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APRESENTAÇÃO
Neste início de século XXI, já não nos parecem surpreendentes os chamados
desastres ambientais - entre os recentes, o ocorrido em 2015, em Mariana, Minas Gerais-,
tampouco o aumento exponencial das emissões globais, o comprometimento da
diversidade biológica ou outras evidências dos efeitos dos modelos de industrialização
vigentes.
Neste contexto, aprofunda-se o questionamento desses modelos hegemônicos de
desenvolvimento, de urbanização, de bem estar e de qualidade de vida, evidenciando-se
novos consensos, dissensos ou, ainda, diversos sentidos e práticas de relação com a
natureza.
Ao mito da natureza pura, paraíso idílico ou ameaçador, imbricam-se outros,
refundados ou descobertos: o homem predatório, a natureza como mero recurso, a
natureza como recurso reprodutível pela tecnologia, o crescimento zero, a mitigação e a
compensação ambientais, a separação entre cidade e campo, a negação do urbano, etc.
Entre os direitos em ampliação e conquista, porém, adianta-se o primordial, por isso
mesmo inegável e cuja força de afirmação a nós nos empurra a reorganizações várias, se
planetárias, também transescalares: o direito à vida.
Em sua quinta edição, comemorativa dos 70 anos do Curso de Serviço Social
(campus Coração Eucarístico), dos 25 anos do Curso de Arquitetura e Urbanismo, dos 20
anos dos Cursos de Relações Internacionais e Serviço Social (campus Contagem) e dos 14
anos do Curso de Ciências Sociais, o Simpósio do Instituto de Ciências Sociais da PUC
Minas toma como tema central o meio ambiente e o direito à vida, considerando que às
suas abrangência e complexidade deve corresponder uma abordagem multidisciplinar e
diversa, capaz de colocar ao mesmo tempo em xeque, em diálogo e em transformação o
que historicamente tem preocupado esses campos disciplinares.

GRUPOS DE TRABALHO
1. Processos de ocupação territorial
O processo da ocupação humana do planeta, no bojo de relações políticas e
econômicas globalizadas, comandadas por interesses corporativos e pela busca do ganho
econômico na própria produção do espaço da vida cotidiana, vem sendo marcado por
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grandes disparidades sociais e econômicas e acentuada dilapidação do meio ambiente
físico, impactando diversas áreas da vida das populações ao redor do mundo e, também,
do Brasil. Em muitos casos, tal ocupação acelera processos de destruição do patrimônio
cultural e não garante acesso a terra e condições de habitabilidade nos assentamentos
humanos, resultando em exclusão social, degradação das condições de vida e problemas
ambientais.
De modo a contribuir para um melhor entendimento das relações entre processos
de ocupação do território e meio ambiente físico, das consequências advindas dessas
relações nos modos de vida dos indivíduos e das tentativas de solucionar tais problemas,
as discussões deste eixo envolvem, entre outras, as seguintes questões:
1.1 Modos de urbanização e vida cotidiana;
1.2 Mobilidade urbana e impactos ambientais;
1.3 Meio ambiente, história, memória e patrimônio;
1.4 Movimentos sociais e meio ambiente urbano: atores individuais e coletivos e
seus modos de ação
1.5 Práticas habitacionais e relação com os recursos naturais;
1.6 Questões fundiárias, direito à moradia e meio ambiente.

2. Relações Globais e políticas ambientais
Com a globalização, entendida como aumento da interdependência entre as
nações, e a manutenção de modelos produtivos e econômicos pouco, ou nada
sustentáveis, o debate sobre o tema do meio ambiente tem pautado fortemente as
agendas nas esferas doméstica e internacional nas últimas décadas. As evidências sobre
os impactos sociais e ambientais negativos dos modelos de crescimento econômico são
cada vez mais consistentes, e apesar da ausência de consenso sobre a sua exata
dimensão, observa-se que ocorrem mais fortemente nos países em desenvolvimento e
sobre grupos sociais vulneráveis. São dificultadores para a elaboração e a implementação,
em escala global, de ações efetivas para a gestão da degradação do meio ambiente e dos
seus efeitos: a complexidade da temática; as desigualdades econômicas, sociais e
culturais existentes, tanto dentro dos Estados, quanto entre as nações; os interesses
privados das grandes organizações; as alianças e arranjos políticos entre os Estados;
etc. Para este grupo de trabalho serão bem-vindas propostas de comunicação sobre
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atividades de pesquisas ou de extensão, em andamento ou concluídas, que dialoguem
sobre as seguintes subtemáticas:
2.1. Políticas globais e locais de gestão dos recursos naturais;
2.2. Meio ambiente e movimentos sociais locais e transnacionais;
2.3. Mudanças climáticas e responsabilidades políticas;
2.4. Marcos legais e institucionais das políticas ambientais nacionais e
internacionais;
2.5. Gestão internacional de resíduos e os impactos ambientais e sociais locais;
2.6. Impactos das políticas nacionais e internacionais de securitização na questão
ambiental;
2.7. Mecanismos de fiscalização, financiamento e compensação financeira para a
implementação de práticas ambientalmente sustentáveis.

3. Os sentidos do desenvolvimento e o meio ambiente
As atividades econômicas e o desenvolvimento são dependentes, sobretudo, de
três recursos: ar, água e solo. Tão dependentes que a preservação desses recursos é
primordial para o futuro de qualquer forma de vida no planeta. O debate que se coloca é
pensar a possibilidade de articular adequadamente a atividade econômica com a
preservação ambiental.
Muito embora o conceito de desenvolvimento sustentável não tenha um
significado consensual entre os estudiosos, a noção de sustentabilidade é fundamental
para se compreender as políticas ambientais que têm como um de seus objetivos
estabelecer estratégias que permitam às sociedades gerir sua economia e atender às
necessidades de sua população, mantendo as condições que propiciem preservar o meio
ambiente ou recupera-lo em casos de degradação.
Nesta área temática serão bem vindos trabalhos que se proponham a pensar a
problemática articulação entre economia e meio ambiente: considerando que a atividade
econômica é condição sine qua non da sobrevivência humana, o desafio que se apresenta
para as nossas sociedades neste Século é exatamente considerar o provimento das
necessidades de uma crescente população, com os recursos disponíveis e as condições
ambientais próprias do Planeta Terra.
3.1. Crescimento econômico, impactos ambientais e desenvolvimento humano;
3.2. Modelos de desenvolvimento, papéis do Estado e do mercado;;
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3.3. Comunidades tradicionais, desenvolvimento e relações com o meio ambiente;
3.4. Movimentos sociais vinculados ao tema (desenvolvimento e meio ambiente);
3.5. Inter-relações entre degradação ambiental e fluxos populacionais;
3.6. Políticas ambientais: desafios, tensões, conflitos, avanços.

4. Direitos sociais e meio ambiente
Noções de desenvolvimento e sustentabilidade apresentam-se no discurso
internacional como componentes essenciais da mesma ética do universalismo do direito à
vida. Contrariamente, convivemos com elevados custos humanos do ajustamento
econômico, historicamente demonstrados, em especial nos países em desenvolvimento,
resultantes de padrões de gerenciamento de políticas sociais adotados como meios
estratégicos para a acumulação capitalista. Nessa perspectiva, valoriza-se o debate sobre
a inter-relação entre direitos sociais no espaço urbano, trabalho, saúde e educação com
questões atinentes ao meio ambiente. A proposta desta seção é promover a discussão de
trabalhos que incluam os seguintes tópicos:
4.1 Direitos sociais no espaço urbano;
4.2 Relações de trabalho e meio ambiente;
4.3 Inter-relações de saúde e meio ambiente;
4.4 Os sentidos da educação e o meio ambiente;

5. Contra narrativas: metodologias de ensino, pesquisa e extensão
Dentre os desafios da formação acadêmica estão a articulação das dimensões
ensino-pesquisa -extensão e a integração de uma relação dialógica entre os diversos
saberes. Esta sessão tem como objetivo abordar esses desafios da formação acadêmica,
promovendo um amplo diálogo entre os mais distintos campos disciplinares tendo como
ensejo o tema meio ambiente e direito à vida.
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APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE SUSTENTABILIDADE NA
CIDADE: EXERCÍCIO ANALÍTICO NO BAIRRO DO COMERCIO
Karla Eugênia de Souza Andrade1

RESUMO
Atualmente metade da população mundial é urbana e a previsão é que em 2025 este
número cresça para 80%. As cidades ocupam 2,5% da superfície do planeta e consomem
75% dos seus recursos. A produção do espaço urbano desde a revolução industrial tem
sido gerada com a lógica do capital, estimula-se o consumo predatório, gastos excessivos
de eletricidade, petróleo, mobilidade, espaços internos e bens materiais. Somam-se a
estes o uso indevido dos recursos naturais e o lançamento de resíduos nos diversos
receptores: atmosfera, águas superficiais e subterrâneas, gerando poluição ambiental e
esgotamento dos recursos. Vivemos atualmente mudanças climáticas provocadas pelos
gases de efeito estufa gerados pelo alto grau de poluição e excesso de automóveis.
Constata-se a partir daí, a necessidade de projetar espaços urbanos integrados aos
serviços ecossistêmicos, garantindo a manutenção da biodiversidade e ao mesmo tempo
promovendo soluções compatíveis com a vida urbana contemporânea. Por este motivo
resolveu-se introduzir e debater conceitos de sustentabilidade aplicados à cidade, a fim de
despertar e ampliar o conhecimento na área e promover intervenções mais conscientes
no espaço urbano. O objetivo deste artigo é realizar uma análise urbanística para
reabilitação do Bairro do Comercio a partir da adoção de princípios de sustentabilidade
aplicados à cidade, gerando proposições e recomendações. A pesquisa foi realizada por
estudantes de quinto semestre do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIFACS, na
disciplina de Projeto. Para definição dos indicadores urbanos de sustentabilidade
fundamentou-se em ANDRADE (2005): proteção ecológica e biodiversidade, adensamento
urbano, revitalização urbana, implantação de centros de bairro, desenvolvimento da
economia local, transporte sustentável, moradias economicamente viáveis, comunidades
com sentido de vizinhança, tratamento de esgoto alternativo e drenagem natural,
energias alternativas, políticas baseadas nos 3R’s (reduzir, reusar, reciclar). Escolheu-se o
Bairro do Comercio por sua importância histórica, originou-se com a fundação da Cidade
1
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de Salvador, desenvolveu-se para atender as atividades portuárias e comerciais. Por
séculos foi uma grande centralidade econômica da cidade, entretanto a partir da década
de cinqüenta iniciou-se uma descentralização, acentuada nos anos setenta para área do
Iguatemi, o que provocou a desvalorização e a degradação crescente. Possui um grande
acervo arquitetônico, parte deste protegido pelo IPHAN, com significativo número de
imóveis desocupados e em péssimo estado de conservação. Apresenta problemas
urbanos diversos como: mobilidade, micro-acessibilidade, segurança, problemas de
saneamento,

infra-estrutura,

segurança,

serviços

urbanos

e

espaços

públicos

abandonados e degradados. Como resultado do trabalho, a partir dos indicadores de
sustentabilidade fez-se a análise do Bairro e a indicação de propostas de reabilitação: a
despoluição da Baia de Todos os Santos; tratamento do esgoto; tratamento e reuso das
águas pluviais; revegetação dos espaços públicos e da escarpa com espécies do
ecossistema nativo; preservação do patrimônio histórico material e imaterial;
requalificação dos imóveis degradados introduzindo novos usos (culturais, educacionais,
serviços turísticos e residenciais); ocupação dos imóveis desocupados introduzindo o uso
residencial e misto; produção habitacional que atenda a diversas classes sociais; implantar
sistema de transporte mais eficiente como VLT e BRT; implantação de ciclovias; integrar
os modais de transporte; adequar os espaços públicos à norma de acessibilidade
NBR9050/2015; ampliação e arborização das calçadas; revitalização da área portuária com
a demolição e/ou reutilização de alguns galpões para criação de praças, espaços de lazer e
de convivência; introdução de espaços culturais, bares, restaurantes; ativação da
economia local com o incentivo ao turismo e ao uso de moradias; ampliação das áreas
permeáveis com adoção de pavimentação adequada, áreas ajardinadas e soluções como
jardins de chuva; implantação de coleta seletiva; promoção de política de incentivo à
gestão da água; introdução de energias alternativas (solar, eólica, etc.); adoção de
soluções construtivas sustentáveis. Conclui-se que este exercício foi de suma importância
para compreensão e aplicação da visão sistêmica para reabilitação urbanística da cidade,
podendo gerar soluções a serem utilizadas em situações similares. No âmbito do ensino
de arquitetura e urbanismo, é um assunto a ser debatido e aprofundado, sendo esta uma
semente plantada, principalmente com o envolvimento do corpo docente e discente,
contribuindo para uma ação mais consciente na produção de espaços urbanos.
Palavras-chave: Sustentabilidade, urbanismo, reabilitação ambiental.
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INTRODUÇÃO
Atualmente metade da população mundial é urbana e se as tendências atuais
permanecerem, em 2050 estima-se que a população urbana global será de 6,3 bilhões
quase o dobro de 3,5 bilhões residentes urbanos em 2010 (SCBD, 2012). As cidades
ocupam 2,5% da superfície do planeta e consomem 75% dos seus recursos (DIAS, 2002).
A produção do espaço urbano desde a revolução industrial tem sido gerada com a
lógica do capital, estimula-se o consumo predatório, gastos excessivos de eletricidade,
petróleo, mobilidade, espaços internos e bens materiais. Somam-se a estes o uso indevido
dos recursos naturais e o lançamento de resíduos nos diversos receptores: atmosfera,
águas superficiais e subterrâneas, gerando poluição ambiental e esgotamento dos
recursos.
Tudo isto tem gerado um quadro de grande degradação ambiental e com sua
expansão poderemos chegar à carência de recursos naturais, principalmente da água;
além da ocupação de terras agricultáveis, o que vai impactar no abastecimento de
alimento. O crescimento populacional e a urbanização influenciam também nas mudanças
demográficas e sociais, com uma tendência contraditória do aumento da riqueza e ao
mesmo tempo a má distribuição de renda e a desigualdade social, ampliando o número de
pobres.
Outra consequência da crescente urbanização diz respeito às mudanças
climáticas, segundo o relatório publicado pelo Painel Intergovernamental em 2007 (IPCC),
os aumentos verificados nas médias de temperaturas globais desde meados do século XX
são irrefutáveis e se devem ao aumento da produção dos gases de efeito estufa
produzidos pelos seres humanos, influenciando diretamente na extinção de espécies, no
aumento de doenças resultantes da má nutrição, em problemas cardiorrespiratórios e
infecções (KEELER, BURKE, 2010).
Constata-se a partir daí, a necessidade de projetar espaços urbanos integrados aos
serviços ecossistêmicos, garantindo a manutenção da biodiversidade e ao mesmo tempo
promovendo soluções compatíveis com a vida urbana contemporânea e com isso
assegurando o bem estar humano com o suprimento e a qualidade da água, do ar e da
terra. Nas cidades os ecossistemas têm o potencial de regular o clima, proteger contra
riscos, satisfazer necessidades energéticas, dar suporte à agricultura, prevenir a erosão do
solo, propiciar recreação e inspiração cultural.
Por este motivo, resolveu-se introduzir e debater conceitos de sustentabilidade
aplicados à cidade, a fim de despertar e ampliar o conhecimento na área e promover
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intervenções mais conscientes no espaço urbano. O objetivo deste trabalho é realizar uma
análise urbanística para reabilitação do Bairro do Comercio a partir da adoção de
princípios de sustentabilidade aplicados à cidade, gerando proposições e recomendações.

BAIRROS E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
Segundo CAPRA (2005), comunidades sustentáveis são assentamentos que se
baseiam nos princípios da ecologia e buscam seguir o modelo dos ecossistemas naturais.
Para que a natureza seja capaz de sustentar a vida, as características comuns dos sistemas
vivos precisam ser respeitadas e mantidas: dependem da energia solar; vivem em redes e
partilham seus recursos; são interdependentes, estabelecem parcerias e cooperam entre
si; quanto maior a biodiversidade de um ecossistema, maior a sua resistência e capacidade
de recuperação; a natureza é cíclica, um ecossistema equilibrado não gera resíduo
nenhum, pois os resíduos de uma espécie são os alimentos de outra. Todos os sistemas
vivos se desenvolvem e aprendem. As trocas de energia e de recursos materiais num
ecossistema são sustentadas por uma cooperação generalizada através de alianças e
parcerias. Um ecossistema é uma rede flexível, em permanente flutuação. Sua
flexibilidade é uma consequência dos múltiplos elos e anéis de realimentação que mantêm
o sistema num estado de equilíbrio dinâmico.
Aprofundando em estudos contemporâneos sobre comunidades e bairros
sustentáveis, buscamos fundamentos em KEELER (2010) e FARR (2013), que destacam
algumas características necessárias para o planejamento sustentável: a) urbanização
compacta, controlando a expansão das localidades através do uso do solo eficiente,
incentivo à construção em áreas já urbanizadas; b) predominância de usos mistos,
encurtando as distâncias das habitações aos comércios e serviços; c) diversificação dos
tipos de habitações, permitindo que pessoas com diferentes níveis de renda e estilos de
vida vivam no mesmo Bairro, sem prejuízo para seu caráter e qualidade; d) Possuir o
centro identificável, lugar de encontro, onde o público se sinta bem vindo e estimulado a
se reunir, reconhecível como núcleo da comunidade; e) rede integrada de vias orientadas
para o pedestre com caminhada de até 400m, com velocidade ideal do trânsito de até 40
km/hora; f) conectividade, ampliar número de rotas disponíveis entre diferentes origens e
destinos, especialmente para pedestres, ciclistas e usuários de transporte público, com
redução dos automóveis; g) preservação dos recursos ecológicos preexistentes,
restauração de áreas de vida selvagem nativa, plantação de espécies nativas, recuperação
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hídrica de pântanos secos, restauração da hidrologia natural em riachos e rios, reabilitação
da vida selvagem; h) evitar ocupar habitats de vida selvagem, pântanos, terrenos com
declividade superiores a 25%, planícies aluviais, terras agrícolas produtivas; i) recuperação
dos sítios contaminados, removendo os contaminantes e restaurando a qualidade
ecológica do local; j) promover inclusão social, estimular que os moradores criem raízes
na comunidade e conheçam seus vizinhos; k) promover a vivacidade do lugar e a
segurança através da sua ocupação por moradores em diversos horários e interesses; l)
reservar terrenos especiais para propósitos comunitários e para parques, áreas verdes,
praças e parques infantis; m) implantar edificações e construções sensíveis ao contexto
natural promovendo a qualidade ambiental local; n) preservação e restauração de
edifícios históricos ou de significado arquitetônico, com reciclagem de uso.
Além destes aspectos, RUEDA (2010) inclui no âmbito do metabolismo urbano,
integrar os fluxos metabólicos, minimizando seu consumo e seu impacto tanto na
edificação quanto no espaço público, através da: autossuficiência da água com o
consumo que se aproxime com a capacidade de captação e reutilização; autossuficiência
energética com a captação de energias renováveis (solar, eólica, geotérmica, etc);
autossuficiência de materiais e sua reciclagem, potencializando o uso de materiais locais
e a hierarquia da gest~o de resíduos, denominada de 3R’s (reduzir,reutilizar, reciclar). No
âmbito dos serviços e da logística urbana ordenar em galerias subterrâneas os serviços de
água, gás, eletricidade e telecomunicações.

METODOLOGIA ADOTADA
A pesquisa foi realizada em uma poligonal do Bairro do Comercio, na disciplina de
Projeto III, por estudantes de quinto semestre do Curso de Arquitetura e Urbanismo da
UNIFACS, no ano de 2015. Tendo como ementa a realização de projeto de requalificação
urbana de média complexidade, levantou se aspectos ambientais, infraestrutura urbana,
mobilidade e acessibilidade, paisagem urbana, uso do solo, legislação pertinente, história,
levantamento iconográfico, projetos existentes para a área, além disso, aplicou-se
entrevista junto aos moradores e usuários para levantamento da satisfação e
necessidades. A partir daí foram aplicados os princípios de sustentabilidade no Bairro
identificando os problemas e indicando proposições para melhorias, chegando-se ao
desenho urbano.
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Para definição dos indicadores urbanos de sustentabilidade fundamentou-se em
ANDRADE (2005), cuja contribuição fundamenta-se na visão ecossistêmica das cidades e
na compreensão da interdependência dos fenômenos físicos, biológicos, culturais e
sociais que ali ocorrem. Em seu trabalho visualiza as cidades como sistemas
interconectados e interdependentes, totalmente dependentes dos ecossistemas naturais,
propondo um design urbano sensível à água. Aprofunda-se em estudos direcionados aos
assentamentos urbanos: 1) Ecologia Urbana (CAPRA, 2002; PAULI, 2001); 2) Cidades
compactas e com diversidade de usos (RUEDA, 2000; ROGERS, 2001); 3) Ecocidades e
ecovilas (MOLLISON, 1998; REGISTER, 2002); 4) Sustentabilidade e morfologia urbana
(DAUNCEY e PECK, 2002).
A partir dessas teorias, ANDRADE (2005) chega à definição dos princípios de
sustentabilidade para assentamentos urbanos: proteção ecológica e biodiversidade,
adensamento urbano, revitalização urbana, implantação de centros de bairro,
desenvolvimento da economia local, transporte sustentável, moradias economicamente
viáveis, comunidades com sentido de vizinhança, tratamento de esgoto alternativo,
drenagem natural, energias alternativas, políticas baseadas nos 3R’s (reduzir, reusar,
reciclar). Além destas incluímos neste trabalho: patrimônio e identidade cultural.

O BAIRRO DO COMERCIO

Fig. 1: Localização, delimitação do Bairro do Comercio, poligonal trabalhada na
pesquisa em vermelho.
Fonte: Elaborado com base em SANTOS (2010) e no Google Maps, acesso 20/07/2016.
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O Bairro do Comercio localiza-se em Salvador (BA), na Cidade Baixa, é marcado
por dois elementos naturais de grande força e beleza: a Baia de Todos os Santos (BTS) e a
Escarpa, falha geológica de aproximadamente 70m, característica marcante da cidade de
Salvador, que devido à sua topografia foi implantada em Cidade Alta e Cidade Baixa,
conectada através de ladeiras, elevadores e planos inclinados. Desenvolveu-se com
atividades portuárias e comerciais, passou por sucessivos aterros, por séculos foi uma
grande centralidade econômica da cidade. Por volta da década de 1950 iniciou-se uma
descentralização, acentuada nos anos 1970 para a área Norte da Cidade, o que provocou a
desvalorização e a degradação crescente (LINS et al, 2012).
A Baía de Todos os Santos é uma Área de Proteção Ambiental (APA) de complexa
questão socioambiental, com grande potencial turístico e de grande fragilidade
ambiental, possui alta diversidade biológica, entretanto não possui plano de manejo, com
rica fauna marinha, ameaçada pela inserção de poluentes. A influência do Bairro do
Comercio nesta degradação está no lançamento direto da drenagem pluvial sem
tratamento prévio.
O Bairro do Comercio possui uma população de 2.006 habitantes, o que
corresponde a 0,08% da população de Salvador, estando 26,44% dos chefes de família
situados na faixa de renda mensal de 0,5 a 1 salário mínimo. No que se refere à
escolaridade, 33,01% dos chefes de família têm de 4 a 7 anos de estudos (SANTOS, 2010).
No entorno do Bairro existem as ZEIS Pilar (110) e Vila Nova Esperança (113), marcadas por
ausência de serviços urbanos e infraestrutura, com habitações degradadas, grande parte
em áreas de risco. Registra-se também uma faixa da população em situação de rua, que
ocupam os espaços públicos, vivendo em condições sub-humanas.
O Bairro possui predominantemente o uso comercial (32%), misto (25%) e de
serviço (23%), o uso residencial é menor correspondendo a 20%, sendo que destes, 19%
possuem comercio no térreo. Registra-se também atividades industriais no Bairro, com a
presença de dois moinhos ativos (Canuelas e J. Macedo). Importante destacar a
quantidade de imóveis desocupados, no total de 12%. Apesar da grande diversidade de
comércios e serviços existentes, marcando o Bairro como uma centralidade econômica, a
vivacidade do lugar se restringe aos horários comerciais, além de não funcionar nos finais
de semana, transformando-o em um lugar inóspito e inseguro. À noite há o esvaziamento,
apenas algumas faculdades funcionam, as ruas ficam vazias e inseguras.
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Segundo pesquisa realizada junto aos usuários: 83% trabalham na área, 31% são
visitantes, 25% se atraem pelo turismo e lazer, sendo apenas 19% moradores. São
apontados como principais problemas do bairro: segurança, degradação dos espaços
públicos, pavimentação e falta de estacionamento.
O traçado urbano do Bairro registra a sua evolução urbana, marcado por
sucessivos aterros. A malha urbana configura-se em forma de quarteirões regulares,
devido a sua topografia plana, com vias mais estreitas nas proximidades do morro, fruto
das primeiras ocupações, numa escala mais humana com edificações de 1 a 5 pavimentos.
A intervenção mais atual é marcada por largas avenidas, grandes quadras e edificações
com gabarito acima entre 10 a 17 pavimentos. O Bairro é classificado no PDDU como Área
de Proteção Cultural e Paisagística, faz parte do Centro Antigo de Salvador, estando
indicado para tombamento pela UNESCO.
A paisagem urbana do Comercio possui cones visuais importantes que precisam
ser preservados e qualificados: a vista da escarpa, Frontispício de Salvador marcado pelo
Elevador Lacerda, a Igreja da Conceição da praia, os casarios e os arcos da Ladeira da
montanha; a Praça Riachuelo com o monumento “Anjo da Vitória”; a Praça Cayru com o
Mercado Modelo; a visão da Baia de Todos os Santos e do Forte São Marcelo. A visão a
partir do Porto do Trapiche Barnabé e do Plano Inclinado Gonçalves, entre outros.
Entretanto, a paisagem marítima precisa ser explorada, as edificações e galpões do Porto
de Salvador criam uma barreira visual ao mar.
Por conseguinte, o Bairro apresenta um grande potencial turístico, porém
subutilizado, a maioria dos edifícios de valor histórico e cultural não têm sua
potencialidade explorada. Apresenta uma pluralidade de tipologias arquitetônicas, de
diferentes épocas e estilos que conferem ao Comércio uma paisagem única, com
edificações no estilo colonial, eclético, neoclássico, modernista e contemporâneo. Vale
ressaltar também, alguns edifícios de importância histórica como o Mercado Modelo, o
Elevador Lacerda e do Taboão, os planos inclinados do Pilar e Gonçalves, o prédio da
Associação Comercial da Bahia, o Forte de São Marcelo, as Igrejas do Pilar e Conceição da
Praia, Trapiche Barnabé, entre outros. Grande parte deste acervo é tombada, protegida
pelo IPHAN, entretanto o descaso pelo patrimônio histórico e cultural é notável, muitos
estão desocupados e em péssimo estado de conservação.
Quanto ao patrimônio imaterial temos a baiana de acarajé, as rodas de capoeira e
algumas festas marcantes da cultura de Salvador como a Festa do Bonfim, Bom Jesus dos
Navegantes, Festa da Conceição da Praia e Procissão de Santa Luzia.
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O Bairro possui vias arteriais: a Avenida da França e a Rua Miguel Calmon e vias
coletoras: a Av. Estados Unidos e a Ladeira da Montanha, por onde trafegam o transporte
público por ônibus convencionais. Além deste meio, temos os ascensores (planos
inclinados e o elevador Lacerda) que fazem a conexão entre a Cidade Baixa e Alta. Existem
também os transportes náuticos que conectam Salvador às ilhas da Baia de Todos os
Santos, além do Porto de Salvador que recebe 75 navios turísticos/mês e movimenta cerca
de cinco milhões de toneladas de carga por ano. Entretanto a demanda urbana por
transporte público não é suprida, além da má qualidade do serviço ofertado, vai implicar
na ampliação da frota de veículos particulares, e com isso, na necessidade de
estacionamentos, nos congestionamentos e principalmente na poluição do ar.
Há estacionamentos ao longo das vias arteriais, coletoras e locais, dificultando o
fluxo de veículos e principalmente de pedestres. São poucas as faixas de pedestre, as
existentes não possuem rampa de acessibilidade, falta também sinalização adequada de
trânsito e estrutura para ciclistas e pedestres.
O grande abandono do Bairro se reflete também na degradação dos espaços
públicos, as calçadas apresentam problemas de acessibilidade, são mal pavimentadas,
estreitas, ocupadas indevidamente por estacionamentos, por comercio informal e por
mesas de bares e restaurantes. As praças precisam de manutenção, possuem pouco
mobiliário urbano, necessitam de espaços atraentes para o convívio social e de áreas
verdes com arborização nativa.
Quanto aos serviços urbanos e infraestrutura do Bairro, o saneamento ambiental é
de responsabilidade da Embasa, empresa estatal, responsável pelo abastecimento de
água e esgotamento sanitário. No Bairro, existe rede de esgotos com tratamento parcial
antes de seu lançamento através de emissários submarinos no mar. A drenagem pluvial é
lançada diretamente no mar sem tratamento prévio, além do mau dimensionamento de
sua rede, falta manutenção, ocorrendo em dias de chuva o transbordamento das galerias
que se encontram entupidas e provocam alagamentos em diversas vias. O manejo de
resíduos sólidos é de responsabilidade Municipal, pela empresa LIMPURB, que terceiriza o
serviço. A coleta de lixo existe, mas é ineficiente, com poucos coletores distribuídos, não
existe coleta seletiva no Bairro, o descarte é feito desordenadamente nas ruas. Quanto ao
serviço de energia elétrica, é realizado pela COELBA, fornecido por hidroelétricas, não
havendo uso de energias alternativas no Bairro. A iluminação pública é ineficiente
principalmente nas ruas locais próximas à encosta.
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O Bairro do Comercio não tem sido contemplado com intervenções urbanas de
requalificação nas últimas décadas. Com exceção do novo terminal que foi recentemente
construído para atender à Copa e está desativado. O interesse político e imobiliário está
direcionado para a Avenida Oceânica e expansão urbana ao longo da Avenida Paralela, na
Cidade Alta. O tecido histórico consolidado encontra-se abandonado e ameaçado de
extinção, é revoltante perceber a realidade em que se encontra.

RESULTADOS
Os resultados da análise do Bairro do Comercio estão organizados no quadro
abaixo, fundamentadas nos Princípios de Sustentabilidade de ANDRADE (2005) propõe
estratégias de ação.
Quadro 1: Aplicação dos Princípios de sustentabilidade no Bairro do Comercio.
PROTEÇÃO ECOLÓGICA E BIODIVERSIDADE
Despoluição e preservação da Baia de Todos os
Santos e da Escarpa.
Implantação de estação de tratamento de
esgotos e de drenagem pluvial eficiente no
Bairro.
Fig. 2: Paisagem do Comercio,
destacando os elementos
Preservação e revegetação da escarpa, das ruas
naturais: a Baia e a escarpa
e praças com espécies de vegetação nativa, ou
(frontispício de Salvador). Fonte:
seja, da floresta ombrófila densa, dentro do
jeitobaiano.wordpress.com
bioma da mata atlântica, com influência marinha
compostas por manguezais e restingas (SEI,
2008).
ADENSAMENTO URBANO
Fig. 3: Vista aérea do Bairro do
Criar política de incentivo ao uso residencial e
Comercio, edifícios empresariais. misto no Bairro promovendo com isso o
Fonte:www.grandehoteldabarra.com.br/i adensamento e a vivacidade do lugar, além de
ndex.php/salvador/
maximizar o uso da infraestrutura e serviços
Acesso 13/08/2016.
urbanos existentes com a ocupação dos prédios
em desuso;
Implantar e diversificar as tipologias
habitacionais atingindo variadas faixas de renda.
Na área das ZEIS, dotar os espaços públicos com
infraestrutura e serviços urbanos, promover
melhorias habitacionais; ocupar vazios urbanos
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com a implantação de conjuntos habitacionais
populares de até quatro pavimentos, com o
térreo para uso comercial ou de serviços.
Remoção das moradias em situação de risco da
área da encosta, relocando-as para novas
unidades no próprio Bairro.

Fig. 4: Condomínio residencial
BedZED. Redução da emissão de
CO2, energia solar, baixo
consumo de energia e água. Fonte:
inhabitat.com. Acesso 28/02/2015.
REVITALIZAÇÃO URBANA

Fig. 5: Organização dos espaços
da calçada acessível. Fonte: SMDS,
2012.

Fig. 6: Integração da Praça da
Inglaterra com piso
compartilhado, implantação de
VLT na Av. da França. Fonte: Hiuri
Rodriques e Thais Guimarães, Projeto III,
2015.

Fig. 7: Proposta para calçadão da
orla portuária. Fonte: Hiuri Rodriques
e Thais Guimarães, Projeto III, 2015.

Reabilitação das calçadas e espaços públicos em
acordo com a NBR 9050/2015, visando à
acessibilidade universal, incentivando as
caminhadas, a circulação de pessoas no Bairro,
pois essa é a melhor forma de trazer vida e
segurança ao bairro.
Revitalização das praças existentes com
arborização, criação de espaços de socialização,
de lazer e esportes, além da implantação de
mobiliário urbano.
Criação de espaços subterrâneos para sanitários
públicos, estacionamentos e criação de galerias
para serviços de água, gás, eletricidade e
telecomunicações; de forma a não interferir na
paisagem, criando espaços na superfície para uso
das pessoas.
Na área do Porto, abertura da paisagem
marítima, através da relocação e/ou
reconfiguração dos galpões, introduzindo novos
usos, espaços de socialização, lazer, esporte,
contemplação, além da implantação de
equipamentos públicos e culturais como: centro
de convenções, oceanário, museu, cinema,
teatro, etc.
Requalificação da Praça Riachuelo para uso
público, com a retirada do estacionamento
privado, valorizando a escultura do “Anjo da
vitória” e o edifício da Associação Comercial da
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Bahia
CENTROS DE BAIRRO
O Bairro do Comercio apesar da degradação,
ainda é um grande centro econômico, com
muitos bancos, instituições, lojas, bares,
restaurantes, faculdades.
Fig. 8: Apropriação do Espaço,
centro Histórico, Lençois.
Fonte: Google Imagens.

Com a implantação de moradias e incentivo ao
turismo local, será necessário introduzir novos
comércios e serviços como: farmácia, padaria,
supermercados, escolas de ensino fundamental,
posto de saúde, hotéis, pousadas, centros de
apoio ao turista, museus etc.

Implantar os equipamentos públicos a uma
Fig. 9: Reabilitação Urbana para
distância a pé das moradias e das paradas de
Uso Residencial nas zonas
transporte público, de aproximadamente 400m.
centrais de Lisboa. Fonte:
http://expresso.sapo.pt/economia
/2016-02-28. Acesso 13/08/2016.
PATRIMÔNIO E IDENTIDADE CULTURAL
Requalificação e a restauração dos edifícios
históricos e de interesse, introduzindo novos
usos, de preferência usos públicos, evitando
assim a degradação, além de preservar o
patrimônio cultural permitindo o usufruto dos
moradores.
Fig. 10: Estado de abandono do
Preservação da paisagem da área da Encosta,
Prédio de Azulejo, no entorno do
frontispício de Salvador.
Mercado Modelo. Fonte:
Identificação dos monumentos e edificações
www.correio24horas.com.br.
históricas, através da inserção de totens
13/08/2016.
informativos, além da instalação de maquetes,
comunicando a história.
DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA LOCAL
Estímulo a uma economia cooperativa e
solidária que valorize os recursos locais,
fortalecendo o comércio do bairro.
Ordenamento do comércio informal com a
legalização e criação de espaço organizado,
através da definição de lugares e horários para a
realização da atividade. Padronização das
Fig. 11: Comercio informal, Las
barracas, de modo que possam trabalhar de
Lambras, Barcelona.
forma mais digna e organizada, oferecendo um
Fonte: http://www.welcome-toserviço de qualidade ao usuário.
barcelona.com/wp-
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content/uploads/2011/11/lasramblas.jpg. Acesso 13/08/2015.

Incentivo ao turismo, introduzindo serviços de
hotelaria, atividades culturais e de lazer, com
funcionamento todos os dias da semana.
Ampliar o turismo náutico à Baia de Todos os
Santos, explorando o seu potencial de segunda
maior baia do mundo com 56 ilhas.
Implantação de sede para colônia de pescadores
existente, consolidando a atividade, qualificando
as instalações físicas, melhorando as condições
de trabalho.
TRANSPORTE SUSTENTÁVEL
Redução da frota de veículos privados com a
introdução de novos modais de transportes
públicos, mais eficientes, velozes e de maior
conforto aos usuários, como o VLT, BRT, etc.
Integração dos modais em pontos estratégicos,
Fig. 12 : VLT em área verde.
como Terminal da França, Praça Cayru, Praça Cais
Fonte: Google Im. 08/08/2016.
do Ouro, entre outros.
Redução nas emissões de CO2 na atmosfera
através da redução de fontes poluentes,
utilizando biocombustíveis, energia limpa, etc.
Implantação de estrutura para o ciclista, com a
criação de ciclofaixas e/ou ciclovias, além da
Fig. 13: Ônibus movido a
distribuição de paraciclos e bicicletários ao longo
biocombustíveis. Fonte:
do Bairro.
www.atitudessustentaveis.com.br.
Criação de pisos compartilhados, definindo a
10/04/2015.
velocidade do tráfego de 40 Km/h nestes
trechos. Sugere-se: no entorno da Praça Cayru,
facilitando o acesso do Elevador Lacerda ao
mercado Modelo e à área do terminal marítimo e
Terminal da França; na Av. Estados Unidos para
integração da Praça da Inglaterra.
Fig. 14: Transporte público com
Criação de calçadões e/ ou pisos compartilhados
acesso à cadeira de rodas. Fonte:
blogs.diariodepernambuco.com.b nas ruas locais próximas à encosta, com
proibição de estacionamentos.
r. Acesso 13/08/2016.
Implantação de sinalizações de trânsito,
sinalizações de localização e faixas de pedestres.
Ativar e qualificar tecnologicamente os
ascensores existentes (Elevador do Taboão e os
planos inclinados) e implantação de novos.
Retirada dos estacionamentos das ruas locais,
Fig. 15: Exemplo de rua com
ordenação e definição das áreas de
acessibilidade a pedestre, ciclistas
estacionamentos, além da implantação de
e ordenamento do
edifícios garagem e estacionamentos
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subterrâneos.

10/09/2015.

MORADIAS ECONOMICAMENTE VIÁVEIS
Integração de requisitos da arquitetura passiva,
adotando soluções adequadas ao clima como:
iluminação natural, ventilação cruzada,
elementos de proteção contra a insolação como
brises, pérgulas, varandas.
Fig.16: Edifício sustentável com
captação de energia solar.
Promoção da eficiência e sustentabilidade
Fonte:www.forumdaconstrucao.com.b
energética (energia solar, eólica, etc) ; de água
r. Acesso em 09/08/2016.
(captação e reuso da água da chuva, tratamento
e reuso das águas cinzas e negras); de materiais,
potencializando o uso de materiais locais e a
gestão de resíduos.

Fig.17 : Seção do urbanismo
ecológico em Barcelona.
Fonte: RUEDA, 2010, p. 16.

Implantação de tetos verdes nos prédios, a fim
de promover a biodiversidade, capturação do
CO2, purificação do ar, etc.
Incentivo à agricultura urbana, através de hortas
comunitárias e/ou particulares, além da
construção de hortas verticais.

Criar campanha e política de incentivo à
aplicação dos princípios de sustentabilidade,
como a redução do IPTU.
COMUNIDADES COM SENTIDO DE VIZINHANÇA
Promover espaços públicos e equipamentos
comunitários que incentivem a socialização dos
moradores.
Fortalecimento da cultura local e suas
manifestações, honrando os seus saberes, os
vínculos familiares e comunitários através do
Fig.18: Pavilhão de pallets,
enfoque sistêmico e da cultura de paz.
funciona como centro
Participação popular através da atuação
comunitário ao ar livre na Nova
responsável e consciente em prol do bem
Zelandia. Fonte:
comum e do exercício de plena cidadania
http://www.archdaily.com.br/.
gerando uma gestão local circular e participativa.
Fevereiro/2015.
TRATAMENTO DE ESGOTO ALTERNATIVO
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Tratamento de esgotos no lote através de
técnicas confiáveis, como fossas sépticas
associadas a filtros biológicos, bacias de
evapotranspiração, biodigestores, etc.
Implantação de estações de tratamento de
esgoto (ETE’s) garantindo o tratamento das
águas servidas e geração de energia a partir daí.
Implantação de Estação de Tratamento das
águas coletadas na drenagem pluvial para reuso
na limpeza urbana e rega das áreas verdes.

Fonte:

http://www.copasa.com.br/esgot
amento-sanitario/. Acesso 13/08/2016.

Fig. 20: Pisos drenantes. Fonte:
catalogodearquitetura.com.br
Acesso fevereiro/2015.

Adoção de pavimentos permeáveis, reduzindo
as enchentes periódicas, recarregando as
reservas subterrâneas: asfalto poroso, concreto
poroso, bloco de concreto vazado entremeado
de grama, gramados, etc.

Fig.21: Influência das cidades no
ciclo de água. Fonte: www.sswm.info.
Acesso 09/04/2015.

