de microfinanças, estimulando o cooperativismo de crédito, e outras
formas de organização deste setor”.
No mais, recorrente no discurso da SENAES, como não poderia deixar de ser,
o reforço à cooperação, à autogestão e à solidariedade, bases do que até então vimos
sobre economia solidária.
Neste ponto, julgamos oportuna a reflexão feita por Gabriela Cavalcanti Cunha
(2003, p. 181), no sentido de se diferenciar o campo da economia solidária, do campo
da filantropia, nos seguintes termos:
O conceito de solidariedade remete aos laços de ajuda mútua que se
estabelecem entre as pessoas – em geral muito próximas, como
familiares e amigos, mas não só – e precisa ser confrontado com as
ideias de caridade ou filantropia, com as quais às vezes se confunde.
O discurso de solidariedade como caridade, frequente entre agentes
que assistem populações carentes (sobretudo alguns empresários,
religiosos, políticos e ativistas de ONGs), corre o risco de ser usado
em detrimento da ideia de direitos conquistados por meio de lutas
sociais, cada vez mais percebidos como ‘privilégios’.

Como se pode ver, o campo da economia solidária está mais próximo dos
ideais de independência do que do assistencialismo puro e a SENAES reforça tais
ideais em todas as iniciativas que tem abraçado. Não faltam projetos, políticas
públicas de incentivo à autonomia e toda uma programação orçamentária voltada ao
patrocínio de causas solidárias.

4

Trecho extraído da lista de desafios propostos na 2ª Conferência Nacional de Economia Solidária – 2ª
Conaes, em Brasília, julho de 2010, p. 14.
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De toda forma, como enfatiza John Friedman (1992), é importante garantir que
governos, ONGs e outros agentes externos apenas estimulem uma resposta
organizada dos grupos comunitários a novos desafios, mas nunca comandem o
programa de mudanças, vez que esse deve emergir da própria comunidade e sob a
responsabilidade dessa, reforçando que “os setores populares da sociedade civil
precisam proteger ciosamente sua autonomia e expandi-la perante o Estado e as
ONGs”( FRIEDMAN, 1992, p. 161).
Feitas estas reflexões e lançando-se um olhar sobre a economia solidária
desde seus primórdios e sua desenvoltura no cenário brasileiro, passamos ao
desenvolvimento do tema tendo por vertente o eixo do acesso ao capital e sua
importância como instrumento de realização do direito humano ao desenvolvimento.
3. COOPERATIVAS DE CRÉDITO, BANCOS COMUNITÁRIOS E MOEDAS SOCIAIS
É certo que ao tratarmos das bases da economia solidária nas primeiras linhas
deste trabalho, tratamos de apontar desde logo as dificuldades estruturais de
programas de microcrédito quanto a dubiedade que carrega consigo. A linha que
divide o crédito assistencialista (e reforça padrões de vida muitas vezes impostos pelo
dito “modo capitalista de vida”) e o crédito que leva à independência é muito tênue. De
toda sorte, superado este ponto inicial, há de se reconhecer inúmeras iniciativas
dignas de nota tanto no Brasil quanto no mundo, valendo-nos de um olhar especial
sobre as iniciativas e o desenvolvimento das microfinanças.
O universo das microfinanças representaria, segundo Francisco Marcelo
Barone (2007, p. 372), o campo da economia no qual se combinam mecanismos de
mercado, apoio estratégico do Estado e iniciativas comunitárias com o objetivo de
estruturar serviços financeiros sustentáveis para a clientela de baixa renda (indivíduos,
famílias ou empresas formais ou informais). Neste cenário se destacam as iniciativas
de microcrédito solidário, dos quais fazem parte, principalmente, as cooperativas de
crédito, os bancos comunitários e as moedas sociais.
O aparecimento de programas de microcrédito no Brasil, afora as cooperativas
de crédito constituídas no início do século XX, data do início da década de 80, com a
experiência da Cáritas Brasil (1981), com a criação da Rede Ceape (1987) e outras
experiências

de

fundos

rotativos

levadas

a

cabo

por

organizações

não

governamentais. Ainda assim, a explosão destas iniciativas aconteceu em 1990,
corroborada pelos crescentes índices de informalidade da economia e ações de
reconhecimento que envolveram o poder público.
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As cooperativas de crédito são sociedades de pessoas, com forma e natureza
jurídica próprias, constituídas com o objetivo de propiciar crédito e prestar serviços aos
seus associados. Diferencia-se de um banco oficial na medida em que seus
associados são ao mesmo tempo proprietários e “clientes”, seus custos são rateados
entre o quadro social na forma de juros e de pequenas taxas, sendo que, quanto
menores forem os custos da cooperativa, menores podem ser os juros e taxas
cobrados por estas.
Os bancos comunitários, por sua vez, surgiram pautados no controle social do
crédito, sob um conceito de socioeconomia solidária, que coloca o ser humano como
sujeito e finalidade da atividade econômica, em detrimento da exclusiva acumulação
de capital (YUNUS, 2006). Nesta dinâmica existe a colaboração de seus membros
com a concentração de esforços para a geração de oportunidades. Muhammad
Yunus, o ganhador do prêmio Nobel da Paz em 2006 (e nosso referencial
metodológico na questão dos bancos comunitários) é o predecessor e responsável
pela difusão dos bancos comunitários no mundo, com a iniciativa do Grameen Bank
(1983).
Originário de uma experiência conduzida pelo próprio Yunus em 1976, ao
emprestar (e ver pagos pontualmente) 27 dólares de seu próprio bolso para 42
mulheres da cidade de Jobra (Bangladesh), para lhes permitir adquirir matéria-prima
para confeccionar o seu artesanato, o Grameen Bank, com o apoio do Banco Central
de Bangladesh, se tornou o primeiro banco especializado em microcrédito no mundo,
tendo noventa por cento de suas ações controladas por aldeãos pobres que dele se
servem.
No Brasil, o primeiro banco comunitário foi o Banco Palmas, em Fortaleza (CE)
iniciativa que serviu de base para os mais de cem (100) bancos populares existentes
hoje no país. O Banco Palmas, iniciativa da Associação de Moradores do conjunto
Palmeira, foi criado em 1998 e por filosofia central se volta para uma rede de
solidariedade de produção e consumo local. O banco possui uma linha de microcrédito
para quem deseja criar ou ampliar um pequeno negócio e outra linha de crédito que
financia aqueles que desejam comprar dos produtores do próprio bairro. Para financiar
o consumo local, o banco criou o seu próprio cartão de crédito – o Palma Card – que
tem validade apenas no Conjunto Palmeira. O Banco também possui sua moeda
social “Palmas”, com lastro e correspondente no Real. As cédulas são produzidas com
componentes de segurança para evitar falsificação e a circulação é livre no comércio
local, com descontos para incentivar seu uso.
Poder-se-ia chegar a pensar que os bancos populares se formalizariam à
margem dos sistemas financeiros oficiais, mas é comum a tais iniciativas o apoio, e
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mesmo o patrocínio, de bancos ditos “oficiais”. O Banco Central do Brasil, em 2009,
formulou o Projeto Inclusão Financeira5, a fim de repensar o modelo de inclusão e o
universo das microfinanças no país. Esta iniciativa culminou na assinatura de um
acordo de cooperação técnica entre o Banco Central e o Ministério do Trabalho e
Emprego. Finalmente, em termos de marco regulatório, ainda que objeto de muitas
críticas, necessária a menção à Lei 11.110/2005, que instituiu o Programa Nacional de
Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO, tendo por objetivo o incentivo a
microempreendedores populares.
Na tentativa de respondermos ao questionamento feito neste tópico, lançamos
mão da citação de Yunus (2006) sobre a necessidade, no fim das contas, de se buscar
um meio termo, senão vejamos:
Estou profundamente convencido de que poderemos livrar o mundo
da pobreza se estivermos determinados a isso. Essa conclusão não é
fruto de uma esperança crédula, mas o resultado concreto da
experiência que adquirimos em nossa prática do microcrédito.O
crédito por si só, não poderia acabar com a situação de pobreza. Ele
é apenas um dos meios que permitem sair da pobreza. Outras saídas
podem ser abertas para facilitar a mudança. Mas para isso é
necessário ver as pessoas de modo diferente e conceber um novo
quadro para essa sociedade, coerente com essa nova visão (Yunus,
2006, p. 9).