DRENAGEM NATURAL
Cadastramento do sistema de drenagem,
ampliação da rede e redimensionamento dos
sistemas de micro e macrodrenagem incluindo
as sarjetas nas ruas, as galerias de águas pluviais
e as estruturas de acesso (bocas de lobo, poços
de visita, etc.).

Implantação de jardins de absorção (jardins de
chuva), área de biorretenção, que capta água da
chuva visando a recarga do lençol freático, a
prevenção de inundações e propicia ambiente
para vida animal.

Criação de legislação urbanística que garanta
índice de permeabilidade no lote, além de
incentivo na captação de águas pluviais e reuso
para fins não potáveis, reduzindo contribuição
nas vias públicas.
GESTÃO INTEGRADA DA ÁGUA
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Proteção das fontes de água existentes no
Bairro, das nascentes e das bacias hidrográficas
superficiais e subterrâneas.
Permeabilização do solo urbano e uso de
vegetação nativa, garantindo o retorno da água
para os aquíferos subterrâneos.
Conscientização dos moradores em relação à
Fig. 22 : Sistema de Biorretenção, redução do consumo e reuso da água.
os jardins de chuva. Fonte:
Aproveitamento da água de chuva e das águas
http://vianensidades.blogspot.co residuais para usos não potáveis
m.br/2013/04/biorretencao-umaCriação de áreas de biorretençao e valas de
boa-solucao-ao-alcance.html.
infiltração replicando funções hidrológicas.
Fevereiro/2015.
Elaboração de Plano Integrado de Saneamento
incluindo manejo de: esgotamento sanitário,
abastecimento de água, águas pluviais e resíduos
sólidos.
ENERGIAS ALTERNATIVAS
Incentivar a redução do consumo e eficiência
energética nas edificações e no espaço público.
Criar subsídios para implantação de sistemas
alternativos de geração de energia (solar, eólica,
cinética, biogás, etc.) no lote e no bairro.
Implantar iluminação pública com postes solares
Fig. 23: Poste de design húngaro
e lâmpada LED, ampliando a eficiência e a
utiliza água da chuva e luz solar
redução do consumo de energia.
para gerar energia.
Fonte:http://www.ecodesenvolvime

nto.org/. Acesso fevereiro/2015.
POLÍTICAS BASEADAS NOS 3R’S
Conscientizar e promover ampla divulgação da
importância da preservação dos recursos
naturais, da redução dos resíduos sólidos e do
consumo de água e energia.
Implantar coleta seletiva e reciclagem do
Fig. 24: Coleta seletiva em
resíduo sólido (vidros, plásticos, papel, metal,
Barcelona, sistema subterrâneo,
etc.).
com tubos por até 5m, que são
Implantar programa de reciclagem do resíduo
succionados com velocidade
superior a 70 km/h e chegam até a orgânico para geração de energia elétrica ou de
fertilizantes.
unidade coletora já separados.
Incentivo à implantação de cooperativa de
Destas os resíduos são
reciclagem no Bairro para geração de renda da
encaminhados para usinas de
população.
triagem, onde o papel, plástico e
as latas são reciclados e o lixo
orgânico se torna combustível
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para geração de eletricidade.
Fonte:

www.ecodesenvolvimento.org.
Acesso 13/08/2016.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As proposições geradas como resultados neste trabalho são indicações para um
planejamento sustentável nas cidades. Os países desenvolvidos já estão adotando-as há
décadas e aprimorando cada vez mais. O Brasil, país em desenvolvimento, introduz ações
sustentáveis ainda de forma acanhada, em algumas capitais criam-se ações específicas
para gestão urbana da água e da energia, transportes sustentáveis, entre outras. Estamos
engatinhando apesar da ECO92 e da RIO +20 terem acontecido aqui no Brasil, além da
difusão do conhecimento e do desenvolvimento tecnológico nesta área.
A partir da aplicação dos princípios de sustentabilidade propostos por ANDRADE
(2005), chega-se às indicações de proposições necessárias para reabilitação urbanística e
ambiental do Comercio. Entretanto, fica a sensação de descaso, tendo em vista as
iniciativas incipientes de intervenções nas últimas décadas pelo poder público municipal e
estadual no referido Bairro, não existindo interesse político e da iniciativa privada para
esta zona da cidade. Permitiu-se que a decadência predominasse no Bairro, necessita-se
do básico!
Por conseguinte, são poucos os vazios urbanos, para construir será necessário
desapropriar e reformar edifícios existentes, ou demoli-los para construção de novos.
Sendo grande parte constituída de imóveis históricos tombados, em estado de grande
degradação e abandono. Os valores são altos desinteressando os investidores, que
vislumbram lucratividade e empreender com o incentivo do governo em outras áreas da
cidade, como Av. Paralela, Av. Oceânica, etc.
O debate não termina aqui, este é só o início de uma reflexão acerca do Bairro do
Comercio e seus problemas urbanos, habitacionais, sociais, ambientais, etc. Precisa-se
aprofundar principalmente na dimensão política e econômica.
Acredita-se que este exercício foi de suma importância para compreensão e
aplicação da visão sistêmica para reabilitação urbanística da cidade, podendo gerar
soluções a serem utilizadas no Bairro do Comercio e em situações similares. No âmbito do
ensino de arquitetura e urbanismo, é um assunto a ser debatido e aprofundado, sendo
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esta uma semente plantada, principalmente com o envolvimento do corpo docente e
discente, contribuindo para uma ação mais consciente na produção de espaços urbanos.
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A PERIFERIAÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO
HORIZONTE: NARRATIVAS SOBRE A FORMAÇÃO DO BAIRRO
ESTRELA D’ALVA
Marco Antônio Couto Marinho1

RESUMO
O artigo apresenta uma narrativa etnográfica da ocupação humana de uma área, como
centenas de outras, classificável na RMBH como periferia metropolitana. O objetivo é de
lançar luz sobre os processos geográficos, sociais, políticos e históricos que estão por
detrás de conceitos como periferia e periferização tão importantes para a compreensão
do espaço geográfico metropolitano de Belo Horizonte. A história de ocupação do bairro
Estrela D’alva, situado no município de Contagem, narrada por moradores mais antigos do
bairro, expõe a periferia como local de escassez, de lutas sociais e de tragédias ambientais
e humanas. O texto é excerto de tese de doutorado, resultado de mais de dois anos de
etnografia e de entrevistas com moradores antigos e lideranças comunitárias. Por fim, a
história do lugar expressa os efeitos da metropolização sobre a produção do espaço a
partir da reconfiguração das desigualdades sociais no território.
Palavras-chave: Narrativas; Periferia; Metropolizaç~o; Estrela D’alva.

ABSTRACT
The article presents an ethnographic account of human occupation of an area, like
hundreds of others, classifiable in MRBH as metropolitan periphery. The goal is to shed
light on the geographical, social, political and historical processes that are behind
concepts such as periphery and periphery so important for understanding the
metropolitan geographical area of Belo Horizonte. The neighborhood's occupancy history
Estrela D’alva, located in the city of Contagem, narrated by older residents of the
neighborhood, exposes the periphery as a place of scarcity, social struggles and
environmental and human tragedies. The text is doctoral thesis excerpt, the result of
more than two years of ethnography and interviews with former residents and

1

Professor, Geógrafo, Doutor em Ciências Sociais - Pesquisador associado ao Observatório das Metrópoles.
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community leaders. Finally, the history of the place captures the effects of metropolises
on the production of space from the reconfiguration of social inequalities in the territory.
Keywords: Narratives; Periphery; Metropolises; Estrela D’alva.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como principal objetivo lançar luz sobre os conceitos de
periferia e de periferização. Tais conceitos amplamente utilizados pela bibliografia
dedicada aos estudos a respeito da expansão urbana brasileira contemporânea são
percebidos aqui a partir de narrativas produzidas em torno da história de ocupação do
bairro Estrela D’alva, situado no município metropolitano de Contagem. Quando se trata
de levantar questões relativas à história da formação de bairros, seja em Belo Horizonte
ou em outros municípios, de um modo geral encontramos poucos registros disponíveis
em fontes classificadas como “oficiais”, nos documentos impressos e chancelados por
órgãos da administração pública, ou mesmo publicações a respeito. Foi pouco ou quase
nada o que encontrei disponível na prefeitura municipal de Contagem sobre a formação
do Estrela D’alva, informações em nada úteis para explicar os processos por meio dos
quais desencadeou a ocupação do lugar.
O interesse aqui em levantar as narrativas moveu-se não apenas pela necessidade
de superaç~o da esterilidade das fontes “oficiais”, mas em funç~o de perguntas pr|ticas e
objetivas fundamentadas no “como” e no “por que” milhares de pessoas iriam optar em
morar em um bairro distante dos serviços e sem infraestrutura. As narrativas, em diálogo
com a literatura respondem e explicam em parte esse processo na Região Metropolitana
de Belo Horizonte. A ideia de processo é útil, pois, o caso a ocupaç~o do Estrela D’alva n~o
foi um caso isolado na história recente da urbanização brasileira, é similar ao de muitos
outros, daí a discussão proposta em torno do termo periferia. Deste modo, pode-se
pressupor que as narrativas sobre sua ocupação sejam úteis para se considerar aspectos
estruturantes do processo de periferização por meio da qual ocorreu em boa medida a
metropolização/expansão da área urbana da RMBH.
Antes de apresentar ao leitor as narrativas propriamente ditas, considera-se
necessário

enumerar

algumas

características

do

processo

de

urbanização

e

metropolização da RMBH. Uma primeira característica relevante, notadamente
reconhecida pela bibliografia, referiu-se ao descompasso entre o volume do adensamento
demográfico em relação aos postos de trabalho existentes. Na RMBH, como em outras
grandes regiões metropolitanas, o “inchaço” populacional observado nas décadas de
1960/1970/1980 não foi acompanhado de uma expansão da estrutura produtiva e
econômica no sentido de integrá-la dignamente à vida urbana. Neste mesmo contexto, o
nível de rendimento acessado pela grande maioria da população metropolitana ocupada,
em setores formal ou informal, gravitou em torno do valor do salário mínimo, este que
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desde a década de 1960 até os dias atuais apresentou-se insuficiente frente ao custo de
vida urbano, principalmente nos espaços já dotados de infraestrutura e serviços
(CALDEIRA, 1984; CARDOSO, 1988; DURHAM, 1978; RIBEIRO, 2000). Essa conjuntura
pressionou parte dessas populações migrantes a se deslocarem para as zonas pouco
urbanizadas e de escassa oferta de serviços, a ocuparem as bordas do núcleo
metropolitano, |reas que foram denominadas como “periferias”.
A noção de periferia adotada aqui não tem um caráter estritamente geopolítico e
sim como um espaço limiar ou de fronteira social, portanto, como espaço de tensão que
ao longo das últimas décadas configurou-se como lócus do conflito social no contexto
metropolitano brasileiro. Tal perspectiva foi partilhada por meio de diferentes
abordagens, destaca-se Vieira da Cunha e Feltran (2013) por meio da etnografia urbana em
São Paulo e pelos dados do Sistema Único de Saúde – SUS em Andrade, Souza e Freire
(2103) nas RM’s nacionais. A literatura indicou que na história contempor}nea da
urbanização brasileira as periferias apresentaram-se como espaços nos quais a violência
expressou-se de forma mais intensa e brutal, atingindo principalmente suas populações
juvenis. Ao mesmo tempo, as periferias são espaços diversos e com histórias particulares.
Com intuito de lançar luz e contribuir para a literatura que aborda a periferização no
processo de urbanização e metropolização este artigo apresenta narrativas produzidas
por meio de uma abordagem etnográfica.
Considerando que a etnografia representada também um modo de se alcançar
uma “descriç~o densa” (GEERTZ, 1989) a respeito de uma determinada realidade, pode-se
dizer que ela permite ao pesquisador social atingir um nível de compreensão mais
alinhado à maneira de viver e de interpretar o mundo a partir da qual os moradores do
bairro orientam suas ações, ou seja, permite alcançar o ponto de vista nativo. Não significa
com isso desprezo a outras formas de narrativas como as expressas em documentos
“oficiais”, estes que na maior parte das vezes possuem finalidades estritamente
burocráticas. A questão é que, mesmo que supostamente existisse uma vasta coleção de
documentos sobre Estrela D’alva, eles seriam insuficientes para se alcançar o ponto de
vista nativo.
A empreitada etnográfica não constitui tarefa simples, implica dispor-se a coletar
informações muito amplas e dispersas nos quadros da vida social e que muitas vezes não
estão explícitas nas falas ou nas reflexões dos sujeitos estudados. Exige do pesquisador
social um esforço interpretativo que depende de sua permanência no campo de pesquisa,
de dispor-se a realizar um período relativamente longo de observação que só é possível
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com uma permanência temporal que lhe aproxime ao máximo do universo social que
busca produzir conhecimento. Trata-se assim de um ofício complexo, exigindo rigor na
captação das experiências sociais e seu registro, bem como na observação das paisagens
constituídas, do espaço vivido cotidianamente. Um trabalho de sistematização das
práticas de pesquisa de campo como descritas por Roberto Cardoso de Oliveira a partir da
tríade “olhar, ouvir e escrever” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1978).
A pesquisa de campo, de referência para a realização do presente trabalho,
ocorreu entre julho de 2012 e dezembro de 2015. Onde busquei seguir a tradição dos
estudos qualitativos conforme revisão feita por Jaccoud e Mayer (2004) que privilegiam
as entrevistas abertas, deixando o entrevistado livre para abordar assuntos que ele julgar
pertinente, a partir de um roteiro de questões chaves elaboradas em torno das hipóteses
de pesquisa. Ao todo entrevistei 19 pessoas foram entrevistadas. Considerando os limites
e objetivos do presente artigo apresenta-se uma síntese das narrativas, tendo como foco
a reconstrução da história de ocupação do bairro representada pela fala de moradores
mais antigos, lideranças comunitárias e religiosas.

SITUANDO O CAMPO DE PESQUISA
O bairro Estrela D’alva localiza-se ao oeste do município de Contagem2 próximo à
portaria 2 do Jardim Zoológico e à fronteira do município de Belo Horizonte. Segundo os
relatos dos moradores mais antigos entrevistados, a história de ocupação de tal área,
limítrofe à Belo Horizonte, teve relação com a infraestrutura urbana já existente na região
da Pampulha, por meio da qual podiam acessar o transporte coletivo que levava ao centro
da capital mineira.

2

Em 2010, Contagem era o segundo município mais populoso no universo da RMBH com 603.442 habitantes, e
terceiro em relação ao total de 853 municipalidades do Estado de Minas Gerais (Censo Demográfico de
2010).Hoje, o município de Contagem está entre as regiões consideradas de médiodesenvolvimento humano:
na escala de zero a um (do menor para o maior IDH) mais precisamente 0,789 sendo que a educação é o subíndice mais próximo de 1 (0,901). Representa o 25º maior PIB do Brasil e o 3º maior de Minas Gerais, sendo
comércio e serviços o setor econômico melhor desenvolvido (66,13%), seguido da indústria (33,85%) e da
Agricultura (0,02%). Apesar do processo de industrialização e atividades econômicas situadas no município sua
taxa de desemprego em 2010 era de 9,6% (Fundação João Pinheiro) superior a média nacional que ficou em
6,7% (IBGE, 2015).
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Figura 1 - Localização da área de estudo no contexto metropolitano e de
Contagem – RMBH – 2013

Fonte: IBGE, 2010; PRODABEL, 2000. Elaboração PALHARES, R. M. SILVA. A cedido ao autor.

Localizado na fronteira do território político administrativo dos municípios de
Contagem e Belo Horizonte (Figura 1). O Estrela D’alva situa-se próximo ao bairro
Confisco, do Portão 2 do Jardim Zoológico de Belo Horizonte. Ressalta-se que, desde tal
tempo até os dias atuais, utilizando-se o transporte “público”, o coletivo existente, ainda
é mais fácil deslocar-se do Estrela D’alva até o centro de Belo Horizonte do que em
direção ao centro comercial e industrial do município de Contagem. Quando se transita
nesta região, a paisagem sofre mudanças significativas em relação aos padrões
construtivos e urbanísticos entre a Pampulha e o Estrela D’alva. A paisagem é um dos
aspectos que mais evidenciam, por meio das estruturas materiais construídas, o sistema
de estratificação social.
Composta por elementos físicos e humanos que expressam disputas sociais,
crenças e valores morais partilhados, a paisagem é objeto e agente das dinâmicas em
curso na sociedade (SANTOS, 1996). O conceito de paisagem na geografia humana
compreende tanto atributos dos lugares como das pessoas que lhe estão associados, os
elementos que caracterizam contextos sociais específicos, demarcam distinções de estilos
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de vida e expressam as relações de poder na sociedade. O tema foi abordado por
Bonameti (2010) que buscou, por meio da compreensão de poder formulada por Michael
Foucault e Hobbes, identificar a relação entre paisagem urbana e poder enquanto
estruturadores do espaço da cidade. O referido autor enfatiza os significados e
contribuições da arquitetura e urbanismo neste processo de produção da paisagem
urbana e como representação do poder dos grupos a partir dos espaços construídos. A
paisagem é lida como um elemento demarcador das distinções e ao mesmo tempo um
mecanismo de legitimação da posição social dos indivíduos na sociedade.
Na paisagem urbana da RMBH, por exemplo, essa dicotomia centro-periferia
materializou-se, a partir de políticas e dinâmicas mercadológicas, por meio de padrões
urbanísticos distintos entre os espaços centrais e os periféricos. Nas áreas centrais a
urbanizaç~o seguiu padrões “modernos”, internacionais, e teve seu adensamento
estruturado por edificações verticalizadas, enquanto, nas periferias predominou uma
urbanizaç~o “popular”, com edificações horizontalizadas, resultante, principalmente, da
“autoconstruç~o” (MENDONÇA, 2002)3.

NARRATIVAS DA PERIFERIZAÇÃO: A FORMAÇÃO DO ESTRELA D’ALVA
A formaç~o do Estrela D’alva teve como referência inicial a ocupação humana em
um espaço caracterizado pela ausência de infraestrutura urbana e de serviços básicos,
cujos loteamentos decorreram de parcelamentos clandestinos de imóveis como fazendas
e chácaras de veraneio (Registros de Campo, 2013). Esse tipo de parcelamento e de venda
do solo destinado às populações de baixa renda foi interpretado por Souza e Brito (2008)
como parte da dinâmica imobiliária que expulsava por meio do elevado preço dos alugueis
as populações de baixa renda do núcleo metropolitano em direção as bordas do território.
A pesquisa de campo indicou, segundo o relato dos moradores, que no Estrela D’alva os
loteamentos foram feitos de modo informal e alheio a qualquer tipo de planejamento
urbano e ambiental, sem regularização fundiária gerando tanto problemas de ordem
ambiental como de conflito sobre a posse do imóvel, mesmo que pagassem pelo terreno
o documento de recibo de compra adquirido não tinha valor jurídico.

3

Segundo esta autora, “a expans~o do mercado imobiliário capitalista é significativa durante os anos oitenta e
constituiu importante mecanismo de mudança na estrutura socioespacial da regi~o” (MENDONÇA, 2002,
p.06).
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Embora toda a clandestinidade que caracterizou o processo de parcelamento do
solo e a ocupação do sítio geográfico onde foi construído o Estrela Dalva, houve caso de
morador que adquiriu imóvel por meio de financiamento público, como apresenta o relato
de uma pioneira do Bairro a Dona Maria. No trecho a seguir ela conta motivos que a
fizeram mudar de Belo Horizonte na década de 1980 em direç~o ao Estrela D’alva:
Foi porque eu morava de aluguel, casei e fui morar de aluguel, e o lugar que a gente morava era lá no
Pindorama, e lá era uma granja que a mulher passou para moradia, meu marido mesmo nem abria a
janela lá, e eu fui e falei que um dia eu ia ter algo meu se Deus quiser, eu vou lutar pra isso. Mas se eu
dependesse do meu marido ele não lutava não, ele tinha medo de dívida, mas eu não tinha. Então, eu
corri atrás, e para eu ter esse lote aqui foi preciso eu dar tapa na cara [ser firme] do sujeito que
queria roubar o lote de mim, rasgar os documentos do contador todinho e espedaçar, e derrubar
eles tudo lá para eu ter esse lote aqui. Aí, o gerente da Minas Caixa ficou sabendo e não deixou eu
perder o lote, ele foi comprado pela Caixa. Tinha gente querendo tomar esse lote aqui de mim,
porque eram quatro lotes, eu arrumei quatro lotes e então eu tinha que vender três para poder
comprar um, porque eu não tinha dinheiro para comprar todos, e aí eu escolhi esse daqui, e eles
queriam tomar este daqui de mim, na imobiliária, no contador, eles estavam de cambalacho comigo,
então eu fui e levantei de madrugada e cerquei o cara na esquina e rasguei os documentos todos, eu
arrisquei muito a minha vida por causa disso daqui, entendeu? (Entrevista com Dona Maria, 2013).

O relato indica que desde o início da ocupação os moradores se depararam com o
problema da falta de titularidade fundi|ria: “pra eu ter esse lote aqui foi preciso eu dar
tapa na cara”. Cansada de pagar aluguel em Belo Horizonte, Dona Maria convenceu seu
marido a viver em um bairro novo, geograficamente distante do centro, e relativamente
isolado por ser pouco assistido pelos sistemas de transporte coletivo metropolitano. Para
fixar-se no bairro ela tomou medidas extremas, ela rasgou os “documentos”, bem como
buscou financiamento com o extinto Banco Minas Caixa. Dona Maria foi uma moradora,
entre muitos outros, pioneiros da ocupação de uma área literalmente de fronteira urbana
e social, situada nas margens da legalidade e da ilegalidade, um terreno irregular
financiado pelo governo. Sua residência acumula os registros dessa história, em um dos
quartos próximos à cozinha era a cisterna contou-me.
A cisterna, ela ficava ali, não tinha bombeamento porque não tinha luz, puxava na corda mesmo, até
1985 eu tive a cisterna desse jeito, depois, eu fiz um padr~o de luz l| no Estrela D’alva e puxei uns 700
metros de fiação, ida e volta dá 1.400 metros, e trouxe luz para aqui, mas a luz chegava fraquinha,
era a conta de ligar a geladeira, e se fosse tomar banho tinha que desligar a geladeira. E eu fazia
chup-chup e vendia, era só eu que tinha luz aqui. (Entrevista com Dona Maria, 2013).

O modo como o Estrela D’alva foi ocupado, loteamentos clandestinos, durante a
expansão metropolitana nas décadas de 1970/1980, gerou também graves consequências
ambientais para seus habitantes nas décadas seguintes. O solo do lugar, de constituição
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geológica predominantemente calcária, parcelado sem um planejamento para a
drenagem e esgotamento sanitário por décadas (este corria a céu aberto) deixou exposta
sua superfície que não suportou o impacto das chuvas tropicais provocando a erosão do
solo. Essa erosão atingiu uma proporção drástica na década de 1990 originando uma
enorme voçoroca4, uma cratera, que ficou conhecida no local como “burac~o”.

O

“burac~o” atingiu principalmente as |reas de vale do relevo, onde o escoamento das
águas era mais intenso, onde hoje está situado o CRAS- Casa Amarela.
Segundo o relato do Senhor Antônio, morador também antigo no bairro, com
quem tive oportunidade de realizar entrevista, a erosão aconteceu concomitantemente
ao adensamento do bairro:

Não, não tinha buracão, ele era um rego de nada, e imediatamente vinha uma chuva e ele formava e,
quando agente assustou tinha mais de 90 graus chão à dentro, e tinha uma nascente dentro dali, e
essa nascente acho que foi desbarrancando por debaixo, e aí eu acho que de uma vez a água
passando por debaixo e com a chuva, deve ser que estava oco lá assim, e caía de uma vez, e foi
formando o buracão. [...] Eu comprei aqui era lote, lote puro, com árvores de raízes muito profundas,
então, eu mesmo arranquei as raízes e a gente foi construindo aos poucos e hoje minha casa está aí
com onze cômodos (Entrevista com Senhor Antônio, 2013).

Durante a etnografia pude conhecer imagens da cratera por meio de uma
filmagem feita pela associação de moradores do bairro São Mateus onde tive ideia da
dimensão que a erosão assumiu ao longo dos anos de 1990 e início dos anos 2000.
Durante esse período, o “burac~o” representou um dos principais problemas do lugar, era
responsável em proporcionar tragédias humanas representadas por episódios
desmoronamento de casas e de morte de pessoas:

E dentro do buracão não ficou ninguém, e na beirada do buracão ficou, e alguns caíram lá embaixo
com a casa e tudo, e teve gente que morreu, teve uma menina de cinco anos que a enxurrada
carregou ela e nós fomos achá-la juntamente com o Corpo de Bombeiros lá na Lagoa da Pampulha. A
Defesa Civil era quem ajudava, vinha chuva e a gente ligava para a Defesa Civil e a gente passava a
noite socorrendo as pessoas. (Entrevista com Dona Maria, 2013).

Em 1997, o “burac~o” foi tampado com rejeitos e detritos decorrentes da
construção de um shopping em Contagem e, em seu lugar, criou-se uma área pública sem
nenhum tipo de ornamentação ou equipamento urbanístico. Após a redemocratização a
manutenção do poder político passava a depender dos votos de uma população cujos
4

Para definição técnica do termo. Ver: GUERRA, A. Novo Dicionário Geológico-Geomorfológico. 8ª Ed. – Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2010.
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direitos foram historicamente negligenciados pelo “Estado de Direito”, pela “República”.
Enfim, quanto à ocupação e ao processo de urbanização do bairro, pode-se dizer que foi
lento e gradual, executado por “etapas” principalmente durante os períodos eleitorais, e
esteve relacionado {s din}micas de troca de votos por “favores”. A urbanizaç~o n~o se
consolidou como direito e sim como moeda resultado das trocas políticas em torno do
voto, concomitante ao período de redemocratização do sistema político formal. Período
no qual o bairro também viu crescer os problemas relacionados à violência e ao
cometimento de crimes em espaços públicos.

ONTEM E HOJE: A PERIFERIA CONSOLIDADA
Após trinta anos da história de ocupação do sítio, em 2010, a urbanização da
periferia estava consolidada no tocante a estar integrada aos serviços públicos básicos e
inserida na malha urbana (TORRES; MARQUES, 2001). Esta era a situaç~o do Estrela D’alva
que contava com uma cobertura de rede de esgoto, acesso à rede de distribuição de água
e à rede elétrica que abrangia em torno de 96% dos 5.765 dos domicílios contabilizados
pelo censo demográfico de 2010.
Se ao longo das duas primeiras décadas de ocupação do bairro a falta de
infraestrutura e ausência de serviços urbanos básicos caracterizavam-se problemas
coletivos, ao final da primeira década do século XXI esses problemas foram “substituídos”
por outros como a violência homicida e a expansão de atividades criminosas locais, do
narcotráfico principalmente. Segundo os entrevistados, a violência associada à presença
do narcotráfico no bairro é relativamente recente, não sendo anterior aos anos de
2006/2007. Não significa que os moradores não passassem por problemas relacionados à
violência, porém, com outra configuração. Em 2008, Contagem era o 13º município com
maior Índice de Homicídios de Adolescentes – IHA 5 no ranking nacional das
municipalidades com mais de 200 mil habitantes, com 4,55 de IHA6. Neste contexto os
moradores aprendiam a conviver em um ambiente em disputa, por ordens sociais que se
apresentavam como antagônicas, a estatal - corrompida pelos interesses particulares
como especulação imobiliária e clientelismo político - e a ordem imposta pela
5

O IHA, Índice de Homicídios na Adolescência, estima o risco de mortalidade por homicídio de adolescentes
que residem em um determinado território (Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da
República – SPDCA/SEDH, UNICEF, Observatório de Favelas e Laboratório de Análise da Violência – LAV/UERJ).
6
Embora não tenha levantado dados de períodos anteriores e os relatos dos moradores sejam percepções,
em relação aos homicídios, brutais e recorrentes envolvendo pessoas jovens predominantemente, a
etnografia indicou se tratar de um problema mesmo recente na história do bairro.
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criminalidade local. A relação entre essas duas ordens conflitantes gerava mortes e
conflitos. E, em 2010 os moradores do Estrela D’alva foram submetidos ao mais longo
“toque de recolher” da história do bairro, o fato foi divulgado em mídia televisiva em rede
nacional:
Quinze pessoas foram presas acusadas de promoverem toque de recolher em um bairro de
Contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Entre os acusados estão duas mulheres. A
ordem foi dada após a morte de dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Os
policiais civis e militares cumpriram mais 50 mandatos de prisão, busca e apreensão. Só nessa rua
cinco pessoas foram presas e até um helicóptero foi usado(Jornal Nacional, Rede Globo, Matéria
Veiculada em Março de 2010, S/D).
Neste sacol~o a faixa mostra o medo dos moradores “Alguns comerciantes ai de cima, eles foram
ameaçados, a gente ouviu o boato de um e de outro e antes de chegar até nós também, preferimos
nos resguardar” [fala de comerciante entrevistado pela repórter narradora]. H| uma semana o
comércio na região está assim, com as portas fechadas, o motivo é um toque de recolher imposto
por criminosos, uma represália contra a ação da polícia militar que na última sexta-feira teria matado
dois supostos traficantes em uma troca de tiros (Jornal da Alterosa, Rede Alterosa, Matéria
Veiculada em Março de 2010).

Figura 2 – Imagens veiculadas na Mídia sobre o Toque de Recolher – Estrela Dalva – 2010.

Fontes: Imagens cedidas registradas do Toque de Recolher pela Secretaria de Assistência Social do município
de Contagem em 2013. Nota: Adaptações feitas pelo autor.

Os “toques de recolher” consistiam em uma ordem de esvaziamento dos
espaços públicos, a partir da imposição feita aos comerciantes e aos prestadores de
serviços públicos, de encerrarem compulsoriamente suas atividades, impedindo dessa
forma o acesso da populaç~o local aos mesmos. Segundo interlocutores, os “toques de
recolher” ocorriam no bairro periodicamente, com duraç~o de algumas horas ou um dia
completo. Essas práticas serviam como exibição pública do poder dos narcotraficantes
sobre a vida local e tinha um tom punitivo, pois, coincidentemente ocorriam momentos
depois de episódios de morte pela polícia ou prisão de pessoas envolvidas no tráfico.
Entre as pessoas com quem estive ouvi diferentes versões a respeito do “toque de
recolher” de março de 2010. Na percepç~o dos jovens:
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Toque de recolher é o seguinte cara, não existe toque de recolher para gente do bem, quando morre
um cidadão de bem não existe toque de recolher. Sempre quando morre um bandido, um neguinho
do tráfico usa os outros guerreiros e vai até os comércios e: “é pra fechar!, é pra fechar o comércio
sen~o nós vamos meter bala, vamos roubar, entendeu? Ent~o é pra fechar a porra do comércio!”. Os
comerciantes se resguardam e fecham, entendeu? Até o dia que os caras falam: “t| normal, t|
normal”. (Entrevista com Jovem M., 2013).
Isso normalmente é coisa de 24 horas, entendeu. De 12 horas ali, fechou ali, e no outro dia, tranquilo.
Só que aí, a polícia veio e mandou abrir tudo de novo, e disseram: “oh, podem ficar tranquilo que a
gente vai fazer a ronda aqui, e dar segurança, e tal”. E aí aconteceu que eles voltaram de novo [os
traficantes] e mandaram fechar direto, e falaram: “olha, vocês n~o quiseram fechar ent~o agora
vocês v~o fechar por tempo indeterminado”. E desde então nós ficamos com tudo, uns dez dias,
fechado. E aí fechou tudo, fechou os comércios, fechou a farmácia, posto de saúde, escola, tudo.
Ônibus rodava aqui escoltado, alguns ônibus foram incendiados, a escola fechada, foi um trem de
loco aqui (Entrevista com Jovem F., 2013).
Foi até mesmo devido à morte de um traficante, morreu, e aí, parou tudo. E revoltaram, eu não sei
direito o que aconteceu, o fulano, o que possuía mais moral morreu, e o pessoal foi e mandou fechar
o bairro todo, mandou parar tudo eu acho que o toque foi devido a isso. (Entrevista com Jovem K.,
2014).

Na percepção de outros moradores:
Esse toque de recolher, eu vou falar para você aqui uma coisa, foi uma das melhores coisas que já
aconteceu aqui, na minha visão de líder, porque o governo não vinha aqui, ninguém conversava com
ninguém e hoje os líderes sentam na mesma sala com esse Projeto da ONU, a agente conversa, então
pra mim foi uma das melhores coisas que aconteceu. E você deve pensar assim, “esse cara é louco”,
é porque tem coisa que tem que cair para depois levantar de novo. Aqui não vinha prefeito, não
vinha um secretário, não vinha nada, as lideranças cada um queria puxar só para o seu lado, e hoje a
gente tem uma visão mais ampliada disso, do que é uma comunidade. (Entrevista com José Estrela,
Liderança Comunitária, 2013).
A situação foi a seguinte, dois meninos, quando eu falo menino, obviamente grandões, dois patrões,
eles eram patrões mesmo, tinham mais de 21 anos de idade, eles estavam conversando e um foi levar
o outro em casa, e mãe viu a moto parando, e a moto parou e ficou com o motor ligado, isso por
volta de umas 23:30h/00:00h, e depois de um certo tempo a moto continuava ligada e a mãe:
“engraçado, meu filho estava aqui? Ele deixou a chave da moto ligada, tal, tal tal”, e algumas horas
depois, o corpo dos dois rapazes foi achado na parte alta do bairro, os dois foram executados, foi um
tiro na nuca de cada um, literalmente foi uma execução. E, alguém disse, sempre tem esse que disse,
e que provavelmente tenha sido a polícia que teria executado, mas não foi a polícia local, mas uma
outra polícia, uma equipe que teria vindo de fora da comunidade para dentro da comunidade
exatamente com a função de executar, a ideia era execução. A partir desse pressuposto, e pelos dois
serem muito conhecidos na comunidade, e também, em parte queridos também, porque eles tinham
muito bom relacionamento aqui dentro da comunidade. E isso eu quero deixar bem claro que, dos
meninos que você ver trabalhando aqui, nenhum deles vai aparentar ser um “cara mal”, n~o, n~o.
Eles conversam, batem papo, são bem articulados. E aí, o que aconteceu? As equipes que eles
comandavam, as ramificações, eles ficaram indignados, porque entenderam que houve execução. E
é uma coisa engraçada no próprio crime, “ah, eu posso matar um, matar dois, quatro que me
devem”, mas quando morre quer justiça (risos). E a galera toda ficou revoltada, e tinha que ter
justiça, ent~o, “vamos mostrar agora o poder desse negócio aqui”, e aí, surge outra ideia, “vamos
mostrar que temos poder nesse lugar”. E literalmente enviaram os meninos, a maioria de menor,
passar em tudo e dizer “pode fechar, porque se não fechar nós iremos destruir ou matamos quem
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abrir!”. Começou pequeno, e o movimento rapidamente se alastrou porque o temor e o medo
tomaram conta. (Entrevista com Pastor T., Igreja Batista, 2013).
Esse toque de recolher foi o seguinte, tinha um menino que morava ali, na Rua Praia Formosa, antiga
Rua L, e esse menino, ele aprontou muito aqui, inclusive aprontou muito comigo na época do
comércio, e a mãe dele, coitada, separada do pai, e o pai era delegado lá no Rio de Janeiro e
acobertava todos os problemas dele por aqui. Nós chamávamos a polícia, ela vinha, e daqui a pouco
estava ele, e vinha e falava assim “meu pai tem a costa quente”, e eu fui e falei “olha ent~o n~o
apronta não, porque senão você vai acabar tomando uma de verdade, com força”. Ele expulsou a
mãe dele de dentro de casa, e ficou à vontade, e quando foi um dia, lá, eles foram lá entraram e
mataram ele dormindo. E depois que matou ele, eles, os da turma dele, foi quem deu o toque de
recolher de dez dias. (Entrevista com Ilda B., Associação de Moradores, 2013).

O “toque” configurou-se como um conflito em relação à ordem pública, afetando
diretamente a vida de dezenas de milhares de pessoas residentes na região. Durante 15
dias o comércio e serviços ficaram impedidos de funcionar. Segundo a percepção de três
lideranças comunit|rias com que fiz entrevista, o “toque de recolher” foi percebido de
diferentes formas, inclusive em relação à percepção dos jovens. O fato é que as versões
não coincidiam. Nem mesmo as vinculadas pela grande mídia.
Se levarmos em conta que o “toque” tenha sido uma repres|lia contra a morte de
um ou dois jovens pela polícia, esta ação seria também uma forma de declararem luto e ao
mesmo tempo insatisfação com tal situação como fizeram os grupos criminosos locais
exigindo dos comerciantes do bairro Estrela D’alva o fechamento do comércio por quase
um dia7. Contudo, como muitos comerciantes não aderiram ao mando e passaram a
receber ameaças mais sérias através de telefonemas ostensivos. Por outro lado, à polícia
não se via garantia de resguardo frente ás ameaças feitas pelos grupos de
narcotraficantes varejistas, pois, estes permaneciam no território diariamente, vinte e
quatro horas ininterruptas. Embora o Estrela D’alva fosse jurisdiç~o do 18º batalh~o da
polícia militar e coberto por uma delegacia distrital, a polícia não tinham a mesma
abrangência e fixidez quando comparada às quadrilhas locais. Os comerciantes locais,
frente a ameaças de agressão e de mortes, optaram por seguir as regras de convívio
comunitário ou leis impostas pelo tráfico de drogas, fazendo prevalecer sobre a
população da área sentimentos de medo e de insegurança.