Feitas estas considerações pontuais sobre o microcrédito, adentramos,
finalmente, na pesquisa exploratória acerca da experiência implementada no município
de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, com o seu Banco Popular Comunitário de
Maricá.
3.1. O BANCO COMUNITÁRIO POPULAR DE MARICÁ - MARICÁ/RJ
O Banco Comunitário Popular de Maricá, implementado no Município de
Maricá/RJ, tem um histórico de desenvolvimento completamente diferenciado dos
demais bancos comunitários implementados no Estado do Rio de Janeiro, o que,
como veremos, o coloca como verdadeiro modelo de referência. A princípio, o Banco
Comunitário Popular de Maricá, surge em um contexto de iniciativa do Executivo local,
tendo como ponto de partida a Lei n. 2.448, de 26 de junho de 20136, que instituiu o
“Programa Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento
Econômico e Social de Maricá”.
5

Disponível em: http://www.bcb.gov.br/?INCFINANC. Acesso em: 23 ago 2015.
Disponível em: http://www.institutobancopalmas.org/wp-content/uploads/lei-moeda-socialmumbuca.pdf. Consulta em: 18 ago 2015.
6
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Segundo o artigo 1º da lei municipal acima citada, o Programa Municipal de
Economia Solidária tem por escopo “combater as desigualdades sociais, fomentar o
desenvolvimento econômico e social das comunidades e estabelecer meios de
atingimento a erradicação da pobreza e a geração de emprego e renda para as
camadas mais carentes do município”.
Apresentando-se reconhecidamente como política pública (art. 11), o Programa
de Economia Solidária de Maricá previu a criação de um Conselho Municipal e de um
Fundo Municipal de Economia Solidária e ainda, a implementação do Programa Social
Bolsa Mumbuca (art. 17)7.
Como parte do “Programa Municipal de Microcrédito”8 (art. 20), a experiência
do banco comunitário de Maricá/RJ se desenvolve tendo por referência seu “Fundo
Banco Comunitário Popular de Maricá” que tem por finalidade, “captar recursos
públicos ou privados, mediante convênios, parcerias, dotações orçamentárias,
transferências, aplicação dos recursos, com o objetivo de executar as Políticas
tratadas nesta Lei” (art. 23). Cabe a esse Fundo, o repasse de recursos para a
execução das atividades do Banco Popular de Maricá incluindo “o fundo de crédito,
lastro das moedas sociais e outras ações necessárias” (art. 26).
O alcance dos banco analisado varia de forma totalmente oposta, até mesmo
para além dos principais paradigmas que ditam a matéria. O Banco Popular de Maricá,
inserido em um Programa Municipal de Economia Solidária, tem o propósito de
alcançar todo o município, ao contrário do que usualmente acontece com as demais
iniciativas de bancos comunitários que se apresentam verdadeiramente como uma
experiência local, afeta exclusivamente aos moradores das comunidades que os
circundam.
Outra peculiaridade da experiência em Maricá, diz respeito a sua moeda social,
a “mumbuca” (em homenagem a um rio local), que tem como trunfo, ser a primeira
“moeda social circulante 100% eletrônica” (cartão magnético) dentre todas as

7

“Art. 17. São objetivos específicos da Política Pública Municipal de Combate à Pobreza:
I – implementar o Programa Social Bolsa Mumbuca, a ser paga através de Banco
Comunitário Popular de Maricá, voltado para a instauração de mecanismos de
emancipação social e econômica para as populações em estado de vulnerabilidade social
daquelas regiões e territórios nos quais o Município venha desenvolvendo ou não iniciativas de
desenvolvimento local de segurança alimentar e nutricional” (grifo nosso).
8
Segundo o parágrafo único do art. 19 da Lei do Município de Maricá, “O Programa Municipal
de Microcrédito tem por finalidade financiar e investir em microempreendimentos, cooperativas
ou formas associativas de produção ou de trabalho, em micro e pequenas empresas, como
alternativa de crédito popular para geração de emprego e renda”.

101

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

iniciativas implementadas no país9. Mumbuca também é, como já apontamos, o nome
da bolsa responsável pelo repasse mensal de R$ 85 (oitenta e cinco reais) para
famílias10 que ganham até um salário mínimo. Essa bolsa é paga com a moeda social,
o que delimita seu uso à economia local, em estabelecimentos credenciados.

Figura 2: A moeda social Mumbuca. Fonte: Instituto Palmas.

Como parte da construção desta política pública está o desenvolvimento de
cooperativas de crédito e de incubadoras de empreendedorismo, mas o banco
comunitário se apresenta como o centro de referência em termos de constituição do
microcrédito, responsável, prioritariamente pelo pagamento das “bolsas mumbuca”e
de concessão de crédito produtivo.
A despeito do desenvolvimento desta iniciativa, que conta com a consultoria e
apoio do Instituto Palmas (Banco Palmas), vale, portanto, reforçar a concretização de
dois momentos: em uma primeira fase, que completou mais de um ano de
implantação, a bolsa Mumbuca se presta a complementar a renda mensal de famílias
que ganham até um salário mínimo, com recursos que são provenientes dos royalties
da extração de petróleo a que Maricá faz jus; em um segundo momento que passa a
se concretizar a partir do corrente ano (2015), firma-se o estímulo aos micro e
pequenos empreendedores locais, com a abertura de linhas de crédito.
Segundo o Secretário de Direitos Humanos e Cidadania de Maricá, na primeira
fase do programa foram atendidas mais de quatorze mil famílias e a intenção é a de
que o valor da bolsa mumbuca passe a ser de R$ 300,00 (trezentos reais) até o final

9

Conforme notícia veiculada pelo Banco Palmas, parceiro da Prefeitura de Maricá na
implementação
de
seu
banco
comunitário,
disponível
em:
http://www.institutobancopalmas.org/moeda-mumbuca/. Consulta em: 18 ago 2015.
10
De início, trezentas famílias foram beneficiadas com os cartões eletrônicos, inclusive,
famílias
de
índios
da
Aldeia
Guarani.
Notícia
disponível
em:
http://www.institutobancopalmas.org/moeda-mumbuca/. Consulta em: 24 ago 2015.
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de 2016. Em termos de implementação da segunda fase do programa, os
empréstimos chegarão a até 15 mil mumbucas (R$ 15.000,00) e irão privilegiar “todo
micro e pequeno empreendedor, incluindo agricultores familiares e os pescadores
artesanais”11.
Tendo o município de Márica como “autoridade central”, bem como esta
primeira fase de desenvolvimento, que tem como prioridade a implementação da
“bolsa Mumbuca”, percebe-se que a experiência em referência, carrega consigo mais
traços de uma estrutura redistributiva, pautada no auxílio às famílias de baixa renda de
citado Município, do que nas estruturas de reciprocidade que usualmente são a marca
das demais iniciativas afetas aos bancos comunitários.
De todo modo, a natureza plural dos bancos comunitários pesquisados leva a
conclusões donde se legitima o pensamento de Polanyi de uma economia plural, que
reconhece as influências do mundo social e a necessidade de se valor de uma
dialética que contemple as mais variadas realidades. De maneira bastante didática, a
fim de demonstrar de forma clara os aspectos estruturais destas iniciativas, em termos
de reciprocidade, redistribuição e simetria, nos valemos dos ensinamentos de no
quadro seguinte:
Natureza Mercantil

Natureza

não-

mercantil
Ocorre nos Bancos

Natureza
monetária

Ocorre mediante ao

Ocorre mediante a

Comunitários mediante a acesso ao poder público circulação
venda ou prestação de ou

a

instituição

serviços dos comunitários sociedade
a

particulares,

o

que obtenção

configura um recurso ao para

o

não-

civil
de

da simbólicos
para exemplo,

de

bens

como,
no

por

trabalho

subsídios voluntário de doação das

fomento

das mais diversas formas de

mercado. O membro de atividades econômicas e troca-dádiva

identificada:

um Banco Comunitário na poupança dos membros na doação de tempo como
sua maioria depende da do Banco Comunitário que na

administração

venda de seus produtos ou passam a ter, além disso, finanças

das

prestadas

serviços para manutenção um papel de redistribuição voluntariamente por uma
da atividade econômica e, dos recursos a fim de comissão executiva eleita
por conseguinte, para o resolução

de

seus democraticamente

por

acesso ao crédito. Nesse problemas (escassez de todos os comunitários, na

11

Entrevista disponível em: http://soumaisniteroi.com.br/moeda-propria-e-desenvolvimento/. Consulta
em: 24 ago 2015.
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que

é

de circulação de presentes,

responsabilidade pública.

na amizade, nos gestos,
nas relações de confiança
no sistema solidário de
aval, nos mutirões (festival
de sorvetes, feijoada, etc.)
A idéia de obrigação nesse
contexto de ação leva em
conta

os

interesses

coletivos da organização
Araújo & Rodrigues (2014)
Percebe-se, portanto, especialmente tendo por base o quadro acima e,
contrapondo-o às particularidades da experiência estudada, encontra-se marcada
pelas estruturas de reciprocidade e redistribuição, o que demonstra o quão
significativas são as relações sociais na construção da perspectiva econômica, quanto
mais naquelas iniciativas marcadas pelo “selo” da economia solidária.
4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criação dos bancos comunitários reforça o movimento rumo às iniciativas