7

Segundo comerciantes locais com os quais conversei informalmente os “traficantes” enviam crianças
mensageiras portando celulares, através dos quais os “traficantes” se comunicava com os comerciantes.
Desse modo, crianças na faixa de nove a onze anos de idade é que serviam de contato para a interlocução.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Longe de querer esgotar o debate sobre a periferização no contexto
metropolitano de Belo Horizonte, o presente artigo buscou lançar luz sobre este conceito
ao desnaturalizar a ocupação da periferia. A partir dos relatos das pessoas protagonistas
desta ocupação com diálogo com a literatura pode-se narrar alguns pontos nevrálgicos e
os atores envolvidos na periferização. Morar em um bairro distante e sem infraestrutura
não era sonho de nenhuma das pessoas com quem tive oportunidade de realizar
entrevista. Segundo indicou a literatura, a expansão da área urbana das regiões
metropolitanas no Brasil orientou-se pelos princípios da extrema desigualdade social
brasileira, gerando relações sociais segmentadas territorialmente, formando espaços
segregados (MENDONÇA E MARINHO, 2015; CALDEIRA, 1984; KOWARICK, 1979; ZALUAR,
1985). Deste modo, o movimento das pessoas em direção as bordas do território urbano
foi consequência, principalmente, de pressões econômicas exercidas pelo mercado
imobiliário, o mercado de terras que é altamente concentrado e especulativo.
As narrativas sobre a história de ocupaç~o do Estrela D’alva indicam que a
urbanização não se consolidou direito, e sim como promessa, não promoveu a superação
da situação de pobreza, pelo contrário, acentuou e reconfigurou a desigualdade social.
Vale ressaltar que as relações sociais e a própria periferia não podem ser concebidas
somente a partir dos aspectos tratados neste artigo. O que se buscou aqui foi mostrar as
nuances do processo de acesso ao “espaço urbano” por parte dos moradores que foi, em
geral, viabilizado por processos irregulares de parcelamento e ocupação do solo. Fatores
que geraram problemas não só de titularidade do imóvel, mas de ordem ambiental como
o “burac~o”.
A reconfiguração da desigualdade é notada na paisagem que se formou ao longo
dos anos 2000, período no qual o bairro já contava com infraestrutura urbana e serviços,
porém de pior qualidade se comparada as de outras áreas metropolitanas ocupadas por
grupos de melhores rendimentos, mesmo que feitas por um mesmo “poder público”. N~o
só a paisagem física da periferia a diferenciava das demais |reas “n~o-periféricas”, e sim
sua paisagem social, pois, os problemas e as contingências da vida cotidiana do lugar eram
tributários de sua história. Por fim, a etnografia apresentou a periferia como um espaço
de crise permanente, e que ao longo do tempo tais crises agravaram-se. Se, na década de
1980 e 1990 os problemas de ausência de infraestrutura e serviços urbanos básicos
caracterizavam-se como os principais problemas do lugar, na década de 2000 eram a
violência e criminalidade.
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A RETERRITORIALIZAÇÃO E A FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO
“ITALIANIZADO”: ENTRE TRADIÇÕES E COSTUMES
Sandra Nicoli1

RESUMO
No Brasil, a imigração italiana, a partir do século XIX, é caracterizada por ser familiar e com
maior procedência vinda da região do Vêneto, na Itália. O projeto imigrantista era
fundamentado na pequena propriedade familiar. Minas Gerais tornou-se destino
secundário da colonização italiana. As localidades mineiras de Itueta e Santa Rita do
Itueto, no início do século XX, foram pontos de chegada de famílias de migrantes italianos,
vindas principalmente do Espírito Santo, mais precisamente de Alfredo Chaves e Castelo.
Essa migração promoveu uma nova configuração a esse território, inserindo novas
técnicas de manejo da terra, novos costumes, tradições, dialetos, canções, danças, festas
e comidas típicas que foram incorporados à sociedade. A pesquisa é de cunho qualitativo,
dando preferência aos aspectos vinculados aos costumes e tradições. Através dos relatos
orais colhidos com os descendentes das famílias que promoveram uma nova configuração
ao território, foi possível perceber a integração e as marcas deixadas através de seus
costumes e tradições. Para uma melhor compreensão da reterritorialização em terras
mineiras e a formação do território “italianizado”, trabalhamos com a memória dos
descendentes das famílias de migrantes italianos e com informações coletadas através de
fonte documental dos seus acervos particulares. O objetivo desse estudo é analisar a
reterritorialização e a formação do território “italianizado" por essas famílias e,
compreender as questões culturais que permearam e ainda permeiam o cotidiano e as
práticas culturais que ajudaram a configurar as identidades dessas famílias em relação ao
novo território constituído. Enfatiza-se que os migrantes que se destinaram para as terras
mineiras em estudo, eram, em sua maioria, famílias oriundas do Norte da Itália,
principalmente do Vêneto. Cabe ressaltar que os imigrantes italianos chegaram numa
proporção menor, se comparados aos seus descendentes nascidos no Brasil. A chegada
dessas famílias promoveu uma nova configuração ao território, inserindo novas técnicas

1
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de manejo da terra, novos costumes, tradições, dialetos, canções, danças e comidas
típicas. Assim, suas presenças como sujeitos históricos que se construíram e
reconstruíram, e ainda constroem e se reconstroem na dinâmica da vida social são
destacadas nas narrativas dos descendentes. Um ambiente coberto pela floresta e um
cotidiano regrado pelo árduo trabalho são sempre evocados em seus relatos. As
experiências narradas mostram a difícil tarefa de transformar aquele espaço em um
território apropriado e dominado a partir das relações sociais estabelecidas. As narrativas
indicando o intenso trabalho de toda a família, o torna uma forte marca identitária desses
atores sociais. Realça-se que, como essas famílias de migrantes já haviam passado por um
processo de reterritorialização em outro local, os traços culturais encontravam-se
alterados em relação à originalidade italiana. Tantos os traços de continuidade quanto os
de descontinuidade em relação à cultura de origem foram fundamentais para redefinirem
a própria identidade nessa nova relação com o novo ambiente. A culinária também é uma
das marcas mantidas pelos descendentes. A polenta cortada com barbante e o ministrone
ainda são alimentos servidos nas festas. A maior relevância nas narrativas sobre os
momentos fora das tarefas cotidianas é o momento festivo. Os relatos indicam que as
festas eram de italianos, o que reforça a identidade do grupo e os elos de sociabilidade. A
comida, a música e a dança traziam de volta momentos da terra natal e reconstituía, no
novo território, um ambiente alegre e agradável, quando todos cantavam em dialeto
italiano como se estivessem na Itália, tão distante e tão presente ao mesmo tempo. As
tradições permaneceram, mas se modificaram em terras brasileiras. Essas famílias foram
agentes de sua própria história, no sentido de construir seu próprio espaço num território
desconhecido. Assimilaram novos costumes e mantiveram os traços culturais da
sociedade de onde vieram. Nesse sentido, ao chegar às terras brasileiras, as famílias
italianas buscavam manter sua italianidade através da reconstrução de hábitos e costumes
e da ideia transmitida de que ser italiano/descendente é ser diferente dos brasileiros. Na
memória estão presentes tempos difíceis, mas que foram compensados com a
transformação do espaço em um território apropriado e carregados de significados. No
processo de reterritorialização, imprimiram marcas e deixaram vestígios no tempo e no
espaço construindo um território “italianizado” apropriado e dominado a partir das
relações sociais estabelecidas. O passado e a memória desses atores sociais atualizam e
intensificam a consciência de pertencimento.
Palavras-chave: Migração italiana, reterritorialização, território, memória.
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INTRODUÇÃO
Os deslocamentos de populações sempre existiram na história da humanidade. As
migrações internas e internacionais se constituem num elemento essencial para
compreensão da formação das sociedades e das identidades culturais. Nessa acepção, os
processos migratórios são por excelência fenômenos complexos cuja compreensão
requer o aporte de diversas áreas do conhecimento, pois trazem amplos e complexos
processos de desterritorialização e reterritorialização (NICOLI, 2014).
O Brasil, desde o século XVI, se estabeleceu como um importante cenário onde
se processou de forma intensa o fenômeno das migrações internacionais. O projeto
imigrantista de colonização2 era baseado na pequena propriedade familiar. Deste modo,
“tratava-se, portanto, de um sistema de povoamento de territórios considerados ‘vazios
demogr|ficos’, com o objetivo de promover uma agricultura baseada na pequena
propriedade familiar” (SEYFERTH, 2000, p. 309).
Santos (2010) realça que a imigração transoceânica trouxe, para a América,
milhares de europeus de origem camponesa. A imigração europeia significou muito para o
Brasil e, nesse sentido, a imigração italiana foi particularmente relevante (BONI, 1990).
Nesse contexto, a imigração italiana para o Brasil teve início a partir dos anos de 1870,
transformando-se em um fenômeno de massa anos depois. Os italianos que chegaram ao
Brasil deixaram para trás a paisagem do Vêneto, da Lombardia, da Toscana, do Trentino e
de outras regiões da Itália junto com suas lembranças e suas raízes, para iniciar uma nova
vida em terras brasileiras (TRENTO, 1989). Segundo Bassanezi (1995), a corrente
imigratória italiana, no Brasil, revelou as seguintes especificidades: houve o predomínio da
imigração familiar e a região do Vêneto foi a que mais forneceu imigrantes.
A região vêneta forneceu, entre 1870 e 1920, 30% do total de emigrados italianos para o
Brasil, transformando o País em praticamente o único da América a receber vênetos
nesse período [...]. Traziam como hábito, [...] o de trabalhar juntos a terra que lhes
pertencia; [...]. A saída ocorreu somente quando suas propriedades não ofereceram mais
recursos para a sobrevivência do grupo (ALVIM, 2000, p. 386).
Para os vênetos, o principal fator de atração do Brasil era a possibilidade de serem
proprietários de seu pedaço de terra. A posse da terra era um sonho que representava o
prêmio dos esforços de todo o trabalho executado, de possibilidade de ascensão social
ou até de segurança econômica (DADALTO, 2009, p. 30).

O sudeste brasileiro teve um grande destaque em relação à imigração italiana e foi
o que recebeu a maioria dos imigrantes. Nesse contexto, o atual Estado do Espírito Santo
2

O governo imperial criou, em 1876, a Inspectoria Geral de Terras e Colonização, responsável pela definição de
uma orientação unitária à introdução de imigrantes europeus no Brasil (DADALTO, 2009).
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teve fundamental importância em relação à vinda de imigrantes europeus para o Brasil,
em especial os italianos. Levas expressivas de imigrantes italianos desembarcaram no
porto de Vitória, capital do Espírito Santo, no final do século XIX e início do século XX,
sendo direcionadas ao interior do Estado, que abriga uma das maiores colônias italianas
do Brasil (NICOLI, 2014). A imigração para o território espírito-santense era peça da
estratégia governamental para promover o povoamento e expandir a fronteira agrícola,
por meio da produção. O projeto imigrantista era baseado na pequena propriedade
familiar, as famílias italianas eram, em sua maioria, camponeses provenientes do Vêneto
(DADALTO, 2009).
Diferentemente de seus Estados vizinhos (São Paulo, Espírito Santo e Rio de
Janeiro) que receberam os italianos em seus portos marítimos, Minas Gerais foi destino
secundário da colonização italiana no Brasil (TRENTO, 1989). Os italianos, que se
destinaram para Minas, em sua maioria, já possuíam experiência imigratória em um dos
outros três Estados do sudeste brasileiro (NICOLI, GENOVEZ e SIQUEIRA, 2013).
Grosselli (1998) apud Biasuti, Loss e Loss (2003) realça ter tido em Minas Gerais
duas importantes ondas de imigração. Sendo:
[...] a primeira, de 1880 a 1900, e a outra a partir de 1910; e que, em tese, a entrada de
colonos se deu em função dos limites geográficos da província, determinada pela
localização dos portos marítimos vizinhos. Foram, por essa razão, três as vias principais
de entrada: São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo (BIASUTTI, LOSS, LOSS, 2003, 77).

O fluxo de estrangeiros de maior intensidade em Minas Gerais foram os
italianos. Mesmo que Minas não tenha tido grande destaque em relação à imigração
europeia, a corrente italiana foi a que mais se impôs. No entanto, apesar da presença de
estrangeiros, Minas Gerais ainda tinha preferência pelo trabalhador nacional (MONTEIRO,
1994).
Pode-se considerar que há dois perfis de imigrantes italianos em Minas. Os
comerciantes e profissionais especializados direcionados para os centros urbanos e, os
colonos agricultores direcionados para as zonas rurais. Nas terras mineiras, diversos
foram os destinos, tais como: Belo Horizonte, Itueta, Juiz de Fora, Machado, Poços de
Caldas, Ponte Nova, Santa Rita do Itueto e São João Del Rey (NICOLI, GENOVEZ e
SIQUEIRA, 2013).
Nessa conjuntura, as localidades mineiras de Itueta e Santa Rita do Itueto, no
início do século XX, foram pontos de chegada de famílias de migrantes italianos, vindas
principalmente do Espírito Santo, mais precisamente de Alfredo Chaves e Castelo. Essa
migração promoveu uma nova configuração a esse território, inserindo novas técnicas de
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manejo da terra, novos costumes, tradições, dialetos, canções, danças, festas e comidas
típicas que foram incorporados à sociedade.
O objetivo desse estudo é analisar a reterritorialização e a formação do território
“italianizado" por essas famílias e, compreender as questões culturais que permearam e
ainda permeiam o cotidiano e as práticas culturais que ajudaram a configurar as
identidades dessas famílias em relação ao novo território constituído.
O estudo é de cunho qualitativo, dando preferência aos aspectos vinculados aos
costumes e tradições. Por meio dos relatos orais3 colhidos com os descendentes das
famílias que promoveram uma nova configuração ao território, foi possível perceber a
integração e as marcas deixadas através de seus costumes e tradições. Para uma melhor
compreensão da reterritorialização em terras mineiras e a formação do território
“italianizado”, trabalhamos com a memória dos descendentes das famílias de migrantes
italianos e com informações coletadas através de fonte documental dos seus acervos
particulares.
Enfatiza-se que a migração traz em seu cerne um processo de desterritorialização
e reterritorialização. Diversos recursos podem ser utilizados para a compreensão desse
processo. Os aspectos vinculados à memória e à narrativa, coletadas por meio da
metodologia da História Oral4, serão de fundamental importância para compreendermos
tais processos, pois essa metodologia permite o registro de práticas, costumes,
identidades e tradições referentes à origem. Contribuindo assim, na compreensão do
processo de adaptação e de integração dessas famílias no novo ambiente (NICOLI,
GENOVEZ e SIQUEIRA, 2013).
Nesse sentido, considera-se que a memória se traduz num esforço que recupera
a história vivida revestida enquanto experiência humana de uma dada temporalidade.
Essa percepção de história vivida pode distanciar-se da história compreendida enquanto
campo de produção de conhecimento. No entanto, é inegável o enriquecimento obtido
com essa aproximação entre a história vivida e a história do campo de conhecimento
(PINTO, 1998).

3

Este estudo faz parte da pesquisa de mestrado intitulada: “I/Emigração em Itueta e Santa Rita do Itueto – A
chegada dos nonos e a partida de seus descendentes para o norte da It|lia”. Foram colhidos 29 relatos orais
com descendentes mais antigos residentes em Itueta e Santa Rita do Itueto e/ou proximidades. Destaca-se
que as lembranças se entrecruzam entre o cotidiano em Minas e Espírito Santo, pois as narrativas intercalam
as memórias dos descendentes, dos pais, avós e bisavôs.
4
Esta é uma metodologia de pesquisa de constituição de fontes para o estudo da história contemporânea
surgida em meados do século XX e consiste na realização de entrevistas gravadas. Ressaltamos que a fonte
oral, além de coletada, deve ser interpretada e analisada cuidadosamente. Vinculada ao cotidiano, favorece
uma pesquisa com espaço para falas de sujeitos, em geral, anônimos (SILVEIRA, 2007).
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A RETERRITORIALIZAÇÃO NAS TERRAS MINEIRAS DE ITUETA E SANTA
RITA DO ITUETO
A Mesorregião do Vale do Rio Doce fez parte da estratégia governamental de
colonização, tornando-se a última região mineira a ser colonizada (ESPINDOLA, 2005). E
foi nessa conjuntura que as localidades de Itueta e Santa Rita do Itueto, no início do
século XX, foram palco da chegada de diversas nacionalidades de imigrantes tais como:
italianos, alemães (pomeranos), portugueses, espanhóis e de migrantes de origem
brasileira. Realça-se, inicialmente, que a presença da origem italiana se tornou marcante,
ao longo dos anos, em relação às outras nacionalidades (NICOLI, 2014).
A título de localização, pode-se visualizar, na figura 01, a Microrregião de Aimorés,
situada na Mesorregião do Vale do Rio Doce, e os municípios que a compõem, entre eles,
Itueta e Santa Rita do Itueto, focalizados nesse estudo.

Figura 01: Microrregião de Aimorés – MG
Fonte: Elaboração própria. 1.Aimorés, 2. Alvarenga, 3. Conceição de Ipanema; 4. Conselheiro
Pena; 5. Cuparaque; 6. Goiabeira; 7. Ipanema; 8. Itueta; 9. Mutum; 10. Pocrane; 11. Resplendor; 12.
Santa Rita do Itueto; 13. Taparuba

No início do século XX, o Vale do Rio Doce via sua paisagem sendo modificada
com a abertura da floresta para a construção e fornecimento de carvão para a Estrada de
Ferro Vitória a Minas (EFVM). O desejo de construção de uma ferrovia ligando Minas ao
litoral espírito-santense existia desde meados do século XIX, porém somente em
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princípios do século XX é que se dá o início da construção da ferrovia. Inicialmente vista
como eixo exportador de minério de ferro, ligando Minas Gerais e Espírito Santo, a
ferrovia foi avançando e penetrando pelo Vale do Rio Doce (BRITO e PINHEIRO, 2009).
A construção da ferrovia foi, segundo Espindola (2000), o principal fator de
aceleração para colonizar o Vale do Rio Doce. Destaca-se que um dos primeiros benefícios
da ferrovia foi a ligação comercial entre terras mineiras e espírito-santenses. Outro
aspecto importante foi a possibilidade de transporte oferecida aos migrantes que
optassem por construir uma nova vida em outras terras (ESPINDOLA, 2005). Nesse
contexto, no início do século XX, por volta dos anos de 1920, Itueta e Santa Rita do Itueto
viram suas férteis terras sendo povoadas por migrantes de origem brasileira, portuguesa,
espanhola, alemã (pomerana) e por um contingente expressivo de origem italiana (NICOLI
e SIQUEIRA, 2012).
Nos estudos sobre a imigração italiana no Brasil, mais especificamente sobre a
procedência regional e o perfil, é possível verificar que a migração de origem italiana para
as terras mineiras segue o mesmo padrão. Portanto, os migrantes que se destinaram para
Itueta e Santa Rita do Itueto eram, em sua maioria, famílias camponesas oriundas do
Norte da Itália, principalmente do Vêneto. Cabe destacar que os imigrantes italianos
chegaram numa proporção menor, se comparados aos seus descendentes nascidos em
terras brasileiras. Esses descendentes eram, em sua maioria, nascidos no Espírito Santo,
mais precisamente nas regiões5 de Alfredo Chaves e Castelo (NICOLI, 2014).
Realça-se que a maioria dessas famílias, imigrou primeiramente, quando
desembarcaram no litoral do Espírito Santo, para a região de Alfredo Chaves. Após alguns
anos, devido, sobretudo, ao crescimento populacional e a oferta de novas terras em
outras regiões espírito-santenses, muitas famílias italianas optaram por migrar para a
região de Castelo, que ainda estava praticamente inabitada e o preço da terra era mais
acessível. Portanto, partem famílias de imigrantes italianos, tanto da região de Alfredo
Chaves quanto de Castelo para Itueta e Santa Rita do Itueto. A rede de parentesco,
amizade e informações cumpriu papel fundamental na decisão de migrar para Minas
(NICOLI, 2014).
Segundo Marandola e Dal Gallo (2010) migrar é sair do seu lugar, envolvendo
processos de redefinições das territorialidades, que não são necessariamente sucessivos
nem ordenados. Portanto, implica sair dos territórios de segurança e lançar-se ao mundo,
5

Por compreender que no momento da chegada dos imigrantes italianos, a partir da segunda metade do
século XIX, o Espírito Santo não possuía a atual divisão territorial, utilizaremos o termo região.
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a lugares de pouca ou nenhuma familiaridade. Assim, o destino representa uma nova
realidade para o migrante em termos tanto culturais quanto espaciais.
Nesse sentido, as famílias de migrantes italianos estavam perdendo seu território
apropriado e construído na origem, para reorganizarem suas vidas em terras
desconhecidas, vivendo assim o processo de desterritorialização e reterritorialização
(SAQUET, 2009).
[...] o território significa heterogeneidade e traços comuns, apropriação e dominação
historicamente condicionadas; é produto e condição histórica [...]. É espaço de moradia,
de produção de serviços, de mobilidade, de desorganização, de arte, de sonhos, enfim, de
vida (objetiva e subjetivamente). O território é processual e relacional, (i)material, com
diversidade e unidade, concomitantemente (SAQUET, 2006, p.83) .

Nessa definição, no território as relações sociais se materializam e se reproduzem
em movimentos desiguais, contraditórios e conflituosos. A identidade é um componente
fundamental na constituição do território. Segundo Saquet (2010, p.25), os territórios e as
territorialidades
[...] são vividos, percebidos e compreendidos de formas distintas; são substantivados por
relações. Homogeneidades e heterogeneidades, integração e conflito, localização e
movimento, identidades, línguas e religiões, mercadorias, instituições, natureza exterior
ao homem; por diversidade e unidade; (i) materialidade.

Segundo Saquet (2009, p. 212) o território é
[...] é produzido com o passar dos dias, meses, anos, décadas, através de relações sociais
incessantes que se estabelecem, com influências, interferências, dominações e domínios,
imprimindo marcas em seu interior(do território). E essas relações são singulares e
universais ao mesmo tempo, totalizantes, internas e externas ao lugar.

O conceito de lugar é intimamente ligado ao viver e ao estar no espaço. Nele é que
as relações ganham visibilidade e se efetivam na territorialidade diária, ou seja, nas
estratégias sociais (SAQUET, 2003). Nessa acepção, a territorialidade é colocada como
uma expressão geográfica do exercício do poder em determinado espaço geográfico. Ela
é cotidiana e sempre revela relações de indivíduos ou grupos sociais (NICOLI, 2016).
Saquet (2003, p. 26) afirma que a territorialidade
[...] é o desenrolar de todas as atividades diárias que se efetivam, seja no espaço do
trabalho, do lazer, na família etc, resultado e condição do processo de produção de cada
território, de cada lugar. Todos somos agentes sociais, não em sistemas, mas numa
dinâmica relacional, de reciprocidade e contínuo movimento, de contradições sociais, que
construímos territórios em diferentes intensidades e formas. A territorialidade é
cotidiana, multifacetada e as relações são múltiplas, [...].

Para Raffestin (1993) a territorialidade resume a maneira como a sociadade
satisfaz sua necessidade de poder, num determinado momento e, por meio das relações
sociais. Pode ser transportada, como fazem os imigrantes, que reconstroem seu território

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

54

de origem no novo ambiente. Na perspectiva da migração, “os migrantes reconstruíram e
ainda reconstroem seu território de origem no novo espaço, mantendo, aperfeiçoando e remodificando territórios e territorialidades, englobando comportamentos sociais e
estratégias de convivência” (NICOLI, 2014, p. 28 e 29).
Saquet (2003) enfatiza que a desterritorialização nunca é total ou desvinculada
dos processos de reterritorialização. Simultaneamente à des-territorialização dá-se a reterritorialização.
São processos intimamente ligados na dinâmica socioespacial. Na primeira, há a perda do
território inicialmente apropriado e construído, a supressão dos limites, das fronteiras [...]
e na segunda, uma reprodução de elementos do território anterior, pelo menos, em
algumas das suas características (SAQUET, 2003, p. 39).

Segundo Saquet (2009, p. 214), “o velho é recriado no novo, num movimento
concomitante de descontinuidade e continuidade, de superações. Os processos de
territorialização-desterritorialização-reterritorialização (T-D-R) não estão desligados:
condicionam-se mutuamente”.
Nesse sentido, a formação de um território não se dá sem os processos de
territorializaçao-desterritorialização-reterritorialização.

A

territorialização

pode

ser

definida como a identificação, simbolização de grupos, disciplinarização, enraizamento,
resultado e condição dos processos sociais em interação com a natureza exterior. No
movimento da desterritorialização - definida inicialmente como a perda do território
apropriado e construído, acontece simultaneamente a reterritorialização, entendida como
a reprodução de elementos do território anterior, com algumas características
permanentes e recriadas. Engloba ao mesmo tempo aquilo que é fixação [enraizamento]
e aquilo que é mobilidade (NICOLI, 2014).
Na desterritorialização, perdem aspectos e elementos, relações, que tentam reproduzir
no novo lugar em construção. Reterritorializam-se lentamente, reorganizando suas vidas
diárias, cultural, política e economicamente, no lugar. O lugar, por isso, é mais do que
afetividade, reconhecimento, simbolismo. É realização do universal, é singularidade,
material e imaterial (SAQUET, 2009, p. 216).
Nesse contexto, as famílias de origem italiana estabeleceram relações sociais desde a
partida até a chegada ao destino. Na desterritorialização perderam, em parte, os
aspectos e elementos da vida cotidiana. Tentaram reproduzir, da melhor forma, as
relações sociais, as identidades, as tradições e os costumes no novo território, com
permanências e mudanças; na reterritorialização reorganizam suas vidas. Os processos de
desterritorialização-reterritorialização tornam-se intimamente ligados na dinâmica
socioespacial e fundamentais, para se compreender as práticas humanas (NICOLI, 2016,
232).
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Desde a chegada das famílias de migrantes italianos, às terras mineiras de Itueta e
Santa Rita do Itueto, é possível alegar que estas áreas geográficas em muito se
modificaram. A introdução de costumes, tradições, novas técnicas de manejo da terra e a
valorização da terra para a sobrevivência das famílias fez com que elas fossem vistas de
maneira diferenciada, mesmo diante da chegada de outras nacionalidades (NICOLI, 2016).
Nesse sentido, o território se forma a partir do espaço e, ao se apropriar de um espaço,
seja concreta ou abstratamente, o homem territorializa o espaço. Sendo assim, no
decorrer do processo de reterritorialização as famílias de origem italiana se destacaram,
fazendo-se presentes em todos os aspectos sociais da experiência humana.
Transformaram o até então espaço geográfico em um lugar com significação e vivência
(NICOLI, 2014).
A decisão por migrar para as terras mineiras localizadas próximo à divisa
interestadual ocorreu devido à estagnação econômica e a impossibilidade de garantir o
sustento das novas famílias, constituídas pelos filhos dos imigrantes italianos, resultando
um contexto de fracionamento da terra. Diante da situação, uma alternativa foi uma nova
migração, agora com destino a Minas Gerais. O motivo dessa escolha era a qualidade e o
baixo valor das terras, a abundância de nascentes de água, e as florestas conforme
observou Nicoli (2016).
Assim como as famílias que partiram da Itália rumo ao Brasil, no século XIX, as
novas famílias constituídas pelos filhos dos imigrantes estabelecidos no Espírito Santo
optaram por migrar, quando suas pequenas propriedades já não ofereciam mais
condições para o sustento da família. Nesse sentido, o grande anseio era de se tornarem
também proprietários de terras, já que as terras adquiridas pelos pais, no momento da
chegada ao Espírito Santo, tornaram-se pequenas para o sustento de toda a prole
(NICOLI, 2014).
Eles eram tudo casado sabe.? Então êis começo adquirir filho, essas coisas... E lá a propriedade era
muito pequena e já tinha um dinheirinho guardado lá e vieram para aqui porque aqui os terreno era
baratinho né. Então eles veio e se possiaram aqui. [...] Barato. Baratinho [se referindo ao preço da
terra em Minas]. (A. Nicoli 16, 81 anos, Itueta).
[...]. Meu pai quando veio para Minas, [...] era mata purinha. [...] Santa Rita era mata pura! [...] não
tinha nenhuma casa. (pausa). [...]. Era mata pura! (A. Bersan, 94 anos, Resplendor).
Era só mata. Só matas. Não tinha [...] café, milho, pasto, essas coisas, era tudo mata. (R. Benicá, 70
anos, Santa Rita do Itueto).

6

A identificação será feita através da letra do primeiro nome e do sobrenome. Dois descendentes possuem o
primeiro nome com a letra A, são da mesma família e com a mesma idade. Sendo assim, a identificação desses
terá além da primeira letra do nome e sobrenome, a numeração 1 e 2 para distingui-los.
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Outra atração era a existência de nascentes de água em grande quantidade, que
significava produção e prosperidade.
[...] os italiano antigo falava assim: “aonde é que tem muita |gua e tem queda de |gua, tem
prosperidade.” (J. Magri, 67 anos, Santa Rita do Itueto).

Era a fertilidade do solo a terceira atração. Como a ocupação ainda era tímida,
havia muitas terras boas para o cultivo e produção. Segundo Espíndola (2005), a
fertilidade das terras, após a derrubada da floresta, era o principal fator que impulsionava
a ocupação do Sertão. Portanto, a fertilidade e o preço baixo das terras se comparados a
outras localidades, foi o principal fator de atração das famílias de origem italiana que
optaram por migrar para as terras mineiras.
[...], é muita fartura. Eles só falam que tinham muita fartura. Que nossa mãe! Aqui era uma benção,
que tudo que plantava até estragava, fartura demais! [...] Porque tudo que prantava dava com
fartura, né. (J. Magri, 67 anos, Santa Rita do Itueto).

A migração interna, segundo Dadalto (2009), tinha como objetivo a procura de
mais e melhores terras – projeto que vieram construir e concretizar por meio do árduo
trabalho.
Em relação à migração interna, o Sr. M. Ton faz a seguinte observação:
Ao decidirem emigrar para Minas estes adquiriam mais terras com preços mais em conta em relação
ao Espírito Santo e para a sobrevivência da família mais terras teriam. E os que ficaram [ES]
passariam a ter mais terras, pois houve o esvaziamento das terras por algumas famílias. Então, era
solução para quem permanece [ES] e para quem migra [MG]. (M. Ton, 77 anos, Santa Rita do Itueto).

Nicoli (2014) realça que as famílias de origem italiana possuíam um elevado
conhecimento de técnicas para trabalhar na terra,
[...] e a experiência adquirida em solo espírito-santense, na chegada, foi de essencial
importância para iniciarem uma vida nova nas terras pouco habitadas do Sertão do Rio
Doce. A agricultura foi, portanto, a base econômica da ocupação humana nas terras
mineiras de Itueta e Santa Rita do Itueto (NICOLI, 2014, p. 87).

Tais localidades são tipicamente rurais, prevalecendo propriedades de caráter
familiar. A base econômica está fundamentada na agricultura. A produção cafeeira e a
pecuária leiteira constituem suas principais atividades econômicas. Enfatiza-se que a
configuração social do território foi marcada pela pequena propriedade rural e pela
cultura cafeeira conforme ressaltou Nicoli (2016).
Para as famílias de origem italiana, a terra tem uma importância significativa. Ainda
crianças aprendem o cuidado para com ela. Conforme Franzina (2006) apud Dadalto
(2009), a terra significava, para as famílias imigrantes, o porto para o qual se voltavam
todas as esperanças, talvez até a meta das maiores ambições. Nessa acepção, a posse da
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terra era um desejo que representava o prêmio dos esforços de todo o árduo trabalho e
da possibilidade de ascensão social, a partir da pequena propriedade.
Segundo os descendentes mais antigos, os pais e os avós (nonos7) sempre
contavam como foram difíceis a vinda, a chegada e a instalação, dificuldades essas
observadas através das narrativas. Enfatiza-se que está presente na maioria dos relatos a
descrição dos tempos difíceis, a derrubada da mata, a construção das casas para abrigo e
a formação das lavouras.
A vinda pra cá naquela época era bem difícil, [...]. Saí de um lugar santo pra vim pra um lugar desse,
no meio de uma mata... (A. Nicoli 2, 81 anos, Itueta).
Tudo mata pura. Lutando com dificuldade e tali, foi assim. A vida aqui foi trabalhar, lutar e trabalhar.
(S. Daros, 97 anos, Santa Rita do Itueto).
[...] naquela época, [...]. Aqui era mata pura! Cê vê eles conta! Era mata purinha, purinha! Aí êis [...]
fazia [...] aquelas barraca. Aí, ali eles ficava e começava a dirrubá pra pode começar a vida. (A. Benicá,
73 anos, Itueta).

As experiências narradas mostram a difícil tarefa de transformar aquele espaço
em um território. A Mata Atlântica não apresentava condições para viver e a decisão de
sair de um território conhecido, levava-os a pensar que deixaram um lugar santo. A família
deveria transformar a mata em terras cultivadas e moradia, mas talvez o maior desafio
seria re-significar a mata como oportunidade de trabalho. Na realidade, a terra comprada
era apenas uma projeção, um projeto de futuro que, no momento da chegada, se
apresentava bem distante do sonho acalentado em cultivar boas porções de terra. Um
sonho que os levava a pensar na alegria das colheitas, mas poupava-os dos momentos
árduos. O novo território se constituía na oportunidade de reviver o sonho dos imigrantes
italianos que vieram para o Brasil, com a promessa de terra farta e inteiras condições de
desenvolvimento. A impossibilidade de manter o sustento das novas famílias constituídas
em solo espírito-santense lançou-os rumo ao desconhecido, como os seus antepassados
(NICOLI, GENOVEZ e SIQUEIRA, 2013).
A luta do cotidiano das famílias de migrantes, nos primeiros anos de chegada em
terras mineiras, foi de desmatamento8 para a formação das lavouras. Sendo assim, ao
longo dos anos e com toda a família na lavoura começaram a adquirir mais terra e gado. A
produção era familiar e todos os homens, mulheres, e crianças a partir dos seis anos de
idade trabalhavam na terra. De tal modo foram ampliando suas terras que se tornaram

7

É a maneira que os descendentes de imigrantes italianos chamam/tratam os avós e bisavôs.
Segundo Scalzer (2015, p. 148) “devemos ainda lembrar que todo esse processo ocorreu de forma paulatina.
O desmatamento ocorreu em consonância com as necessidades dos imigrantes”.
8
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importantes produtores de café, além de criadores de gado para corte, produção de leite
e queijo, até os dias atuais (NICOLI e SIQUEIRA, 2012).
Convém salientar que uma das especificidades de Itueta e Santa Rita do Itueto,
onde se contou com a ocupação de descendência italiana, foi a preservação das matas.
Nos lugares em que foi preciso desmatar, utilizou-se a conservação dos topos dos morros.
Assim, é possível notar logo ao chegar a essas localidades a diferença em relação à
preservação das matas, cenário também observado em Alfredo Chaves e Castelo no
Espírito Santo.
O cotidiano dessas famílias em solo mineiro não foi diferente do que se presenciou
em solo espírito-santense. O empenho do dia-a-dia se fez através de muito trabalho, para
que o objetivo principal de se tornarem proprietários de suas terras se tornasse realidade.
E o tempo colhia bem. Colhia as coisas. Plantava o milho, plantava arroz, feijão, plantava café. A
gente mesmo. Nóis trabalhava. E o nosso pai não botô nóis na escola. Nunca quis pô. [...] Ele queria
que a gente trabalhasse. [...]. Às vezes eu era muito pequena que não sabia direito ficava a outra
irmã lá. Tomando conta. Então eu ia pra roça também junto. Fazia pouco, mas o pouco que fazia já
ajudava. [...] Ah... A gente não, não tinha... a gente não tinha folga não. (L. Marchioro, 73 anos,
Itueta).
Todo mundo trabalhava. Era mulher, homem, mulher casada, tudo ia para a roça. E nóis de dia? No
cabo da enxada. Pra enxada. O dia inteiro. Capinar café, diriguiçar café, panhar café, tudo. É, a vida
era apertada. [...]. Meu Deus do céu! (A. Nicoli 1, 81 anos, Itueta).

É significativo que as narrativas evoquem com frequência o cenário da mata e o
trabalho árduo, revelando a estranheza das famílias que saíram de um ambiente já
organizado no Espírito Santo e se deslocaram para uma região com poucos ou quase
nenhum recursos. A referência à mata se torna fundamental para assinalar o esforço de
transformação levado a cabo. Em todas as narrativas está presente o intenso trabalho de
toda a família, que se torna uma forte marca identitária dessas famílias que se
estabeleceram em Minas. Para essas famílias era o trabalho que os dignificava (NICOLI,
GENOVEZ e SIQUEIRA, 2013).
No entanto, o dia-a-dia dessas famílias não foi apenas de trabalho árduo. A semana
era toda regrada pelo trabalho no campo, porém na maioria das noites de sábado
conseguiam expor suas emoções e alegrias nos bailes e casamentos. As festividades
religiosas e culturais também eram tidas como momentos de encontro conforme afirma
Nicoli e Siqueira (2012).
Enfatiza-se que, como essas famílias de migrantes já haviam passado por um
processo de reterritorialização em outro local, os traços culturais encontravam-se
alterados em relação à originalidade italiana. Nesse sentido, tantos os traços de
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continuidade quanto os de descontinuidade em relação à cultura de origem foram
essenciais para redefinirem a própria identidade nessa nova relação com o novo ambiente
conforme destacou Nicoli (2014).
Trouxeram para as terras mineiras, além de suas práticas de cultivo da terra, suas
tradições, novos costumes, dialetos, canções, danças, comidas típicas, seus valores, suas
festas e sua religiosidade que acabaram moldadas pelas condições geográficas, climáticas
e culturais do novo ambiente. Conforme Espíndola (2005a), as crenças, os valores e o
ritmo de vida são ditados pela necessidade do trabalho, pelas condições modestas e pelas
tradições herdadas.
Era só italianos! [...] E os italianos são muito alegre, muito felizes, [...], existe ainda, a tarantela, todo
mundo cantando as músicas italiana, [...], que eles cantavam, quando eles vieram, [...]. Ah era assim,
[...] trabalhavam muito. Mas era assim, todos feliz, [...] a tarde chegava do trabalho, tomava um
banho, jantava, rezava o terço, [...]. Todo mundo ajoelhava nos banco na sala assim, rezava o terço
depois ia durmir. Quando era no domingo, [...] todo mundo ia pro terço [...] numa igrejinha piquena,
[...] aí rezava o terço. [...]. (R. Benicá, 70 anos, Santa Rita do Itueto).
A festa que eles fazia, mais é de italiano aí nas época. Naquelas época, vamos dizer na comida, as
comida que eles põe, num era negócio de churrasco, cerveja, esses trem. [...], era a bebida alcoólica
e o vinho, vinho e alguma cachaça ou outras bebida quente, e a comida era um feijão, eles falava tutu
de feijão. Hoje [...] eles fala feijão tropeiro, naquele tempo falava tutu de feijão. Fazia, macarrão à
vontade, por exemplo, tipo comida assim, de servir mesa né, prato. Todo mundo comia no prato e
mais as bebida era o vinho, um pouco de bebida alcoólica e eles cantava muito a música italiana. [...]
Cantava aquelas músicas na língua italiana e tocava. Tinha [...] uns que tocava, uns italiano véio que
tocava também... [...] Tocava a Sanfona. [...]. E dançar, [...]. Nós dançava assim: o sol cobria lá...
acendia as lamparina, era lampião nas parede assim, com óleo, lampião. Nós dançava das sete as
sete da manhã ué. [...]. Naquele tempo tinha as dança boa de dançar [...]. Aquele tempo nóis
dançava bem o xote, a valsa, a rancheira que alguém fala mazuca [...]. Era esses toque assim, que
nóis dançava, o xote. Pro cê ter uma idéia, dançava era sempre em casa [...] de assoalho [...], a
sanfona, o italiano trata como remônica... [...] remônica [...]. E o sanfoneiro. Até o dia clarear... [...].
(A. Nicoli 2, 81 anos, Itueta).

Realça-se que as famílias de migrantes italianos mantiveram uma relação de
respeito e amizade com os não descendentes de italianos 9 que viviam na região.
Entretanto, os casamentos só aconteciam entre as famílias de descendência italiana. O
casamento com os brasileiros, como designavam os não descendentes, não era bem
aceito. A partir dos relatos dos descendentes mais antigos, o melhor era que se casassem
entre os de mesma descendência, pois tinham os mesmos costumes e valores.
Atualmente, descendentes a partir da quarta geração parecem não possuir restrições ao
casamento com n~o descendentes, mas ainda se referem a esses como “brasileiros”
(NICOLI e SIQUEIRA, 2012).
9

Embora apenas uma pequena parte dos imigrantes tenha nascido na Itália, eles e seus descendentes se
denominam italianos e atribuem aos n~o descendentes o adjetivo de “brasileiros”. Expressão muito comum
na região: “nós e os brasileiros” ou “nós e os italianos” (NICOLI e SIQUEIRA, 2012).
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O meu pai ele era muito racista. [...]. Ele não queria que a gente misturasse a raça de jeito nenhum.
[...] Ele tratava muito bem, mas, misturar o sangue não. [...] Italiano com italiano. Ele falava:
“brasileiro com brasileiro. Italiano com italiano”. (L. Marchioro, 73 anos, Itueta).
Tudo italiano! Ocê cruzava, que ocê num achava um brasileiro. Tudo italiano. [...] Nóis casava tudo
entre nóis. (A. Benicá, 73 anos, Itueta).

Enfatiza-se que, entre os descendentes mais antigos residentes na região, ainda há
a permanência da fala em dialeto italiano, danças, canções italianas e de comidas típicas. A
culinária é uma das marcas mantidas pelos descendentes. A polenta cortada com
barbante, ministrone ou minestra são ainda alimentos servidos nas festas, mantendo a
memória daqueles que partiram da Itália em direção ao Brasil. No entanto, é possível
perceber que há uma adaptação identitária, especialmente aquela referente à culinária
típica italiana. Alguns elementos são mantidos, porém outros elementos são inseridos
(NICOLI, 2014).
A migração reconfigura tanto o território de saída como o de destino. Nesse
sentido, as famílias de imigrantes italianos trouxeram consigo seus costumes, valores,
vocabulários, canções, danças, festas e comidas típicas que foram incorporados à
sociedade daquela época, estando ainda presentes nos dias atuais. As tradições
permaneceram, mas se modificaram em terras brasileiras. Foram, portanto, agentes de
sua própria história, no sentido de construir seu próprio espaço num território
desconhecido. Assimilaram novos costumes e mantiveram os traços culturais da
sociedade de onde vieram, seja da Itália ou da localidade de onde partiram em direção a
Minas Gerais. Realizou-se, neste sentido, o objetivo de fazerem das novas terras “la nuova
p|tria”. Nesse contexto, o novo território foi construído e apropriado, a partir das
relações sociais e se tornou um território “italianizado” nas terras das Gerais (NICOLI,
2014).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao chegar às terras brasileiras, as famílias italianas buscavam manter sua
italianidade através da reconstrução de hábitos e costumes, das festas e da ideia
transmitida para os descendentes de que ser italiano/descendente é ser diferente dos
“brasileiros”. Assim, ao persistir na memória dos descendentes a história de vida, contada
pelos antepassados sobre a trajetória e a inserção na nova sociedade, pôde perdurar ao
longo dos anos. Nesse sentido, as famílias de migrantes italianos e seus descendentes, no
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processo de reterritorialização, imprimiram marcas e deixaram vestígios no tempo e no
espaço construindo “territórios italianizados” apropriados e dominados a partir das
relações sociais estabelecidas. Foram agentes de sua própria história, no sentido de
construir seu próprio espaço num território desconhecido. Assimilaram novos costumes e
mantiveram os traços culturais da sociedade de onde vieram. Na memória estão
presentes tempos difíceis, mas que foram compensados com a transformação do espaço
em um território apropriado e carregados de significados. O passado e a memória desses
atores sociais atualizam e intensificam a consciência de pertencimento.
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PARALELA XXI - EXPANSÃO METROVIÁRIA NA AVENIDA LUIS
VIANA FILHO (Salvador/BA)
Cristina Filgueiras de Araujo1

RESUMO
O objetivo principal deste artigo é investigar e propor um processo inovador de avaliação
do sistema metroviário, urbano e interurbano, no eixo de expansão urbana, caracterizado
pela Avenida Luís Viana Filho, e seu entorno, mais conhecida como Avenida Paralela, na
cidade de Salvador, Estado da Bahia. A análise teve como parâmetros a relação do uso do
solo com o novo modal de transporte de massa, representado pelo Sistema Metroviário
Salvador, – Lauro de Freitas, em específico, a Linha 2 –, que percorre todo o traçado da
citada avenida, a partir da Estação Acesso Norte, no bairro Iguatemi, seguindo até a
Estação Aeroporto. O método investigativo partiu do estabelecimento da relação dos
acessos principais desse sistema de transportes, contextualizado e relacionado
espacialmente com o uso do solo do território do seu entorno. A hipótese básica parte da
adequação ou inadequação do modelo de transporte de massa, definido para o Metrô de
Salvador no eixo urbanizado da avenida apontada. Para tanto, se procura definir, através
da análise quantitativa e qualitativa, o Indicador de Microacessibilidade Metroviária
Territorial (IMMt), calculado com base nos dados obtidos por cartografia temática e
aplicação de ponderação balizadora da facilidade de acesso ao sistema. Se analisa a
sustentabilidade de um território, também pelo viés da mobilidade e da acessibilidade,
que pode ser compreendida como uma forma de igualdade de possibilidades de
deslocamentos, com facilidades de acesso às diversas atividades de uma região ou de uma
cidade. A pesquisa ora em andamento, inédita e inovadora, encontra-se em fase inicial e
aqui se apresentam os primeiros resultados que já denotam uma insuficiência do sistema
modal em implantação. Ao fim, considera-se que os resultados apresentados podem
auxiliar no diagnóstico da situação atual e influenciar as tomadas de decisão que tenham
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por objetivo o incremento da qualidade dos deslocamentos em Salvador, em específico
nessa área da cidade.
Palavras-chave: Metrô; Sistema de Transporte de Massa; Indicadores; Avenida
Paralela/Salvador
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INTRODUÇÃO
A cidade de Salvador vivenciou um crescimento espacial, populacional e
econômico substancial e abrupto, entre as décadas de 1960 e 1980, em decorrência,
principalmente da instalação de parques industriais na sua Região Metropolitana, além da
transferência para o Estado da Bahia de uma importante refinaria da Petrobrás, localizada
nas proximidades das áreas de exploração de petróleo na cidade de Madre de Deus.
Seguiu-se, então, uma demanda por mão-de-obra em larga escala, pela necessidade de
oferta de comércio e serviços que respondessem às necessidades cada vez maiores dessa
população de migrantes.
O planejamento urbano de Salvador nasceu com os estudos do EPUCS (Escritório
do Plano de Urbanismo da Cidade de Salvador), contratado em 1943, com vistas ao
atendimento das novas demandas por espaços adequados, fugindo das estruturas
preexistentes da cidade antiga, criando, desse modo, os vetores de expansão da cidade
moderna. A ampliação da rede viária incipiente, implantada até então apenas nas
cumeadas, foi proposta com a ocupação das áreas alagadas e insalubres dos vales. A
intenção era não só sanear a cidade, com a retificação e canalização dos rios urbanos,
como também utilizar o traçado dos vales como opção de expansão em direção ao Norte
da cidade, premida que é pelos limites impostos por seu território peninsular.
O governador do Estado, Antonio Carlos Magalhães, tomou a si a abertura da
avenida e, em 1973, deu-se a descentralização da sede do Governo do Estado, com a
instalação do Centro Administrativo da Bahia (CAB), nas imediações dessa avenida que se
tornaria o principal vetor de expansão urbana da cidade, a Avenida Paralela, oficialmente
denominada Avenida Luis Viana Filho, em homenagem ao governante que a concebeu.
Seu traçado, paralelo à orla oceânica, mas distante dela, “rasgava” uma |rea, ainda
desocupada, do tecido urbano, onde o poder público municipal era o maior proprietário
de terras.
Na década de 1980, com a implantação do Pólo Petroquímico de Camaçari e da
abertura Estrada do Coco (BA 099), com o objetivo de “encurtar” a dist}ncia entre os
novos loteamentos residenciais e a cidade de Camaçari, dava-se continuidade ao vetor de
crescimento, incentivando-se a implantação de mais e maiores empreendimentos
residenciais para além da conurbação Salvador – Lauro de Freitas.
Entende-se que a expansão urbana da cidade contemporânea obedece às lógicas
estabelecidas pelos agentes da produção do espaço urbano, seja o da rede urbana, seja o
intra-urbano. Historicamente, pode-se identificar como agentes os proprietários dos
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meios de produção, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os
movimentos sociais, com atuações mais ou menos prevalentes, a depender do contexto
em que se apresentem. Esse fenômeno de expansão das cidades/metrópoles, promovido
pelos agentes de produção do espaço urbano, vem sendo acelerado em consonância à
velocidade dos transportes e comunicações atuais. Os corredores de mobilidade urbana
criam os vetores de expansão da cidade e as distâncias não se referem mais à escala do
homem e sim à velocidade dos transportes urbanos.
No início do século XXI, o entorno da Paralela se apresentava como uma região
dotada de grande dinamismo pela presença de núcleos habitacionais, comerciais e de
serviços, criando uma densa rede urbana contínua, conformando um eixo urbanizado,
cercado por alguns amplos espaços vazios ou subocupados.
Nesse contexto, o presente artigo investiga a expansão metroviária urbana, em
plena atividade de instalação, nesse eixo de expansão da cidade, e seu entorno,
analisando a relação do uso do solo com o novo modal de transporte de massa,
representado pela Linha 2 do Metrô de Salvador, que percorre todo o traçado dessa
Avenida a partir da Estação Acesso Norte no bairro Iguatemi, pretendendo alcançar a
Estação Aeroporto.

PLANEJAMENTO, ACESSIBILIDADE E INDICADORES URBANOS: MARCOS
TEÓRICOS E CONCEITUAIS APLICADOS NA ÁREA DE ESTUDO
Para estruturar o pensamento e fundamentar a análise proposta, é importante
que se definam, a priori, os conceitos básicos a respeito de planejamento, acessibilidade e
indicadores urbanos e seus impactos na área de estudo.

a. Planejamento urbano em Salvador: a Avenida Paralela no contexto da
expansão da cidade
Pode-se definir planejamento como uma ação, institucional ou não, que tenha
objetivos específicos e um determinado prazo para se concretizar, tendo em vista os
recursos disponíveis para a sua implementação.
No Brasil, os planos e projetos urbanos tinham, e têm, como objetivo primordial
organizar a espacialidade das cidades ou, como definiu Villaça (1999, p. 172): “O conceito
dominante de planejamento urbano entre nós tem como especificidade a organização do
espaço urbano (embora possa não se limitar a isso) e aplica-se ao plano de uma cidade
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individualmente”. Esses planos se materializam em legislação específica, que regula o uso
do solo em todo o território dos municípios brasileiros.
A Constituição Federal de 1988 estabelece que, a partir do Estatuto das Cidades
(CARVALHO; ROSSBACH, 2013), todos os municípios brasileiros, com mais de 20.000
habitantes, desenvolvam o seu Plano Diretor, que é o instrumento legal na definição das
ocupações e utilizações do tecido urbano e a infraestrutura de circulação que deverá ser
implementada nas cidades. Esses planos também devem definir hierarquia de vias e
acessos às localidades urbanas.
Em complementação à lei do Plano Diretor, e fruto da observação da importância
da circulação nos sítios urbanos, em 2012 sancionou-se a Lei da Mobilidade Urbana
(VASCONCELLOS, 2012) que determinava princípios, diretrizes e objetivos na direção do
combate à desigualdade socioeconômica nos meios de transporte e circulação na cidade.
Dentre as diretrizes gerais estabelecidas destaca-se a definição de acessibilidade
universal, como o direito de acesso ao espaço da cidade e a todos os serviços nela
disponíveis, e a equidade necessária no acesso ao transporte público e no uso do espaço
público de circulação, como vias e logradouros (VASCONCELLOS, 2012).
Importante ressaltar outras demandas, constantes na Lei que, quando
implementadas, devem garantir maior qualidade e eficiência aos sistemas de transportes
e mobilidade das cidades. A primeira trata de um item prático, qual seja, o cidadão deve
ser informado, de forma gratuita e acessível e nos pontos de acesso ao transporte urbano,
sobre os intinerários, horários e tarifas desse serviço. A outra, de caráter mais abrangente,
vincula a obrigatoriedade de desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana para as
cidades com 20.000 habitantes ou mais, necessariamente integrado ao Plano Diretor do
município.
Entende-se que o planejamento dos transportes derivem da observação da
demanda que, por sua vez, varia com a intensidade e as características do uso do solo do
entorno da via de circulação. Portanto, pode-se salientar a dinâmica de interdependência
entre o uso do solo e os meios de circulação, expressa na Figura 1 abaixo, inspirado em
desenho semelhante, encontrado em Campos (2012, p. 4).
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Figura 1 – Ciclo da mobilidade urbana X uso do solo

Fonte: CAMPOS, 2012, p.4.
Elaboração da autora

A partir da observação desse ciclo, é possível deduzir, junto com a autora, que:
Se a intensidade dessas relações não for acompanhada de um planejamento prévio da
estrutura regional e urbana (legislação de uso do solo) e dos sistemas de transportes,
pode-se chegar a uma situação caótica, gerada pelo desequilíbrio entre a oferta e a
demanda, resultando em constantes congestionamentos e dificuldades na circulação de
pessoas e mercadorias (CAMPOS, 2012, p.5).

Já em 1935, durante a Semana de Urbanismo, se discutia um planejamento urbano
para Salvador. Com a implantação, a partir de 1943, do Escritório do Plano de Urbanismo
da Cidade de Salvador, (EPUCS), coordenado pelo engenheiro Mario Leite Leal Ferreira,
desenvolveu-se um trabalho científico que contemplava a análise do zoneamento urbano
e vias de comunicação, - as avenidas de vale -, parques, praça esportiva, jardins e
habitações, serviços públicos e até a preservação de prédios e monumentos históricos,
além da elaboração da legislação urbana municipal. O espaço urbano passou a ser
analisado na sua totalidade e o território a ser interpretado nas suas várias dimensões,
dando origem ao planejamento dos elementos entendidos como estruturantes da
expansão urbana. O objetivo era tornar moderna uma cidade até hoje referenciada como
espelho da colonização europeia nas Américas.
Esse processo de adequação da infraestrutura urbana foi implementado a partir
de 1940 com as avenidas do Centenário e Vasco da Gama e a ligação entre elas, a Avenida
Barros Reis, todas inauguradas em 1949, nas comemorações do 4º Centenário da Cidade
do Salvador, agora sob a administração do governo do Estado na pessoa de Octávio
Mangabeira.
Em fevereiro de 1967 Antonio Carlos Magalhães assumiu a gestão da Prefeitura de
Salvador prometendo uma “revoluç~o” na cidade, e cumpriu suas promessas. Ao
reorganizar as finanças da capital, priorizou os investimentos nos programas de obras e,
em curto espaço de tempo, transformou e modernizou a malha viária urbana com a
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construção de 11 avenidas e de 12 viadutos (SCHEINOWITZ, 1998), seguindo os projetos do
EPUCS, das avenidas de vale, adaptados à nova situação.
Nesse sentido, a Avenida Paralela foi criada com a clara intenção da vetorização da
expansão urbana de Salvador, com padrão de ocupação desejável de alto poder
aquisitivo. As características do planejamento urbano da década de 1970, – urbanismo
moderno –, se fizeram perceber no modelo adotado para a construção da Avenida
Paralela, com avenidas largas, vias de mão única separadas por um canteiro central, onde
se projetava, futuramente, implantar um modelo de transporte de massa.
Entretanto, a esperada gentrificação do território do entorno da Avenida Luis
Viana Filho, ocorreu de forma tardia e abrupta, resultado das modificações na legislação
do uso do solo no final do século XX, em meados da década de 1990. Os agentes
imobiliários identificaram a oportunidade de implantar grandes empreendimentos
naquela área que era considerada o vetor de expansão da cidade, com características de
qualidade urbana e acessibilidade, agregadas pelo eixo viário conformado por esta
avenida.
A partir disso identificam-se, na história desse trecho urbano, adaptações do
sistema viário, decorrentes do aumento exponencial no trânsito de veículos automotivos,
tanto do transporte público como particulares, como a implantação de passarelas para
pedestres, construção de viadutos, alargamentos de pistas e instalação de semáforos.
Essas ações, decorrentes do aumento de circulação e conseqüente demanda por
transportes, ocorreu logo após a intensificação do uso do solo nessa região.
Nesse entretanto, e como era de se esperar em uma cidade inserida no contexto
de nações com história recente de subdesenvolvimento, o planejamento da infraestrutura
não foi capaz de acompanhar esse processo e a relação uso do solo x serviço de
transporte se desequilibrou, gerando uma situação caótica, caracterizada por constantes
engarrafamentos no trânsito ao longo dessa via.
Nesse momento histórico surgiu a necessidade de se elaborar o planejamento
estratégico de melhoria da mobilidade urbana em Salvador, devido à realização de
eventos globais na capital baiana, como a Copa das Confederações (2013), Copa do
Mundo de Futebol (2014) e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos (2016). Optou-se,
portanto, pelo investimento na implantação de transporte de massa, que trouxesse alívio
ao sistema de transporte público da cidade, já que havia oferta de financiamento por
parte do Governo Federal, através do Ministério das Cidades. Vale lembrar que a
construção da Linha 1, do Sistema Metroviário Salvador-Lauro de Freitas, havia sido
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políticos/financeiros/administrativos. Em 2013, o Estado da Bahia assumiu a conclusão das
obras do metrô e abriu nova licitação. Esse tramo foi inaugurado em 2014 e a Linha 2
encontra-se, neste momento, em execução.

b. Acessibilidade urbana na Avenida Paralela
Para fins de pesquisa e análise de resultados obtidos, entende-se acessibilidade
urbana como a possibilidade de acessar os meios de transporte e os destinos que se quer
alcançar. Em sentido amplo, inclui também as adaptações necessárias para que se
contemple a acessibilidade universal, que é o direito de todas as pessoas,
independentemente de comprometimentos físicos e/ou mentais, economicamente
favorecidos ou não, tenham acesso ao espaço público e a todos os serviços que a cidade
oferece.
Apoiado na abordagem que Vasconcelos (2012) fez, pode-se entender o conceito
de acessibilidade urbana subdividido em duas vertentes: macroacessibilidade e
microacessibilidade. Segundo esse autor
a macroacessibilidade refere-se à facilidade relativa de atravessar o espaço e atingir as
construções e equipamentos urbanos desejados. Tem relação direta com a abrangência
espacial do sistema viário e dos sistemas de transporte, estando ligado às ações
empreendidas no nível do planejamento de transporte, que define a constituição básica
destes sistemas (VASCONCELOS, 2012, p.146).

Em contrapartida, a microacessibilidade tem relação com a facilidade de se ter
acesso direto, sem a utilização de meios de transporte, aos veículos e/ou destinos finais
desejados. Pode ser entendida, também, como resultado da capilaridade do sistema de
transporte público.
Nesse conceito de acessibilidade urbana, a viagem completa origem-destino se dá
em três tempos, a saber:
1º tempo - acesso ao veículo no início da viagem;
2º tempo - a duração da viagem;
3º tempo - o tempo para acessar o destino final, ao deixar o veículo.
O primeiro e terceiro tempos representam a microacessibilidade da viagem
completa.
A microacessibilidade é portanto um componente da macroacessibilidade, e sua
identificação independente justifica-se pela importância da análise separada das políticas
de estacionamento, carga/descarga, e localização de pontos de acesso ao transporte
público (VASCONCELOS, 2012, p.146).
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Já no início do século XXI, encontravam-se instalados no território de entorno da
Avenida Paralela supermercados (Extra), concessionárias de veículos (Danton),
instituições de ensino médio (Colégio Villa Lobos), instituições de ensino superior
(Faculdade Jorge Amado e Faculdade de Tecnologia e Ciência – FTC), espaços para
eventos (antigo parque aqu|tico Wet’n Wild), centros comerciais (Shopping Paralela) e a
Estação Rodoviária de Transbordo Mussurunga, além da implantaç~o do “Loteamento
Alphaville Salvador”, o primeiro empreendimento para a populaç~o de alta renda, que
estabeleceu um novo marco histórico no mercado imobiliário de Salvador, ao oferecer
produtos de alto valor agregado, polarizando e atraindo empreendimentos de alto padrão
de consumo para aquela região.
Complementarmente ao fenômeno da rápida ocupação dos vazios lindeiros à essa
avenida, observava-se, nesse período, a agudização dos problemas de mobilidade urbana,
caracterizada pelos congestionamentos de tráfego constantes na via, principalmente nos
“hor|rios de pico”, quando o deslocamento residência-trabalho-residência acontece.
Some-se a isso, o acréscimo de usuários desta via, gerado pela expansão macrourbana,
viabilizada pela abertura da Linha Verde, - que liga Salvador ao Estado de Sergipe -,
atravessando vários municípios vizinhos, no eixo Litoral Norte. Essa rodovia privatizada
promoveu a instalação de empreendimentos turísticos-residenciais ao longo da costa
atlântica baiana, voltada para camadas de renda mais alta, atraída pela possibilidade de
adquirir uma segunda residência próxima a empreendimentos turísticos aí localizados.
Diante da crise de mobilidade e acessibilidade, um Plano Funcional foi
implementado pelo poder público, sendo planejadas intervenções na Avenida Paralela, no
âmbito das obras de infraestrutura, previstas para as cidades que sediaram a Copa do
Mundo de 2014, com a proposta de facilitar o trânsito de veículos nessa via. Essas
intervenções, classificadas como “obras estruturantes”, contemplaram duas etapas
simultâneas e complementares: os corredores alimentadores de transporte de média/alta
capacidade, aí incluído o complexo de viadutos do Imbuí, e o sistema metroviário, –
Salvador e Lauro de Freitas–, ambos com rebatimentos importantes no sistema viário e no
território de entorno da Avenida Luis Viana Filho, na intenção da melhoria da
acessibilidade do sistema de transporte local, visando
garantir o deslocamento das pessoas e bens por meio de um sistema de transportes de
qualidade, integrado e rápido, com prioridade para a circulação viária e a ampliação da
acessibilidade entre os municípios da Salvador e da região Metropolitana, [...] Estas ações
beneficiam a população em questões essenciais que estão sendo tratadas no âmbito das
grandes cidades brasileiras que sediarão os jogos da Copa do Mundo de 2014 (CONDER,
2013)
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No âmbito da microacessibilidade, uma ação importante, implementada pelo
plano, foi a construção compulsória de passarelas de pedestres, como contrapartida da
instalação de grandes empreendimentos nessa região. Na intenção de evitar e eliminar os
semáforos das vias principais e, consequentemente, aumentar a velocidade média do
fluxo rodoviário na avenida, identificaram-se 11 passarelas que viabilizam a travessia
segura das pistas pelos pedestres, e estão localizadas nos pontos de maior fluxo de
pessoas, que circulam nos empreendimentos, conforme se observa na Tabela 1.
Tabela 1 - Passarelas para travessia de pedestres sobre a Avenida Paralela
Salvador/BA – 2013

Fonte: ARAUJO, 2013b
Elaboração da autora

c. Indicadores urbanos: Indicador de Microacessibilidade Metroviária Territorial
(IMMt)
Indicadores e índices urbanos têm como função primordial auxiliar na análise de
tendências, avaliação pós-implementação de sistemas de transporte, balizamento da
ocupação do uso do solo, além de auxiliar a fundamentar o planejamento urbano de uma
região específica. São obtidos a partir da análise de um conjunto de variáveis e podem ser
utilizados como método de avaliação de situações atuais ou futuras (CAMPOS, 2013).
A construção do indicador proposto, o IMMt, tem o objetivo de avaliar e,
principalmente, monitorar o Sistema Metroviário Salvador – Lauro de Freitas (SMSLF), no
sentido de contribuir para a tomada de decisões, a curto e médio prazos, no quesito
essencial de microacessibilidade do sistema citado.
Essa ferramenta, juntamente com o indicador correlato IMMp (IMM população),
irá compor uma Análise Multicritério, proposta na tese intitulada Paralela XXI – A
expansão metroviária na Avenida Luis Viana Filho – Salvador/Ba, de autoria dessa
pesquisadora, ora em fase de coleta de dados e compilação de resultados obtidos.
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Apresenta-se, a seguir, a metodologia utilizada e os resultados obtidos na análise
da microacessibilidade territorial do SMSLF, a partir da coleta de dados e rebatimento
espacial do alcance das estações de metrô no território ao longo e no entorno da Avenida
Paralela.

O IMMT APLICADO À LINHA 2 DO SISTEMA METROVIÁRIO SALVADORLAURO DE FREITAS: METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS
A metodologia utilizada constou de pesquisa quantitativa, fundamentada nos
conceitos e teorias descritos acima, e partiu da análise da dinâmica de implantação das
estações de metrô, ao longo dessa Avenida, tendo por base o levantamento dos dados
que resultaram em mapas temáticos e tabelas. A opção pela elaboração de mapas
temáticos, utilizando a linguagem cartográfica, permitiu melhor fundamentar melhor as
conclusões obtidas.
O primeiro desafio que se colocou, foi o recorte territorial do objeto de estudo.
Definiu-se, então, pela delimitação de uma mancha espacial, considerando como
referência a distância média dos deslocamentos a pé nas cidades brasileiras, com destino
a serviços locais e atividades, que é de 1 km do eixo viário, ou cerca de 15 minutos de
caminhada confortável, sem pressa, numa velocidade de 4km/h (VASCONCELOS, 2012).
Em se tratando de microacessibilidade, a Figura 2 apresenta o alcance territorial
do eixo rodoviário da Avenida Paralela no modal viagens a pé, ou seja, no acesso ao
veículo no início da viagem e ao deixar o veículo em direção ao destino final.
Na Figura 3 pode-se perceber a distribuição das estações de acesso ao sistema ao
longo da Avenida Luis Viana Filho.
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Figura 2 – Definição da poligonal de estudo

Fonte : Google earth
Elaboração da autora

Figura 3 – Localização das estações de acesso ao Sistema Metroviário Salvador – Lauro de
Freitas – Linha 2

Fontes : Google earth e http/www.ccrmetrobahia.com.br
Elaboração da autora
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Figuras 4 e 5 – Estações de metrô em construção Linha 2

Fonte : http/www.ccrmetrobahia.com.br
Acesso em 20 abr 2016

As Figuras 4 e 5 apresentam imagens das estações de metrô da Linha 2 em
construção.
Já na Figura 6, abaixo, pode-se verificar a simulação do alcance das viagens a pé
representadas por círculos concêntricos a partir das estações de acesso ao sistema
metroviário. As cores representam, respectivamente:
Alcance 500m a partir da estação de metrô
Alcance 750m a partir da estação de metrô
Alcance 1000m a partir da estação de metrô

Figura 6 – Raios de alcance de microacessibilidade das estações de metrô – Linha 2

Fontes : Google earth e http/www.ccrmetrobahia.com.br. Elaboração da autora
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a. Cálculo do IMMt no entorno da Linha 2 do SMSLF
A proposta de cálculo do IMMt inclui as variáveis área do polígono de entorno do
eixo metroviário (Ap) e as áreas de alcance das viagens a pé, ponderadas de acordo com o
grau de facilidade e conforto da caminhada:
Alcance 500m (A500)- peso 1,00
Alcance 750m (A750)- peso 0,75
Alcance 1000m(A1000) - peso 0,50

Nesse estudo utilizou-se a seguinte equação para cálculo do IMMt:
[(A500/Ap)X1,00]/100 + [(A750/Ap)X0,75]/100 + [(A1000/Ap)X0,50]/100 = IMMt
Para efeito de avaliação da efetividade da microacessibilidade do transporte
público de massa, estabeleceu-se o seguinte barema, no qual 1,00 representa plena
adequação do meio de transporte ao uso do solo:
IMMt
1,00 – 0,80
0,79 – 0,60
0,59 – 0,40
Abaixo de
0,40

Tabela 2 – Barema de adequação do IMMt
Classificação
Adequado
Média adequação
Baixa adequação
Inadequado

Aplicando-se a equação acima ao modelo objeto de estudo, obtém-se a seguinte
mensuração:
Peso
1,00
0,75
0,50
0,00

Tabela 3 – Cálculo do IMMt
Área do território de influência da
40,00 km2
Linha 2 – poligonal de estudo (Ap)
Alcance até 500,00 m
8,64km2
21,60%
(A500)
Alcance entre 500,00m 10,80 km2
27,00%
e 750,00m (A750)
Alcance ente 750,00m
15,13 km2
37,82%
e 1.000,00m (A1000)
Alcance a partir de
5,43 km2
13,58%
1.000,00M
TOTAL
100,00%

(Percentual X
Peso)/100
0,22
0,20
0,19
0,00
IMMt = 0,61

RESULTADOS E CONCLUSÕES
Apoiado em conceitos e teorias urbanas e metodologia específica e inovadora,
construiu-se um modelo de indicador de microacessibilidade do sistema de transportes
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metroviário, composto por variáveis referentes ao uso do solo e território de entorno do
modal objeto de estudo. O indicador obtido irá compor, em conjunto com outros
indicadores, uma Análise Multicritérios, proposta na tese intitulada Paralela XXI – A
expansão metroviária na Avenida Luis Viana Filho – Salvador/Ba, da autora.
O resultado obtido, ou seja, o IMMt = 0,61, indica a adequação média, muito
próxima da baixa adequação, de acessibilidade desse sistema de transporte de massa,
induzindo pois à necessária previsão de extensões derivadas do tramo principal em
direção às localidades com ocupação intensa do uso do solo, que ficaram desassistidas no
quesito acessibilidade por transporte de massa.
As ações da gestão municipal, no sentido de integrar esse sistema com as linhas de
ônibus convencionais, ratifica a hipótese de que o projeto não atende à necessidade de
acessibilidade dessa região, tendo por óbvio que não há capilaridade no acesso ao
território.
Este estudo encontra-se em fase inicial de desenvolvimento e pretende consolidar
outros indicadores e índices, utilizando a mesma metodologia, apresentada nesse artigo,
abrangendo diversas variáveis no âmbito do território de entorno da Linha 2, estendendose também à Linha 1 na intenção de avaliar o sistema metroviário como um todo.
Por fim, deve-se considerar que os resultados apresentados revelam a importância
dessa temática, como o ponto de partida para novos estudos investigativos e conclusões
acerca da expansão metroviária na Avenida Paralela e na cidade de Salvador.
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O INTERESSE SOCIAL SECUNDÁRIO E A PROPRIEDADE DO
ESTADO DEFRONTE AO DIREITO À MORADIA DIGNA DE SEUS
CIDADÃOS: ESTUDO DE CASO SOBRE A OCUPAÇÃO URBANA
IZIDORA
Marcos Paulo da Silva Oliveira1

RESUMO
Este trabalho propõem-se enquanto um estudo de caso da ocupação urbana Izidora
defronte a principiologia do Direito Administrativo brasileiro. Assim como as diversas
ocupações urbanas surgidas no Brasil ao longo dos últimos anos, a ocupação da Izidora,
protagonizada pela coletivização de demandas de diversos movimentos sociais, busca
acessar o direito à moradia digna para os seus moradores, direito social garantido pela
Constituição da República de 1988 e reconhecido pela ONU como um direito humano
fundamental, mas encontra diversos entraves promovidos pelo próprio Estado, agindo
como proprietário. Dessa relação conturbada, advém a necessidade de investigar os
limites a serem impostos à atuação estatal, já que verifica-se a promoção de um discurso
pouco inclusivo e até mesmo mitigador da dignidade humana dos cidadãos quando o
Estado proprietário utiliza-se de instrumentos ardilosos na tentava de manter suas
propriedades, desconsiderando o compromisso assumido no texto constitucional. Para o
desenvolvimento dessa investigação, tem-se como pano de fundo a teoria da
Constitucionalização do Direito Administrativo, sendo que inicialmente, lançou-se mão do
modelo de pesquisa descritivo, buscando conhecer e interpretar a realidade da ocupação
urbana Izidora em confronto com a atuação da Administração Pública. Tal situação foi
observada, classificada e interpretada a partir da legislação pertinente, de documentos
oficiais, e de vasta bibliografia na tentativa de formular uma crítica aprofundada sobre a
problemática trazida à baila. Isso tudo permitiu colocar em xeque a posição atual da
Administração Pública nas questões relativas à propriedade, percebendo-se que essa
postura visa assegurar o que se chama de interesse social secundário. Ao final, conclui-se
ainda que diversos paradigmas assumidos pela Administração Pública encontram-se

1

Graduando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Praça da Liberdade. Previsão de
formatura: 2/2016. Monitor da disciplina de Direito Administrativo. Pesquisador em Direito Constitucional,
bolsista pela FAPEMIG (2015). E-mail: marcosbrumal@hotmail.com. Orientadora: Prof. Ms. Leda Lúcia Soares.
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defasados e em verdadeiro conflito com o texto constitucional, necessitando de uma
releitura democrática que coadune com os direitos fundamentais garantidos pela Carta
Magna e com o próprio Estado Democrático de Direito que esta inaugurou, apontando-se
a ponderação proporcional como o legitimador da atuação Administrativa.
Palavras-chave: Ocupação Izidora. Direito de Propriedade do Estado. Interesse Social
Secundário. Moradia Digna. Direitos Sociais Fundamentais.

ABSTRACT
This paper proposes as a case study of urban occupation Izidora against the Brazilian set
of principles of administrative law. Just as the various urban occupations arising in Brazil
over the past few years, the occupation of Izidora, led by the collectivization of demands
of various social movements, seeking to access the right to decent housing for its
residents, social rights guaranteed by the Constitution of the Republic of 1988 and
recognized by the UN as a fundamental human right, but finds many barriers promoted by
the State itself, acting as owner. This troubled relationship, comes the need to investigate
the limits to be imposed on state action, since there is the promotion of a little inclusive
discourse and even mitigating the human dignity of citizens when the state owner makes
use of cunning instruments in trying to keep their property, disregarding the commitment
in the Constitution. For the development of this research, we have the background of the
theory of Constitutionalisation of Administrative Law, and initially, it employed the
descriptive research model, seeking to understand and interpret the reality of urban
occupation Izidora in comparison with the performance Public Administration. This
situation was observed, classified and interpreted from the relevant legislation, official
documents, and extensive bibliography in an attempt to formulate a thorough critique of
the issues brought up. this all allowed to put in check the current position of Public
Administration in matters relating to property, perceiving that this violent attitude by the
state is to ensure what is called secondary social interest. At the end, the conclusion is still
that paradigms undertaken by public authorities are outdated and in real conflict with the
Constitution, requiring a democratic reinterpretation that consistent with the
fundamental rights guaranteed by the Constitution and the very democratic rule of law
this opened, pointing the proportional weighting as the legitimizing of the Administrative
performance.
Keywords: Occupation Izidora. Right of State Property. Secondary Social Interest. House
Digna. Fundamental Social Rights.
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INTRODUÇÃO
No intento de compreender a complexa relação do Estado proprietário para com
os seus cidadãos, vislumbra-se no presente trabalho o desenvolvimento de um estudo de
caso sobre a ocupação urbana Izidora em amplo debate com os preceitos do Direito
Administrativo contemporâneo. Longe de perspectivas estreitas, busca-se investigar a
realidade da mencionada ocupação, a qual nos parece refletir um grande movimento que
se propaga pelo país, o da luta insurgente contra o Estado-capital.
A ocupação Izidora inclui as ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória, tendo
surgido em 2013 quando cerca de 1.500 (mil e quinhentas) famílias de sem-terra e semcasa passaram a ocupar vasto território de propriedade do Município de Belo Horizonte e
da empresa Granja Werneck S.A.
De 2013 para cá, somam-se quatro processos judiciais relativos a desocupação do
território da Izidora, movidos pelo Município de Belo Horizonte e a empresa Granja
Werneck em desfavor das famílias residentes na ocupação. Desse contexto de variados
conflitos nota-se a postura adotada pela Administração Pública como mera proprietária, a
qual em prol do mercado mitiga o acesso à moradia digna aos seus cidadãos.
Através da ampla análise da situação jurídico-política dessa ocupação urbana, temse importantes elementos capazes de balizar a discussão a que este trabalho se propõe,
ganhando importante destaque o estudo minucioso do texto Constitucional e de certos
paradigmas da administração pública.
Nesse contexto, destacam-se as articulações entre a principiologia do Direito
Administrativo contemporâneo e a postura pouco inclusiva que o Estado enquanto
proprietário assume diante da população. Nessa relação torna-se possível observar que
diversos paradigmas assumidos pela Administração Pública encontram-se defasados e em
verdadeiro conflito com o texto da Constituição Federal de 1988, necessitando de uma
releitura democrática, em que a efetivação da vida digna dos cidadãos seja o objetivo
central perquirido pelo Estado.
Ressalta-se a necessidade de uma nova teoria do Direito Administrativo que
coadune com os direitos fundamentais garantidos pela Carta Magna e com o próprio
Estado Democrático de Direito que esta inaugurou, apontando-se a ponderação
proporcional como o legitimador da atuação Administrativa.
O Estado democrático de direito como Estado de ponderação nos parece
fundamental para desenhar um modelo de sociedade no qual o respeito e garantia da
dignidade humana sejam efetivados. Sob essa ótica constata-se, ao final, que apesar do
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avanço legislativo da Carta Magna, os instrumentos infraconstitucionais, sobretudo no
que se diz respeito ao Direito Administrativo, encontram-se descompassados e
carecedores de verdadeiro exercício hermenêutico-constitucional para alcançarem os
objetivos dirigentes da nova ordem.
Nessa medida, é possível identificar que a crise administrativa é um dos principais
impeditivos à garantia do direito à moradia como explicita a situação da ocupação Izidora,
em que constatam-se sistemáticas violações dos direitos humanos fundamentais dos seus
moradores, sobretudo por parte da Administração Pública.
É imprescindível que essa releitura dos institutos do Direito Administrativo seja
feita em amplo diálogo entre os atores sociais, ganhando-se especial destaque a
participação popular, cerne do Estado Democrático de Direito, sob pena de que se
consolide um Estado autoritário e descompromissado para com as garantias
fundamentais dos cidadãos, sobretudo dos menos afortunados, os quais historicamente
costumam ser postos de lado pelos poderes públicos.

AS OCUPAÇÕES DA IZIDORA
Inicialmente a região da Izidora foi anunciada pela Prefeitura de Belo Horizonte
como sendo o local em que se construiria uma Vila a ser utilizada na Copa do Mundo de
2014. O plano inicial parece ter sido “cobrir a falta de leitos em hotéis na cidade e, para
tanto, seriam construídos apartamentos especificamente para turistas durante a Copa”
(FREITAS, 2015, p. 71).
A ideia inicial da Prefeitura era que até setembro de 2013 três mil unidades
habitacionais fossem completamente preparadas para o uso temporário do município de
Belo Horizonte “que cederia os imóveis para a utilizaç~o e hospedagem no período do
megaevento esportivo. Depois do evento, os imóveis seriam usados por famílias oriundas
de setores médios que aproveitariam a infraestrutura montada” (FREITAS, 2015, p. 71).
Esse autor (FREITAS, 2015) ainda crítica que no projeto inicial desenvolvido pela
PBH somente 10% dos apartamentos deveriam ser esperados para a faixa 01 (0 a 3 salários
mínimos), advindas, do Programa Minha Casa, Minha Vida. “Registra-se que
posteriormente o projeto foi alterado para que ocorresse a construção de 8.896
unidades, pela empresa Direcional Engenharia, dentro do âmbito do Programa MCMV,
faixa 01, na região onde hoje estão as ocupações Rosa Le~o, Esperança e Vitória”
(FREITAS, 2015, p. 72).
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Em notas da Prefeitura sobre o empreendimento pretendido naquela região
percebe-se a acanhada preocupação com o acesso à moradia digna por parte da
população de baixa renda, mas ao contrário nota-se o cunho empreendedor típico do
Estado-capital:
O Vetor Norte de Belo Horizonte é uma região que vem despertando interesse do
mercado imobiliário em função de diversos investimentos, como a implantação da Cidade
Administrativa, a Linha Verde e o Aeroporto de Confins. Para evitar a ocupação
desordenada, a Prefeitura elaborou o Plano Urbano Ambiental da Região do Isidoro grande área verde e permeável de aproximadamente 10 mil quilômetros quadrados na
região Norte da cidade, uma das últimas não parceladas na capital. (PREFEITURA DE BELO
HORIZONTE, 2010, não paginado).

Desse descompromisso estatal para com as demandas populares surgem as
ocupações da Izidora. Movimento espontâneo, que em um primeiro momento não
sofreram quaisquer interferências de movimentos sociais (FREITAS, 2015). O autor
(FREITAS, 2015), trazendo apontamentos dos próprios moradores, esclarece que as terras
da Izidora - vasto território localizado na região limítrofe entre os Municípios de Belo
Horizonte e Santa Luzia, em Minas Gerais - estavam abandonadas há cerca de 40 anos,
sem se prestar a qualquer cumprimento de função socioambiental. E por isso eram ideais
para uma ocupação, já que:

A ocupação de terrenos ociosos feita para fins de moradia tem como objetivo dar uso a
um terreno que não cumpre a função social e, com isso, efetivar direitos. Já a invasão visa
turbar o direito legitimamente exercido por alguém retirando-lhe uma posição jurídica
justa de forma injustificada. (FREITAS, 2015, p. 73).

Em 2013, quando deu-se a ocupação, as terras da Izidora passaram a ser
“compostas por famílias que estavam morando de favor, pagando aluguel, sacrificando
outros direitos, moravam em área de risco geológico ou estavam desempregadas sem
condiç~o de pagar aluguel” (FREITAS, 2015, p. 73).
Se em um primeiro momento aquelas famílias não se encontravam organizadas,
seja entre si ou com movimentos políticos e sociais, “logo após a ocupaç~o espont}nea as
famílias começaram a se organizar. Em julho de 2013 as Brigadas Populares e a Comissão
Pastoral da Terra (CPT), visitaram a ocupação e começaram a contribuir na organização
popular” (FREITAS, 2015, p. 73).
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As manifestações populares e a resposta do Estado: notícias sobre violências
institucionais
Desde a ocupação ocorreram diversas audiências públicas na Câmara de
Vereadores e na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, além de outros encontros com
autoridades públicas. Não bastassem os embates formais, a luta popular da comunidade
foi composta por marchas até a Cidade Administrativa e a Prefeitura de Belo Horizonte,
além da ocupação de prédios públicos e manifestos na entrada de instituições públicas, no
intuito de sensibilizar o Estado para com a demanda daqueles moradores (FREITAS, 2015).
As manifestações daquelas comunidades seguiu para os anos de 2014, tendo
especial destaque durante a Copa do Mundo de 2014, na qual a ocupação conseguiu
comover grande parte das atenções públicas.
Mas essa conquista não escondia o que se anunciava para os movimentos sociais de
moradia em Belo Horizonte – a repressão policial durante a Copa do Mundo poderia se
voltar para o despejo forçado de milhares de famílias que vivem nas ocupações urbanas.
Isso de fato ocorreu com o risco de despejo forçado das 8.000 (oito mil) famílias das
ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória. (FREITAS, 2015, p. 76).

As violações por parte do Estado parecem ter continuado, e além de denunciarem
um processo de verdadeiro descaso para com os direitos fundamentais daqueles
populares que demandavam o acesso à moradias dignas, a Administração Pública colocou
em prática a sua pior face, a da violência.

No dia 24 de julho de 2014 ocorreu uma reunião de negociação das ocupações entre
Governo do Estado de Minas Gerais, Ministério das Cidades, Secretaria Geral da
Presidência da República, Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, Brigadas Populares, Movimento de Luta nos Bairros,
Vilas e Favelas (MLB), Comissão Pastoral da Terra (CPT). Havia representantes das
seguintes ocupações: Rosa Leão, Vitória, Esperança, Zilah Spósito/Helena Greco, Dandara,
Eliana Silva, Nelson Mandela, Camilo Torres, Irmã Dorothy, Tomás Balduíno, Guarani
Kaiowá e William Rosa. Para esse dia foi programada uma grande marcha das famílias da
região da Izidora até a Cidade Administrativa como forma de pressionar o governo a
encontrar uma saída negociada para o conflito. As famílias então bloquearam as pistas da
MG-010 às portas do centro administrativo do Estado de Minas Gerais como instrumento
de pressão. A Polícia Militar, por ordem do Coronel Ricardo Garcia Machado, comandante
do Comando de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar, sem estabelecer
qualquer processo de negociação, e mesmo diante da afirmação dos movimentos de que
liberariam a pista, determinou que a cavalaria pisoteasse os moradores das ocupações.
Não bastasse isso, golpearam no rosto com espada um morador da Ocupação Eliana Silva
que ficou desmaiado no asfalto. A cavalaria ainda voltou e passou mais uma vez por cima
do morador já desmaiado no asfalto. (FREITAS, 2015, p. 76-77).
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Desses processos de violência surgiram redes de apoio as ocupações da Izidora,
compostas em grande parte por militantes de partidos políticos, estudantes, professores,
movimentos sociais e coletivos de advogados populares.

O #ResisteIzidora ocupou também a Virada Cultural de Belo Horizonte, que aconteceu
nos dia 30 e 31 de agosto de 2014, com palavras de ordem, cartazes, faixa na porta dos
bares, nos palcos e em meio ao público. Na oportunidade o cantor Tom Zé tirou uma foto
em apoio ao movimento (anexo VII). Outra campanha importante foi o manifesto de
docentes contra o despejo das famílias da Izidora. Mais de 500 (quinhentos) acadêmicos
do Brasil e do mundo assinaram um texto em defesa do direito a moradia e em defesa da
ciência e da educação como forma de redução das desigualdades. (FREITAS, 2015, p. 81).

Afora o expressivo apoio das mídias sociais, na seara jurídica alguns coletivos de
advocacia popular travaram verdadeiras batalhas judiciais pela permanência das
ocupações.