denominadas de “economia solidária”, que surgiram da vulnerabilidade resultante da
exclusão – o que, mais do que marginalidade econômica, implica desenraizamento
social, a desfiliação (CASTEL, 1987, p. 26), em um duplo processo de desligamento,
em termos de trabalho e de inserção, desabrochando nas mais variadas alternativas
presentes em grandes eixos, trabalho, acesso ao consumo e ao capital, foco principal
de nosso trabalho.
A maioria dessas iniciativas são pequenas e locais e se desenvolvem à
margem do Estado, com o apoio de agentes externos, mas nele emerge o que o
teórico em desenvolvimento urbano John Friedman (1992, p. 138) chama de uma nova
forma de política, onde as pessoas, e em especial os setores excluídos, assumem o
papel ativo na reconstrução da esfera pública, ajudando a construir um espaço político
onde possam pressionar por políticas que sustentem um desenvolvimento alternativo.
A experiência observada junto ao Banco Comunitário Popular de Maricá no
Estado do Rio de Janeiro reforça os traços de cooperação, autogestão e solidariedade
que compõem as bases do desenvolvimento alternativo proposto pelas iniciativas de
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economia solidária, fortalecendo-se o poder local e a retomada da responsabilidade
pela mudança de realidades, além da garantia do seu pertencimento diferenciado em
seus respectivos coletivos.
A experiência pesquisada pode ser percebida como verdadeiros “pontos de
encontro”, onde as pessoas assumem obrigações recíprocas, compartilham desejos e
oportunidades, sentimentos, sonhos, em relações claras de confiança e amizade, bem
como, centro de conflitos, discordância e ameaças. Nestes termos, faz todo sentido a
lição de João Roberto Lopes Pinto (2006, p. 49), que leciona: “Essas práticas seriam,
portanto responsáveis por religar o econômico ao social, combinando a reciprocidade
às lógicas de barganha e redistributivista. Reside aí o sentido plural da Economia
Solidária”.
De modo conclusivo, fazemos nossas as pertinentes palavras de Araújo e
Rodrigues (2014, p. 11), ao afirmarem: “Nos “espaços públicos de proximidade”, além
dos aspectos econômicos, também constituem espaços de sociabilidades e de
vivências onde o espírito comunitário é permeado não somente por aspectos
monetários, mas perpassa-se pelo simbólico e pelas subjetividades fortalecendo assim
o vínculo social de confiança e de amizade. A formação de redes de ajuda mútua entre
as pessoas de um Banco Comunitário é permeada por uma cultura que envolve uma
mistura de sentimentos, entre os quais, os componentes éticos, moral e religioso, além
do solidário, são notáveis para condução dos assuntos econômicos e parece ser um
elemento a mais na motivação da união empreendida diante da fragilidade econômica
que o cercam”.
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9. Encontro da ANDHEP - Direitos Humanos, Sustentabilidade,
Circulação Global e Povos Indígenas
23 a 25/05/2016, UFES, FDV, UVV. Vitória (ES)
Grupo de trabalho nº4: Políticas públicas, sustentabilidade e direitos humanos

O papel do programa “Minha Casa, Minha Vida” na efetivação do direito à cidade: uma
análise da realidade do município de Juiz de Fora-MG

Autor: Marcos Felipe Lopes de Almeida
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O papel do programa “Minha Casa, Minha Vida” na efetivação do direito à
cidade: uma análise da realidade do município de Juiz de Fora-MG

Marcos Felipe Lopes de Almeida1

Resumo: O direito à moradia é direito humano, consagrado no rol dos direitos
fundamentais sociais (art. 6º, CF/88), cujo caráter de ditame da dignidade humana é
evidente. Assim, quando se fala em moradia, é necessário falar também do direito à
cidade e seus múltiplos desdobramentos. Em 2009, por iniciativa do governo federal
brasileiro, foi instituído o Programa “Minha Casa, Minha Vida” (PMCMV), visando o
combate ao déficit habitacional. A principal ação promovida pelo programa é a
construção de habitações populares, tendo como público-alvo os grupos familiares de
baixa renda. No entanto, ao se analisar a realidade do munícipio de Juiz de Fora-MG,
pode-se perceber que a efetivação do programa é cercada de contradições: os
conjuntos habitacionais são construídos em regiões afastadas, com carência de
serviços urbanos e dificuldades de acesso à rede de infraestruturas. Com isso, os
beneficiados pelo PMCMV encontram empecilhos na efetivação de outros direitos
humanos elementares. Como forma de combater esse processo segregacionista,
existem instrumentos, também efetivadores do direito à moradia, já previstos na
legislação federal. Todavia, o Poder Público Municipal subutiliza tais mecanismos,
culminando na negação do direito à cidade.
Palavras-chave:moradia; PMCMV; cidade

Abstract: The right to housing constitutes a human right, established amongst the
fundamental social rights (art. 6º, CF/88), whose importance for human dignity is self
evident. Therefore, when it comes to housing, it is also necessary to talk about the right
to the city and and its many ramifications. In 2009, the Brazilian federal government
initiated a program called “Minha Casa, Minha Vida” (PMCMV), aimed at softening the
housing deficit. The main action taken by the program was the construction of
affordable/popular houses for low income families. However, when analyzing the reality
of the city of Juiz de Fora-MG, it is possible to perceive many contradictions in the
program: the houses are built in remote areas, with a lack of urban services and an
appropriate infrastructure network. Thus, the beneficiaries of the PMCMV face many
obstacles in the realization of other basic human rights. Althought he federal law itself
provides the means to fight this segregational process, the municipal governments tend
not to use them, resulting in the denial for many of the right to the city.
Keywords: housing; PMCMV; city.

1

Graduando em Direito na Universidade Federal de Juiz de Fora.
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1. Introdução
Historicamente, a moradia vai se tornando importante para a existência
humana, alcançando o patamar de uma necessidade vital. Assim, o Direito passou a
tutelar e a revestir de exigibilidade essa necessidade.
A efetivação do direito à moradia, assim como os demais direitos sociais, não
recebeu grande importância por parte do Estado Liberal. Com o advento do Estado
Social, a atuação estatal foi marcada por intervencionismo, visando a justiça social.
Entretanto, essa tendência socializante sofreu reveses e diversas debilidades ainda se
manifestam no espectro social.
No caso do Brasil, considerado como um país em desenvolvimento, algumas
iniciativas de combate ao déficit habitacional já foram praticadas, porém não tiveram
sucesso, principalmente com relação aos grupos familiares de baixa renda, isto é, de
até 3 salários mínimos (ROLNIK; NAKANO, 2009).
Em 2009, por iniciativa do Governo Federal do Brasil, foi criado o Programa
“Minha Casa, Minha Vida” (PMCMV), como uma das ações do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC). O PMCMV tem como enfoque a construção de
unidades habitacionais, destinadas a famílias com renda mensal de até 10 salários
mínimos. Todavia, apesar de a finalidade do PMCMV ser a efetivação de um direito
fundamental social de grande relevância, o modo como esse programa tem sido
desenvolvido implica na negação de outros direitos, com destaque para o direito à
cidade, também de elevada magnitude.
Para

demonstrar

a

pertinência

dessa

problemática,

serão

feitas

considerações sobre o direito à moradia, na perspectiva da ordem jurídica brasileira e
internacional, assim como uma breve explanação sobre o PMCMV. Em seguida, será
apresentada a situação do município de Juiz de Fora, o qual foi escolhido por ser onde
reside o autor, o que confere maior riqueza às observações. Por fim, serão
apresentados os instrumentos, já previstos na ordem jurídica brasileira, capazes de
evitar as violações ao direito à cidade.

109

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

2. O direito à moradia e à cidade
2.1 Ordenamento jurídico brasileiro
No plano nacional, inicialmente apenas aspectos tangenciais à moradia foram
tratados, ainda assim como questão afeta ao Direito Civil, como é o caso do domicílio.
Ressalta-se também a existência do instituto da impenhorabilidade do bem de família.
Na

esfera

constitucional,

a

moradia

apenas

encontrava

tutela

enquanto

desdobramento da propriedade.
Com a ascensão do princípio da dignidade humana, o aspecto existencial da
moradia ganhou destaque. Assim, a Constituição Federal de 1988 consagrou,ao longo
do seu texto, a importância da moradia para vida humana, como no artigo 7º, que
prevê a fixação de salário mínimocapaz de atender às necessidades vitais básicas.
Originalmente, o direito à moradia não foi considerado direito fundamental
social pela CF/88.

Todavia,

isso não impediu

o reconhecimento

da sua

fundamentalidade material, dada a íntima ligação com a dignidade da pessoa humana.
Foi apenas em 2000, com a Emenda Constitucional nº 26, que a moradia foi
elencada como direito fundamental social, previsto expressamente no artigo 6º da
CF/88.
A Lei Fundamental estabeleceu, também, aspectos referentes à política
urbana, nos arts. 182 e 183.Esses dispositivos são relevantes para a questão
habitacional, pois elencam instrumentos passíveis de serem utilizados pelo Poder
Público Municipal para conter a subutilização ou inutilização de imóveis. Além disso,
consagram a usucapião.
No que tange ao direito à cidade, sua positivação se deu no Estatuto da
Cidade, veiculado pela lei 10.257/2001. Destaca-se o art. 2º, I, do referido diploma:
Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade
urbana,
mediante
as
seguintes
diretrizes
gerais:
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e
ao lazer, para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 2001).
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Assim, dessa lei que o direito à cidade alcançou a positivação expressa no
ordenamento jurídico nacional, não apenas decorrente de esforço doutrinário oude
instrumentos internacionais.

2.2 Ordem Internacional
O direito à moradia recebeu atenção também no plano internacional, como é
o caso do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que foi
ratificado pelo Brasil através do Decreto nº 591/1992. No seu artigo 11, o referido
Pacto dispõe que os Estados-parte reconheçam o direito de toda a pessoa e a sua
família um nível adequado de vida, o que inclui moradia adequada.
A Organização das Nações Unidas (ONU) fez outras contribuições à
afirmação do direito à moradia, como na Observação Geral nº 4 relativa ao direito à
habitação condigna do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Incumbe
citar o comentário 8, no qual são elencados elementos básicos a serem atendidos
quando se trata de direito à moradia: a) segurança legal da ocupação, que garanta
proteção contra expulsão, agressão e outras ameaças; b) disponibilidade de serviços,
materiais, equipamentos e infraestrutura; c) acessibilidade, que diz respeito aos custos
financeiros da habitação não serem obstáculo à satisfação de out
ras necessidades; d) habitabilidade, principalmente com relação à garantia do
saneamento básico; e) facilidade de acesso, em especial aos grupos socialmente
desfavorecidos ou com debilidades físicas; f) respeito pelo meio cultural, de forma a
garantir a expressão da identidade e diversidade culturais (OBSERVAÇÃO, 1991)
Portanto, é perceptível a crescente preocupação no que tange à moradia, que
recebe atenção tanto no âmbito internacional, com a atribuição de deveres aos
Estados, quanto no plano nacional, com a regulamentação e aimplementação de
políticas públicas.
Importante documento produzido no plano internacional, durante o Fórum
Social Mundial em 2005, é a Carta Mundial do Direito à Cidade, que prevê:
ARTIGO I. DIREITO À CIDADE
(...)
2. O Direito a Cidade é definido como o usufruto eqüitativo das
cidades dentro dos princípios de sustentabilidade, democracia e
justiça social; é um direito que confere legitimidade à ação e
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organização, baseado em seus usos e costumes, com o objetivo de
alcançar o pleno exercício do direito a um padrão de vida adequado.
O Direito à Cidade é interdependente a todos os direitos humanos
internacionalmente reconhecidos, concebidos integralmente e inclui
os direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais
Inclui também o direito a liberdade de reunião e organização, o
respeito às minorias e à pluralidade ética, racial, sexual e cultural; o
respeito aos imigrantes e a garantia da preservação e herança
histórica e cultural.
3. A cidade é um espaço coletivo culturalmente rico e diversificado
que pertence a todos os seus habitantes (CARTA, 2005).

Assim, a Carta afirma a cidade como um espaço complexo, marcado pela
diversidade cultural e funcional, o que é reiterado por Lefebvre (2008, p. 25): “a vida
urbana

pressupõe

encontros,

confrontos

das

diferenças,

conhecimentos

e

reconhecimentos recíprocos (inclusive no confronto ideológico e político) dos modos
de viver, dos ‘padrões’ que coexistem na Cidade.”

3. O Programa “Minha Casa, Minha Vida”

3.1 Criação e atribuições
A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu artigo 23, IX, que é
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a
promoção de programas de construção de moradias e a melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico.
Então, em 2009, com o contexto de crise econômica, o Governo Federal
lançou o Programa “Minha Casa, Minha Vida”, como uma das ações que visavam o
aquecimento da economia, mais especificamente do mercado imobiliário. O Programa,
que foi inicialmente elaborado através da Medida Provisória 459/2009, posteriormente
convertida na Lei 11977/2009, abrange tanto imóveis urbanos quanto habitações
rurais. No âmbito desse trabalho, será abordada apenas a atuação do PMCMV na
modalidade urbana.
O público-alvo do PMCMV eram as famílias com renda de até dez salários
mínimos, sendo o enfoque dado àquelas de até três salários, uma vez que a compra
ou construção de unidades habitacionais funciona de modo diferente: as unidades são
construídas e depois vendidas, havendo subsídio integral com isenção de seguro e
prestação de até 10% da renda, sendo o mínimo de R$50 por mês (ROLNIK et al,
2010).
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O PMCMV congrega diversos atores no seu processo de implementação,
como a Caixa Econômica Federal, as construtoras e os três entes da Federação. Com
relação aos Municípios, especificamente, há responsabilidade pela execução do
trabalho técnico e social pós-ocupação dos empreendimentos implantados, além de
poderem estabelecer critérios extras aos previstos na Lei 11977/2009, em seu artigo
3º.
Ainda sobre a Lei 11977/2009, destacam-se os incisos III e IV, do artigo 5º-A:
Art. 5º-A.Para a implantação de empreendimentos no âmbito do
PNHU,
deverão
ser
observados:
(...)
III – infraestruturabásica que inclua vias de acesso, iluminação
pública e solução de esgotamento sanitário e dedrenagem de águas
pluviais e permita ligações domiciliares de abastecimento de água e
energia elétrica; e
IV – aexistência ou compromisso do poder público local de
instalação ou de ampliação dos equipamentos eserviços relacionados
a educação, saúde, lazer e transporte público (BRASIL, 2009, grifo
nosso).

Portanto, incumbe aos Municípios o oferecimento de condições para que os
habitantes dos empreendimentos tenham moradia digna, com ampla oferta de
equipamentos urbanos e infraestrutura.

3.2 As implicações do modelo de pacote habitacional do PMCMV
O PMCMV concedeu às construtoras, de natureza privada, espaço de
atuação que gera efeitos indesejados, tendo em vista os objetivos do programa. Nesse
sentido, a implementação de uma política habitacional pautada numa lógica
empresarial traz reflexos diferenciados para a construção do espaço urbano, assim
como para a eficácia da política de habitação enquanto mecanismo de redução das
desigualdades socioespaciais (THEMIS, 2011).
Com o intuito de auferir lucro, as construtoras podem agir de duas formas,
que não se excluem: redução do custo de construção ou redução do preço da terra.
Dessa maneira, são construídas unidades de baixa qualidade, em razão dos materiais
precários utilizados. Ademais, busca-se ampliar a escala dos empreendimentos, o que
reforça o processo de periferização.
Raquel Rolnik (2009) destaca outras conseqüências na produção de
moradias para além dos limites da cidade, como: o encarecimento causado pela
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extensão das infraestruturas urbanas; o afastamento dos locais de trabalho e dos
equipamentos urbanos; e o agravamento da segregação socioespacial.
A mesma preocupação é compartilhada por Adauto Lúcio Cardoso (2016),
cujo pensamento é de que a localização dos empreendimentos fora do perímetro
urbano pode ocasionar a decadência fiscal e social dos conjuntos. Além disso, cita a
experiência chilena, a qual demonstrou que a construção de unidades habitacionais
afastadas da zona urbana contribuiu para a segregação e o isolamento social. Há,
ainda, aprofundamento da situação de vulnerabilidade e de precariedade social das
famílias, podendo culminar na dominação dos conjuntos por grupos de traficantes e de
milícias.

4. A experiência vivida pelo município de Juiz de Fora - MG
O município de Juiz de Fora, situado no estado de Minas Gerais, segundo
2

Censo de 2010 do IBGE, tem 516.247 habitantes. A previsão para 2015 era de
555.284 habitantes.
Com relação ao déficit habitacional, os dados3 de 2013 apresentados pela
Fundação João Pinheiro indicam que há o déficit habitacional urbano em Minas Gerais
de 462.965 moradias.
No município estão registrados, até abril de 2016, quinze conjuntos
habitacionais já concluídos. Os empreendimentos estão representados pelos círculos
verdes, cuja localização dos empreendimentos é apresentada no Mapa 1.
MAPA 1 - Distribuição dos empreendimentos pelo território do município.

2

Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=313670&search=minasgerais|juiz-de-fora
3
Disponível em: http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/596-notatecnica-deficit-habitacional-2013normalizadarevisada/file
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Fonte: Prefeitura de Juiz de Fora. Disponível em:
https://www.pjf.mg.gov.br/conselhos/habitacao/pmcmv/arquivos/2016/regiao_planejamento_fina
l.pdf. Dados de abr. de 2016.

É possível perceber que há uma concentração nas regiões Oeste e Norte do
município. Na visão planificada do mapa, pode-se ter a ilusão de que os
empreendimentos situados na região Oeste são próximos ao centro, todavia, deve-se
considerar o relevo de “mares de morro” do município. A zona Oeste é considerada a
parte mais alta de Juiz de Fora.
Isto posto, dado a quantidade de empreendimentos das regiões Norte e
Oeste, é importante analisa-las mais detidamente.
Na zona Oeste, são apresentados apenas três conjuntos: dois deles se
situam próximos a uma região com maior urbanização, com grande oferta de
equipamentos urbanos, conforme se pode ver nas direções nordeste e sudeste do
MAPA 2. Nas redondezas de cada um destes conjuntos, há uma Unidade de Atenção
Básica em Saúde e uma escola municipal, enquanto as praças estão mais afastadas
ainda. Importa ressaltar também que ambos os conjuntos se situam nos limites de
áreas verdes, as quais podem sofrer grande impacto causado pelas construções.
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O terceiro empreendimento, localizado mais ao sul da zona Oeste, recebeu
ainda maior isolamento, com nenhum estabelecimento de educação ou de saúde nas
proximidades. Mais uma vez, situa-se nos limites das áreas verdes.

MAPA 2 – Região oeste de Juiz de Fora.

Fonte: Prefeitura de Juiz de Fora. Disponível em:
https://www.pjf.mg.gov.br/conselhos/habitacao/pmcmv/arquivos/2016/mapa_centro_oeste.pdf.
Dados de abr. de 2016

Já na região Norte, foram construídos oito conjuntos habitacionais. Observase que há grande concentração de equipamentos urbanos na direção sul e sudeste do
MAPA 3, enquanto nas proximidades dos empreendimentos há uma escassez
evidente.
Os conjuntos foram construídos de forma muito próxima, o que implica em
uma sobrecarga dos equipamentos e da infraestrutura viária, que já estão em situação
deficitária. Por exemplo, nos quatro empreendimentos mais ao sul do mapa, percebese que há duas Unidades de Atenção Básica em Saúde, duas escolas municipais e
duas escolas estaduais, que devem atender à população dos conjuntos, bem como a
que vive nas redondezas. A mesma situação se repete no grupo de empreendimentos
situados ao centro da região, porém a oferta de equipamentos urbanos é ainda menor.
Todos esses sete empreendimentos se situam em espaços limítrofes às áreas verdes.
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O oitavo conjunto habitacional da região Norte, situado mais ao norte, de
forma isolada, tem apenas uma Unidade de Atenção Básica em Saúde, uma escola
municipal e uma escola estadual nas proximidades. Esse empreendimento se localiza
próximo a um dos bairros mais populosos da cidade e nos limites da zona urbana do
município, cuja definição é dada pela linha preta, além da qual, nas direções oeste e
norte, situa-se a zona rural de Juiz de Fora.