No campo da defesa jurídica o Coletivo Margarida Alves (CMA)9 manejou várias ações e
medidas jurídicas na tentativa de obstar o despejo. Dentre elas vale citar um mandado de
segurança impetrado contra o Governador do Estado de Minas Gerais e o Comandante
Geral da Polícia Militar que questionava o descumprimento pelas autoridades
mencionadas de normas previstas em tratados internacionais de direitos humanos e nos
regulamentos da própria Polícia Militar que estabelecem diretrizes a serem observadas
no cumprimento de mandados de reintegração de posse. Foi feita também pelo CMA
uma petição de denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos em que defende o
direito à moradia adequada das famílias da Izidora e condena a possibilidade de remoção
forçada que é incompatível com o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais (PIDESC). [...] Além disso, o Ministério Público Estadual e Federal e a Defensoria
Pública do Estado de Minas Gerais (DPE-MG) atuaram no caso sendo que este primeiro
órgão conseguiu uma liminar na Vara da Infância e Juventude obstando o despejo que iria
de fato acontecer no dia 12 de agosto de 2014. O juiz da Vara Cível da Infância e da
Juventude de Belo Horizonte, Marcos Padula, determinou que os órgãos públicos não
retirassem as crianças e os adolescentes até que a Prefeitura de Belo Horizonte
apresentasse um plano de alocação escolar de todas as crianças e adolescente residentes
ali. (FREITAS, 2015, p. 84-86).

A decisão posteriormente foi cassada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e
trouxe à tona uma postura duvidosa até mesmo por parte do Judiciário, já que em alguma
medida afastada da teleologia do texto constitucional.
De 2013 para cá, somam-se quatro processos judiciais relativos a desocupação do
território da Izidora, movidos pelo Município de Belo Horizonte e a empresa Granja
Werneck em desfavor das famílias residentes na ocupação. Atualmente a reintegração de
posse encontra-se suspensa por decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas
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as batalhas judiciais e de comoç~o popular continuam. O “#resisteIzidora” segue mais
forte do que nunca.

PARADIGMA DEMOCRÁTICO E OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
Através da ampla análise da situação jurídico-política dessa ocupação urbana, temse importantes elementos capazes de balizar a discussão a que este trabalho se propõe,
ganhando importante destaque o estudo minucioso do texto Constitucional e de certos
paradigmas da administração pública.
Do paradigma do Estado Democrático de Direito, inaugurado pela Constituição
Federal de 1988, temos explicitada a necessidade de superação do aspecto material de
efetivação de uma vida digna aos indivíduos para que, de maneira simbólica, o Estado
possa agora atuar como fomentador da ampla participação popular no processo de
edificação de um projeto de sociedade, para que na instabilidade da democracia se veicule
um aspecto de futuro em que o mote da democracia signifique a solução de problemas
vinculados às condições materiais de existência (STRECK; MORAIS, 2000).
Desta forma, a Constituição Federal de 1988 representa um marco jurídico da
transição democrática, da ampla participação popular e da institucionalização dos direitos
humanos fundamentais (CANOTILHO, 2000), haja vista que inaugurou na ordem jurídica
brasileira um título específico destinado a esses direitos, e que lhes garante qualidade de
normas basilares.
A Constituição da República de 1988, em seu preâmbulo, assegura a pluralidade da
sociedade brasileira. Essa pluralidade passa aqui a ser entendida como um grande norte
ao multiculturalismo, que pretende além de abarcar as diferenças étnicas, superar as
injustiças.
É preciso ainda apontar que coadunando com essa postura multiculturalista, os
objetivos dirigentes da nova ordem brasileira foram explicitados no art. 3º da Carta
Magna, os quais: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o
desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização; reduzir as
desigualdades sociais e regionais e por fim, promover o bem de todos sem nenhuma
forma de preconceito ou discriminação.
Destaca-se outro grande avanço do legislador constituinte ao incorporar a
dignidade humana como princípio orientador dos direitos fundamentais e como norma
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matriz e informativa de todo o ordenamento jurídico, estatuído no inciso III, do artigo 1º,
CF/88. O respeito à dignidade humana não está somente relacionado à garantia da
integridade física e moral dos sujeitos, mas também no tratamento isonômico entre essas
pessoas.
Soma-se a tudo isso o fato de que a partir do novo paradigma democrático, os
princípios passam a ter grande importância nos processos de interpretação crítica do
Direito. E é nessa ancoragem principiológica que embasa-se a crítica que se pretende
empreender neste estudo.
Isto é, diversos paradigmas assumidos pela Administração Pública encontram-se
defasados e em verdadeiro conflito com o texto da Constituição Federal de 1988,
necessitando de uma releitura democrática, em que a efetivação da vida digna dos
cidadãos seja o objetivo central perquirido pelo Estado. É nesse panorama que se
encontra a atual posição da Administração Pública nas questões relativas à propriedade. A
postura violenta e pouco propicia ao debate sobre a necessidade de políticas inclusivas de
moradia assumida pelo Estado visa assegurar o que se chama de interesse público/social
secundário, esquivando-se da observância do interesse público/social primário. Sobre isso,
conversaremos a seguir.
As várias faces do interesse público
O interesse do Estado não necessariamente tende a coincidir com o interesse da
coletividade, nesse sentido, diz-se que o interesse público ou interesse social não é
unicamente um interesse da Administração. É nesse sentido que a doutrina
administrativista promove a distinção entre os chamados interesses primários e
secundários.
Celso Antônio Bandeira de Mello (2005) traz a diferenciação entre interesse
público primário e secundário, apontando que do interesse primário advêm as políticas
públicas que visam assegurar o bem-estar social, tais como políticas de saúde, educação e
moradia. O interesse público primário fundamenta o chamado regime jurídicoadministrativo, vinculando-se intrinsecamente aos anseios sociais, ao passo em que não
trata de juízo de oportunidade e conveniência do Estado, mas ao contrário, é a diretriz de
efetivação dos preceitos constitucionais.
Já o interesse secundário decorre dos interesses próprios do Estado, e em uma
primeira olhada pode não vincular-se aos anseios sociais. Esse interesse secundário tem
cunho patrimonial, e é dele que decorre o Estado-capital ou Estado empresário, pelo qual
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a Administração como pessoa jurídica que o é, visa o que é melhor para o seu
funcionamento dentro de algum juízo de racionalidade (MELLO, 2005).
Ocorre que dentro da nova ordem constitucional, essa conceituação precisa de
nova roupagem, já que não há como pensar um Estado descompromissado com a
efetivação da dignidade humana. É o que nos aponta Gustavo Binenbojm (2008, p. 3).
[…] uma das categorias básicas do direito administrativo – a multifária noção de interesse
público – de origem pré- constitucional, resiste em alguns países até os dias de hoje
completamente alheia à juridicização de princípios e objetivos do Estado e da
coletividade, operada pela Constituição. Mesmo em nações que adotaram o modelo de
constituição dirigente – como Portugal e Brasil –, a doutrina administrativista permaneceu
oferecendo as mais diversas conceituações de interesse público, quase todas sem
qualquer referência às prescrições de suas respectivas Leis Fundamentais. No mais das
vezes, o discurso da autonomia científica do direito administrativo serviu de pretexto
para liberar os administradores públicos da normatividade constitucional.

Assim, diante do paradigma constitucional, o Estado empresário não pode se
sobrepor ao Estado promotor de benesses sociais. É preciso exercício de ponderação, no
qual o interesse secundário não continue a justificar as violências institucionais cometidas
pelo Estado, como no caso das tentativas de reintegração de posse pretendida contra a
ocupação Izidora.
Não estamos a falar da não aplicação do princípio do interesse público secundário.
O fato de o Estado ter propriedades deve ser encarado por suas óbvias razões de ser, o
que não se pode tolerar é a primazia deste princípio em face do interesse público primário
e da dignidade humana. Como já dito, é necessário verdadeiro exercício de ponderação.

Consoante a lição clássica de Robert Alexy, princípios jurídicos encerram mandados de
otimização, no sentido de comandos normativos que apontam para uma finalidade ou
estado de coisas a ser alcançado, mas que admitem concretização em graus de acordo
com as circunstâncias fáticas e jurídicas. Ao contrário das regras, que são normas binárias,
aplicadas segundo a lógica do “tudo ou nada”, os princípios têm uma dimensão de peso,
sendo aplicados em maior ou menor grau, conforme juízos de ponderação formulados
tendo em conta outros princípios concorrentes e eventuais limitações materiais à sua
concretização (BINENBOJM, 2008, p. 10).

O Estado democrático de direito como Estado de ponderação nos parece
fundamental para desenhar um modelo de sociedade no qual o respeito e garantia da
dignidade humana sejam efetivados. Sob essa ótica é possível constatar que apesar do
avanço legislativo da Carta Magna, os instrumentos infraconstitucionais, sobretudo no
que se diz respeito ao Direito Administrativo, encontram-se descompassados e
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carecedores de verdadeiro exercício hermenêutico-constitucional para alcançarem os
objetivos dirigentes da nova ordem (BINENBOJM, 2008).
Nessa medida, é possível identificar que a crise administrativa é um dos principais
impeditivos à garantia do direito à moradia, como bem ilustra a situação da ocupação
Izidora, em que constatam-se sistemáticas violações dos direitos humanos fundamentais
dos seus moradores, sobretudo por parte da Administração Pública.

A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO ADMINISTRATIVO
Se outrora os agentes públicos só se sentiam vinculados à lei, na nova ordem
constitucional eles se vinculam sobretudo aos preceitos da Lei Maior. Ocorre que a prática
tem sido díspar do que aponta a teoria. Sobre a constitucionalização dos institutos
jurídicos temos os comentários de Luís Roberto Barroso.
A idéia de constitucionalização do direito (...) está associada a um efeito expansivo das
normas constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico se irradia, com força
normativa, por todo o sistema jurídico. Os valores, os fins púbicos e os comportamentos
contemplados nos princípios e regras da Constituição passam a condicionar a validade e o
sentido de todas as normas do direito infraconstitucional. Como intuitivo, a
constitucionalização repercute sobre a atuação dos três Poderes, inclusive e
notadamente nas suas relações com os particulares (BARROSO, 2008, p. 32).

Com isso torna-se possível e necessário tirar algumas inferências. Será que o
Direito Administrativo brasileiro foi de fato constitucionalizado? Isto é, a prática
administrativa encontra correspondência com os comandos da Carta Magna?
Se do ponto de vista jurídico-legal esta já deveria ser a regra, casos como o da
ocupação Izidora fazem saltar aos olhos a postura autoritária e pouco garantista da
Administração Pública, portanto, descompassada do texto constitucional (BINENBOJM,
2008).
Nessa medida, verifica-se que a crise administrativista, se assim podemos chamar,
não é situação nova, mas ao contrário, é situação que se prolonga a muito anos no Brasil e
certamente é um dos principais impeditivos à garantia do direito a moradia como explicita
a situação da ocupação Izidora.
[…] a crise dos paradigmas do direito administrativo n~o se constitui apenas do novo,
mas exibe também, em larga medida, alguns vícios de origem. Nada obstante, as
transformações por que passou o Estado moderno, desde a ascensão do Estado
providência até o seu colapso, verificado nas últimas décadas do século XX, assim como a
emergência do Estado democrático de direito, agravaram o descompasso entre as velhas
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categorias e as reais necessidades e expectativas das sociedades contemporâneas em
relação à Administração Pública (BINENBOJM, 2008, p. 6).

Nesse diapasão é imprescindível que a releitura dos institutos do Direito
Administrativo se dê em amplo diálogo entre as instituições públicas, movimentos sociais
e demais componentes da sociedade civil, entendendo-se nessa aproximação o fator
determinante para a consolidação da garantia dos direitos sociais fundamentais.
É isso que demanda um Estado que se diz Democrático de Direito, sob pena de
que se consolide um Estado autoritário e descompromissado para com as garantias
fundamentais dos cidadãos, sobretudo dos menos afortunados, os quais historicamente
costumam ser postos de lado pelos poderes públicos. É o que se infere da realidade
experimentada pelas ocupações da Izidora.
A constitucionalização do Direito Administrativo nos parece ser demanda das mais
urgentes, sob pena de que as diretrizes e normas programáticas do texto Constitucional
nunca sejam levados a cabo.

REFLEXÕES EM SEDE DE CONCLUSÃO
Diante dos alarmantes casos de violência institucional e descompromisso com
direitos fundamentais por parte do Estado (como na situação da ocupação Izidora), temos
clara a necessidade de refletir a cerca do atual modelo administrativista engendrado no
Brasil.
A moradia digna é direito social dos cidadãos brasileiros esculpido no art. 6º da
Constituição da República de 1988, além disso é direito reconhecido internacionalmente
pela ONU como um direito humano fundamental e não pode ser mitigado por
estratagemas capitalistas assumidas pelo Estado proprietário. O direito à moradia integra
o mínimo existencial dos seres humanos, sendo um componente importante do princípio
da dignidade humana, que por sua vez é o núcleo central dos direitos humanos.
Assim, nas lições de Sarlet (2009), a dignidade da pessoa humana configura-se não
somente como princípio fundamental, mas também como valor supremo devendo estar
livre de restrições, sendo desproporcionais e incabíveis quaisquer soluções que respaldem
o tratamento indigno, sejam elas extraídas a partir de colisão entre princípios ou de
conflito entre regras que envolvam um direito fundamental. Nesse sentido, o interesse
público/social secundário não pode ser escusa para que o Estado se desobrigue dos
compromissos assumidos no texto da Carta Magna.
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Nessa perspectiva, aufere-se que na construção sistemática de mecanismos de
diálogo entre as comunidades, movimentos sociais, instituições públicas responsáveis, e a
sociedade civil é que pode estar o fator determinante para o avanço das demandas
concernentes ao Direito Administrativo, sobretudo no tocante ao direito à moradia.
Conforme Diogo de Figueiredo Moreira Neto:
[...] no horizonte prescrutável da instituição estatal, é de se esperar o prosseguimento da
tendência à pluralização das instituições participativas, não só multiplicando-as e
facilitando a aplicação das mais tradicionais, como sejam o referendo, o plebiscito e a
iniciativa popular, como ampliando o uso das que estão despontando no campo do
Direito Administrativo, como a coleta de opinião, o debate público, a audiência pública, o
colegiado misto, as agências reguladoras e a mais recente delas, a delegação atípica,
outorgada às chamadas entidades intermediárias (MOREIRA NETO, 1992, p. 14).

Não há espaço para um Estado empresário se ele não se compromete com a
efetivação dos direitos humanos. E a propriedade do Estado não pode ser priorizada em
detrimento das necessidades mais básicas dos cidadãos, dentre elas a moradia digna. É
sempre preciso o exercício de ponderação e o amplo debate social. Em um Estado que se
diz Democrático de Direitos não deve haver espaço para o autoritarismo. (BINENBOJM,
2008).
Ainda há muito que se caminhar e a constitucionalização do Direito Administrativo
aparece enquanto um norte para que cada vez mais haja na sociedade o compromisso
com a efetivação dos direitos fundamentais.
A organização coletiva e a percepção social também apontam-se como verdadeiro
desafio da política de moradia. Contudo, aos poucos os movimentos sociais, a exemplo do
que tem acontecido na ocupação Izidora, têm conseguido trazer para si as atenções das
grandes mídias, possibilitando a sensibilização da sociedade para com as lutas cotidianas.
Se nesse momento os instrumentos jurídicos são falhos, a política não institucional
aparece como verdadeira baliza para a superação dos entraves judiciais.
Se de um lado percebemos a defasagem dos modelos institucionais para lidar
com as questões sociais mais urgentes, do outro lado temos verdadeiro exemplo de
exercício de cidadania por parte das ocupações urbanas, que promovendo a autonomia
popular trazem para a prática os fundamentos de um Estado Democrático.
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A ocupação do território e, portanto, a paisagem e a forma urbana dela
decorrentes são, via de regra, produzidas por ações diversas, por vezes aleatórias. Na
cidade formal, também fazem este papel a Lei (regulamentação sem intenção de projeto),
os planos de massa específicos para lugares determinados, a reprodução e adoção de
modelos considerados mais avançados e atraentes e, raramente, paradigmas culturais de
vivência do espaço. Como consequência, muitas vezes são criadas paisagens dissociadas
do clima, do relevo e das tradições locais, principalmente se for considerada tão somente
a regulamentação legal – os parâmetros urbanísticos – que configura e gera qualquer
paisagem, sem especificidade e sem referência.
A legislação exerce papel político e técnico, orientando o crescimento urbano pela
mediação dos interesses públicos e privados sobre o solo urbano e controlando o
zoneamento, parcelamento, uso e ocupação das cidades. Entretanto, o descompasso
existente entre dinâmica urbana e norma jurídica aparece de maneira sistemática. Os
parâmetros urbanísticos balizadores do modelo de ocupação3 têm funcionado como
fatores indutores ou restritivos do adensamento e da transformação de função,
controlando e compatibilizando usos diversos. Diversos autores apontam o zoneamento –
ou seja, o conjunto de normas urbanísticas de disciplinamento do uso e ocupação do solo
a partir do estabelecimento de zonas específicas – como uma vertente descolada do
planejamento, quando simplesmente referenda tendências existentes do crescimento
espontâneo e expectativas do mercado imobiliário.
O objetivo do zoneamento e seus parâmetros é normatizar a produção do
espaço, e, consequentemente, do projeto urbano, tanto no espaço público quanto no
privado. Apesar disso, a democratização e qualificação do espaço coletivo não faz parte
dos seus objetivos diretos. Entende-se, hoje, que não é possível continuar a gerar espaços
utilizando-se desses tipos de parâmetros, pela sua generalização e alcance relativo e,
sobretudo, pelo grau da qualidade espacial da cidade que disso resulta4. O projeto de
requalificação da Savassi – seu diagnóstico e intervenção, corroboram essa ideia.

3

Os parâmetros aqui considerados são os habitualmente utilizados na legislação urbanística – coeficiente de
aproveitamento, taxa de ocupação, cota de terreno por unidade habitacional, taxa de permeabilidade e altura
máxima na divisa, altura máxima da edificação, além dos afastamentos e demais parâmetros utilizados para
parcelamento do solo urbano (tamanho máximo e mínimo dos lotes, percentagem de áreas para instalação de
equipamentos urbanos e comunitários, sistema de circulação e espaços livres de uso público, largura e
declividade de vias).
4
Não se trata aqui de negar a importância dos parâmetros urbanísticos e regras legais, extremamente
necessários no Brasil, principalmente pelo fato de, tradicionalmente, o processo de desenho do traçado da
cidade ser dissociado da produção dos seus edifícios e de que a mudança da paisagem, determinada
principalmente pelo valor de troca embutido nos terrenos urbanos, demanda parâmetros de fácil aplicação. O
que se discute é a sua utilização como substituto dos paradigmas culturais que direcionavam a construção das

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

95

A esses componentes da produção do espaço abstrato, pode-se acrescentar: a
metaforização geral que, aplicando-se ao histórico e ao cumulativo, transfere-os neste
espaço onde a violência cobre-se de racionalidade e onde a racionalidade unificadora
justifica a violência. De sorte que a homogenização não aparece como tal, mas através de
met|foras tais como: o “consenso”, a democracia parlamentar, a hegemonia, a raz~o de
Estado. Ou ainda o espírito de empresa. Entre o saber e o poder, entre o espaço e o
discurso do poder, as trocas multiplicam-se e se regularizam, “feed-back” muito especial.
(Lefebvre, 2006, p. 384)

O processo de requalificação da Praça Diogo de Vasconcelos, conhecida como
praça da Savassi, localizada em Belo Horizonte, explicita a inexistência e precariedade
com que se trata a paisagem em termos legais, além das possíveis consequências a médio
prazo desses processos descolados das dinâmicas locais.
Essa discussão remete-se a 2007, quando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
(PBH) licitou o projeto de requalificação da Praça, parte do Projeto Centro Vivo5, um
dentre os diversos desenvolvidos com o intuito de melhorar a qualidade de vida da cidade,
além de, especialmente neste caso, fortalecer as tendências da Savassi como lugar de
encontro, lazer, consumo e entretenimento, além da manutenção do uso residencial na
área.
Os principais paradigmas desse projeto, segundo a PBH, seriam privilegiar o
pedestre e a apropriação da área, ampliando o espaço público e adequando-o para lazer,
estar e passagem. Outros tantos feitos neste contexto, como o Boulevard Arrudas e o
Barro Preto, se utilizaram de discursos semelhantes para requalificar seus espaços.
As novas tipologias de intervenção utilizadas, apesar de interessantes, fazem
parte de um conjunto originário das intervenções urbanas realizadas no primeiro mundo
(dito mundo civilizado) e que são apropriadas por outros sem crítica e sem adequação à
cultura local, repetindo um repertório arquitetônico utilizado ad nauseam, independente
do lugar, do genius loci, do sentido histórico e simbólico construídos.
Os dados que consubstanciaram as reflexões aqui apresentados foram coletados
quando da licitação e do diagnóstico para o Projeto de Requalificação da Praça Diogo de
Vasconcelos, em 2008, e cotejados com avaliação do projeto implantado. Essa região,
parte do Bairro Funcionários, situada entre a região central e sul da capital, foi batizada

cidades, sua contribuição como fator homogeneizador do espaço e da sua pouca operacionalidade para gerar
paisagem.
5
O Projeto Centro Vivo é um conjunto de obras e projetos sociais da Prefeitura que prevê a requalificação de
espaços coletivos da área central de Belo Horizonte.
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como Savassi pela existência de uma famosa padaria homônima instalada na década de
1940.
A Savassi, localizada na área urbana delimitada pela Avenida do Contorno6, foi
ocupada inicialmente por uma população de classe média, principalmente funcionários
públicos e profissionais liberais. Sua proximidade da Praça da Liberdade – onde foram
construídos a sede do governo estadual (Palácio da Liberdade) e as respectivas
secretarias de estado –; a localização privilegiada e a impossibilidade de inundações,
garantida pelo grande aterro feito para a construção da praça e distância do Ribeirão
Arrudas; além da fácil articulação com a área central7 fizeram com que, rapidamente, o
uso predominantemente institucional e residencial começasse a ser acrescido do
comércio e serviços de uso cotidiano, incluindo-se aí a Padaria Savassi, que nomearia
futuramente a área.8
Com o crescimento da população da nova capital e a popularização do comércio e
dos serviços localizados em sua área central, surge a demanda por um novo centro que
atendesse as classes mais altas da cidade. A Savassi é a escolha lógica para abrigar a nova
centralidade, graças a sua grande capacidade de articulação viária e ao seu relevo com
declividades suaves, ideal para as áreas comerciais.
Essas mudanças implicaram uma reconfiguração morfológica e funcional dessa
nova centralidade, principalmente a partir da década de 1970: o uso residencial se
transforma em uso misto e a tipologia predominante (residências unifamiliares, muitas
vezes com barracões de aluguel no quintal) começa a ser substituída por prédios
residenciais e comerciais. A Savassi concentra, a partir de então, o comércio voltado para
a classe média, média alta e intelectuais, com grande diversidade de serviços, comércio de
moda (roupas, acessórios, sapatos, joias), livrarias, bares, cafés e restaurantes.
O crescimento da violência urbana, o aumento no número de carros e a
consequente impossibilidade de estacionamento, além da importação da cultura dos
shoppings, no final da década de 1980, fizeram com que o comércio de luxo migrasse em

6

No projeto implantado da nova capital mineira, elaborado pelo engenheiro paraense Aarão Reis, a Avenida
do Contorno delimitava a então área central urbana.
7
A área central de \belo \horizonte, aqui considerada, é a assim reconhecida desde os primórdios da capital
como sendo a região que a abarca as praças da Estação, Sete de Setembro e seu entorno.
8
Em Belo Horizonte, além da Padaria Savassi, havia a Padaria ABC, na confluência das avenidas Getúlio Vargas
e Afonso Pena, que também por sua fama nomeia outra praça da cidade, a Praça ABC. Os nomes das duas
padarias, hoje já inexistentes nesses locais, substituem os nomes originais das praças de tal modo que grande
parte da população não sabe onde se situam as praças Diogo de Vasconcelos e Benjamin Constant, seus
nomes de batizo, mas pelas denominações Savassi e ABC, associadas a referenciais locais, são facilmente
localizadas.
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direção ao BH Shopping9 e à Praça Marília de Dirceu, no bairro de Lourdes, lindeiro à
Savassi. Até então, a Savassi representava a alternativa comercial para as classes mais
altas, superada em diversidade apenas pela primazia do centro, com o qual ela não
desejava concorrer.
Na década de 1990, quando novos hábitos de compra são incorporados
definitivamente pelos habitantes da capital, dois novos shoppings – Del Rei e Minas
Shopping – são inaugurados, em localização significativamente descentralizada no
território belorizontino, e, posteriormente, vários outros, relegando a Savassi a segundo
plano como centro de compras.
A partir da implantação, em meados dos anos 2000, do Shopping Pátio Savassi, a
Savassi começou a assistir o retorno de antigos e a chegada de novos atores econômicos
(serviços, gastronomia, entretenimento, livrarias), atraindo um novo público, ainda que
morador de suas redondezas; novos usuários e tribos, com consequente demanda por
diversificação de atividades.
As diversas intervenções (muitas vezes necessárias, porém pontuais) e os
empreendimentos executados no entorno imediato da praça – seja pelo poder público
(trincheira da Rio Grande do Norte) ou pela iniciativa privada (Marista Hall e Pátio Savassi)
–

contribuíram para degradação da qualidade do espaço, aumentando o fluxo de

automóveis, tumulto, confusão e engarrafamentos, segmentando a área com a criação de
barreiras. Porém, paradoxalmente, também colaboraram para a restituição da
centralidade e importância que a Savassi vinha perdendo, ainda que a vitalidade desse
espaço jamais pode ser questionada. A região, independente de todas as conjunturas
históricas, sempre se caracterizou pela efervescência socioeconômica e sua associação ao
glamour, como bem expressa este depoimento:

Pra mim a Savassi é uma ideia. É uma coisa assim, é uma energia que paira no ar, então
pra mim existe o todo da satisfação de estar no lugar, de estar na Savassi, aqui as pessoas
são mais educadas, procuram se trajar melhor, tem um comportamento diferente, caiu
aqui essa energia que ataca a pessoa e ela muda, a relação de convivência com as
pessoas, com os lojistas, com todo mundo que passa por aqui é muito agradável. (BELO
HORIZONTE, 2008b)10.

9

O BH Shopping foi inaugurado em fins da década de 1970 e durante seus 10 primeiros anos manteve-se
expressivamente esvaziado, tanto em termos da locação dos espaços quanto pelo desinteresse da população.
10
A citação da fala deste comerciante tem origem na pesquisa de percepção urbana, realizada quando do
diagnóstico da Savassi (2008) e, assim como nas que se seguem no decorrer do documento, o autor não tem o
nome revelado
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A intervenção de requalificação, após longo período de discussão de diagnóstico e
de projeto, foi implantada e finalizada em 2012. As diretrizes que nortearam o projeto
incorporaram a necessidade de se definir novos parâmetros de uso e ocupação da área,
como a regularização do sobre zoneamento, já presente no Plano Diretor de Belo
Horizonte, para o lugar11, o que não aconteceu. O tempo despendido pelas obras – que se
estenderam de março de 2011 a maio de 2012 – gerou problemas na circulação veicular em
parte expressiva da Regional Centro-sul e no vetor sul de Belo Horizonte, com
consequência para o comércio e serviços locais, que viram parte da sua clientela
desaparecer.
Quando a área foi entregue aos usuários, a praça novamente se encheu de
frequentadores. Entretanto, a aluguel das áreas comerciais aumentou expressivamente,
expulsando os antigos comerciantes, com uma fúria demolidora que reverberou também
em seu entorno, com a demolição de casas e pequenos prédios, substituídos por novas
tipologias que aproveitavam, ao máximo, os coeficientes permitidos pela lei.
A paisagem se modificou, sem que nada fosse feito para conter esse furor. O
projeto implantado que, a princípio, se orientou pelo discurso da manutenção do espírito
local, sendo até coerente enquanto proposta, inseriu novos elementos que
desconfiguraram a simplicidade inicial da área, criando um lugar com novas
características. Algumas preciosidades, como os paralelepípedos do calçamento inicial
foram, literalmente, eliminados na nova configuração. O espaço do imaginário, que
emergiu expressivamente nas pesquisas do diagnóstico, foi desconsiderado na
proposição de elementos de materialidade exacerbada: os objetos introduzidos se
demonstraram elementos marcantes demais para darem espaço à concepção e percepção
individuais. É o lugar, atualmente, onde não se pode sonhar.
A potência de uma paisagem não decorre de seu oferecimento em espetáculo, mas de
sua apresentação como espelho e miragem a cada um (que o suporta) uma imagem, ao
mesmo tempo ilusória e real, de uma capacidade criadora que o sujeito (o Ego)
maravilhosamente parvo, se atribui durante um momento. (Lefebvre, p.260,2006)

A Savassi foi, durante a maior parte da sua história, uma praça inexistente, não
como referencial simbólico e lugar de práticas cotidianas, mas enquanto configuração
espacial de praça. O cruzamento das avenidas Cristóvão Colombo com a primeiramente
nomeada Avenida Paraúna e depois Getúlio Vargas mostra a Praça Treze de Maio,

11

A área aparece como Área de Diretrizes Especiais (ADE) Savassi no Plano Diretor da capital a partir de 1996,
mas até então não regularizada.
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primeiro nome da Savassi, como um cruzamento de duas avenidas de generosos de trinta
e cinco metros de largura e duas ruas (Pernambuco e Antônio de Albuquerque, ambas
com 20 metros de largura), conformando um largo para o qual não houve inicial projetual
de desenho urbano12, no projeto de Aarão Reis (FIG. 1). Outras praças no projeto original
da cidade, no entanto, como a Praça da Liberdade e a Praça 17 de Dezembro (atual Raul
Soares) mostram definições projetuais e concepções espaciais específicas e nos seus
moldes então tradicionais mais característicos.

Figura 1 – Planta Geral da Cidade de Minas de 1895, projeto do engenheiro Aarão Reis: com
a atual Praça da Savassi destacada no círculo vermelho
(Coleção de documentos cartográficos do Arquivo Público Mineiro-APM).

A história desses três largos (Savassi, Praça ABC e Praça Tiradentes) no imaginário
da população de Belo Horizonte, entretanto, segue caminhos diferentes: a atual Praça
Tiradentes13 não existe como espaço urbano; a Praça da ABC é conhecida por parte
restrita da população e a Savassi é reconhecida, para além de Belo Horizonte, como

12

A repetição de um tipo de largo semelhante à Praça da Savassi que, no projeto de Aarão Reis, se repete em
alguns outros lugares – Praça 7 de Setembro (atualmente praça Coronel Benjamin Guimarães, conhecida como
Praça ABC), cruzamento da Avenida Paraúna com a Avenida Afonso Pena; e Praça 21 de Abril (atual Praça
Tiradentes), esquina das avenidas Afonso Pena e Brasil, por exemplo – que são largos, marcações espaciais,
para os quais não foi proposto nenhum desenho.
13
A Praça Tiradentes só é identificada quando se fala do cruzamento onde está localizada, excentricamente, a
estátua de Tiradentes. Normalmente, as pessoas se assombram em saber que lá é uma praça, apesar de sua
configuração se assemelhar bastante à da Savassi.
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espaço de cultura, glamour e lazer. Entretanto, essa praça, como configuração espacial,
nunca existiu.
Na coleção de fotos a seguir (FIG. 2 a 5), pode-se observar configurações diversas
da Praça da Savassi ao longo do tempo, todas associadas a questões de circulação: com o
ponto de parada do bonde (1930); a rotatória, tendo como marco central o pirulito da
atual Praça Sete (1970); o aprimoramento do desenho viário da rotatória, feito com o
intuito de minimizar os conflitos da circulação veicular (1977), e figurando apenas como
cruzamento de vias com pintura estratigráfica (a partir dos anos 1990).

Figura 2 – Praça Diogo de Vasconcelos
– 1930 (arquivo J. Goes).

Figura 3 – Praça Diogo de Vasconcelos –
1970 (arquivo J. Goes).

Figura 4 – Praça Diogo de Vasconcelos
– 1977 (arquivo J. Goes).

Figura 5 – Praça Diogo de Vasconcelos –
ca. 2010 (Portal PBH).

Anteriormente à requalificação de 2012, houve o fechamento dos dois quarteirões
da Rua Antônio de Albuquerque e de um da Rua Pernambuco, lindeiros à praça, onde
foram colocados alguns poucos bancos, proibida a circulação veicular e criada uma área
de estacionamento que ocupa a maior parte da caixa das ruas fechadas: a praça passa,
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então, a existir materialmente nestas pequenas áreas, insuficientes para todos os
usuários, mas ainda um local de se estar.
Entretanto, quando da coleta de dados para o diagnóstico da área (FIG. 6), essas
pequenas áreas foram reconhecidas pelos usuários como complementos da praça, não
como a praça em si. Tem-se, então, a confirmação daquilo que se intuía: a ausência da
praça, de elementos marcantes de construção da paisagem permitiu aos usuários a
construção de uma praça que está no imaginário de cada um.

Figura 6 – Praça da Savassi 2008 – Levantamento topográfico, indicando o fechamento
das vias
Fonte: Diagnóstico para o projeto de requalificação da Savassi – 2008.

A primeira etapa dos levantamentos para o diagnóstico foi conduzida com o
objetivo de identificar e qualificar atores, demandas e expectativas que envolviam a
região em estudo. Essa pesquisa, muito extensa, primeiro qualificou o usuário quanto a
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sexo, escolaridade, motivo de se encontrar no local e local de residência, frequência e tipo
de transporte utilizado para chegar ao local, dentre outros pontos.
Em um segundo momento, foi solicitada a opinião dos usuários sobre algumas
questões para leitura da percepção socioambiental da área. Uma delas teve como
objetivo levantar a principal referência da Savassi. E, então, começou a surpresa.
O Gráfico 1 – Marcos e Referências da Savassi, transcrito do diagnóstico entregue,
mapeava o Espaço da Praça como o mais citado (34%), seguido pelos serviços de
alimentação e lazer (bares, restaurantes, etc.), com 31,3%, sendo que 18% se referiam ao
Mc Donald’s. É importante explicitar que cada entrevistado podia indicar até três
referências na Savassi.

Gráfico 1 – Marcos e Referências da Savassi

Fonte: Pesquisa de opinião e caracterização dos usuários – B&L (BELO HORIZONTE, 2008b)

Entretanto, os pesquisadores teimavam em afirmar: a praça não existe. Quando
das primeiras reuniões, com a pesquisa de opinião ainda em andamento, questionava-se
sempre qual o sentido dessa resposta. Por isso, foi pedido que fosse explorado um pouco
mais o significado da praça para os entrevistados. Diversos entrevistadores voltaram do
campo com a resposta que pode parecer absurda, mas representa a visão do usuário: ao
perguntarem “que praça?”, os usu|rios apontavam para o vazio central do cruzamento e
respondiam “esta”.
A pesquisa também levantou os espaços públicos e privados mais importantes
para os entrevistados. O Gráfico 2 – Espaços públicos mais importantes, também oriundo
do mesmo trabalho, aponta que dentre os espaços públicos, o espaço físico da praça é,
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disparadamente, o mais importante (54% das respostas). Esta constatação reafirma a
praça enquanto espaço físico para os usuários. As ruas e avenidas também tem um peso
grande nas respostas (30%), sendo que a Rua Pernambuco e as avenidas Getúlio Vargas e
Cristóvão Colombo estão dentre as mais mencionadas.
Gráfico 2 – Espaços públicos mais importantes

Fonte: Pesquisa de opinião e caracterização dos usuários – B&L (BELO HORIZONTE, 2008b)

As pesquisas de aprofundamento feitas respaldaram a existência de uma praça
particular no imaginário de cada usuário. De acordo com os depoimentos constantes da
Pesquisa de opinião e caracterização dos usuários – B&L (BELO HORIZONTE, 2008b):
“Como referência física é o Pirulito, o que é muito engraçado porque ele não esta mais na
Savassi (...), mas grande época da minha adolescência, juventude ele estava lá, até hoje
eu enxergo o Pirulito na Savassi.” (Moradora)
“A referência da Savassi pra mim antes de morar aqui, era de lazer e o lazer no sentido
não só cultural, mas também de você vir namorar na Savassi, tinha aquele romantismo da
Savassi de outrora.” (Moradora)
“Olha, o que eu acho que é a cara da Savassi é o espaço plano, é a geometria da Savassi
que ela é toda plana, é arborizada, passeios largos, é uma regi~o de f|cil movimentaç~o.”
(Entidade)
“A Savassi tem uma intensidade de usos interessante e que n~o depende de carro. Ent~o
aí você cria um espaço, certa intensidade de vida urbana que eu acho que não existe em
nenhum outro lugar, isso pra mim é o marco. Não tem nem uma praça, um prédio, nada
disso, isso eu acho uma bobagem na maioria das vezes, a não ser que seja um
monumento incrível. O elegante é que ele tem uma intensidade de uso do espaço público
que n~o tem em outros lugares.” (Empres|rio)

A Praça da Savassi propriamente dita é sempre apontada como um marco
referencial, apesar das considerações de que a praça se trata mais de um cruzamento de
vias do que de uma praça em seu sentido mais convencional.
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Semelhante ao que foi verificado em parte das entrevistas da Pesquisa de Opinião
e Caracterização dos Usuários da Savassi, existe entre os entrevistados a percepção de
que a “cara” ou o marco da Savassi encontra-se num plano sutil. Esse sutil é expresso
pelas pessoas bonitas que frequentam a rua, pelo passado simbólico de “glamour” e
elegância que guarda a Savassi e a presença de um espaço público que congrega as
pessoas, apesar da degradação do espaço reconhecida nos calçamentos destruídos, falta
de lixeiras e iluminação.
O espaço físico, o prático-sensível, se restitui e se reconstitui assim, contra as projeções
de aquisições intelectuais tardias, contra as reduções pelo saber. Contra o Absolutamente
Verdadeiro, Espaço de Clarezas soberanas, reabilitam-se o subterrâneo, o lateral, o
labiríntico, quiçá o uterino, o feminino. Contra os signos do não-corpo, reerguem-se
[aprumam-se] os signos do corpo. A história dos corpos na fase final do Ocidente é a de
suas revoltas. (Lefebvre, 2006, p.275)

Após o término da pesquisa, o que ficou bem claro é que o projeto demandaria
uma enorme delicadeza em suas proposições, sob pena de se destruir essa imagem
sutilmente formada e de riqueza surpreendente, que, mesmo no tempo do espaço urbano
nitidamente degradado, fez conservar o glamour e o significado da praça no imaginário
dos seus usuários. Não havia necessidade de elementos marcantes, mas de elementos
sutis.
Entretanto essa sutileza é difícil de ser materializada. A solução das questões
urbanas com a introdução de elementos arquitetônicos é uma prática mais comum. Assim
sendo, diversos elementos são incorporados ao espaço, produzindo novos marcos, bem
materializados, sobre os quais o usuário não precisa criar. Esses mesmos elementos se
repetem em outros espaços requalificados, independente da proporção, localização ou
história: são elementos arquitetônicos, somente (FIG. 7). As ambiências pré-existentes
não são levadas em conta.
O diagnóstico da Savassi sugeria que as intervenções tivessem a amplitude da
grandeza simbólica local. O projeto alcançou esse objetivo? Não.
A praça, apesar das transformações, continua muito frequentada, nem sempre
pelas mesmas tribos que a frequentavam anteriormente, perdendo sua característica de
espaço liminar.
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Figura 7 – Praça Diogo de Vasconcelos (Savassi) após implantação do projeto de
requalificação
(Foto Guilherme Mota, PORTAL PBH, 2016)

Uma questão se faz premente: dentro de algum tempo, a Savassi, entrando em u,
novo ciclo de degradação física, o que é comum nos espaços urbanos, terá uma referência
simbólica tão forte para seus usuários que a manterá no imaginário e na criação coletiva?
Aparentemente, não. A imagem que se pode construir atualmente não vem dos fatores
identitários simbólicos, da imageabilidade do espaço e sim dos elementos materiais que
ali se agrupam. Acabando-se os elementos, acaba-se a identificação. O elo estará rompido.
Assim se estabelece no espaço a trindade capitalista, esta trindade “terra-capitaltrabalho” que n~o pode permanecer abstrata e n~o se concentra a n~o ser num espaço
institucional triplo: global e mantido como tal, aquele da soberania, onde se manifestam
os constrangimentos, portanto fetichizado, redutor de diferenças — fragmentado,
separando, disjuntando, localizando as particularidades, os lugares e localizações, ao
mesmo tempo para controlá-los e negociá-los — hierarquizado enfim, desde lugares
abjetos a nobres, desde lugares inderditos a lugares soberanos. (Lefebvre, 2006, p.384)
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A discussão sobre a paisagem inicial, a gerada pelo projeto de requalificação e os
parâmetros urbanísticos que incidem sobre a área demonstra que a Lei de Parcelamento,
Ocupação e Uso do solo de Belo Horizonte, de 1996, e suas posteriores revisões não
conseguiram construir elementos que garantissem a preservação simbólica do espaço
(até porque este não é o seu objetivo). Essa legislação tem mais de 10 anos14 e foi
posteriormente revista, mantendo, entretanto, a mesma base legal.
Ela incorporou alterações substanciais em suas revisões – por exemplo, a inclusão
da outorga onerosa do direito de construir; em sua última alteração, as fachadas
inteligentes, que, incidirão genericamente na geração da paisagem a ser configurada.
Entretanto, os elementos de associação entre planejamento, desenho urbano e paisagem
ainda estão longe do que se precisa alcançar. Da análise dessa experiência, busca-se
responder, então, quais e como se poderia formular novos parâmetros de geração da
paisagem, que contemplassem a formação de ambiências urbanas propícias à apropriação
do espaço, (re)associando o homem à sua casa coletiva.
Uma dessas propostas (em se falando na Savassi e outras áreas de perfil
semelhante) seria a criação de um parâmetro que garantisse o tombamento de pequenos
elementos isolados da paisagem – no caso a pequena parte do piso de paralelepípedo
originário dos primórdios da área, e a obrigatoriedade da incorporação desses elementos
historicamente relevantes nos projetos de intervenção. É bom que fique claro que o
projeto não poderia ser desenvolvido tendo esse pequeno fragmento de piso como
principal elemento gerador. No entanto, ele deveria ter algum tipo de proteção para não
ser simplesmente descartado, levando com ele parte da memória do lugar.
Outro parâmetro a ser incorporado deveria focar, exclusivamente, na proposição de
proporções entre a largura das vias e altimetria das edificações, a fim de que se
configurassem (ou se mantivessem) lugares significativos de apropriação. A flexibilidade
em relação aos afastamentos também deveria ser repensada.
De modo geral, os lugares já construídos poderiam ser qualificados por sua
utilização preponderante e, a partir daí, os parâmetros urbanísticos deveriam ser
adequados a essa vocação. A cidade sempre se reconstrói, mas a utilização da mesma
lógica legal para requalificar um espaço construído ou ocupar um espaço até então vazio é
incoerente.
Nestes tempos de cidades abandonadas e de demandas de projetos de
14

A Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo de Belo Horizonte – Lei nº 7165 – é de 1996, tendo havido
revisões em 1999, 2005, 2009 e 2014.
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requalificação e também de expansão de tecido urbano, debruçar-se sobre os novos
parâmetros geradores de paisagens apropriáveis coletivamente parece ser essencial.
Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não
pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico definirá
um não lugar (Augé, 1993, p. 73).
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O PROCESSO DE OCUPAÇÃO TERRITORIAL DA CIDADE DE
RIBEIRÃO DAS NEVES (RMBH) – NOTAS SOBRE O IMPACTO
SOCIOAMBIENTAL
Nayara de Amorim Salgado
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INICIANDO O ASSUNTO...
O objetivo desse estudo é identificar alguns dos principais problemas ambientais
relacionados ao processo de urbanização que ocorre no setor norte da região
metropolitana de Belo Horizonte, na cidade de Ribeirão das Neves, de forma a realizar
alguns apontamentos sobre a situação de tal região que passou por um crescimento
urbano grande após a década de 1970 e gerou grandes impactos ambientais negativos.
A discussão sobre os impactos ambientais urbanos tem sido um tema de grandes
estudos da Sociologia Urbana, perspectiva escolhida para tal análise. A construção do
espaço urbano é um tema importante a ser estudado na atualidade devido sua influência
nos processos de organização social e em função da mobilidade urbana; espaço que é
produzido por meio das transformações seja ela das relações sociais, humanas,
econômicas, políticas, socioambientais e culturais as quais produzem e acomodam a
população.
Propõe-se aqui uma análise sobre a cidade de Ribeirão das Neves a partir das
dinâmicas demográficas e sociais que marcaram a constituição da cidade ao longo do
tempo, relacionando-os com os efeitos ao meio ambiente. Tal cidade possui dinâmicas de
crescimento populacional peculiares que justificam o estudo, diferencio assim três fases
do crescimento populacional de Ribeirão das Neves para reflexão. São eles a década de
1950, que data a fundação da cidade; o segundo momento, a partir da década de 1970,
onde observa-se que o crescimento populacional acompanhou o intenso processo de
parcelamento

de

seu

solo

urbano,

afirmando

a

estruturação

de

uma

periferia metropolitana altamente adensada, com níveis recordes de crescimento urbano
na América Latina e no terceiro momento, identifica-se uma nova tendência de
crescimento, que data dos anos 2000 e se baseia na tendência de verticalização dos
imóveis.
Relaciono então, a expansão desordenada da cidade com seu quadro
socioambiental que tem problemas graves, relacionados ao mau uso do solo, falta e
desrespeito as insuficientes leis ambientais municipais, ausência de redes de coleta e
tratamento de esgotos, enchentes, degradação da cobertura vegetal, degradação de
nascentes, acúmulo de lixo em cursos d’|gua, córregos e no espaço urbano, além do
problema dos lixões da cidade, cotada atualmente para receber um aterro sanitário.
Esse artigo objetiva assim apresentar os resultados de um estudo de caráter
exploratório, que promove o levantamento dos problemas socioambientais mais graves
do município, e que demonstra a necessidade de maior preocupação por parte dos
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moradores da cidade, do poder público e também dos estudiosos sobre o tema. Para a
efetivação deste trabalho, foi escolhida uma abordagem qualitativa, a partir de uma
revisão de bibliografia e pesquisa em jornais da região. Conclui-se sobre a grande
necessidade de políticas públicas e outras iniciativas que promovam a utilização e
ocupação do solo de forma mais apropriada, sem tantos prejuízos ao meio ambiente, e
que consequentemente leva a melhoria da qualidade de vida da população nevense.