MAPA 3 – Região norte de Juiz de Fora.

Fonte: Prefeitura de Juiz de Fora. Disponível em:
https://www.pjf.mg.gov.br/conselhos/habitacao/pmcmv/arquivos/2016/mapa_centro_norte.pdf.
Dados de abr. de 2016.

Acerca dos conjuntos habitacionais do PMCMV em Juiz de Fora, posiciona-se
a arquiteta Letícia Zambrano:
Os empreendimentos adotam modos de produção dos grandes
conjuntos, tanto na tipologia edilícia, quanto urbana, com soluções de
projeto standardizadas, modelos de casa pronta, e o não
aproveitamento de estruturas ambientais e edilícias existentes. A
baixa densidade construída em local afastado do Centro, espalhando
os limites do raio de ocupação urbana é outro elemento antagônico
aos princípios de sustentabilidade urbana. Nestes projetos, a adoção
de energia solar em um dos conjuntos é a única estratégia voltada
para a sustentabilidade ambiental (especificamente de eco-
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eficiência). Isto os coloca longe da almejada e real sustentabilidade:
no âmbito social deveria ser promovida uma inserção social plena
com a cidade, e no ambiental, deveria haver menos impactos ao
ambiente natural do que o observado (ZAMBRANO et al., 2012).

Portanto, vislumbra-se que a forma como foi implantado no PMCMV reproduz
os problemas já observados em outras experiências no Brasil e no exterior. Ao passo
que se garante um “teto”, outros direitos fundamentais são violados, inclusive o direito
a uma moradia digna.

5. Instrumentos capazes de resolver a questão
A Constituição Federal de 1988 prevê, em seu artigo 182, § 1º, que o plano
diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e da expansão urbana,
sendo obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes.
O município de Juiz de Fora institui o plano diretor por meio da lei 9811/2000,
portanto, anterior à promulgação do Estatuto da Cidade, que ocorreu em 2001. Esse
fato explica a dificuldade da legislação municipal em lidar com os problemas
urbanísticos. O plano diretor de Juiz de Fora está passando por processo de revisão
participativa, iniciado em 2013.
Ainda assim, a legislação federal prevê instrumentos aptos para lidar com os
problemas constatados a partir da implantação do PMCMV. Com esses mecanismos,
o Poder Público pode oferecer terrenos com melhores localizações na cidade.
O primeiro instrumento são as ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social) ou
AEIS (Áreas de Especial Interesse Social), que são uma categoria de zoneamento que
permite o estabelecimento de um padrão urbanístico próprio e diferenciado para
determinadas áreas da cidade. Visam a ocupação por populações de baixa renda.
Através dos mapas disponibilizados, percebe-se que o município utiliza as AEIS, no
entanto poucos empreendimentos do PMCMV encontram-se nesses espaços.
Outros instrumentos são: Parcelamento, edificação e utilização compulsórios;
IPTU progressivo no tempo; e desapropriação com títulos da dívida pública. Assim, o
município passa a combater a especulação imobiliária, passando de indutores da
utilização do imóvel à repressão em virtude da sub ou inutilização. No primeiro
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instrumento, o Poder Público municipal obriga o proprietário de um imóvel a fazer
melhor uso da localização desse imóvel, fixando um prazo para isso acontecer. No
segundo, há uma progressão na alíquota do IPTU, enquanto não for dado um melhor
uso ao imóvel. O último desses instrumentos consiste na perda da propriedade
particular sobre um terreno urbano em favor do Município, mediante o pagamento com
títulos da dívida pública. Também é conhecida como desapropriação-sanção.
Por fim, há a possibilidade do consórcio imobiliário, que se caracteriza pela
transferência da propriedade de imóvel particular para o Município, o qual poderá usálo para promover obras de infraestrutura ou até mesmo a construção de moradias. Em
troca, o antigo proprietário pode receber algumas das unidades construídas.

6. Conclusão
A adoção do Programa “Minha Casa, Minha Vida” pelo governo federal
possibilitou a casa própria para diversas famílias que se encontravam em situação de
vulnerabilidade social, como habitar em áreas de risco ou em imóveis precários e
insalubres.
Entretanto, apesar de o objetivo do PMCMV ser louvávek, a sua implantação
não está imune a críticas. É preciso analisar sob quais circunstâncias a oferta de “um
teto para morar” é feita, para evitar que os grupos familiares não se envolvam
novamente em situações de fragilidade e de exclusão social.
No modelo de ocupação homogêneo e homogeneizante destes conjuntos
habitacionais, e na sua relação com a configuração urbana, há custos culturais que
não podem ser ignorados (ZAMBRANO et al., 2012)
O provimento da habitação de interesse social pelo Poder Público Municipal
deve estar vinculado a uma política urbana que vise a localização adequada para as
moradias destinadas à população de baixa renda, não podendo estar restrita à
provisão da unidade habitacional (CARVALHO; STEPHAN, 2016).
Em nível federal, há mecanismos já previstos na legislação, aptos a combater
o déficit habitacional. É preciso reconhecer o grande progresso representado pelo
Estatuto da Cidade ao conter a especulação imobiliária. Com isso, incumbe aos
Municípios a efetivação desses institutos e a concretização da função social da
propriedade e da cidade, através de planos diretores.
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Em Juiz de Fora, a legislação urbanística está defasada, uma vez que o seu
principal diploma normativo está ultrapassado e com revisão atrasada. Assim, o
município deixa de aplicar os instrumentos já previstos em nível federal.
Por fim, é importante ofertar moradia que cumpra os requisitos já
apresentados anteriormente, de modo que o fundamento constitucional da dignidade
da pessoa humana seja satisfeito.
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9° Encontro da ANDHEP - Direitos Humanos, Sustentabilidade, Circulação Global e
Povos Indígenas - 25 a 27/05/2016, UFES, FDV, UVV. Vitória (ES)

Grupo de Trabalho: GT04 - Políticas públicas, sustentabilidade e direitos humanos

Políticas públicas e a comunidade científica capixaba: o caso da redução de risco de
desastres contribuindo para a sustentabilidade nas comunidades vulnerabilizadas

Roberta Pereira Ferro1
Teresa Cristina da Silva Rosa2

Resumo
Através do conhecimento científico produzido, a comunidade científica possui um papel na
formulação de políticas públicas socioambientais, se revelando um ator relevante no
processo de governança ambiental global e local. Tal conhecimento, quando mapeado,
pode contribuir para a compreensão e a busca de soluções de problemas socioambientais
como é o caso daqueles que surgem com o processo de urbanização e de vulnerabilização
de comunidades urbanas. Políticas públicas na área de Redução de Riscos de Desastres
(RRD) podem ilustrar a interface do urbano com situações de risco que expõem a
população à danos bem como dificultam as suas condições de sobrevivência, colocando-as
em situação de desrespeito aos direitos humanos. O objetivo da presente comunicação é
discutir sobre a possível contribuição da comunidade científica espírito santense no
processo de formulação de políticas públicas socioambientais, tendo como exemplo a
política estadual de proteção e defesa civil. Partindo da premissa de que a RRD tem como
meta contribuir para a construção da sustentabilidade e da resiliência de comunidades,
foram mapeadas as produções dos líderes de grupos de pesquisa em instituições de ensino
e pesquisa capixabas, empregando-se palavras chaves previamente determinadas e
analisadas as publicações (trabalhos em periódicos ou em anais de congressos científicos)
quanto aos seus temas e suas áreas de estudos bem como a sua interdisciplinaridade.
1

Graduanda em Relações Internacionais (UVV-ES), bolsista de Iniciação Científica (UVV-ES) e integrante da
equipe do Núcleo de Estudos Urbanos e Socioambientais/NEUS-UVV-ES.
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Palavras chave: Políticas públicas, comunidade científica, redução de risco de desastres,
Espírito Santo

Abstract
Through the scientific knowledge produced, the scientific community has a role in the
formulation of environmental policies, revealing a major player in global environmental
governance and local process. This knowledge, when mapped, can contribute to the
understanding and the research for environmental solutions to problems such as those that
comes with the process of urbanization and increasing vulnerability of urban communities.
Public policies in the area of Disaster Risk Reduction (DRR) can illustrate the urban interface
with risk situations that expose people to harm and hinder their living conditions, placing
them in situations of human rights abuses. The purpose of this communication is to discuss
the possible contribution of the scientific community of Espírito Santo in the formulation of
environmental policies, taking as an example the state policy of protection and civil defense.
Assuming that the DRR aims to contribute to building sustainability and resilience of
communities, the productions of the research group leaders were mapped in educational
institutions and “capixabas” research, using keywords previously determined and analyzed
publications (papers in journals or at scientific conference proceedings) and its subjects and
their fields of study and their interdisciplinarity.
Key words: Public policies, scientific community, disaster risk reduction, Espírito Santo