A FORMAÇÃO DE RIBEIRÃO DAS NEVES – O CRESCIMENTO DA CIDADE
DESORDENADA
A lógica de estruturação urbana centro-periferia da metrópole belo-horizontina,
enquanto processo histórico, perpetua-se até hoje e a segregação aprofunda-se
significativamente. Com a expansão do tecido urbano, ocorreu o processo
metropolização de Belo Horizonte, que se inicia na primeira metade do século XX e revela
que a população trabalhadora de baixa renda foi relegada às periferias. A expansão da
metrópole por agregação da periferia, mostrou-se em sua plenitude em Ribeirão das
Neves, que desde os primórdios de sua formação, integra a metropolização de Belo
Horizonte e vai se caracterizar como uma das parcelas do território metropolitano onde a
segregação urbana se mostrará de forma mais evidente.
Ribeirão das Neves foi elevado a município em 12 de dezembro de 1953. Conforme
as pesquisas de Sousa (2002), Souza (2008) e Campos (2009), são distintos os processos
de formação da região da Sede e de Justinópolis que refletem na organização da cidade
até a atualidade.
A região da Sede da cidade foi fortemente influenciada pela construção da
Penitenci|ria Agrícola de Neves, na regi~o conhecida como “Fazenda das Neves”, que
data do início na década de 1920 e inaugurada oficialmente em 1938. A PAN teve grande
importância no cenário latino americano por ser expressão da modernização, da justiça e
da recuperação dos detentos pelo trabalho. Desde então a cidade recebe uma função
metropolitana, que é ser o lugar dos presídios – um polo presidiário, função essa que foi
reafirmada depois da implantação de várias penitenciárias em seu território, mesmo
contra a vontade da população e que gera problemas como barateamento das terras,
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sobrecarga de serviços públicos como os hospitais e a Comarca, além do estigma negativo
de “cidade presídio”.1
De acordo com Sousa (2002), as primeiras décadas que se seguem a emancipação
de Neves, o núcleo urbano do distrito Sede se mantém restrito a área do entorno da
Penitenciária. Nessa época, podem ser identificados como seus eixos de estruturação
espacial duas vias de acesso, são elas a MG-6 que liga a Sede até o distrito de Venda Nova
e a estrada para o município de Pedro Leopoldo. Outro eixo viário importante da cidade é
a BR-040, inaugurada na década de 1970, que atravessa o município na direção dos limites
com Contagem e Esmeraldas, se constitui como um eixo de expansão da cidade. A
Regional Veneza, como fica conhecida, leva o nome de um de seus maiores bairros,
originado a partir de loteamento popular de 1977 e constituído com cerca de 4.000 lotes.
Tal regional, se torna alvo de intenso processo de parcelamento e ocupação, localizada
nos limites da região da Sede, mas permanece isolada da Sede, seja pelos condomínios
fechados e chácaras de recreio que ocupam grande parte do seu território, seja pela
barreira representada pela própria rodovia. Assim como ocorre com Justinópolis, mantém
uma relação tênue com o núcleo urbano da Sede do Município, ao qual se vincula
principalmente por razões de ordem administrativa.
A formação do distrito de Justinópolis, teve influência do processo da
periferização de Belo Horizonte, através do crescimento da região de Venda Nova, zona
norte da capital. A região anteriormente chamada de Campanhã, era composta por um
grande território dividido em fazendas, que ao longo das décadas de 1940 e 1950 foram
loteadas para comercialização, dando início aos primeiros bairros. O distrito de
Justinópolis foi desbravado pelos agentes imobiliários e se consolidou conurbado a Venda
Nova. A poluição e a degradação ambiental se ampliaram no município juntamente com
esse processo de parcelamento do solo, partir de 1950 e que com o tempo foi se
agravando, de acordo com dados do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da
Região Metropolitana de Belo Horizonte (PDDI-RMBH).
A década de 1970 marca uma segunda fase de expansão da cidade de Ribeirão das
Neves, caracterizada por um intenso crescimento demográfico. Acontece nessa época, a

1

Além da Penitenciária Agrícola de Neves, durante o início da década de 1960, a Cadeia Pública da Comarca de
Belo Horizonte é transferida para Neves, que se tornou a Casa de Detenção Antônio Dutra Ladeira. Em 1982 é
implantada a Penitenciária Feminina José Abranches Gonçalves, em 2006 o Presídio Regional Inspetor José
Martinho Drumond, e o Centro de Reeducação do Jovem Adulto, atualmente denominada Penitenciária José
Abrantes Gonçalves. Todos alocados na rodovia LMG-806, trecho da estrada entre o distrito Sede e
Justinópolis. Já no ano de 2013, Neves recebe o primeiro Complexo Penitenciário de Parceria Público-Privada
do país, localizado nas margens da BR 040, trecho entre o distrito Sede e a regional do bairro Veneza.
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produção de loteamentos populares em cidades como Ribeirão das Neves, Ibirité, Betim,
Igarapé, Matheus Leme e Esmeraldas, com diferenças marcantes no preço dos terrenos
de acordo com sua localização. Os loteadores tiveram diferentes estratégias que
identificaram o potencial de compra do mercado popular e ofereceram terrenos
parcelados sem nenhuma infraestrutura na periferia da cidade, ou ainda clandestinos,
caracterizados pela escassez de oferta de serviços públicos como abastecimento de água
e rede de esgoto, ausência de área destinada à construção de equipamentos comunitários
como escolas e hospitais. Com poucas exceções, o controle sobre o uso da terra e seu
parcelamento nessa época, ficaram sob responsabilidade de cada município, sem
legislação de nível metropolitano (Campos, 2009).
De acordo com Souza (2008), dos noventa e seis loteamentos lançados na região
metropolitana de Belo Horizonte, entre os anos de 1972 e 1976, trinta e cinco (36% do
total) foram implantados em Ribeirão das Neves, que ofereceu aos loteadores as
condições ideais para a produção de loteamentos populares, como legislação menos
exigente, falta de programas e políticas de controle do parcelamento e da ocupação do
solo, desrespeito ao meio ambiente além de menor fiscalização, o que o tornou palco
privilegiado da especulação imobiliária. Segundo Sousa (2002), de 1970 a 1979, oitenta
loteamentos foram abertos na cidade: cinquenta e três no distrito de Justinópolis (sendo
três no subdistrito de Areias), dezessete no distrito Sede e nove na região do Veneza. O
que se segue é um aumento populacional com taxas recordes na região metropolitana e
que caracteriza um ‘boom imobili|rio’, de intenso crescimento, do qual o distrito de
Justinópolis foi palco e que se insere no espaço metropolitano na medida em que se
conurba com Belo Horizonte. Nessa época, a população de Ribeirão das Neves apresentou
a sua maior taxa de crescimento, de 21,3%, o que demonstra um grande crescimento da
cidade em pouco tempo, recorde em nível nacional. O crescimento populacional de
Justinópolis, com taxa média de 27,2%, chama atenção por representar o setor de
crescimento do município, já a Sede também teve um aumento populacional alto, de
11,09% ao ano.
Nos anos de 1980 houve um arrefecimento no mercado imobiliário, onde apenas
quatro loteamentos foram aprovados na cidade, localizados no distrito Sede, sendo um
no centro e três na Regional Veneza. Durante a década de 1990, o setor do mercado
imobiliário recrudesce, de forma que foram aprovados trinta e três loteamentos no
município: treze no distrito de Justinópolis e vinte no distrito Sede, (sendo dez no centro e
dez na Regional Veneza). Após os anos 2000, o processo de parcelamento das terras na
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cidade continua intenso. Somente entre os anos de 2000 e 2005 foram lançados 5 novos
loteamentos legitimados pela prefeitura, além de loteamentos clandestinos.
Dessa forma, a partir do intenso processo de parcelamento do solo, durante um
espaço de tempo relativamente curto, aproximadamente 40 a nos, houve grande
mudança na demografia de Ribeirão das Neves, fator preponderante para a construção da
realidade social atual do município. De acordo com dados do IBGE, durante a década de
1950 quando ganhou sua autonomia, Neves era uma pequena cidade com pouco mais de
4.000 habitantes e cresceu em níveis esperados até os anos de 1970, contando com 9.707
habitantes, quando então acontecem aumentos populacionais que marcam recordes no
cenário nacional, de modo que em 1980 a cidade passa a abrigar seis vezes mais
habitantes que na década anterior contando com 67.257 pessoas. Em 1990, a população
da cidade mais que dobra, chegando a 143.853 habitantes. A cidade chega aos anos 2000
com uma população, de 246.589 habitantes, demonstrando um crescimento ainda
vertiginoso. Atualmente Ribeirão das Neves permanece, no contexto da região
metropolitana de Belo Horizonte, como um dos municípios de crescimento populacional
mais acelerado, chegando ao ano de 2010 com 296.317 habitantes e estimativas de
aproximadamente 322.659 habitantes no ano de 2015.
Nessas condições, uma população de baixa renda se concentrou em Ribeirão das
Neves, a partir dos anos 1970 e essa tendência propaga-se até a atualidade, de modo que
a produção habitacional pode ser caracterizada principalmente pela autoconstrução e
descuido com o meio ambiente. Durante todo esse processo, o poder público municipal,
caracterizado por baixa capacidade arrecadadora e carente de recursos materiais e
humanos, permaneceu omisso e não ofereceu resistência a atuação dos agentes
imobiliários. O crescimento populacional da cidade tendeu a estruturação de uma periferia
metropolitana com grandes níveis de adensamento populacional e destruição ambiental.
Esse ritmo elevado de crescimento que vem sendo sustentado na cidade se deve a
ocupação efetiva dos loteamentos populares lançados nas décadas anteriores e à
continuidade do parcelamento do solo, mesmo que em menor escala atualmente. A partir
dos anos 2000, acontece também a produção de edifícios de pequeno porte marca uma
tendência de verticalização na cidade. De acordo com Campos (2009), antes dos anos de
2000, os domicílios do tipo apartamento de Ribeirão das Neves, estavam localizados em
Justinópolis, encontravam-se basicamente em três empreendimentos habitacionais
executados pela indústria da construção, o Conjunto Habitacional Nova Pampulha, o
Residencial Toronto e o Residencial Capela. No distrito Sede, os prédios de apartamentos
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localizam-se basicamente no Bairro São Pedro, onde estão localizadas também as casas
dos habitantes que recebem as mais altas rendas do município de Ribeirão das Neves
(Campos, 2009). O Censo de 2010 identificou 85.135 domicílios na cidade, sendo 2.331
deles, apartamentos, tendência que tem tido aumento desde os anos de 2000. Segundo
dados cedidos pela Superintendência de Regulação Urbana da Prefeitura de Ribeirão das
Neves, até junho de 2016, foram registrados 8.559 apartamentos, sendo que não entram
nesses números as construções irregulares.
A análise da constituição da cidade de Neves permite-nos identificar processos
que influenciam seu quando socioambiental, como a aprovação pela prefeitura dos
parcelamentos de terra e a lógica dos processos de loteamentos, a falta de fiscalização e
controle dos empreendimentos e loteamentos, o crescimento expressivo da urbanização
e da população, a ocupação de áreas de risco, além de outros problemas que indicam a
ocupação e utilização inadequada do solo, em virtude até os dias atuais.
O processo histórico de expansão urbana acelerada do município, não promoveu o
desenvolvimento sustentável, pelo contrário, comprometeu os recursos hídricos, gerou
um tecido urbano desarticulado e comprometeu a qualidade de vida da população pela
inexistência, em grande parte, de serviços básicos de infraestrutura de saneamento em
termos de esgotamento sanitário, coleta de lixo, drenagem pluvial e ausência de
pavimentação, causando o surgimento de áreas de risco, refletindo um quadro de
carências e de grande precariedade habitacional.
O território municipal é cortado por dois ribeirões, o Ribeirão das Neves e o
Ribeirão das Areias, afluentes do Ribeirão da Mata que, por sua vez, é afluente do Rio das
Velhas. Até a da década de 1970 o município dispunha de água em abundância, a partir daí,
com a expansão urbana acelerada e sem controle, agravada pela ausência de uma política
urbana adequada e de uma legislação urbanística necessária, e pela inexistência de
qualquer critério de preservação do patrimônio ambiental, causou o comprometimento
dos recursos hídricos que foram degradados, reduzidos ou simplesmente extintos. Como
exemplo, pode-se citar a divisa de Ribeirão das Neves com Esmeraldas, que acompanha o
divisor de águas do ribeirão da Pampulha com o ribeirão das Neves. Os mananciais
superficiais ali existentes, do lado do município de Neves, são os formadores do ribeirão
das Neves. Assim, toda a região situada entre a BR-040 e a divisa com o município de
Esmeraldas, poderia ter sido transformada em uma importante reserva ambiental
destinada a produção de água potável para os moradores do município de Ribeirão das
Neves, mas foi totalmente parcelada durante a década de 1980.
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A EXPANSÃO DESORDENADA E AS CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS PARA A
CIDADE
A literatura da área demonstra as sérias consequências do processo de
segregação espacial centro-periferia, que na cidade de Ribeirão das Neves se mostra
claramente. Sua população atual segundo dados do IBGE, tem grande porcentagem
negra, apresenta equilíbrio de gêneros e pode ser considerada jovem, já que mais da
metade, 54%, da população encontra-se na faixa etária entre 0 e 29 anos.
A população de Neves pode ser considerada de forma homogênea quanto aos
indicadores sociais, caracterizando-se predominantemente por grupos de baixa renda. A
população tem claro perfil de operariado, com ocupações predominantes em atividades
de prestação de serviços pessoais, distributivos e na indústria tradicional. Os dados do
censo demográfico de 2010 indicam que o valor do rendimento nominal médio mensal da
maioria dos domicílios não chega a três salários mínimos. Cerca de 40% da população vive
com até dois salários mínimos e mais da metade da população vive com renda de até
cinco salários mínimos.
A cidade convive com baixos índices educacionais, o que indica uma reprodução
da pobreza. A dissociação entre o local de residência e o local de trabalho e estudo, leva
seus moradores a deslocarem-se diariamente para outro município, caracterizando
Ribeir~o das Neves como uma “cidade dormitório”. S~o altos também os níveis de
violência e criminalidade, o que contribui para a formação do estigma negativo da cidade,
muito explorado pela mídia. Neves enfrenta ainda muitas carências relacionadas aos
serviços e equipamentos públicos, como a assistência à saúde e assistência social, por
exemplo, que é insuficiente para atender às necessidades mais básicas dos moradores que
por sua vez, tem que se deslocar em busca de atendimento, para Belo Horizonte e outras
cidades próximas.
A cidade apresenta déficit habitacional de mais 16.400 domicílios, sendo que 41%
do total dos domicílios encontram-se em assentamentos precários, além de 46
loteamentos irregulares. Quase 5000 domicílios estão alocados em aglomerados
subnormais, de acordo com o último censo, contando assim com a existência de 65 vilas e
favelas, como a Bispo de Moura, Braúnas, Rosaneves, Grotas, Landi, Vila Felicidade e a Vila
Henrique Sapori. As favelas pouco se distinguem dos bairros originados a partir dos
loteamentos populares aprovados, de modo que os espaços centrais e periféricos
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apresentam composição social bastante semelhante, sendo um padrão urbanístico bem
baixo em todo município. O próprio aspecto físico deteriorado da cidade, resultado da
falta de infraestrutura como grande número de ruas sem asfalto, esgoto a céu aberto,
casas sem finalização, contribui para fortalecer representações negativas da cidade.

SOBRE OS PROBLEMAS AMBIENTAIS DA CIDADE DESORDENADA
O crescimento das grandes cidades tem como consequência grandes impactos
ambientais. Tal é o cenário de Ribeirão das Neves, onde importantes nascentes convivem
com a paisagem da cidade autoconstruída, sem orientação técnica ou regulamentação,
com grande crescimento populacional, típico das periferias metropolitanas brasileiras.
Neves apresenta um quadro socioambiental problemático, contando a ocorrência
de impactos ambientais como desmatamento, assoreamento e poluição dos cursos
d’agua. A cidade apresenta incidência de todas as formas de erosão e aquelas onde os
processos erosivos não são marcantes, apresentam susceptibilidade a erosão. A falta de
planejamento adequado, associado as condições sociais e econômicas das tendências de
desenvolvimento da área, levou a degradação da cobertura vegetal que alterou o cenário
da cidade, gerando a degradação do solo, pelo seu manejo inadequado, assim como a
aceleração de processos de erosão.
O processo de degradação da cobertura vegetal, com a remoção da mata ciliar e
de vegetação de encostas foi acelerado para facilitar a abertura de ruas e demarcação de
lotes. Ocorrem ainda, imprecisão nos projetos de drenagem, que levam ao
transbordamento de córregos, por exemplo, durante épocas de chuva e sistemas viários
comprometidos pela falta de manutenção. Muitos cursos de água estão comprometidos
pelo lançamento de esgoto “in natura”. Cen|rio que é agravado pela livre autoconstruç~o
de residências, que promovem o aumento das superfícies impermeáveis e levam a
problemas como diminuição das áreas verdes e aumento da temperatura local,
provocando desconforto térmico.
Muitos animais silvestres desterrados, são vistos em meio urbano, como tucanos,
macacos, esquilos e papagaios. A pressão do desmatamento, sobretudo em áreas de
invasão, no distrito de Areias, por exemplo, tem feito com essa seja uma cena recorrente,
principalmente a partir dos anos de 2000, quando se fortalece a tendência de construção
de loteamentos, chácaras e sítios na região. Esses animais silvestres que ultrapassam as
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áreas de fragmento de florestas, enfrentam o perigo de agressão e atropelamento, além
de serem enjaulados.
Outro ponto que merece grande atenção se relaciona com a degradação das
águas no município. O lançamento de lixo, esgotos e outros poluentes em grande escala
resultam na degradação da qualidade da água. Os rios que perpassam a cidade, seus
córregos, tem servido de receptores para o esgoto urbano, além de lixo agroindustrial. De
acordo com o Plano Municipal de Regularização fundiária sustentável do Município de
Ribeirão das Neves, apenas cerca de 24% das ruas que têm rede de água possuem rede de
esgotos e, além disso, a água distribuída é tratada e os esgotos coletados não passam,
praticamente, por nenhum tratamento. Esta é uma das principais causas da insalubridade
ambiental existente no município.
Também aconteceu no território, a falta de cuidado com as margens de cursos
d'água, onde muitas foram ocupadas, o que deixa os moradores expostos à insalubridade
dos córregos contaminados por esgotos sanitários. Durante períodos de chuvas fortes é
comum que aconteçam problemas decorrentes de construções em área de encostas, que
desabam, ou de casas construídas nas margens de cursos d'água, que ficam alagadas ou
são destruídas pela ação das correntezas. É frequente no município também a utilização
de cisternas, que são abertas próximo a fossas ou a córregos degradados, expostos ao
lixo e esgoto, que contaminam o lençol freático e a água das cisternas.
A ausência de um sistema de drenagem pluvial urbana também é um fator de
degradação ambiental e de criação de situações de risco para os diversos bairros da
cidade. A rede de drenagem pluvial nas vias é pequena, e está interrelacionada com a
infra-estrutura de pavimentação do sistema viário, bem como com a forma da ocupação e
uso do solo, que também provoca erosões, nas vias públicas, destruindo redes de água e
esgotos, ou outras, eventualmente existentes. A regulamentação ambiental atual prevê
que no momento em que se inicia uma o parcelamento do solo, a partir da retirada da
cobertura vegetal, a pavimentação e a drenagem das vias devem ser feitas
simultaneamente para evitar a formação de erosões, o que não aconteceu em Neves.
Na cidade, a expansão urbana aconteceu também sem respeitar o relevo natural
do seu território, apresentando áreas com altas declividades, que exige outros cuidados,
além da construção de pavimentação e drenagem das vias. Vários pontos onde ocorriam
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processos de erosão e voçorocamento2 foram ocupados, provocando sua expansão,
principalmente nas encostas desmatadas de morros, com as residências e ruas abertas
sem nenhum critério (Coelho 2003). Em períodos de chuvas fortes, é recorrente a
ocorrência de enxurradas que levam lixo e terra, principalmente para as áreas mais baixas
dos bairros. Acontecem também em áreas inadequadas para a construção de residências,
cortes com geometria incorreta, depósito de lixo das encostas, resultando em pontos de
escorregamento intensificados nos processos de chuvas, como nos bairros Florença e San
Genaro na regional Veneza, e nos bairros Menezes e Botafogo em Justinópolis.
A geração crescente e diversificada de resíduos sólidos e a disposição final dos
mesmos estão entre os mais sérios problemas ambientais enfrentados em Ribeirão das
Neves, que dispõe de seus resíduos inadequadamente, sem tratamento prévio. Os
resíduos da cidade são depositados em um aterro controlado3, desde o ano de 2001,
quando então utilizava-se o lixão, sem atendimento a nenhuma técnica operacional de
engenharia e sem os cuidados sanitários e ambientais pertinentes, fazendo com que área
fosse submetida a impactos negativos.
Contudo, segundo Guimarães e Assis, (2014) a vida útil do aterro da cidade está
extinta. Seu território fica às margens da Rodovia LMG-806, oferecendo riscos para os que
trafegam na rodovia diariamente, apresenta condições ambientais fora do padrão,
considerando aspectos relativos à poluição do solo, do ar e da água, além de impactos
visuais e potenciais danos à saúde humana por estar bem próximo a residências, dos
bairros Viena e Felixlândia, mais próximos. Recentemente, houve uma grande discussão
sobre a implantação de um Aterro Sanitário que receberia lixo de 43 cidades da região
metropolitana em território nevense. Contudo, apesar da aprovação do legislativo
municipal, a pressão social conseguiu revogar o projeto.
Sobre os serviços de limpeza urbana, pode-se afirmar que não atendem com
qualidade a toda a população. A coleta regular do lixo domiciliar é prejudicada,
2

O processo de voçorocamento é um fenômeno geológico relacionado a formação de grandes buracos de
erosão, causados pelas chuvas, em solos onde a vegetação existe em pouca quantidade e não protege mais o
solo, fazendo com que aconteça por exemplo, a destruição de terras cultiváveis.
3
O lixão é uma forma inadequada de descarga final de resíduos, que se caracteriza pela deposição direta no
solo, sem qualquer técnica preventiva contra os impactos. Os resíduos acarretam problemas à saúde pública,
como proliferação de vetores (moscas, mosquitos, baratas, ratos), geração de odores e, principalmente,
poluição do solo e das águas subterrâneas e superficiais, causado pela infiltração e escoamento do chorume.
Aliados a esses problemas, existem também os impactos econômicos, como a desvalorização das áreas
próximas aos lixões, e impactos sociais, como a prática da catação de recicláveis ou para o próprio consumo e
de animais. Já o aterro controlado de resíduos sólidos urbanos trata-se de uma técnica de disposição de
resíduos sólidos urbanos no solo, sem ocasionar prejuízos ou riscos à saúde pública e à sua segurança,
minimizando os impactos ambientais. Este método utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos
sólidos, cobrindo-os com uma camada de material inerte (não perigosos) ao final de cada jornada de trabalho.
Sua forma lembra o aterro sanitário, porém, com menores dimensões. (Guimarães e Assis; 2014)
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principalmente, pela impossibilidade do trânsito de veículos nas ruas, devido a falta de
pavimentação, ou ainda aquelas que têm pavimento, por não possuírem dispositivos de
drenagem pluvial, estão sempre esburacadas. Essa situação se agrava na temporada de
chuvas, em que a dificuldade de circulação se agrava e a prestação do serviço fica ainda
mais prejudicada. A falta de regularidade da prestação do serviço de coleta induz as
pessoas a jogarem lixo em terrenos baldios, em córregos, ruas, esquinas. O serviço de
coleta de entulhos existe mas nem sempre consegue atender a demanda de toda a
cidade. Quanto mais se afasta do centro da cidade, mais se observa esta realidade. O
serviço de varrição e capina das ruas também atende de forma precária a cidade, devido à
maior parte das vias não terem calçamento ou estarem esburacadas e atendem pequena
parte da cidade, mais nas regiões centrais e principais vias. O serviço de capina ainda
aparece de forma mais precária, atendendo de forma esporádica somente depois de
muita insistência por parte dos moradores necessitados. Considerando que grande parte
das ruas do município não possui calçamento pode-se concluir que o problema de mato,
nos logradouros públicos, é grande.
Não se pode ignorar ainda que a cidade apresenta graves problemas, com relação
a extração e o comércio ilegal de areia constantes no Ribeirão da Mata, afluente do Rio
das Velhas, na região de Areias, que geram elevados índices de degradação ambiental,
provocada pela extração ilegal dos recursos, o que acarreta o assoreamento de cursos
d’|gua e destruiç~o da vegetação e flora da região. Para extrair areia, o empreendedor
precisa de licenciamento do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam), baseado
em estudos da Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam). Acontece também na
cidade, a ação predatória das cerâmicas que exploram a argila sem ação compensatória.
A preservação das áreas verdes da região é outro problema ambiental que merece
mais cuidado. São poucas as áreas de proteção regulamentadas e protegidas no
município. Um exemplo é a Lajinha, uma reserva natural com uma cachoeira entre a região
central do município e o distrito de Justinópolis. Historicamente, serve de balneário para a
comunidade local e trilheiros, além de destino para excursões escolares e caminhadas
ecológicas. A Área de Preservação Ambiental (APA) é muito rica em matas fecha das, com
grande diversidade de espécies da fauna e da flora da região. As águas limpas e
preservadas do Córrego da Lajinha abastecem a produção de hortaliças cultivadas por
famílias que sobrevivem com a comercialização desses alimentos. Grupos organizados da
sociedade civil buscam seu reconhecimento e fiscalização como um patrimônio ambiental
de Ribeirão das Neves, de forma a proteger à área que sofre pressão do setor imobiliário.
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CONSIDERAÇÕES
Buscou-se aqui apresentar como situação-problema a vulnerabilidade social da
cidade de Ribeirão das Neves e sua ligação com a falta de proteção do patrimônio
ambiental, que se constitui como uma questão importante a ser enfrentado pelo poder
público local. Comprometimento de nascentes, degradação de várzeas, degradação da
qualidade da água e solo, ausência de redes de coleta e tratamento de esgotos, ausência
de áreas verdes dentro dos bairros, retirada de toda cobertura vegetal para
parcelamentos de terra, pouca atuação da prefeitura, ausência de praças e equipamentos
de lazer e por fim degradação da qualidade de vida, são problemas com os quais a cidade
convive diariamente.
Esse estudo de caráter exploratório, demonstra a grande necessidade de estudos
mais sistematizados sobre o meio ambiente em Ribeirão das Neves, de forma que o poder
público possa ser bem embasado e iniciar de forma consiste a busca por soluções
eficientes para a problemática, de grande urgência. Coelho (2003) sugere medidas que
girem em torno do saneamento ambiental, do controle e prevenção dos processos
erosivos, projetos de arborização em vias urbanas e praças, melhoramento da gestão dos
recursos hídricos, regularização dos parcelamentos do solo ilegais e clandestinos da
cidade, além de outras medias de caráter político social, como educação ambiental nas
escolas e bairros e ampliação de recursos técnicos e financeiros para viabilizar melhorias
de qualidade de vida do meio ambiente na região. Ressalta-se ainda a importância de
estudos prévios para parcelamentos urbanos, principalmente aqueles voltados para
população de baixa renda, pois acontece grande descaso com o meio ambiente nesse tipo
de empreendimento.
Na modernidade as discussões sobre saneamento básico, vão além da
implantação e solução de problemas de abastecimento de água, esgoto e lixo. Buscam
uma maior vis~o, um “saneamento ambiental” que inclui a proteç~o, preservaç~o e
recuperação dos recursos naturais, melhorias nas condições de habitação e a valorização
do ser humano como cidadão.
A omissão do poder público é muitas vezes responsável pelos graves problemas
sociais, econômicos e ambientais que ocorrem em sua base territorial, não só quanto ao
meio ambiente físico e biológico, mais principalmente quanto às questões sociais e
econômicas que afetam a qualidade de vida dos Nevenses. Torna-se assim, de grande
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importância o melhor planejamento de suas ações, que exigem esforços por todos os
setores da administração municipal, de forma a estabelecer compromissos com os
próximos anos, visando o desenvolvimento sustentável das comunidades, com ações
concretas a curto, médias e longo prazo. Outro apontamento, diz respeito a expansão da
educação ambiental na cidade. Tanto o reconhecimento das riquezas naturais e sua
preservação, devem ser estimuladas, através de debates e campanhas de conscientização.
Atividades que podem envolver a rede pública municipal de ensino, aproveitando as
relações interpessoais dos setores de meio ambiente e educação, que podem ter ações
interligadas. Ainda outro ponto importante, se refere a qualificação dos recursos
humanos que atuam no poder público, de forma que as ações sejam melhor executadas.
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ANEXO

MAPA 1. A cidade de Ribeirão das Neves, apontando suas regionais.
Fonte: Prefeitura de Ribeirão das Neves.
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MESA DE DIÁLOGO E NEGOCIAÇÃO PERMANENTE COM
OCUPAÇÕES URBANAS E RURAIS E OUTROS GRUPOS
ENVOLVIDOS EM CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E
FUNDIÁRIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. UMA ANÁLISE
DO ESTADO PARA AS MARGENS E DAS MARGENS PARA O
ESTADO. PERCEPÇÕES ACERCA DOS TRABALHOS
REALIZADOS.
Reginaldo Cordeiro dos Santos Junior1

RESUMO
Este artigo busca resgatar a genealogia do Estado realizada por Foucault e, através deste
ponto de partida, mostrar para o leitor os dois lados que envolvem os conflitos: Estado e
suas margens. O foco é na questão desenvolvimentista e percorre-se de forma breve os
caminhos do Estado para as margens e das margens para o Estado. O procedimento
metodológico norteador deste estudo baseia-se na hermenêutica de profundidade de
Thompson e a técnica utilizada foram entrevistas. Os escritos são ilustrados por meio da
análise de relato dos servidores do Estado e de sujeitos sociais que vivem as suas
margens, na busca de soluções dos conflitos intrínsecos ao modo hegemônico de
produção e de consumo desenvolvimentista. A análise das entrevistas sinaliza que a Mesa
de Diálogo e negociação do Governo de Minas deve observar o que as margens
demandam, sempre realizando aprimoramentos contínuos das formas de trabalho e o
monitoramento das atividades deve ser realizado de forma sistemática.
Palavras-chave: Conflitos fundiários e socioambientais. Luta por moradia. Estado. Sujeitos
sociais.

ABSTRACT
This article seeks to rescue the genealogy of the state held by Foucault and through this
starting point, to show the reader the two sides involving conflicts: State and margins.
The focus is on developmental issue and covers up briefly the state of the paths to the

1

Graduado em Serviço Social, Especialização em Políticas Sociais e Seguridade Social pela PUC Minas (em
curso).
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banks and the banks to the state. The guiding methodological approach of this study is
based on the hermeneutic depth of Thompson and the technique used were interviews.
The writings are illustrated by the civil servants reporting and analysis of social subjects
who live on its banks, in seeking solutions to the conflicts inherent to the hegemonic way
of developmental production. The data analysis indicates that the Dialogue Table and
Government of Minas negotiation should observe what the banks demand, always making
continuous improvements forms of work and monitoring activities should be carried out
systematically.
Keywords: land and environmental conflicts. Fight for housing. State. social subjects.
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COMPREENSÃO DA GENEALOGIA DO ESTADO
Neste estudo, optamos por apresentar, para a compreensão da categoria Estado,
parte das contribuições de Michel Foucault. Analisar o Estado em suas práticas é colocá-lo
sob a ótica de questionamentos, trazendo para o campo da reflexão, a sua genealogia e o
que é este Estado na contemporaneidade.
Foucault (2008) advoga que o Estado surge no campo da realidade como uma
lógica de regulação:
O Estado é, portanto, um esquema de inteligibilidade de todo um conjunto de instituições
já estabelecidas, de todo um conjunto de realidades dadas. Percebe-se que o rei se define
como um personagem que tem um papel particular, não tanto em relação a Deus, não
tanto em relação à salvação dos homens, mas em relação ao Estado: Magistrado, Juiz etc.
Logo o Estado como principio da inteligibilidade de uma realidade já dada, de um
conjunto institucional já estabelecido. (FOUCAULT, 2008, p. 385)

Nessa desconstrução do monumento Estado, Foucault insere uma definição do
que seria este arcabouço governamental. Ele cita que a Razão de Estado é “[...] o que
permite manter Estado em estado” (FOUCAULT, 2008, p. 386). O Estado em condição de
repouso, paz e perfeição. Foucault (2008, p. 389) insere mais um determinante nessa
construção da compreensão desse monumento que é a “ampliaç~o do Estado”. Segundo o
autor, essa ampliação se refere à posição lado a lado dos Estados em condição
concorrencial. Os eventos da queda do Império Romano em 1648 e a cisão da Igreja
Católica em virtude da Reforma, representam, segundo o autor, duas universalidades
vazias que corroboram para a consecução do Estado, que agora converge totalmente
seus atos para práticas de conquista colonial e de concorrência comercial. Os Estados
partem da rivalidade para as práticas concorrenciais e seguem culminando em “um novo
estrato teórico e analítico como elemento de raz~o política”: a força (FOUCAULT, 2008, p.
396). Segundo Foucault, a força se insere neste esquema de racionalidade governamental,
que não se resume somente em manter a existência do Estado dentro de um panorama
de relação inteligível, mas que também objetiva “a conservaç~o de uma certa relaç~o de
forças, a conservaç~o, a manutenç~o ou o desenvolvimento de uma din}mica de forças”
(FOUCAULT, 2008, p. 397). É através desse aparato que Foucault nos mostra esta razão
política, de condição sine qua non, que configura o aparelho diplomático militar e o Estado
de polícia. A regulação da balança comercial, a soberania dos Estados, enfim, a busca do
equilíbrio entre estes Estados, tem a diplomacia e a guerra como a continuação da
política. Por fim, Foucault (2008, p. 408) menciona a existência de um “terceiro
instrumento desse sistema diplomático-militar que vai permitir a manutenção da balança
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europeia”. Este instrumento é o que ele chama de “dispositivo militar permanente2, ou
seja, a criação de um sistema de formação profissional em vários âmbitos, relacionados às
práticas militares.
Seguindo a análise da formação do Estado, para melhor compreendê-lo em suas
práticas, é indispensável a leitura das aulas realizadas nos dias 05 e 29 de março de 1978,
no curso de Michel Foucault Segurança, território e população proferido no Collège de
France. O autor inicia afirmando que a “arte de governar se desenrola num campo relacional
de forças” (FOUCAULT, 2008, p. 420). Dentro deste contexto, ele introduz o que chama de
“conjunto tecnológico” para o qual dá o nome de polícia (FOUCAULT, 2008, p. 420). Vale a
pena destacar aqui, as ponderações de Foucault acerca deste conjunto:
[...] deve ficar bem claro que tem muito pouco a ver – um ou dois elementos em comum,
não mais – com o que iria se chamar, no fim do século XVIII, de polícia. Em outras
palavras, do século XVII ao fim do século XVIII a palavra “polícia” tem um sentido
totalmente diferente do que hoje entendemos. (FOUCAULT, 2008, p. 420).