INTRODUÇÃO
O conhecimento científico produzido através da comunidade científica é um meio de
legitimar problemas e de possíveis soluções. Com isso, pode servir, também, como apoio
ou consulta na de compreensão e solução das questões socioambientais tais como as
problemáticas que surgem com o processo de urbanização nas cidades, principalmente, em
áreas periféricas. A urbanização traz consigo a vulnerabilização de comunidades, o que
coloca as suas populações em situação de risco uma vez que suas vidas se veem tendo
pouco ou nenhum acesso às condições básicas de sobrevivência. O que remete a questão
da vulnerabilização de comunidades ao patamar dos direitos humanos (Sachs, 2003). Uma
das formas dessas comunidades vulnerabilizadas terem a sua sobrevivência comprometida
é quando ocorrem desastres que podem impactá-las. O cenário de desastres tem se
2
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tornado cada vez mais público, inclusive em nível mundial, quando relacionado,
principalmente, à mudanças climáticas. No entanto, compreende-se que não se reduz à isso
nos dias de hoje. Pressupõe-se que as mudanças climáticas são um fenômeno que desvela
aquelas situações de risco ou vulnerabilidades em que vivem as populações em geral. Isso
se torna mais evidente com populações vivendo em áreas de desenvolvimento periférico
como é o caso do estado do Espírito Santo. Em função de desastres ocorridos no estado,
em 2012, o estado do Espírito Santo aprovou a sua política de redução de risco de
Desastres a qual visa “ ...delinear ações de prevenção, preparação resposta na
minimização dos efeitos desastrosos...” (PEPDEC-ES, p. 5, 2012) advindos dos impactos
de fenômenos meteorológicos em comunidades vulnerabilizadas.
Nesse contexto, políticas públicas para Redução de Risco de Desastres podem ilustrar a
interface do urbano com situações de risco que expõe a população à danos bem como
podem ser objeto de estudo para se compreender o processo de possível contribuição da
comunidade científica, através do seu conhecimento produzido, para a formulação e
implantação dessas políticas públicas.
Com relação a comunidade cientifica, o Estado do Espirito Santo possui uma com um papel
que pode ter destaque no cenário local ou regional das políticas públicas socioambientais.
Em 2014, o CNPq registrou 642 grupos de pesquisa do estado registrados na sua base de
grupos de pesquisa, representando 1,8 % do total de grupos de pesquisa registrados no
Brasil (CNPq, 2014). O número de grupos de pesquisa pode ser considerado pequeno se
comparado ao número total do Brasil (3.424 em 2014). Contudo, pode ser considerado
significante para um Estado possuidor de características ainda periféricas ao se considerar
as realidades da ciência, tecnologia e inovação dos outros estados da Região Sudeste onde
ele se insere. Cabe lembrar que a Região Sudeste abriga algumas das maiores instituições
de ensino superior do país (As melhores..., acesso em 28 abr. 2016), com centros
tradicionais de pesquisa como é o caso da Universidade de São Paulo, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais. Além disso, o Espírito Santo possui apenas duas universidades, uma
federal (UFES) e outra particular (UVV-ES), essa última tendo apenas 4 anos. Assim,
partimos da hipótese que a existência dessa comunidade científica pode ter um papel ou
impacto mais relevante em nível local em função das características periféricas do estado.
Considerando esse contexto, onde se associaria a comunidade científica e o processo de
formulação de políticas públicas, a presente comunicação visa discutir a possível
contribuição da comunidade científica espírito santense no processo de formulação de
políticas públicas socioambientais como é o caso da política de RRD. Parte-se da premissa
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de que a RRD pode contribuir para a construção da sustentabilidade e da resiliência de
comunidades, tomando como exemplo, então, a Política Estadual de Proteção e Defesa
Civil do Espírito Santo (PEPDEC-ES, 2012). Além disso, parte-se do pressuposto de que a
comunidade científica estaria produzindo conhecimento sobre o estado que poderia ser
acessado quando do processo de formulação da política em questão. Nesse sentido, foram
mapeadas as produções dos líderes de grupos de pesquisa em instituições de ensino e
pesquisa capixabas até o ano de 2014, empregando-se palavras chaves previamente
determinadas (risco, desastres, redução de risco, redução de desastres e vulnerabilidade) e
analisados a autoria dos artigos publicados em periódicos e os trabalhos completos
publicados em anais de congressos científicos. Procurou-se identificar os temas das
publicações analisadas, suas áreas de estudos com o fim de poder veiricar se essa
produção tem um potencial de caráter interdisciplinar à partir das áreas de formação dos
seus autores .
Resiliência e sustentabilidade são conceitos que compõem agendas internacionais e
nacionais da RRD no sentido de poderem contribuir para a mitigação e adaptação das
comunidades aos impactos de eventos meteorológicos. Assim, essa parte visa discutir
sobre a contribuição da RRD no processo de construção da sustentabilidade e da resiliência
tal como previsto no Marco de Sendai (2015).
No documento final da ONU, conhecido como Marco de Sendai (2015), a Redução de Risco
de Desastres é compreendida como um fator que pode fortalecer a resiliência ao efetivar a
segurança das populações e ao proteger a saúde, ecossistema e cultura das pessoas,
((SENDAI, p. 10. 2015) O conceito de resiliência aparece a partir das ciências exatas (mais
especificamente, na Física) buscando entender a capacidade que dado material tem de ser
alterado sem sofrer nenhuma modificação aparente e voltar ao seu estado natural
(TABOADA et. al, 2006). Em seguida, esse termo passa a ser usado pelas ciências
naturais, mais especificamente, na Ecologia, migrando para as ciências humanas no
contexto de pessoas afetadas por diversos fatores impactantes.
Nesse sentido, assumindo o que é colocado no documento de Sendai, a RRD poderia
contribuir para que as comunidades sejam capazes de se adaptar aos possíveis impactos
negativos

provocados

socioambientais.

As

por

eventos

comunidades

climáticos

resilientes

desvelando

teriam,

assim,

as

vulnerabilidades

capacidade

de

se

reorganizarem depois de um impacto, principalmente, por se tornarem empoderadas no
sentido de saberem responder, prontamente, ao desastre.
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I. CIÊNCIA, INTERDISCIPLINARIDADE, POLÍTICAS PÚBLICAS DE RRD
Essa parte visa discutir, inicialmente, a comunidade cientifica como um ator do processo de
formulação de políticas públicas bem como da governança na medida em que o
conhecimento por ela produzido pode ser acionado pelos outros atores ou pode ser por ela
mesma utilizado justificando argumentos trazidos pela arena política ou social. Em seguida,
será discutido a noção de interdisciplinaridade do conhecimento cientifico como sendo uma
característica requerida de conhecimentos socioambientais que pretendam subsidiar o
processo de formulação de políticas públicas concernente à temáticas complexas como é o
caso da RRD. E, por fim, será revista a noção de vulnerabilidade socioambiental no âmbito
da RRD.
Com relação a comunidade científica como ator, compreende-se que ele não é o único ator
nessa arena, mas um dos atores que pode contribuir para o processo de negociação sobre
questões socioambientais. De maneira cada vez mais recorrente, a mobilização do
conhecimento cientifico é citada em documentos finais de reuniões internacionais como é o
caso do Marco de Sendai3. Isso pode mostrar o quanto as ciências, em geral, são vistas
como um elemento a contribuir para o posicionamento dos outros atores nas diversas
instâncias da governança. A sua contribuição pode ser vista por vários vieses, porém, nessa
comunicação, iremos priorizar como a comunidade científica pode acrescentar para a
compreensão da realidade que contextualiza a governança ou a formulação de políticas
públicas. Portanto, buscar compreender o papel da comunidade científica como ator da
governança e justifica, sendo tema bastante atual, principalmente, no âmbito internacional
visto que vários fóruns têm mostrado para a o mundo essa contribuição. Tal é o caso, por
exemplo, do IPCC e seus relatórios, resultado de compilações e análises de trabalhos
científicos publicados no mundo todo sobre questões relativas a temática mais abrangente
que é a das mudanças climáticas. A participação da comunidade científica no processo de
formulação de políticas públicas é objeto de estudo recente no país (Carneiro et al, 2015).
Ainda, a comunidade científica e o conhecimento produzido por ela não têm o espaço que
poderia ter visto que os documentos finais de reuniões onusianas têm chamado tal ator para
assumir seu papel. Tal como é o caso da RRD em se tratando de áreas
socioambientalmente vulnerabilizadas. Essas últimas políticas públicas procuram, de

3

À título de exemplo, entre 19 e 20 de Maio de 2016, ocorrerá o Seminário Internacional de Defesa
Civil - O Papel da Ciència e Tecnologia na Redução de Risco de Desastres ( Florianópolis, SC )
quando serão debatidas as experiências e os resultados das pesquisas e trabalhos conduzidos nessa área tema.
http://eventos.udesc.br/ocs/index.php/SIDC/conferencia Acredita-se, assim, que, à partir do compartilhamento
de conhecimentos, oderão ser criadas oportunidades de se encontrar soluções práticas para dificuldades comuns
à realização de pesquisas e investigações de melhoria da qualificação dos participantes e de promoção à
sensibilização do público para o tema.
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alguma forma, contribuir para que as comunidades tenham acesso à condições básicas de
vida mais dignas preferencialmente, num sentido mais ecologicamente sustentável. Isso
pode ser exemplificado na política estadual de proteção e defesa civil do Espirito Santo.
A noção de interdisciplinaridade nas questões ambientais e, em especial, na redução de
riscos de desastres é muito importante por serem essas questões complexas. Pressupõese, aqui, que tais temas são multidimensionais. Isso significa assumir que a realidade não é
disciplinar como tem sido tratada no âmbito da ciência moderna, porém ela é
multidimensional. Isto é, para a sua compreensão, é necessário acionar conhecimentos de
várias áreas. Cabe esclarecer que tais conhecimentos podem ter um caráter científico ou
não, o que traz para esse contexto não só o método científico de produção de
conhecimentos sobre a realidade, mas admite que esse método não é o único existente
para a produção de tais conhecimentos, sendo apenas um deles. Os conhecimentos
tradicionais são também possíveis de serem acionados para justificar posicionamentos
políticos. No entanto, admite-se que o conhecimento científico ele se torna hegemônico na
Modernidade. Em resumo, quando as populações são atingidas e prejudicadas devido aos
fenômenos nomeados como sendo naturais, existem vários campos do conhecimento
envolvidos nessas problemáticas contemporâneas, como as ciências sociais. Tanto que, em
2013, a UNESCO publicou um relatório mundial onde fazia apelo a inseparabilidade dos
sistemas e problemas ambientais e .Entende-se aqui, o conceito de interdisciplinaridade
como uma intensidade de trocas entre especialistas e a integração de disciplinas
(JAPIASSU, 1976, P.74). Essa interdisciplinaridade é fundamental para o entendimento de
questões complexas, como o caso da questão ambiental, da RRD, da pobreza e dos
direitos humanos, pois pode trabalhar de forma mais ampla e eficaz o caráter complexo
dessas temáticas. Essas temáticas podem ser consideradas complexas, pois envolvem não
apenas uma área do conhecimento, mas várias como as ciências biológicas, as exatas e as
humanas. Ou seja, a compreensão das mesma requer um conhecimento que privilegie as
interconectividades existentes entre esses campos do conhecimento. Esse é o caráter do
conhecimento interdisciplinar que
[...] surge como propósito de reorientar a formação profissional através de
um pensamento capaz de apreender a unidade da realidade para
solucionar os complexos problemas gerados pela racionalidade social,
econômica e tecnológica dominante (LEFF, 2001, p. 180).

Na citação acima, fica claro, ainda, que tais questões complexas na Contemporaneidade
são o resultado de uma dada racionalidade, a econômica e a da tecnociência, trazida pela
expansão mundial da noção de desenvolvimento capitalista (Sachs, 2000).
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Contudo, essa interdisciplinaridade pode ter dificuldades quanto a sua aplicação na
produção científica, uma vez que envolve diferentes atores e sistemas bem como
especialistas de diferentes áreas do conhecimento. Daí, que Leff (2001) chama atenção
para a formação profissional. Dessa forma, trabalhar articulando áreas distintas pode
significar que os atores envolvidos precisem se esforçar para trabalhar em conjunto. A
dificuldade de articulação desses atores se torna ainda mais difícil quando entendemos que
a produção acadêmica se dá em um ambiente universitário ainda muito disciplinar, o que
impede que se tenha um foco para desvelar as interconectividades existentes na realidade
complexa.
Transpondo para o caso da RRD enquanto tema complexo, pode-se citar SEDA (2013,
P.16) quando ele ressalta, com relação ás mudanças climáticas, a relevância da
interdisciplinaridade na formulação de políticas públicas socioambientais. Para ele a
interdisciplinaridade cria, de certa forma, uma rede para integrar a comunidade científica
para que haja uma troca de conhecimentos. Essa noção de rede pode ser baseada na ideia
de comunidade epistêmica abordada por Haas (1992) ao associar os cientistas e o
conhecimento científico ao processo de tomada de decisões que acontece no sistema
internacional. Uma vez que a comunidade científica produz, reproduz e explica fatos, ela
parce ser capaz de contribuir para a formulação de políticas públicas tanto na esfera local
quanto na regional bem como na esfera internacional. Portanto, ela pode ser considerada
como um novo ator internacional capaz de influenciar diretamente no processo de tomada
de decisões. Essa participação da comunidade científica enquanto ator pode acontecer
através do processo de governança, uma vez que a governança permite que diferentes
atores participem do processo de formulação de políticas públicas. Tal noção de
governança nos remete a reflexão de Camargo (2003). Como sugere a autora “A
impossibilidade de dar respostas aos graves problemas sociais [...] é apenas a constatação
de que não podemos mais contar com o modelo auto-suficiente do Estado de Bem-Estar”
(2003, p. 309). Neste trecho, a autora trata de um novo meio de se fazer política e tomar
decisões de forma que considere atores diversos para que as demandas da sociedade
sejam atendidas de forma mais eficaz. Assim, a noção de governança surge em um
contexto de insuficiência do fazer política tradicional e implicando, de um lado, em uma
descentralização e, de outro, na valorização de outros atores sociais como as ONG’s,
movimentos sociais, pequenas empresas e a comunidade científica. Portanto, a
governança,
Refere-se a atividades apoiadas em objetivos comuns e partilhados, que
abrangem tanto as instituições governamentais quanto mecanismos
informais, de caráter não-governamental, mas que só funcionam se forem
aceitos pela maioria ou, mais precisamente, pelos principais atores de um
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determinado processo. Em outras palavras, governança é um fenômeno
mais amplo do que governo (CAMARGO, 2003, p. 307).

Podemos afirmar que vulnerabilidade é o quão suscetível à um perigo ou dano o ser
humanos está (ESTEVES apud BRAGA; OLIVEIRA; GIVISIEZ, 2006). Dessa forma, vários
fatores podem levar o ser humano à uma situação de vulnerabilidade, como a falta de
acesso a uma moradia segura, interferências ambientais, a sua capacidade de conseguir
emprego e se preparar para um trabalho, o acesso à educação, doenças, marginalização
social, etc. Portanto, as comunidades que habitam áreas periféricas e marginalizadas pelo
processo de urbanização espacialmente desigual podem ser consideradas vulneráveis ou
vulnerabilizadas.
No caso da Redução de Risco de Desastres, destacamos que as comunidades quão mais
socialmente vulneráveis as comunidades são, mais elas estarão suscetíveis ao risco de
desastres. Precisamos, portanto, entender o que é uma comunidade vulnerável.
A vulnerabilidade pode se dar tanto na esfera econômica como na esfera geográfica ou
social. Assim, a vulnerabilidade é um conceito amplo que pode se dar pela baixa renda,
pelo não acesso a uma habitação digna, por falta de informação, falta de saneamento e
falta de acesso à escolaridade e trabalho entre outros fatores. Uma comunidade está mais
vulnerável à partir da escassez dos recursos necessários para a sua sobrevivência e
integridade. Logo, podemos concluir que o estado de vulnerabilidade configura em si uma
violação de direitos humanos (Sachs, 2003).
O que parece denotar em discussões sobre essa temática é que uma das maneiras viáveis
de mitigar a vulnerabilidade é através do recurso ao princípio de sustentabilidade. Segundo
Nascimento (2012), além da noção de sustentabilidade que passa a considerar como
princípio fundamental a finitude dos recursos naturais e sua gradativa e perigosa depleção,
podemos considerar, também, que a sustentabilidade
surge como uma resposta à fratura da razão modernizadora e como uma
condição para construir uma nova racionalidade produtiva, fundada no
potencial ecológico e em novos sentidos de civilização à partir da
diversidade cultural do gênero humano.(LEFF, 2001, p. 31)
Essa noção traz embutida a ideia de ruptura da racionalidade econômica capitalista
presente na globalização modernizadora em favor

de uma nova racionalidade

ambientalmente focada na dimensão ecológica da realidade (Leff, 2006). É nesse sentido
que a sustentabilidade poderá ser colocada em prática nas ações de RRD visando o
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aumento da resiliência das comunidades frente à eventos impactantes visto que a
resiliência pode ser compreendida como sendo a
capacidade de recuperação e reprodução dos ecossistemas (resiliência) em
face de agressões antrópicas (uso abusivo dos recursos naturais,
desflorestamento, fogo etc.) ou naturais (terremoto, tsunami, fogo etc.)”
Nascimento (2012, p. X).

No caso de comunidades com a falta de uma infraestrutura sustentável e de umo acesso às
condições básicas de moradia e saneamento, por exemplo, o respeito ao princípio da
sustentabilidade significa fornecer à essas populações uma infraestrutura socialmente justa
além de proteger e preservar o meio ambiente de modo a garantir que, independente dos
fenômenos naturais e sociais que podem ter menor impacto na vida dessas pessoas, uma
vida mais humana, digna, justa socialmente e ecologicamente. Isso está previsto no artigo
3° da Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH) quando ressalta que “Todo
indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. ”

II.