Foucault apresenta a semântica da palavra polícia entre os séculos XV e XVI como
sendo uma forma de vida em comunidade que tinha um regente, investido de autoridade
pública, e também “[...] o conjunto de atos que v~o precisamente reger essas comunidades
sob autoridade publica”. (FOUCAULT, 2008, p. 421). Polícia adquiri uma nova significação a
partir do século XVII. De acordo com Foucault, “[...] polícia vai ser o c|lculo e a técnica que
possibilitarão estabelecer relação móvel, mas apesar de tudo estável e controlável, entre a
ordem interna do Estado e o crescimento das suas forças” (FOUCAULT, 2008, p. 421). Em
síntese, Foucault nos demonstra que a polícia se torna o instrumento de
governamentalidade.
Foucault (2008) define o papel reformador geral da polícia, que atua em todos os
aspectos da vida dos indivíduos. Nesse sentido, elabora uma análise que revela o cerne
dos objetivos deste Estado de polícia, alegando que “trata-se da criação da utilidade
estatal, a partir de e através da atividade dos homens”3, ou seja, a polícia vai dirigir a vida
dos homens em seu cotidiano. Foucault dá uma definição geral de polícia e segue com a
aula de 5 de março de 1978, abordando os problemas relacionados à segurança e a
população. Uma das primeiras observações do autor é que a “polícia é essencialmente
urbana e mercantil” (FOUCAULT, 2008, p. 453). É sob este viés que Foucault apresenta o
questionamento dos economistas acerca da governamentalidade, da razão de Estado
existente.
2
3

Ver Foucault, 2008, p. 408.
Ver Foucault, 2008, p. 433.
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A partir daí ocorre no século XVIII, a transformação: uma nova leitura da forma de
governar que nasce a partir das criticas dos economistas. Para Foucault, esta “raz~o
econômica esta não substituindo a razão de Estado, mas dando um novo conteúdo à razão
de Estado e dando, por conseguinte, novas formas { racionalidade de Estado” (FOUCAULT,
2008, p. 468). Foucault pontua que, de maneira imbricada ao pensamento dos
economistas, surge uma nova naturalidade da sociedade oposta ao que ele chama de
“artificialidade da política da raz~o de Estado, da polícia” (FOUCAULT, 2008, p. 470). O
autor apresenta a mutação de súditos para uma sociedade civil, colocando, assim, inviável
a racionalidade de polícia que vai se tornando obsoleta perante a essa mudança de
panorama. A mudança converge para a necessidade de uma cientificidade, pois as
demandas oriundas da população - que deixa de ser aquela população de súditos converge para as necessidades relativas à síntese de um conjunto de fatos naturais que
vão corroborar para ações que, ao invés de regulamentar, passam a serem administradas.
Temos, então, a desarticulação da regulamentação oriunda da polícia para entrar
no campo da gestão, da prática governamental. A polícia por sua vez realiza o que
Foucault menciona como “(...) funções simplesmente negativas, a instituiç~o da polícia no
sentido moderno do termo, que será simplesmente o instrumento pelo qual se impedirá que
certo número de desordens se produza” (Foucault, 2008, p. 475). Nesse sentido, conforme
nomeia o autor:
Temos, portanto a economia, a gestão da população, o direito com o aparelho judiciário,
o respeito às liberdades, um aparelho policial, um aparelho diplomático, um aparelho
militar. Vocês estão vendo que é perfeitamente possível fazer a genealogia do Estado
moderno e dos seus aparelhos, não precisamente a partir de uma, como eles dizem,
ontologia circular do Estado que se afirma e cresce como um grande monstro ou uma
maquina automática. Podemos fazer a genealogia do Estado moderno e dos seus
diferentes aparelhos a partir de uma história da razão governamental. Sociedade,
economia, população, segurança, liberdade: são os elementos da nova
governamentalidade, cujas formas, parece-me, ainda conhecemos em suas modificações
contemporâneas. (FOUCAULT, 2008, p. 475).

É sob a égide desse aparato de governamentalidade que a razão de Estado é
explicada por Foucault, e, partindo de seus escritos, percebemos que a ideia de Estado
surge desse aparato de regulamentações provindas da instituição polícia. O declínio desse
aparato e ascensão da economia deu novas tonalidades para este monumento, no qual
estamos inseridos.
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DESENVOLVIMENTISMO E ESTADO
Nosso ponto de partida nessa discussão relativa a desenvolvimento inicia no pós
Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 20 de janeiro de 1949, discurso de posse
do presidente dos Estados Unidos da América: Harry Truman. O então presidente dos EUA
começa o seu discurso criando uma posição de subdesenvolvimento para vários países.
Uma visão de que os EUA estavam em um ponto de desenvolvimento o qual os
subdesenvolvidos deveriam percorrer até alcançar de igual modo aquele patamar. A
síntese dessa atitude é catastrófica, em virtude de vários fatores que vão se somar, dentro
deste contexto, a corrida rumo ao desenvolvimento, rumo à posição dos países que se
encontram desenvolvidos.
Segue, como ilustração, um trecho do discurso de posse de Truman: “[...] É preciso
que nos dediquemos a um programa ousado e moderno que torne nossos avanços científicos
e nosso progresso industrial disponíveis para o crescimento e para o progresso das áreas
subdesenvolvidas” (ESTEVA, 2000, p. 59). Esteva (2000), em seus escritos sobre
desenvolvimento, relata que a categoria subdesenvolvimento teve inicio em 20 de janeiro
de 1949 e com ela levou cerca de dois bilhões de pessoas para esta ação massiva,
homogeneizante, que desrespeitou toda a diversidade e especificidades de cada país
inserido dentro deste bojo, oriundo das táticas imperialistas Norte-Americanas. Esteva
(2000) realiza uma leitura critica em relação aos teóricos dependentistas, aos intelectuais
da esquerda e a onda de combate à pobreza que existirá naquele momento na America
Latina, que corroboraram para a absorção da ideia de subdesenvolvimento:
Ninguém parece compreender que “subdesenvolvido” é um adjetivo comparativo cuja
base de apoio é a premissa, muito ocidental, mas inaceitável e não demonstrável, da
unicidade, homogeneidade e linearidade da evolução do mundo. Ela exibe uma
falsificação da realidade produzida através de um desmembramento da totalidade de
processos interligados que compõem a realidade mundial e a subsequente utilização de
um dos fragmentos resultantes deste desmembramento, isolado dos demais, como
ponto de referência geral. (ESTEVA, 2000, p. 66)

Subdesenvolvido, adjetivo comparativo de desenvolvido, não só desqualifica as
especificidades de determinado país, como também o coloca em condição subalterna
economicamente. É sob esta condição - de hegemonia econômica mundial - que os
“desenvolvidos” laçam mão desta ação. Autores como Giovane Arrighi (1997), que
escreveu sobre “A ilus~o do desenvolvimento”, Gustavo Lins Ribeiro (2008) que escreveu
“Poder, redes e ideologia no campo do desenvolvimento”, divergem deste paradigma
desenvolvimentista. Arrighi (1997, p. 230) elabora, dentro deste panorama, um
comparativo, no qual ele dá nome para três categorias: a primeira é o núcleo orgânico,
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representado pelos países de condição “desenvolvida”, a segunda categoria é a
semiperiferia que se encontra dentro de um patamar de “desenvolvimento” e que em
alguns períodos ascende para o núcleo orgânico, mas por pouco tempo, e a periferia que
abriga países que não saem do patamar de subdesenvolvidos, mesmo seguindo o
receituário rumo à condição de “desenvolvido”. Arrighi (1997) dá o nome ao seu trabalho
de a “Ilus~o do Desenvolvimento”, de forma acertada, tendo em vista que a essência da
ordem desenvolvimentista é de fato manter os países historicamente exploradores,
colonizadores com a hegemonia e a supremacia de poder mundial em caráter de primazia.
É sob esta ótica de exploração econômica que entramos na seara do desenvolvimento em
nível nacional (Brasil).
Percebemos, na contemporaneidade, o agravamento sistemático das questões
ambientais - para ser mais preciso, o caso das mineradoras o agravamento das questões
relacionadas à luta pela reforma agrária, a luta pela moradia - são algumas das tonalidades
desta gradação existente, oriunda das políticas desenvolvimentistas implantadas no país
há algumas décadas e que vem sendo seguidas como receituário para uma possível
mudança no panorama econômico social.
Ribeiro (2008) se posiciona, em relação às práticas desenvolvimentistas,
caracterizando-as em um patamar de dualidade.
Desenvolvimento cria dois tipos de sujeitos, um ativo e outro passivo. Sujeitos passivos
são pessoas transformadas em imperativos desenvolvimentistas. Os reassentamentos
forçados representam os casos extremos dessa categoria. A apropriação do projeto por
parte da população local é altamente improvável. [...] Mas o desenvolvimento também
cria “sujeitos ativos”. Os agentes do desenvolvimento s~o pessoas locais propensas a se
tornar aliadas de iniciativas de desenvolvimento porque podem identificar benefícios e
interesses em comum com os outsiders. (RIBEIRO, 2008, p. 122).

É sob este viés que Ribeiro (2008) analisa os conflitos relacionados ao poder no
campo do desenvolvimento. Sua visão é a de que estamos inseridos em um processo
complexo e que o mundo globalizado está conectado; que existe um multiculturalismo e
nem todos desejam corroborar com as práticas desenvolvimentistas. Ribeiro (2008)
pontua que vivemos em um ambiente de rede, conectado, em que a existência de uma
comunidade imaginada transnacional se faz presente e se torna um desafio para os
promotores do desenvolvimento na contemporaneidade. Ainda conforme Ribeiro (2008)
“[...] o conflito é alternativa a tornar a heterogeneidade um valor central na promoção do
convívio, criatividade e capacidade de inovaç~o humana” (RIBEIRO, 2008, p. 125). No campo
da prática, em minhas experiências vivenciadas no exercício profissional, observo que um
movimento contrário à maré desenvolvimentista se faz presente no movimento social.
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O OLHAR DAS MARGENS SOBRE O ESTADO4
A fim de ilustrar nossas ponderações coletamos informações relacionadas a
conflitos no campo, disponibilizadas pela Comissão Pastoral da Terra (CPT):
Mapa dos conflitos em Minas Gerais ano 2015
Fonte: Comissão Pastoral da Terra

4

Cumpre esclarecer que quando se trata do termo Estado neste trabalho, estamos nos referindo aos entes
federativos em sentido macro, sem nos ater a análise política da gestão de governo. Nesse sentido, trazemos
o caso da mesa de Diálogo para ilustrar em sentido micro, até que ponto as ações com intenções, a priori,
contrárias ao desenvolvimentismo, conseguem ou não serem implementadas, quais as dificuldades
enfrentadas, qual a efetividade de suas ações e quais os resultados possíveis de se obter, dentro de um
paradigma desenvolvimentista arraigado.
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Para embasar nossas reflexões, coletamos dados relativos ao mapa dos conflitos
do ano 2015. Nossa contribuição vai de encontro às reflexões de Parry Scott (2012) que em
seus escritos, relativos ao descaso planejado5, esclarecem a dinâmica do Estado e dos
grupos empresariais, que DAS e Poole (2008) revelam, quando citam a dimensão da
violência do Estado:
La relacíon entre la violência y las funciones de orden del estado es clave para el
problema de los márgenes. Fundamentada, como lo está, por una imagen particular de la
natureza humana, la teologia politica europea ha conferido al estado la cualidad de la
transcendencia y el correspondiente monopolio de la violencia. (DAS; POOLE, 2008, p.8)

Os mapas de conflito por terra, elaborados pela CPT Nacional, revelam um cenário
desolador, no que se refere às práticas do Estado perante aos que vivem as margens dele.
Analisando o mapa de conflitos no campo, organizados pela Comissão Pastoral da Terra,
observa-se um panorama de conflitos que reflete a “injustiça ambiental6”, o descaso
planejado e a desigualdade social histórica existente no Brasil. Os dados da CPT mostram
Povos Tradicionais, Povos Indígenas, Quilombolas, Trabalhadores Rurais sem terra,
posseiros, pequenos proprietários de terra, atingidos por barragens - e vale a pena
mencionar aqui, os casos emblemáticos de Salto da Divisa, de Mariana, Barra Longa e de
Conceição do Mato Dentro - que estão vivendo as margens7 do Estado. As margens de um
Estado oriundo de um Estado de polícia - conforme a genealogia do Estado de Foucault repressor, detentor legitimo da força, desenvolvimentista e subalterno aos receituários
dos países “desenvolvidos”. A exemplo, Salto da Divisa, município atingido pela
construção da usina Hidrelétrica de Itapebi/Bahia na década de 90 que expropriou os
moradores ribeirinhos de suas casas, afetou a fonte de renda dos pescadores, das
lavadeiras de roupas, dos extratores de pedra, de areia e dos pedreiros. Todos utilizavam
do Rio Jequitinhonha, então alagado, na organização social da vida. Os saltenses foram
5

O conceito descaso planejado é trabalhado por Parry Scott como “um termo deliberadamente acusatório e
provocador, cujo uso sinaliza um reconhecimento que já esta consagrado nas instruções de documentos de
planejamento de grandes obras de desenvolvimento” (SCOTT, 2012, p. 122).
6
Zhouri e Oliveira (2014) citam que o conceito de justiça ambiental esta “relacionado historicamente aos
movimentos sociais dos Estados Unidos desde os anos de 1960, refere-se à carga, risco ou dano ambiental que
um determinado segmento social pode suportar, sem que seja comprometida sua existência e sua capacidade
de reprodução material, social e cultural. (Acserald ET al., 2004) Destacam-se a titulo de exemplo não só a
poluição industrial, que normalmente imputa riscos às populações mais pobres das periferias urbanas
(Herculano, 2002) , mas também os projetos de barragem, plantações de soja, cana e eucalipto, que deslocam
compulsoriamente as diversas populações das |reas rurais.” (OLIVEIRA; ZHOURI, 2014, p. 51)
7
O conceito de Margem, segundo Das e Poole, surge a partir da palestra e dos debates do seminário realizado
na School of american Research. “Em las discusiones de nuestro seminario, no obstante, nos dimos cuenta em
seguida de que nuestras etnografias iban en contra de la Idea de que el estado “consiste”, de alguma manera,
en su legibilidad. Al contrario, nuestras ponencias parecían señalar los numerosos y diferentes espacios,
formas y praticas a través de las que se experimenta y, a la vez, se desmonta al estado debido a la ilegibilidad
de sus propias pr|ticas, documentos y palabras”. (DAS; POOLE, 2008, p. 11)
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impactados em todas as dimensões da vida, cultural, social, econômica, simbólica e
sagrada e os danos ainda não foram reparados na totalidade. Dentre este exemplo, temos
vários outros, como a luta dos sem teto no meio urbano, dos trabalhadores sem terra, dos
povos de comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, entre outros. Lutas
atravessadas pelas mais variadas formas de exclusão que tentam fragilizar a reputação e a
imagem dos sujeitos sociais participantes perante a população em geral, o que por vezes
culmina em situações que perpassam desde o direito de ter acesso a saúde, assistência
social e educação, básicos ao direito a vida, fato já constatado nos meios de comunicação
que divulgam constantemente vários assassinatos de lideranças. E, é aqui que nossa
introdução com a citação de Das e Poole, se encaixam, neste quebra cabeça de duas
peças: Estado e suas Margens. As margens são espaços paradoxais de exceção, como
define Das e Poole:
Paradójicamente, estos espacios de excepción son también lugares en los que es visible la
creatividad de los márgenes, al instaurarse formas alternativas de acción política y
económica. Sugerir que los márgenes son espacios de creatividad no implica negar que
las formas de lo político y de lo económico, a menudo forjadas a partir de la necesidad de
sobrevivir, estén plagadas de grandes peligros. Sin embargo, cabe subrayar que el hecho
de que aunque algunas poblaciones son retratadas como patológicas por varios tipos de
prácticas de poder y conocimiento, no se rinden pasivamente ante estas condiciones.
(DAS; POOLE, 2008, p. 22)

As observações de Das e Poole retratam a realidade dos acampamentos, das
ocupações urbanas, enfim, da vida cotidiana dos atingidos por barragens e por obras de
grande impacto social. De fato, estes espaços são organizados por meio da criatividade,
que os impulsiona a realizarem movimentos alternativos de ação política, econômica e
social em prol de suas lutas.

CONTRIBUIÇÕES EMPIRICAS
Apresentaremos uma breve contribuição com os dados empíricos levantados
através de entrevista realizadas em visitas técnicas nas ocupações rurais no Estado de
Minas Gerais e entrevistas com servidores do Estado de Minas Gerais. Nossa metodologia
de análise se inscreve no referencial metodológico elaborado por John B. Thompson, que
se fundamenta na tradição da Hermenêutica. O autor pontua que “Formas simbólicas s~o
construções significativas que exigem uma interpretação; elas são ações, falas, textos que,
por serem construções significativas, podem ser compreendidas” (THOMPSOM, 1995, p.
357). As observações de Thompson mostram o quanto é importante ver o processo de
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compreensão como algo que faz parte da base, do alicerce da vida humana em sociedade.
O referencial metodológico da hermenêutica de profundidade é composto de três fases.
Na primeira fase fica estabelecida a análise sócio-histórica que, segundo o autor, tem o
objetivo de “reconstruir as condições sociais e históricas de produç~o, circulaç~o e recepç~o
das formas simbólicas” (THOMPSON, 1995, p. 366). Em síntese, ela é a reconstrução do
ambiente. A segunda fase é a análise formal ou discursiva, “isto é, a an|lise das
características estruturais e das relações do discurso” (THOMPSON, 1995, p. 371). Por
último, segue a fase da interpretação/reinterpretação que “implica um movimento novo de
pensamento, ela procede por síntese, por construç~o criativa de possíveis significados”.
(THOMPSON, 1995, p. 375). As questões tratadas - especificas das entrevistas - foram
balizadas nas percepções dos entrevistados acerca da efetividade das atividades da Mesa
de Diálogo e Negociação do Estado de Minas Gerais que está há um ano em
funcionamento desde sua instituição através do Decreto Estadual NE n° 203, de 1° de julho
de 2015, que segundo consta em seu artigo 1º, tem como objetivo, “promover debates e
negociações com o intuito de prevenir, mediar e solucionar de forma justa e pacífica, os
conflitos em matéria socioambiental e fundiária, mediante a participação dos setores da
sociedade civil e do Governo diretamente envolvidos”. Para as análises de conteúdo,
seguimos a orientação de Laurence Bardin (1977).
TABELA 1-A - Identificação dos sujeitos sociais/movimentos sociais, atingidos por
barragens, indígenas.
Entrevistados

Gênero

Município

E

Masc.

Salto da Divisa

E

Masc.

Coromandel

E

Masc.

Patrocínio

E

Masc.

Buritizeiro

E

Masc.

Buritizeiro

Identificação
Presidente da associação dos
pedreiros do município.
Liderança do Movimento dos
trabalhadores sem terra do Brasil
Integrante do Movimento dos
trabalhadores sem terra
Movimento ecológico são Francisco
de Assis da bacia do São Francisco.
Indígena Etnia Tuxá

TABELA 1-B - Expressões dos entrevistados dos movimentos sociais
Expressões
Limitações nas ações da Mesa de Diálogo
Acredita na efetividade nas resoluções dos conflitos
Necessidade de aprimoramentos nas ações da Mesa de Diálogo e negociação
Necessidade de melhorar a comunicação com a sociedade

Repetições
01
03
03
02

As expressões dos entrevistados revelam que existe uma crença na efetividade da
Mesa de Diálogo e Negociação frente às demandas de conflitos socioambientais e
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fundiários reprimidas8 há anos em Minas Gerais. A categoria acreditar na efetividade da
Mesa nas resoluções dos conflitos foi detectada por três vezes nas entrevistas. Segue um
excerto da entrevista com o Presidente da associação dos pedreiros de Salto da Divisa MG
que ilustra este resultado:
[...] a minha percepção a respeito da Mesa de Diálogo em Salto da Divisa foi uma das melhores. Foi
tanto que a gente acionamos né a Mesa para que fizesse essa parceria conosco e o resultado obtido
pra nós foi muito bom devido nós estava sozinho nessa luta né, só os atingidos os advogados e o
município. Com a participação do Estado de Minas Gerais por intermédio da Mesa, teve um avanço
muito grande aonde nós conseguimos agendar a reunião do dia 28 de junho de 2016, aonde nós
conseguimos dar o primeiro passo de trazer o IBAMA em Salto da Divisa para ouvir os atingidos a
respeito dos impactos ambientais que nós sofremos aqui em Salto da Divisa por descaso da
Hidrelétrica Itapebi geração de Energia (Presidente da Associação dos Pedreiros do Município de
Salto da Divisa).

O Indígena Tuxá relata que a Mesa de Diálogo e Negociação tem grande
importância, pois a mesma “[...] tem evitado muitos conflitos, acelerando e tentando
solucionar as questões, evitando impasses maiores, obtendo resultados mais rápidos e
acelerando processos como a exemplo a ocupaç~o do povo Tux|” (Representante da
Comunidade Indígena Etnia Tuxá). As necessidades de aprimoramento nas ações da Mesa
de Diálogo e negociação apresentaram três repetições, que podem ser ilustradas com o
relato do integrante do Movimento ecológico são Francisco de Assis da bacia do São
Francisco que, ao se referir a Mesa de Diálogo, menciona que “[...] Existem as limitações,
como em toda a máquina pública: algumas decisões não cabem ao executivo, algumas
questões envolvem o poder judiciário, mas como sei também o judiciário participa. Mas
enfim precisa ser aprimorado”. A necessidade de melhorar a comunicação com a
sociedade também foi observada em nossas análises referentes aos vestígios
comunicacionais, conforme relata o integrante do Movimento ecológico são Francisco de
Assis da bacia do São Francisco “[...] precisa principalmente melhorar a comunicaç~o com o
conjunto da sociedade. Mas é sem sombra de dúvida, uma ótima iniciativa. Ela tem que
continuar n~o só como uma política de Governo, mas como uma política de Estado”
(Representante do Movimento ecológico são Francisco de Assis da bacia do São
Francisco). Quanto às limitações nas ações da Mesa de Diálogo e negociação, o relato do
integrante do Movimento dos trabalhadores sem terra, ilustra em que grau elas são
elaboradas pelos movimentos:
Queria aproveitar este espaço aqui companheirada e pedir para vocês que estão lá junto de nosso
governador que tão de parabéns pelo trabalho que ele vem fazendo, mas que pode fazer melhor e
que seja interesse de muitos políticos né. E agora é época de campanha vocês vão ver muitos
vereadores, prefeito, candidato, batendo na porta aqui e nós saber indicar para vocês quem é que
8

Ver edições anteriores do mapa dos conflitos elaborado pela Comissão Pastoral da Terra.
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vai representar nós nas câmaras municipais agora né e nas prefeituras. (Integrante do Movimento
dos trabalhadores sem terra)

TABELA 2-A - Identificação dos servidores do Estado9
Entrevistados

Gênero

E

Masc.

E

Masc.

Município
Secretaria executiva da
Mesa de Diálogo e
negociação de MG
Secretaria executiva da
Mesa de Diálogo e
negociação de MG

Identificação
Membro da Secretaria
executiva
Membro da Secretaria
executiva Oficial da
Polícia Militar

TABELA 2-B - Expressões dos entrevistados servidores do Estado de Minas Gerais
Expressões

Repetições

Efetividade nas resoluções dos conflitos pela Mesa de Diálogo
Necessidade de aprimoramentos nas ações da Mesa de Diálogo e
negociação
Confluência de esforços dentro do Governo na resolução de conflitos
A Mesa de Diálogo esta próxima dos conflitos
Governo preocupado com as questões ambientais e sociais
Diminuir as distâncias entre Estado e as pessoas
Minimizar os impactos junto às comunidades

02
01
02
02
02
01
02

A Efetividade nas resoluções dos conflitos em Minas Gerais por meio da Mesa de
Diálogo apresentou, dentro das entrevistas, dois registros que sinalizam estar em
consonância com as observações dos entrevistados da TABELA 1-A. Segue a fala do
membro Secretaria executiva:
Tal percepção tem fulcro nos números da Mesa de Diálogo. Por exemplo: de um total de 253
conflitos rurais, urbanos e socioambientais constantes no Sistema de Gestão de Ocupações e
Conflitos – SGOC da Mesa de Diálogo, cerca de 70 foram trazidos até o Pleno ou às Câmaras Setoriais
da referida estrutura do Governo, e destes, 36 encontram-se no status de resolvidos no SGOC, o que
representa mais de 50% dos casos.

A confluência de esforços dentro do Governo na resolução de conflitos foi listada
com dois registros. Esta categoria pode ser ilustrada com a fala do Membro da Secretaria
executiva Oficial da Polícia Militar:
[...] a mesa de dialogo foi uma tacada de mestre do Governo do Estado, porque envolveu todas as
secretarias na busca de solução para os conflitos fundiários existentes no Estado de Minas Gerais.
Situação que até então não existia, não havia está confluência de esforços, nem preocupação do
poder publico em resolver de uma forma pacifica os conflitos fundiários no Estado.

9

Quanto ao número de entrevistados do Estado, em específico, da Secretaria executiva da Mesa de Diálogo,
que foi o foco da entrevista, ressaltamos que devido o fato da composição apresentar um número ainda
reduzido de servidores, este foi o quantitativo máximo de entrevistas obtidas.
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A categoria, Governo preocupado com as questões ambientais e sociais,
apresentou dois registros de repetições. A fala do Membro da Secretaria executiva Oficial
da Polícia Militar ilustra os registros:
[...] a mesa de dialogo está envolvida não só com os conflitos fundiários, mas também com os
socioambientais, e foi de suma importância, a confiança que o Governo depositou na Mesa de
dialogo, passando, para esse fórum, o acompanhamento das ações quanto ao rompimento da
barragem em Mariana.

A proximidade da Mesa de Diálogo nos territórios em conflitos também
apresentou dois registros nas falas, bem como, a categoria minimizar os impactos junto
às comunidades. Estas categorias podem ser ilustradas com a fala do Membro da
Secretaria executiva Oficial da Polícia Militar “[...] Foram v|rias reuniões realizadas pela
Mesa de dialogo com a Samarco pra que o Estado pudesse conhecer, acompanhar, cobrar as
ações daquela empresa, pra de pronto minimizar os impactos junto as comunidades que
foram atingidas”. Necessidade de aprimoramentos nas ações da Mesa de Diálogo e
negociação bem como, necessidade de melhorar a comunicação com a sociedade e
diminuir as distâncias entre Estado e as pessoas apresentaram um registro nas
entrevistas. Thompson advoga que “[...] Podemos analisar um campo como um espaço de
posições e um conjunto de trajetórias, que conjuntamente determinam algumas relações
entre pessoas e algumas das oportunidades acessíveis a elas” (THOMPSON, 1995, p. 366).
Neste sentido, cumpre salientar que todos os entrevistados em seus respectivos espaços
de posições elaboraram suas respostas pautando-se sob o prisma de suas trajetórias e
experiências com a Mesa de Diálogo e Negociação. Seja a fala dos sujeitos sociais dos
movimentos sociais, como as dos servidores entrevistados, ambas carregam
especificidades peculiares as suas visões de mundo e aos lugares que ocupam, seja nas
comunidades, seja no governo. Em síntese, nossa reinterpretação da interpretação das
falas dos entrevistados, observa certa animosidade diante dos dois lados: Estado e as
Margens.

CONCLUSÃO
Contextualizamos Focault (2008) no início de nossos escritos para mostrar a
genealogia do Estado a fim de colocar em evidência suas práticas. Ressaltamos que o
modelo de desenvolvimento10, o qual discorremos ao longo do texto e que o Brasil é
10

Sob este aspecto corroboramos a Carta de Belo Horizonte, emitida pelos participantes e apoiadores do
seminário Formas de matar, de morrer e de resistir: limites da resolução negociada de conflitos ambientais e a
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signatário, não abre espaços para a “Justiça Ambiental”11, bem como para a justiça social
tão propalada nas instâncias representativas da política e do judiciário. Os entrevistados
sinalizam que a Mesa de Diálogo e negociação do Governo de Minas deve observar o que
as margens demandam, sempre realizando aprimoramentos contínuos das formas de
trabalho e o monitoramento das atividades deve ser realizado de forma sistemática.
Ao apresentarmos um aspecto desta multifacetada condição dos que vivem as
margens do Estado, tentamos mostrar que estes sujeitos sociais que lutam pela “Justiça
Ambiental”, pela reforma agrária, e por tantas outras lutas “se mueven, pues, dentro y
fuera Del estado” (DAS; POOLE, 2008, p.33).
Finalizamos nossas contribuições mencionando Leroy (2012):
Sabemos de conhecimento e de convivência que o modelo de produção e de consumo e
hegemônico não afeta a todos por igual. Suas consequências deletérias atingem
principalmente e na maioria das vezes, unicamente pobres, trabalhadores, moradores de
áreas de risco ou de entorno de fábricas, povos indígenas, negros, mulheres, crianças. E
os adjetivos às vezes faltam para descrever seu estado: invisíveis humilhados,
descartáveis, feridos ou aniquilados pela marcha da insensatez que se costuma chamar
de progresso, crescimento e desenvolvimento. (LEROY, 2012, p. 25)

E é sob o aspecto de divergência a este “progresso” que encerramos nossas
reflexões com a certeza de que podemos reverter este quadro desolador na medida em
que socializarmos o significado de desenvolvimento.
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NO MUQUIFU AS PAISAGENS MUDAM E A CULTURA RESISTE!
Padre Mauro Luiz da Silva1

RESUMO
O Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos (MUQUIFU) nasceu por iniciativa de uma
Comissão de Paz, formada por moradores do Aglomerado Santa Lúcia, com a missão de
preservar o patrimônio imaterial e material das comunidades que estão sendo removidas
pelo programa de urbanização de vilas e favelas atualmente em curso em Belo Horizonte.
Nosso acervo é composto por fragmentos da memória coletiva dos moradores do Morro
do Papagaio, local onde as questões urbanas, sociais e econômicas vão além do
meramente exótico. Temas como desigualdade social, exclusão territorial e gentrificação
fazem parte do nosso fazer museológico. A riqueza cultural e o patrimônio acumulado
desde o início da ocupaç~o da favela pelos eternos ‘retirantes urbanos’ s~o frutos da
resistência daqueles que lutam contra a invisibilidade social e pelo direito à cidade, de
quem são seus construtores.
Palavras-chave: favela, museu, quilombo, cidade, gentrificação.

1

Diretor e Curador do MUQUIFU desde 20 de novembro de 2012. Mestrando em Ciências Sociais pela PucMinas desde março de 2016.
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Quando você for convidado pra subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver
do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros
pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos só pra mostrar
aos outros quase pretos e aos quase brancos pobres como pretos, como é que pretos,
pobres e mulatos e quase brancos, quase pretos de tão pobres são tratados... O Haiti é
aqui. O Haiti não é aqui. (VELOSO; GIL, 1993).

Imagem 01: Aglomerado Santa Lúcia / Morro do Papagaio
Fonte: Mauro Silva

UM MUSEU DE FAVELAS E QUILOMBOS URBANOS
Nasci na periferia de Belo Horizonte, sou filho de pai negro e mãe branca, pobre.
Acredito que essas realidades definiram o que sou hoje. Desde criança, acostumado a
ouvir coment|rios racistas por ser ‘moreninho’, estava com meu futuro predefinido, j| que
nenhum dos meus familiares - irmãos, primos, tios e avós - tinha alcançado o nível superior
de estudos. Ouvia, quando bem pequeno, minha m~e dizer: “Menino, apronta que a gente
vai l| na Cidade!” Cresci sabendo que n~o fazia parte da Cidade, um desafio constante a
ser superado.
A música de Caetano Veloso, O Haiti não é aqui, traduz quase perfeitamente a linha
de pensamento que me conduziu à conclusão de uma graduação em História e Tutela do
Patrimônio Cultural, que tive a oportunidade de frequentar junto à Universidade de
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Pádua, na Itália, quando enfrentei o desafio de criar o primeiro Museu de Quilombos
Urbanos e Favelas do Brasil. Neste breve artigo apresento alguns dos argumentos que
sustentam a criação desse Museu Comunitário que está sendo construído no Aglomerado
Santa Lúcia, em Belo Horizonte. Trago para a reflexão a temática da exclusão social na
qual vivem as populações afro-brasileiras: é um trabalho de antropologia cultural no qual
enfrento temas interdisciplinares para argumentar acerca da urgência da criação do
MUQUIFU2 e busco suporte em diversos endereços acadêmicos. Perguntas fundamentais
me foram colocadas ao longo deste percurso:
 A criação de um museu sobre favelas, em Belo Horizonte, é necessária?
 As favelas possuem algo que valha a pena ser preservado?

Imagem 02: Primavera 2015
Foto: Marco Mendes
Acervo: MUQUIFU
Moradora: Lourdinha

2

O acrônimo MUQUIFU recorda o termo muquifo, que pode ser um barraco de favela ou um quarto de
despejo. Em uma conotação positiva, a expressão muquifo pode representar um lugar especial, por exemplo,
ao se dizer: Este é o meu muquifo, ou ainda, Este é o meu lugarzinho preferido.
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Imagem 03: Burrinho de Carga
Acervo: MUQUIFU
Foto: Mauro Silva
Texto: Cidinha da Silva3
O dono do burrinho não tinha nada antes de tê-lo. Era um menino sem perspectivas que carregava
sacolas no mercado, sacolas grandes, quase maiores que ele. Um dia uma senhora teve pena do
menino e o levou para casa. Dava-lhe umas sobras de comida, de cadernos e lápis, roupas usadas e
desprezadas pelos filhos. Mas qualquer coisa tinha valor, diante do imenso nada da vida do menino.
Em outro dia na vida do menino, já rapaz, depois de muitos anos de serviços prestados, a madame
lhe deu um burrinho de pata quebrada, que pelas mãos de uma irmã chegou ao MUQUIFU, junto
com essa memória de exploração humana e uma pata consertada pelo novo dono.

QUILOMBOS URBANOS E FAVELAS: O “LUGAR” DOS “SEM LUGAR”
Belo Horizonte registra um dos melhores índices de qualidade de vida entre as
capitais brasileiras. O Morro do Papagaio - lugar onde o horizonte não é tão belo -, mesmo
estando localizado na região Centro-Sul de Belo Horizonte, resiste à especulação
imobiliária, como uma espécie de ilha de miséria em meio a um mar de opulência e
riqueza. Este artigo seria bem diferente caso o Aglomerado Santa Lúcia não fosse uma das
comunidades atingidas pelo Programa Vila Viva, uma das propostas de urbanização de
algumas favelas da cidade que traz em sua essência grandes equívocos: considera aquilo
que foi construído pelos favelados um amontoado de lixo. Precisamos discutir a relevância
e a urgência da criação de um museu comunitário, onde possam ser preservadas as
memórias dos negros, pobres, quilombolas urbanos e favelados de Belo Horizonte e
Minas Gerais.
3

Cidinha da Silva é doutoranda no Doutorado Multi-Institucional e Muldisciplinar em Difusão do
Conhecimento na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e acaba de publicar seu livro novo "Sobre-viventes!".
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De acordo com os dados estatísticos da Prefeitura de Belo Horizonte, aproximadamente um quinto da população da cidade (600.000 pessoas) vive em favelas. Nosso
museu pretende contar as histórias que muitos não querem ouvir. Como atual curador do
MUQUIFU, minha proposta é formalizar uma comissão de favelados que se disponha a
trabalhar sobre essas temáticas: culturas urbanas, modos de vida e as identidades
presentes nas cidades. A criação do MUQUIFU foi motivada pela realização dos
megaeventos esportivos de 2014 e 2016, realidade que acelerou a expulsão das
populações negras e pobres que ainda ocupam os centros urbanos. Seria este mais um
processo de limpeza étnica, fenômeno sempre presente na história global, sendo
colocado em prática em nossa cidade? Os quilombos são lugares de resistência das
culturas negra e indígena no Brasil, formados desde o início da colonização, assim como
em muitos outros países da América Latina e do Caribe. Alguns desses quilombos ocupam
espaços urbanos e, desde os tempos remotos, é possível encontrá-los nos centros
urbanos.

Imagem 04: Igrejinha do Wilson
Fote: Mauro Silva
Acervo: Wilson Antônio da Silva
Texto: Cidinha da Silva
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A igreja da infância4 tinha duas torres, janelas na fachada, uma porta central e um relógio acima dela.
O sino batia a cada hora cheia marcada no relógio e, a cada dia vivido, as badaladas da memória
revigoravam aquela imagem. Então, ela se materializou nessa pequena escultura em madeira e
depois se tornou uma peça grande, edificada na fachada da sala de estar da casa do dono, para que
qualquer visitante da casa entrasse na igreja que sempre morou dentro dele.

Imagem 05: Cartaz5
Foto: Marco Mendes
Acervo: MUQUIFU
Moradora: Catharina

O Aglomerado Santa Lúcia, a quanto nos parece, nunca foi um quilombo
tradicional, sendo, certamente, o encontro entre comunidades negras de origens
diversas. Por isso, minha análise parte do princípio de que as favelas podem ser
consideradas quilombos urbanos. Acredito que se as populações negras dificilmente serão
reconhecidas como cidadãs e cidadãos de direito, elas podem ser reconhecidas como
quilombolas, resistentes à intolerância étnico-racial. A criação do MUQUIFU pode ser uma
forma de restituir a nós, favelados – quase todos pretos e pobres –, nossa própria
capacidade e responsabilidade na construção da nossa história.

4

A Igrejinha em madeira esculpida e cromada faz parte da Coleção Arquiteturas do Wilson Antônio da Silva e
faz parte do Acervo do MUQUIFU.
5
O cartaz da 13ª Semana Nacional de Museus foi produzido pela Agência Perfil para o MUQUIFU e faz
referência à pintura Moça com o Brinco de Pérola é uma das obras-primas do pintor holandês Johannes
Vermeer. Como o seu nome indica, é utilizado um brinco de pérola como ponto focal. A pintura está no
Mauritshuis de Haia. É muitas vezes referido como "a Mona Lisa do Norte" ou "a Mona Lisa holandesa".
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O grupo que coordena as ações do MUQUIFU se pergunta: afinal, quem define o
que deve ou não fazer parte do acervo de um determinado museu? Quais são os limites e
possibilidades de novas instituições museológicas que surgem a cada dia em nosso país?
Quem são os personagens e instituições que definirão a política de aquisição do acervo
desses museus em construção? Conscientes da responsabilidade que é a tentativa de se
dizer algo em nome de uma parcela significativa dos brasileiros, a criação de museus
sociais e comunitários permanece um desafio e, por isso, caracteriza-se por sua urgência e
oportuna necessidade. A criação de um museu de favela é, também, expressão de
empoderamento dos favelados.
O crescente interesse pela memória nas últimas décadas tem caracterizado nossas
sociedades. Iniciativas diversas como as atividades museais e o avanço dos debates sobre
patrimônio tangível e intangível marcam o ‘fascínio’ das pessoas pelo passado em diversas
regiões do mundo. Esse interesse, contudo, não diz respeito necessariamente à busca por
‘lições’ ou respostas para o futuro. Muitas vezes, o interesse pela memória se enuncia
como um efeito de determinada concepç~o de ‘cultura’ e ‘política cultural’ em que a
cultura figura como mero produto numa sociedade de consumo. Assim, assistimos, por
exemplo, { proliferaç~o de ações como ‘turismo’ cultural em favelas e fazendas do café
do século XIX, em que os personagens – os de ontem e os de hoje – são caricaturalmente
concebidos e expostos a serviço do lucro.
Mas há também, nesse campo de disputas em torno da memória, experiências que
dela se apropriam com intuitos diferentes e transformadores: a criação do Museu da
Maré, no Rio de Janeiro, em 2006; o atual Projeto História em Construção, na Vila das
Antenas - Belo Horizonte, ou o Cortejo da Memória, no Aglomerado Santa Lúcia (2005); a
criação do Museu de Favela, no Rio de Janeiro (2008); a própria criação do MUQUIFU em
Belo Horizonte (2012); a luta pelo reconhecimento e preservação das expressões culturais
de matrizes africana e indígena no país... Todas essas ações expõem à sociedade brasileira
a existência de uma lacuna: o histórico negligenciamento da presença e participação de
negros, favelados, mulheres, indígenas e tantos outros na construção de nossas cidades.
Nesse percurso epistemológico, sinto necessidade de encontrar outras respostas
para questões fundamentais em nossos dias: é possível considerar uma ‘funç~o social da
memória’ nas lutas cotidianas por mudança social? Em que termos? Qual o potencial
político da recuperação e reelaboração de experiências passadas em articulação com as
demandas atuais dessas populações, nos centros urbanos? O tema que permeia e costura
as reflexões, mostras e exposições do MUQUIFU é a memória africana, presente também
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nas favelas, considerada à luz da problematização da situação dos moradores de vilas e
favelas no país, em especial face às grandes obras de (re)urbanização e megaeventos
esportivos propostos e financiados pelo Poder Público.

FAVELA: DECIFRA-ME OU TE DEVORO!
Não sou favelado de nascença. Cheguei aqui no dia dois de fevereiro de 2000 e,
após o susto inicial diante da situação que encontrei no Morro do Papagaio e da promessa
que fiz ao arcebispo, dom Serafim, de ficar em silêncio por um ano, tudo parecia estar
caminhando bem. Até que, no dia dez de dezembro daquele mesmo ano, num domingo à
tarde, comemoração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, um policial foi
baleado dentro da viatura da Polícia Militar. No mesmo dia, o Morro foi invadido por
dezenas de policiais que cometeram todo tipo de abuso de autoridade e práticas de
tortura na ‘caça’ ao jovem que, supostamente, teria efetuado o disparo contra o tenente,
morto por causa dos tiros na quarta-feira seguinte. As buscas e os atos de violência e
tortura protagonizados pelos militares se intensificaram a tal ponto que os policiais
assassinaram um servente de pedreiro que, desafortunadamente, tinha o mesmo nome
do jovem que até então era o suspeito do crime.