PEPDEC (2014) E A COMUNIDADE CIENTÍFICA CAPIXABA

Essa parte é composta por duas subdivisões, onde a primeira faz uma breve caracterização
da PEPDEC (2012) e a segunda visa apresentar os resultados preliminares sobre a
comunidade científica capixaba através dos grupos de pesquisa mapeados com relação às
seguintes palavras chaves: risco, desastres, redução de risco, redução de desastres e
vulnerabilidade. Com isso, procura-se verificar a potencialidade dessa comunidade para a
contribuição no processo de formulação de políticas públicas socioambientais.
2.1. A PEPDEC-ES e o contexto nacional
O contexto nacional para a criação de uma política pública específica para desastres teve
certa urgência quando, em 2011, ocorreu o que ficou conhecido como “megadesastre” da
Região Serrana do Rio de Janeiro, foi o maior desastre, até então, registrado no Brasil ao
se considerar o número de perdas de vida humana. Em janeiro daquele ano, Teresópolis,
Nova Friburgo, Petrópolis e Sumidouro – municípios da Região Serrana do Rio de Janeiro sofreram perdas irreparáveis ao passar por deslizamentos de massa e escorregamentos em
encostas seguidos por enxurradas (REFERENCIA – Brasil, 2012). Segundo o Anuário
Brasileiro de Desastres de 2011, mais de 45.000 pessoas ficaram desalojadas e
desabrigadas, e 912 pessoas morreram.
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A PNPDC serviu de base para a criação de políticas semelhantes em todo o Brasil. No
Espírito Santo, a Política para a Redução de Risco de Desastres chama-se “Plano Estadual
de Proteção e Defesa civil” (PEPDEC) e foi instituída pelo Decreto Estadual nº 3.140-R, de
30 de outubro de 2012. Ela busca delinear as ações de prevenção ao risco, preparação e
resposta para a minimização dos efeitos do desastre, preservar o moral da população e
restabelecer a normalidade social baseada em ações de prevenção preparação e resposta
(PEPDEC, 2012/2014).
Para a PEPDEC, são considerados desastres enxurradas, estiagens, vendavais, chuva de
granizo, deslizamentos e erosões marinhas, pois esses acontecimentos podem colocar em
risco a vida humana. No documento que institui essa política, busca-se, portanto, estudar,
mapear e compreender o risco e o impacto desses acontecimentos na vida dos capixabas.
Esses procedimentos se viram necessários uma vez que os dados dos impactos causados
pelos desastres puderam ser considerados preocupantes, principalmente, por conta de um
crescimento contínuo do número de mortes. Tal taxa veio se agravar em 2013 com as
chuvas intensas no mês de dezembro (Gráfico 1).

Gráfico 1: Número de pessoas mortas em desastres no Espírito Santo – 2000 a 2013
Fonte: CEPDEC/ES

A atuação dessa política pública é direcionada, portanto, para as comunidades mais
socialmente vulnerabilizadas, uma vez que as áreas mais afetadas pelos desastres são as
áreas em que se têm baixa condições de moradia, ocupando áreas de preservação
permanente, áreas marginalizadas pelas poíticas sociais e com pouca infraestrutura, tal
como o saneamento básico. E para que essas comunidades sejam menos afetadas essa
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política cria uma estrutura capaz de atender de forma mais rápida e eficaz inserindo
princípios onusianos contidos no Marco de Hyogo (2015) de gestão do risco. Ela pretende
gerenciar de forma específica cada tipo de desastre, como o caso das questões hídricas
(enchentes e inundações) onde procura-se observar a probabilidade de chuva forte,
identificar as consequências do desastre, a retirar a da população do local vulnerável para
um local seguro, etc.

2.2. A comunidade capixaba: potencial para a produção de conhecimento interdisciplinar?
Essa parte vai apresentar os resultados preliminares sobre a produção da comunidade
científica capixaba sobre a questão da RRD com base no mapeamento feito de acordo com
os procedimentos metodológicos já explicitados anteriormente quando se empregou as
seguintes palavras chave para a busca: risco, desastres, redução de risco, redução de
desastres e vulnerabilidade. À partir de tal levantamento, procurou-se verificar a
potencialidade dessa comunidade em contribuir no processo de formulação de políticas
públicas socioambientais através dos conhecimentos produzidos em dois tipos de
publicações: trabalhos completos em anais de congresso e artigos em periódicos.
Acredita-se que tal contribuição poderá ser mais efetiva com conhecimentos que
apresentam um caráter interdisciplinar visto que a temática central de interesse para esse
estudo

tem

uma

natureza

complexa,

lidando,

portanto,

com

a

noção

de

multidimensionalidade da realidade. Enfim, parte-se da hipótese de que o conhecimento
mapeado possa apresentar, de alguma forma, características de interdisciplinaridade.
Nesse momento, o que vai ser visto é a natureza dos líderes e vice-líderes dos grupos de
pesquisa identificados bem como se a produção mapeada até 2014 apresenta uma
diversidade de seus autores quanto a sua formação ou atuação em diversas áreas do
conhecimento.
Foram identificados 15 grupos de pesquisa atuando em instituições capixabas e com
interesse nas temáticas delimitadas previamente para o mapeamento. Desses 15 grupos, 3
grupos possuem líderes e vice-líderes com a mesma graduação (sociologia, Geociências e
Direito) e 5 grupos onde eles possuem graduações em áreas diferentes. Quanto aos demais
grupos, ou não se sabe por falta de informações no currículo lattes ou possui apenas o líder
registrado. É interessante chamar atenção para o fato de que 4 grupos identificados nesse
estudo aparecem, também, no mapeamento feito, em 2015, pela Rede de Pesquisadores
em Redução de Risco de Desastres – Brasil (TABELA 1).

11
132

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

Grupos de pesquisa capixaba que se encontram no mapeamento
da Rede de Pesquisadores em RRD - BRASIL (2015) por palavra
chave
Palavra chave

Risco

Grupo
NEUS: Núcleo de Estudos
Urbanos e Socioambientais UVV
Ciência Florestal - UFES

Laboratório de Topografia,
Cartografia e Geomática
Aplicada - UFES
Desastres
NEUS: Núcleo de Estudos
Urbanos e Socioambientais UVV
NEUS: Núcleo de Estudos
Urbanos e Socioambientais UVV
Redução de Risco
Laboratório de Topografia,
Cartografia e Geomática
Aplicada - UFES
NEUS: Núcleo de Estudos
Redução de Desastres Urbanos e Socioambientais UVV
Sedimentação,
Vulnerabilidade
geomorfologia, uso e
ocupação costeira - UFES

Líder
Teresa Cristina da
Silva
José Tarcísio da
Silva Oliveira
Rodolfo Moreira de
Castro Junior
Teresa Cristina da
Silva
Teresa Cristina da
Silva
Rodolfo Moreira de
Castro Junior
Teresa Cristina da
Silva
Jacqueline Albino

TABELA 1 - Grupos de pesquisa capixaba mapeados nesse estudo e na
Rede de Pesquisadores em RRD (2015). FONTE: autores (2016)

Quando os grupos possuem líderes e vice-líderes com graduações e doutorado em áreas
de conhecimento diferentes, isso pode ser considerado como um indicativo de que a
produção científica poderá ter um cunho interdisciplinar. Dessa forma, existirá um potencial
para que o conhecimento possa contribuir de forma mais efetiva para políticas públicas
tratando de temas complexos como é o caso da RRD. Compreende-se, aqui, que é dessa
forma que a comunidade científica poderá assumir o seu papel de ator no processo de
formulação e implantação de políticas públicas sobre essa temática.
Daqueles 15 grupos mapeados, somente 3 grupos apresentam artigos que versam sobre a
temática de RRD (Núcleo de Estudos Urbanos e Socioambientais/UVV-ES; Sedimentação,
geomorfologia, uso e ocupação costeira - UFES e o Laboratório de Topografia, Cartografia
e Geomática Aplicada – UFES), um sobre vulnerabilidade no Haiti, vulnerabilidade de uma
vila costeira no ES e outro sobre o plano de RRD dos municípios de Vitória e de Aracruz.
Outro 3 grupos têm publicações quem foge ao tema da RRD, assim distribuídas: 1 é da
área de Geociências, com publicação sobre pedologia na reserva de Sooretama; 1 do
serviço social, com a noção de risco está ligada à violência; e 1 da medicina sobre fatores
de risco cardiovascular. Assim, daqueles 3 grupos com publicação até 2014, somente dois
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têm produção voltada para o Espírito Santo e que teriam potencial de atuação como atores
a serem acionados durante o processo de formulação de políticas públicas;

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo da presente comunicação foi o de verificar sobre a possível contribuição da
comunidade científica espírito santense no processo de formulação de políticas públicas
socioambientais, tendo como exemplo a política estadual de proteção e defesa civil.
Para compreender os temas, áreas de estudo e interdisciplinaridade da comunidade
científica capixaba, foi mapeado através do portal do Cnpq os grupos de pesquisa das
instituições de ensino do Espírito Santo e as produções científicas dos líderes desses
grupos. Para esse mapeamento foram utilizadas as palavras-chave (Risco, desastres,
redução de risco, Redução de desastres e vulnerabilidade) e analisou-se as publicações
desses líderes.
Com base nos dados levantados e os procedimentos metodológicos empregados, podem
ser ressaltados os seguintes resultados: existe um pequeno interesse da comunidade
capixaba em RRD até o ano limite do mapeamento; os grupos identificados apresentam um
baixo interesse de associação com pares de áreas de conhecimento diferentes – somente
1/3 do que foi identificado; quanto a produção, os grupos de áreas de Geociências parecem
tender a uma produção mais voltada para a RRD no estado ao passo que o único com
trabalho em RRD da área de Ciências Humanas e Sociais, apresenta uma publicação sobre
a RRD no exterior.
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