Imagem 06: Fórum de Favelas em 2013
Imagem de Domínio Público
Acervo: MUQUIFU
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Na tarde da véspera de Natal, 24 de dezembro de 2000, os moradores da Rua
Tarde Azul testemunharam uma execução... O verdadeiro suspeito do disparo, que levou
o tenente à morte, foi encontrado morto em um dos becos da Vila Santa Rita por
moradores que afirmaram na época: “Ele foi assassinado por policiais encapuzados. Eles
nos mandaram dizer ao padre que ele j| pode celebrar mais uma missa de sétimo dia”.
Uma Comissão de Paz elaborou o Manifesto Do Tenente ao Servente: quatorze dias de
terror no Aglomerado Santa Lúcia. Acredito que os policiais já se sentiam vingados e, por
isso, deixaram o aglomerado naquela mesma tarde. A amarga lembrança daqueles
quatorze dias nunca irá nos abandonar.

QUILOMBOS URBANOS: ESPAÇOS DE RESISTÊNCIA CULTURAL
Olho da minha janela e vejo uma cidade sendo reurbanizada e me pergunto:
Diante desse processo acelerado de reurbanização, o que vai ser feito das fronteiras
físicas e imagin|rias que separam os cidad~os, que est~o ‘do lado de l|’, de nós, favelados,
que estamos ‘do lado de c|’? Olho da minha janela e constato que meus vizinhos, quase
todos pretos e pobres, estão deixando suas casas, de forma acelerada, e estão se
mudando para outras periferias e favelas mais distantes do Centro. Ao ler o livro de Michel
Agier, Antropologia da cidade (2011), comecei a refletir se, por acaso, os moradores do
Morro do Papagaio podem ser enquadrados na categoria dos ‘sem lugar’, apresentada
pelo autor. Olho da minha janela e tento entender qual é a verdadeira motivação dos
administradores públicos para essa nova ocupação da favela onde vivo e não consigo
deixar de pensar na história dos quilombos tradicionais, que existiram e resistiram, por
séculos, até serem invadidos pelos homens brancos, aqueles mesmos que nos caçaram
como animais, em nossa Mãe África, para sermos vendidos como mercadoria aos
senhores de escravos.
A proposta da Comissão do Quilombo, grupo responsável pela criação do
MUQUIFU, é transformar o Morro do Papagaio em um museu a céu aberto, individuando
percursos de visita que possam recontar a história da formação das favelas de Minas
Gerais valorizando a cultura negra, a cultura do campo, as artes visuais, as festas, as
danças, os esportes, a gastronomia etc. Assumimos a missão de apresentar aos visitantes
do museu um pouco do que somos, nossos sonhos e projetos, expectativas, esperanças,
decepções e conquistas. Nossa primeira mostra de longa duração chegou para demarcar
nossa proposta museológica. Inauguramos no dia 27 de abril de 2013 a instalação
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Doméstica, da escravidão à extinção - uma ontologia do quartinho de empregada no Brasil.
As pessoas que vivem ou já viveram nesses pequenos ambientes, geralmente escondidos
entre a cozinha e a área de serviço, são convidadas a deixar registrada nas paredes parte
das suas memórias.
Buscamos conhecer e fazer conhecer a diversidade cultural das comunidades
faveladas que, em tantos casos, ocupam estes territórios há mais de um século, desde o
início da construção das cidades que as cercam. Assim sendo, o MUQUIFU atua na
desmistificação das favelas como guetos de violência, lugar da marginalidade e de
miseráveis, bem como busca valorizar a riqueza das manifestações culturais identificadas
na religiosidade popular, no samba, na capoeira, no forró, no rap, através do grafite, no
esporte, no artesanato e na arte popular. Mais uma vez, buscamos inspiração em Hugues
de Varini na busca de definir nossa vocação:
E chegamos finalmente ao que é mais repreensível no museu comunitário, aos olhos do
mundo dos museólogos profissionais: ele mostra convicto e sem complexos sua vocação
política, pois quer ser um instrumento de desenvolvimento do território e da participação
da comunidade e de seu patrimônio nesse desenvolvimento (VARINI, 2005, p. 03).

Imagem 07: Doméstica6
Imagem de domínio público
Acervo: MUQUIFU

O Quartinho de Empregada é uma bela experiência que nos surpreende a cada dia.
Assim como o próprio MUQUIFU, está em constante mudança e recebe a cada ano,
sempre no dia 27 de abril, quando se comemora o Dia da Empregada Doméstica, críticas e
sugestões que permitem uma ampla variação no seu interior: a melhor disposição para a
mobília, o que fica e o que sai do quartinho. Compartilho, assim, a curadoria do Quartinho
6

Mostra de Longa Duração - Doméstica: da escravidão à extinção. Uma ontologia do quartinho de empregada
no Brasil. Curadoria: Dalva Pereira, Mauro Silva e Domésticas do Aglomerado Santa Lúcia.
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de Empregada com as domésticas que visitam o museu, deixam suas memórias ali
registradas, registram parte de suas histórias nas paredes, elogiam ou denunciam as
arbitrariedades de suas patroas.

Imagem 08: Série “Os Invisíveis”
Foto: Jorge Quintão
Fonte: Acervo do MUQUIFU

PEDRO PEDREIRO: TIJOLO COM TIJOLO7
Os museus atuam na organização de exposições e o MUQUIFU cumpre essa
missão quando revela seu maior patrimônio, os moradores do Morro do Papagaio. A
mostra de longa duração Pedro Pedreiro: tijolo com tijolo num desenho lógico revela parte
do quotidiano dos trabalhadores e trabalhadoras da Construção Civil. Parte da exposição
foi instalada no Jardim da Dona Wanda onde os personagens – pedreiros, encanadores,
serralheiros, serventes, armadores – tantas vezes são invisíveis aos olhos dos transeuntes,
habitam de forma majestosa o jardim e, intencionalmente, estão se tornando novamente
invisíveis pela ação do tempo.
Tive oportunidade de olhar através de outras janelas também. Constatei que
outras cidades, mesmo localizadas em outros países ou culturas, possuem suas fronteiras
e pontes que servem para separar ou aproximar pessoas diferentes que, por diversos
motivos, são obrigadas a compartilhar o mesmo espaço físico. Olhei através de tantas
janelas e constatei que as cidades possuem fronteiras e pontes, mesmo quando, em
7

Pedro Pedreiro: tijolo com tijolo num desenho lógico. Mostra de longa duração do MUQUIFU. Curadoria: Dalva
Pereira, José Augusto de Paula Pinto, Luciana Campos Horta.
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algumas situações, eu não tenha conseguido distinguir e nem identificar quem estava do
lado de lá ou quem estava do lado de cá. Busquei entender o que pode definir o conceito
de cidade, bem como identificar os critérios para que alguém seja considerado, ou não,
parte dela.

O CHÁ DA DONA JOVEM
A experiência é patrimônio imaterial da Vila Estrela e acontece na Capela Maria
Estrela da Manhã. Em uma definição para esse momento único talvez seja fundamental
dizer que, durante o Chá da Dona Jovem, o que menos importa é o próprio chá. A
experiência teve início antes da formação da Paróquia Nossa Senhora do Morro e bem
antes do início do Projeto Caminhada pela PAZ no Quilombo do Papagaio e, claro, do
MUQUIFU. As mulheres da Vila começaram a se reunir em suas casas para rezar o terço,
ler a Bíblia e, quando era possível, celebrar a missa ou outra festividade importante. Tudo
isso se deu por volta da década de 1920. O espaço territorial que hoje definimos como
Paróquia Nossa Senhora do Morro j| foi ‘dividido’ em quatro porções, entre as paróquias
que nos circundam.
Por vários anos Dona Jovem fez parte do grupo de Ministras da Comunhão e
conseguia administrar o fogão e o altar ao mesmo tempo! Enquanto preparava o chá,
participava da celebração para nos presentear com seu ch|, capaz de ‘curar até paix~o’,
como dizem alguns. Altar e Fogão, Fé e Vida, Cozinha e Capela... Para ela, essas palavras
não se contradizem, pelo contrário, se completam.

Imagem 09: Chá da Dona Jovem
Personagens: Marta, Jovem e Merê
Fonte: Mauro Silva
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Depoimento de Josemeire Alves8
Eram dias, aqueles, em que tudo era pleno de esperança, diante do desafio de lutar pela vida...
Lembro-me bem daquele Domingo - o dia do Senhor! - em que a minha mãe resolveu nos levar à
missa numa capelinha que ficava em frente à escadaria que dava acesso aos moradores da Vila
Estrela e de outras comunidades do Morro à Rua Viçosa, no Bairro São Pedro... Foi naquele dia em
que ouvi pela primeira vez, se não me falha a memória, alguém falar sobre "comunidade",
"comunhão" e "amar ao próximo como a ti mesmo"... Os meus sentidos atentos de criança captaram
tudo com atenção, e meu espírito buscava entender, afinal, o que seria aquilo de "viver em
comunhão" e "amar ao próximo como a ti mesmo"... Era isto o que eu buscava na vivência da
religião católica durante todos aqueles anos. Foram várias e importantes as experiências: a
Catequese Infantil, a preparação para a Crisma, a 1ª Eucaristia e todas as outras... Contudo, o ritual
em si só fazia sentido quando percebia a Comunhão acontecendo por meio das relações entre as
pessoas.
Falo de coisas que não precisamos explicar racionalmente porque dialogam com o coração da gente:
o cultivo do cuidado, do querer bem, do auxílio mútuo na árdua tarefa partilhada por todos nós que
vivíamos no Aglomerado Santa Lúcia, de enfrentar o desafio constante de lutarmos pela
sobrevivência e pelo respeito à nossa dignidade. Às vezes eu me dava conta, por exemplo, de que a
Comunhão estava acontecendo fora do Templo mesmo, nos esforços de organização coletiva em
luta por melhorias na qualidade de vida, no combate ao racismo, na luta por direitos humanos... Mas
havia um momento muito especial em que, aos meus sentidos, soava como a representação plena
daquela comunhão: era após a missa, quando, muitas vezes, após uma jornada que começava com as
reuniões da Comissão de Direitos Humanos, em plena manhã de sábado, passando pelas tarefas
cotidianas de estudo e cuidado com a casa e era, enfim, coroada pela Eucaristia, eu podia estar entre
a minha gente, no Chá da Dona Jovem. Perfumado por canela, cravo, erva-cidreira e toda as
combinações possíveis. Aquele momento para mim era sagrado, como a extensão viva da própria
Eucaristia. O gesto e o gosto desse chá abençoado eram bálsamo para muitas dores, experiência que
nos permitia transformar as mesmas dores e o cansaço em energia e esperança. E assim, muito do
que somos se constituiu e constitui porque a lembrança daqueles dias se perpetua no tempo e evoca
a memória da vida e do trabalho de Dona Jovem, Tia Neném, minha mãe Emerenciana, Dona Ione,
Tia Santa, Marilda, Dona Júlia, Dona Divina e de todas aquelas mulheres que transformaram e têm
transformado nossas vidas pelo exemplo de inabalável crença na vida, que elas celebram com a
própria existência (ALVES, 2010).

Uma das minhas preocupações desde quando passei a dedicar parte dos meus
esforços à criação e organização do MUQUIFU foi exatamente essa: nunca desejei gastar
meu tempo, discurso e prática em algo que o resultado final se assemelhasse à
mediocridade, à improvisação ou à mera carência... Museologia social, criatividade, paixão
e dedicação não podem e, a meu ver, não devem ser confundidas com carestia,
incompetência, incapacidade de articulação, improvisação ou preguiça intelectual. O
museu social que sonho deve ir além das 'licenças poéticas' às quais recorremos no
momento da montagem de alguma exposição no caso de uma possível falta de recurso
financeiro. Afinal, quando é que iremos nos dar conta de que nunca teremos recurso
financeiro suficiente que alcance nossos sonhos e nosso furor criativo? Dedicar-se a um
8

Josemeire Alves é filha de Dona Emerenciana, atualmente é doutoranda em História pela UNICAMP/SP e em
seu depoimento nos revela com emoção a experiência vivida à beira do fogão de Dona Jovem.
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museu já é uma labuta por si só. Pelo que ando observando entre minhas novas amigas e
amigos desse novo universo que passei a frequentar, ninguém nunca está satisfeito com o
orçamento disponível e isso é bom, pois indica que levamos a sério o nosso trabalho.
Admiro ainda mais com a audácia e a coragem de quem se propõe a construir algo tão
novo. Por isso, os museus comunitários precisam de mais um tempo para se consolidar.
Vejamos a opinião de Varini (2005) nesse sentido:
Para o museu comunitário (ou ecomuseu ou museu territorial, na medida em que eles
sejam realmente comunitários), trata-se do patrimônio reconhecido como tal pela
comunidade e por seus membros. É o capital cultural coletivo da comunidade, ele é vivo,
evolutivo, em permanente criação. Os responsáveis do museu utilizarão esse capital para
atividades inscritas na dimensão cultural do desenvolvimento do território e da
comunidade. A conservação é uma responsabilidade e uma tarefa coletiva da
comunidade, os profissionais do museu sendo essencialmente apoio técnico e científico
(p. 03).

A proposta do poder público que vem sendo implantada pelos administradores
das cidades corresponde às expectativas das imobiliárias e construtoras. Seria ingênuo
pensar que o enobrecimento dos centros urbanos - movimento urbano conhecido como
gentrificação9 - não fosse alvo das exposições do MUQUIFU. Nesses museus sociais
aqueles que antes encontrávamos apenas nos bastidores agora povoam suas galerias,
salas, corredores, vitrines, salões nobres: tanto como visitantes quanto como acervo,
gestores e pensadores desta nova museologia. Não nos contentamos mais com a
insistente exposição da parte dolorosa de nossa história e memória, sempre tão mal
apresentadas. Basta de instrumentos de tortura sendo apresentados aos visitantes como
únicos representantes de nossa cultura, corporeidade, história, estética... Somos muito
mais que descendentes de povos escravizados.
O MUQUIFU discute, também, a respeito da regularização dos territórios
quilombolas no Brasil, intensificada nos anos 1980, após a Constituição Federal de 1988.
Esta, em seu artigo 68, assegura a titulação das propriedades dessas comunidades,
enquanto os artigos 215 e 216, que tratam a respeito da proteção dos Direitos Culturais do
povo brasileiro, asseguram a proteção dos lugares onde residem os remanescentes dos
quilombos tradicionais.

9

Chama-se gentrificação (do inglês gentrification) o fenômeno que afeta uma região ou bairro pela alteração
das dinâmicas da composição do local, tal como novos pontos comerciais ou construção de novos edifícios,
valorizando a região e afetando a população de baixa renda local. Tal valorização é seguida de um aumento de
custos de bens e serviços, dificultando a permanência de antigos moradores de renda insuficiente para sua
manutenção no local cuja realidade foi alterada. Fonte: Wikipédia, Verbete: Gentrificação Urbana.
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O MUNDO DE JANUÁRIA
Caminho sem volta, assim posso definir a trajetória do MUQUIFU desde sua
inauguração e até mesmo antes dela. Em meados de novembro de 2015, estava
terminando uma celebração na Capela Santa Rita de Cássia quando fui abordado por uma
senhora que frequenta aquela comunidade, Dona Maria Januária, que me surpreendeu
com a doaç~o de ‘suas coisas’. Pediu que ‘suas coisas’ pudessem ser levadas para o museu
e que, depois, ela mesma gostaria de ir ver como as ‘suas coisas’ ficaram expostas. A
coleção O mundo de Januária foi acolhida prontamente por todos nós e serviu como
objeto de pesquisa para a dissertação de Mestrado de Kelly Freitas. Parte do seu resultado
passo a apresentar agora.
Januária tem 94 anos de idade. Nasceu em Carmésia (MG) e há 60 anos mora na
Vila Santa Rita de Cássia do Aglomerado Santa Lúcia. Chegou a Belo Horizonte aos 32
anos, quando precisou fazer um tratamento de saúde. Na ocasião, o médico responsável
pelo seu atendimento pediu ao tio/tutor de Januária que a deixasse trabalhar na casa dele
como empregada doméstica de tempo integral. Ela trabalhou com a mesma família por 10
anos, quando casou com um baiano, com quem teve duas filhas. Januária, além de ter
exercido funções de lavadeira, cozinheira, costureira, trabalhou na infância e adolescência
como agricultora rural e aos 94 anos de idade ainda costura fuxicos para uma fábrica, que
leva e busca as encomendas em sua residência.

Para o MUQUIFU, Januária doou seis objetos: o cartaz do Sagrado Coração
de Jesus, o Relógio de pulso, o Cuscuzeiro, o Conjunto de pratos e pesos (que
pertenciam a uma balança comercial), o crucifixo e a Lamparina.
Na narrativa de Dona Januária, cada objeto corresponde a uma fase de sua vida.
Assim que instalou sua residência no Morro do Papagaio, colocou o cartaz do Sagrado
Coração de Jesus na moldura, com uma estampa ao fundo, e o dependurou na parede
junto a outros quadros representantes de sua fé católica. Ali ficou o cartaz emoldurado
até quando seus familiares – netos, filha e genro – passaram a frequentar a religião
evangélica e retiraram da parede os quadros de Januária com a alegação de que não
podiam mais ficar olhando para santos.

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

154

Imagem 10: Coleção Mundo de Januária.
Fonte: Augusto de Paula, 2016.

Quando eles começou a entrar na igreja evangélica, meu neto falou assim comigo: - A senhora
acredita em santo? Eu deixei e ele falou, e falou, e falou bastante. Eu calei a boca porque eu não
discuto religião com ninguém. Não discuto, não. Ele falou, falou, falou, eu deixei ele falar.
Depois eu falei assim: - Ó, meu filho, não adianta você pelejar comigo não. Eu não vou trocar minha
fé por outra fé. Na fé que eu nasci, Jesus está me levando e eu vou ficar até eu morrer. Até o último
suspiro eu sou católica apostólica romana. Então você deixa meus quadros na parede. Quando eu
morrer, vocês faz assim. Quando vocês não quiserem mais os quadros dos santos aí, vocês pega, põe
no canto do caixão, manda comigo. Põe debaixo da terra comigo. Não joga na rua, não. Vocês dá
para os outros, mas não joga meus santos na rua, não. Põe no canto do caixão que eu levo.
Eu fui para o meu quarto e fiquei quieta. Daí um cadinho ele veio me abraçando, pedindo perdão,
chorando, que ele falou demais comigo (Moradora Januária, 2016).

A coleção de Dona Januária traz em si a força de resistência dessas comunidades
que superam as tentativas por aniquilá-las, a ausência de políticas públicas voltadas para a
preservação do patrimônio cultural dessa população. O Mundo de Januária 10 ultrapassa
assim o seu microcosmo e adquire, no MUQUIFU, força de resistência.

10

Coleção particular de Dona Maria Januária (94) composta por seis objetos: Crucifixo, Relógio de Pulso,
Lamparina, Balança de Comércio, Quadro do Apostolado da Oração, Panela de Cuscuz.
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MUQUIFOCA - MUSEU NO CARRINHO DE PIPOCA11
A melhor forma de apresentação da proposta de um museu comunitário é dar
acesso ao seu acervo e possibilidade de conhecimento à comunidade à qual esse museu
faz referência. Considero muito rica a experiência do MUQUIFOCA. Essa proposta
educativa circula pelo Aglomerado Santa Lúcia como parte do nosso acervo. Ela vai além
de uma expografia tradicional; propõe principalmente às crianças que elas troquem
leitura, empréstimo de livros e visita ao acervo por pipoca. A inspiração para o
MUQUIFOCA veio com o museólogo social, professor Mário Chagas, da UERJ, que, em
uma entrevista, o define assim:
Ainda ontem eu visitei a favela da Rocinha para um trabalho de museu que está se
desenvolvendo, assim como vou visitar o Sítio Cercado em Curitiba agora nos dias 2 e 3 de
setembro. Lá na Rocinha se falava no museu itinerante, num museu que seria levado às
pessoas quase de casa em casa. Eles falavam no museu cortejo. As pessoas iriam andando
pelas ruas, um arauto anunciando, o museu esta chegando! O museu está chegando! Eu
achei essa coisa completamente alucinada, no bom sentido. Uma coisa iluminada! Tem
uma espécie de baú, o museu vai dentro do baú. Quando o cortejo para abrem o baú,
tiram as coisas, mostram, se apresentam, depois fecham e continuam andando (CHAGAS,
2009).

Imagem 11: A museóloga Dalva Pereira às vezes se disfarça de pipoqueira para encantar as
crianças com as Histórias e Memórias do MUQUIFU.
Fonte: Kelly Freitas

Considero a chegada do ‘Vila Viva’– Programa de Urbanização das Vilas e Favelas
de Belo Horizonte – mais uma iniciativa danosa que pode causar a destruição da memória,
festas e tradições do Aglomerado Santa Lúcia. De acordo com a urbanista Ermínia
11

Iluminado pelos conceitos e práticas de Mário Chagas, o coordenador do MUQUIFU, José Augusto de Paula
Pinto, é o curador desta proposta de itinerância. O MUQUIFOCA é o MUQUIFU no Carrinho de Pipoca.
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Maricato, no seu artigo "Terror imobiliário ou a expulsão dos pobres do centro de São
Paulo" (2011), em entrevista concedida ao Blogue Carta Maior, o deslocamento dos pobres
do centro para a periferia segue a lógica do mercado e promove a exclusão destas
populações. A análise feita por Maricato revela que a cidade modelo, se é que ela existe, e
que foi proposta para o Brasil, é contra os pobres, não obstante essas populações não
serem uma minoria em nosso país. Este modelo propõe que os pobres sejam deslocados e
vivam o mais distante possível dos centros urbanos: isto é evidente. Aquilo que não
parece ser óbvio é que, definitivamente, o fator determinante de tudo isso é meramente
econômico. Observo que a produção do espaço urbano e a força motora dessa máquina
perigosa são a especulação imobiliária.
A Memória Negra e a forma como esta é representada nos museus são o fio
condutor das mostras e exposições do MUQUIFU. Chegar à consciência da necessidade de
preservação da própria memória é algo louvável, demonstra a superação de processos
epistemológicos muito superiores e consolidados. Afinal, quem define o que deve ou não
fazer parte do acervo de um determinado museu? Quais são os limites e possibilidades do
MUQUIFU? Quem são os personagens e as instituições que definem a política de aquisição
de acervo desse museu em construção? Consciente da responsabilidade que é a tentativa
de se dizer algo em nome de uma parcela significativa dos brasileiros, a criação do
MUQUIFU permanece um desafio e, por isso, caracteriza-se também por sua urgência e
oportuna necessidade. Reafirmo: a criação de um museu é, também, expressão de poder.
Considerando-se o fato de que as vilas e favelas compõem a cultura urbana, os
modos de vida e contribuem de forma categórica para formação das identidades
presentes nas cidades, um “quilombo urbano” é exemplo singular da diversidade social e
cultural presente nas grandes cidades. Carlos Fortuna (1994), em seu texto "As cidades e
as identidades - narrativas, patrimônios e memórias", aborda a questão da cidade e a
importância dos seus espaços na formação da identidade, argumento que muito me
interessa e que pode ajudar positivamente na criação de um museu a céu aberto no
Aglomerado Santa Lúcia, em Belo Horizonte, onde o Instituto do Patrimônio Histórico, em
1972, tombou uma edificação, conhecida como Casa da Fazendinha, mas que atualmente
corre o risco de ruir. Poderá ser um dos objetos da minha pesquisa esse patrimônio
histórico de Belo Horizonte, assim como sua importância simbólica na formação da
identidade dos belo-horizontinos, não apenas dos favelados que ocupam parte da Zona
Sul da cidade.

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

157

A Igreja dos Santos Pretos na Vila Estrela
As esculturas em terracota policromada de Maria Estrela da Manhã, Santa
Efigênia, São Benedito e São Martinho de Lima, produzidas pela artista plástica Sônia
Toledo, ampliam o acervo de obras de arte do Aglomerado Santa Lúcia. Depois do quadro
barroco de Maria Estrela da Manhã, inspirado na obra do pintor austríaco Lucas Granach,
está em execução três amplos painéis que narram as sete alegrias e sete dores de Maria
em comparação com a vida de quatorze mulheres da Vila Estrela, obra do pernambucano
Cleiton Gos e do mineiro Marcial Ávila.

Imagem 12: Maria Estrela da Manhã
Artista: Sônia Toledo
Fonte: Mauro Silva

As esculturas têm como peculiaridade os traços do povo negro. A artista Sônia
Toledo buscou retratar a identidade e o rosto dos moradores da favela, já que as outras
imagens representavam a cultura europeia. As obras desempenham um papel restaurador
na autoestima dos favelados, acostumados a venerar imagens de santos e santas ‘cor de
rosa’!

FOLIA, FREVO E FAVELA: EXPERIÊNCIA TRANSCULTURAL DO MUQUIFU
Inspirados na Região Nordeste trouxemos um pouco das folias e maracatus
pernambucanos com a mostra Folia, frevo e favela: paisagens transculturais no MUQUIFU. A
exposição reconhece a importância e o protagonismo das comunidades de periferia na
preservação do patrimônio cultural, imaterial e material. Cleiton Gos, produtor cultural e
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artista plástico pernambucano, idealizador do Projeto Arte pra Toda Vida12, é o curador da
mostra e argumenta sobre as semelhanças e os traços comuns entre as culturas
pernambucana e mineira, propondo que a melhor forma de preservar tais manifestações é
devolver às comunidades seu protagonismo na salvaguarda do patrimônio que lhes
pertence.

Imagem 13: Inauguração13
Fonte: Cleiton Gos

CONCLUSÕES
O MUQUIFU - Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos - é um museu em
construção, onde nada está pronto, tudo é ainda processo. Até mesmo os conceitos mais
fundamentais que devem definir suas opções no momento da montagem das exposições
e instalações, as teorias museológicas que visam definir o modo próprio de expor o acervo
de um museu é, também, nesse museu em construção, objeto de amplas discussões. A
memória dos moradores das Vilas e Favelas de Belo Horizonte ainda não é apresentada
em sua totalidade e, provavelmente, nunca será. Registrar, preservar e tornar pública essa

12

Projeto Cultural e Social idealizado pelo Artista Plástico e Promotor Cultural pernambucano Cleiton Gos, que
atua junto à população socialmente vulnerável em Pernambuco está sendo implantado no Aglomerado Santa
Lúcia em parceria com o MUQUIFU.
13
A Mostra de Longa Duração - Folia, Frevo e Favela: Experiência Transcultural do MUQUIFU – Tem a curadoria
de Cleiton Gos, Luciana Campos Horta e Mauro Silva.
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memória é a proposta desse espaço de inspiração que só experimenta quem visita suas
galerias, corredores, jardim, cozinha e ali, naquele lugar, sente cheiros, experimenta
sabores, troca olhares, recebe abraços, vivencia novas e indeléveis experiências. Só
conhece o MUQUIFU quem toma o Chá da Dona Jovem e tem oportunidade de ‘trocar um
dedo de prosa’ com quem o tempera e adoça como toda sua alquimia de sensações
únicas.
Por isso foi preciso criar o MUQUIFU - para que as próximas gerações pudessem
encontrar, nos arquivos da memória, os nomes daqueles e daquelas que resistiram. Para
que pudessem descobrir que um dia, nestes Quilombos Urbanos e Favelas, existiu aqui um
Povo Quilombola, que defendeu seus direitos até o último instante. Povo Negro movido
pela Fé na Vida, que nunca perdeu a Esperança e que morreu lutando.
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Imagem 14: Logomarca do MUQUIFU
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OS BENEFÍCIOS DAS ÁREAS VERDES EM ESPAÇOS URBANOS
Ana Lucia Oliveira Filipin; Aurea Jaciane Santos Araújo; Ana
Sophia Oliveira Filipin
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APRESENTAÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo abordar a temática do espaço,
especificamente voltado a Geografia, como também tratar do espaço classificado como
urbano, trazendo para a discussão a importância das áreas verdes para essas regiões e as
populações que nelas habitam.
Para lograr o propósito referido, foi necessário trazer alguns autores da Geografia
para, dentro do possível, conceituar esses espaços e a sua importância no contexto
político, econômico e social, a exemplo de Milton Santos, Doreen Massey.
Necessário também se fazer valer de conhecimentos das ciências ambientais
como Annie Leonard e Miller que retratam a importância da existência de áreas verdes
nestes espaços, e da contribuição destas áreas para o bem-estar das populações, e, por
falar em bem-estar trouxemos alguns dados sobre os indicadores de qualidade de vida, a
partir da teoria de Magalhães Júnior, destacando a importância da atuação do poder
público e da coletividade na tutela dessas áreas verdes nos espaços urbanos.

O ESPAÇO
O espaço que antes era composto por elementos da natureza, mais voltados a
uma conotação selvagem, atualmente adquiriu feições cada vez mais artificiais, como que
denomina de “objetos artificiais” e “ações imbuídas de artificialidade” que modificam de
sobremaneira a vida dos seus habitantes. [Milton Santos, 2006, p.39], o autor ainda nos
apresenta que:
O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de
sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o
quadro único no qual a história se dá. [Milton Santos, 2006 p.39].

Para escritora e geógrafa norte-americana Doreen Massey o espaço “é pensado a
partir de outro conjunto de ideias, como inter-relação, contemporaneidade dinâmica,
abertura radical, heterogeneidade. ”, divergindo do entendimento que o associava ao
conceito de algo estático.
O conceito de espaço não é um conceito fechado, onde existe sempre a
possibilidade de agregar algum aspecto futuro ao seu significado, para a autora é um
conceito “aberto e inacabado e sempre em construç~o. ”
Multiplicidade e inter-relações são expressões muito utilizadas pela autora para
situar a dimensão abrangente do significado de espaço, onde este surge como produto
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das inter-relações num ambiente, vaga, local, ou espaço de multiplicidade, ou seja, nada é
taxativo e inflexível.
Há algumas correntes filosóficas que concebem o espaço como algo dissociado e
completamente avesso ao fator tempo, entendimento este ao qual diverge Massey que
os entende como indissociáveis, pensamento ao qual compartilho pois enquanto conceito
sempre em construção e aberto, o tempo sempre agrega grandes contribuições ao seu
significado.
Essa interação entre espaço e tempo é justificada pela característica do espaço ser
construído a partir de interações e contatos, em contraposição ao isolamento. Esse novo
olhar surge a partir da transição da lógica do pensamento moderno para o pós-moderno,
onde o espaço é visto como um “mundo de fluxos” em detrimento

ao pensamento

ultrapassado do “mundo d e lugares”. Nesse sentido a globalizaç~o teve forte influência
nessa transição do entendimento e na ampliação do conceito pois com a conexão entre os
lugares recai numa profundidade do conceito de espaço a partir de uma melhor
articulação.
O fato é que para Doreen Massey tempo e espaço são indissociáveis, ao contrário
do que alguns afirmam que o tempo “aniquila” o espaço.
Ao apresentar discussão acerca do conceito de lugar a autora faz uma observação
sobre essa relação homem-natureza onde afirma que:
Uma negociação que deve acontecer não só entre humanos, mas também entre esses e
aquilo que no lugar é o não- humano, a natureza [...] as próprias trajetórias da natureza se
encontram com as múltiplas trajetórias humanas, para formar espaço e lugar[Turra Neto,
2008, p.165].

O ESPAÇO URBANO
Ao tratar dos espaços urbanos é inevitável não se reportar ao processo de
urbanização brasileiro e a temática do desenvolvimento. Espaços agrícolas e espaços
urbanos são denominações grosseiras provenientes da evolução da economia num
processo de urbanização da sociedade e do processo capitalista do campo. Expressões
regiões urbanas e regiões rurais traz um sentido mais adequado. [Milton Santos, 2009,
p.76].
Em países da América do Sul, pode-se constatar o crescimento das cidades sem
um planejamento adequado. Milton Santos dá uma maior ênfase ao que denomina de
“mazelas”, os problemas de emprego, habitaç~o, transporte, lazer, |gua, esgoto,
educação e saúde [2009, p.105].
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É nos espaços das capitais que se identifica uma grande aglomeração de pessoas
em busca de melhores condições de vida nos centros urbanos, o que inevitavelmente,
contribuem para o inchaço das cidades causando impactos negativos sobre o meio
ambiente.

Contaminação

dos

rios

pela

ausência

de

saneamento

básico,

impermeabilização do solo, supressão de cobertura vegetal e poluição atmosférica
constituem impactos ambientais negativos que comprometem a qualidade ambiental.
Assim

ecologistas afirmam

que “ crescimento populacional e o uso

insustentável dos recursos são as principais causas da degradação e da poluição
ambiental” (MILLER & SPOOLMAN, 2012 p. 20).
Tal afirmativa é confirmada com a assertiva de que “ muitas teorias de
demógrafos, apontam que a população é uma das variáveis que mais afetam o meio
ambiente”. (SHERBININ et al., 2007 apud MONTEIRO et al., 2012, p.183) e que “uma
biosfera sustentável é improvável enquanto a população humana continuar a crescer, que
a maior parte das áreas habitáveis da terra já foram ocupadas e que aumentos adicionais
da população levaram a uma ocupação adicional comprometendo o sistema de suporte à
vida do ambiente” (RICKLEFS, 2006, p.507).
Dados do IBGE apontam que 75% (setenta e cinco) da população se concentram
nas áreas urbanas, diante desse contexto enfrentamos uma série de problemas que nos
levam a refletir até que ponto, o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado
está sendo respeitado nos centros urbanos? É possível uma qualidade de vida sem uma
qualidade ambiental? De que forma os espaços urbanos podem ofertar a população
conforto necessário? O pode ser feito para se mitigar os impactos negativos à natureza
para que haja uma harmonia entre meio ambiente artificial e natural? Como o poder
público pode contribuir para solucionar tal problemática?

OS BENEFÍCIOS DAS ÁREAS VERDES
As árvores produzem oxigênio, realizam o sequestro de carbono que é a remoção
do dióxido de carbono do ar durante a noite, para nos devolver durante o dia oxigênio. As
árvores prestam serviços ambientais relevantes, pois coletam e filtram a água doce e
contribuem para o ciclo hidrológico, regulando enchentes e secas, além de manter a
saúde do solo. As árvores das florestas constituem verdadeiros laboratórios de onde são
extraídos princípios ativos de muitos medicamentos. (LEONARD, 2013, p. 07).
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As supressões de árvores contribuem para as indesejáveis mudanças climáticas, o
que fazem com que cientistas persigam medidas artificiais para sequestrar o carbono da
atmosfera, que são em sua maioria onerosa, enquanto a mãe natureza, como diz o
teólogo Boff, nos oferta tudo isso de graça.
A CNN News publicou em 2012, a seguinte matéria: “Super |rvores com potencial
solar respiram vida no oásis urbano em Cingapura. ”
A matéria escrita por Lauren Said Moorhouse trata do que ele chama de floresta
de aço feita pelo homem e que consiste em dezoito árvores artificiais, denominadas de
jardins verticais, variando de 25 a 50 metros de altura, onde onze das dezoito converte luz
do sol em energia em 250 acres de território do projeto.
A iniciativa da National park board de Cingapura, que afirma que esses jardins
verticais geram energia solar, colhem a água da chuva e agem como dutos de ventilação
de ar para estufas próximas. A energia e a água já são utilizadas no parque e
provavelmente o excedente seja utilizado na cidade.
As árvores além de se tornarem uma atração ecoturista, pois algumas tem a
mesma altura do Arco de Triunfo em Paris, e, pontes estão sendo construídas para
interliga-las, possibilitam a fuga de calor da cidade moderando a temperatura.
O bioma da (Cloud forest) é a maior dos dois conservatórios de clima controlado.
Possui uma altura de 30 metros de cachoeira e mais de 130 mil plantas de climas tropicais.
Contrasta o denso ambiente urbano dos arranha-céus e os altos prédios de Cingapura e
faz parte de uma estratégia global do governo para transformar Cingapura em uma
“cidade em meio aos jardins”.
O destaque dado a essa matéria vem para confirmar a afirmação alhures de que
cada vez mais o homem tenta encontrar soluções para problemas que poderiam ser
evitados, criando alternativas para substituir os serviços ambientais que a natureza nos dá
de graça. A ausência de arborização traz inúmeros desconfortos que no caso de Cingapura
tenta-se atenuar de forma artificial, o que não deixa de ser uma alternativa. Notadamente
a cobertura vegetal nos proporciona diversos benefícios, assim Lima Neto, et al dispõe
que:
A arborização é essencial a qualquer planejamento urbano e tem funções
importantíssimas como: propiciar sombra, purificar o ar, atrair aves, diminuir a poluição
sonora, constituir fator estético e paisagístico, diminuir o impacto das chuvas,
contribuindo para o balanço hídrico, valorizar a qualidade de vida local. Portanto, as áreas
verdes vêm assegurar a melhoria da cidade, no âmbito ecológico e paisagístico,
disponibilizando recursos para melhorar a qualidade de vida urbana. (Lima Neto, E.M. &
Souza, R. M., 2009).
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É inquestionável a importância das áreas verdes nas cidades, elas proporcionam
impactos positivos sobre os seus habitantes, o que recai na necessidade de planejamento
com a finalidade de realizar uma melhor distribuição destas áreas nos espaços urbanos,
repercutindo dessa forma, numa valorização desses espaços. A relação das áreas
arborizadas com as áreas edificadas também possui relevância reconhecida no que diz
respeito a influência daquelas com as questões climáticas e de conforto térmico.
Trabalhos envolvendo levantamento de áreas verdes em espaços urbanos dão
especial destaque aos benefícios sociais que estas trazem a população de forma que
aqueles que possuam uma hipossuficiência socioeconômica tem a liberdade de usufruir
desta como opção de lazer prazerosa e sem gastos, entretanto os benefícios ambientais
destes espaços reservados ao verde estão indiscutivelmente presentes e favorecendo a
toda população. Os benefícios ambientais são como o próprio direito difuso a um meio
ambiente ecologicamente equilibrado, atinge um número e indeterminado e
indeterminável de pessoas, o que é reforçado com o entendimento de que:
[...] o reconhecimento do direito a um meio ambiente sadio, configura-se, na verdade,
como extensão direito à vida, quer sob o enfoque da própria existência física e saúde dos
seres humanos, quer quanto ao aspecto da dignidade – a qualidade de vida-, que faz com
se valha a pena viver. (Edis Milaré, 2005, p.159).

A qualidade de vida que o legislador constituinte apresenta como um direito para
as presentes e futuras gerações, expressamente disposto caput do artigo 225 da CFRB,
requer uma qualidade ambiental, paradoxalmente, os indicadores de qualidade de vida
não levam em consideração índices de qualidade ambiental, assim vejamos a tabela a
seguir descrita na obra de Magalhães Júnior:

Nível de vida e Qualidade de vida
CATEGORIAS
Nível de vida

BEM-ESTAR
Necessidades para as quais
a satisfação é definida por
recursos impessoais ou
materiais (ex.: ter renda,
casa, saúde, educação, etc.)

SATISFAÇÃO
Avaliação subjetiva da
satisfação individual com
condições de vida materiais
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Qualidade de vida

Necessidades para as quais
a satisfação é definida pelas
relações interpessoais e
sociais (ex.: amar, a família,
os amigos, ser prestigiado,
insubstituível, etc.)
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Avaliação subjetiva da
satisfação individual com os
outros e com as relações
sociais.
Atitudes de satisfação:
satisfação das necessidades
percebidas, felicidade
percebida.

(Fonte: Magalhães Júnior, 2011, p. 186)

Como é possível observar de nada os indicadores apontam para um
monitoramento de qualidade ambiental como requisito para uma qualidade de vida.
No que diz respeito aos benefícios climáticos temos que a influência de grandes
áreas verdes fica restrita a área vegetada, ou seja, os efeitos são locais e não globais, o
que torna necessária a distribuição de mais parques urbanos dentro dos limites da capital,
pois uma vez que são locais, somente ocasiona modificações benéficas do microclima no
entorno das edificações de sua proximidade.
A vegetação presente nas cidades tem a capacidade de reter, mesmo que
provisoriamente, as partículas suspensas na atmosfera e absorve gases que contribuem
para a poluição atmosférica, como o óxido de enxofre e de nitrogênio, monóxido de
carbono, compostos orgânicos voláteis e partículas em suspensão. Esses gases são
prejudiciais à população e a vegetação tem o poder de mitigar as consequências
indesejáveis dessa poluição nos centros urbanos.
Uma pesquisa realizada pela Prof.ª Dra. Maria Regina Alves Cardoso1, aponta a
poluição atmosférica como responsável pela principal causa da mortalidade por infarto
agudo do miocárdio e doenças respiratórias na zona norte de São Paulo Capital. Os óbitos
foram associados com a localização das vias com tráfego intenso.
A poluição do ar passou a ser sentida de forma mais acentuada quando as pessoas
começaram a viver em assentamentos urbanos de grande densidade demográfica.
[Assunção, 2004, p.101]

Como diversos produtos e serviços, a existência de áreas verdes segue as regras
da teoria econômica da oferta e procura. Cada vez mais raros, imóveis localizados
próximo a parques ou praças tendem a possuir uma maior valoração econômica em
virtude dos benefícios estéticos e climáticos que proporcionam. Paradoxalmente essas
áreas são cada vez mais suprimidas nos espaços urbanos em virtude do crescimento da
cidade.
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Diante disso e, a partir de uma pressão internacional voltada a mitigar os impactos
climáticos globais provenientes de conferencias internacionais cujos tratados o Brasil é
signatário, buscam-se alternativas de compensação ambiental com as unidades de
conservação.
As áreas de Proteção Ambiental, são comumente localizadas em áreas urbanas, e
são uma modalidade de unidade de conservação de uso sustentável classificada na Lei
9.985/2000, como exemplos de áreas de proteção ambiental, podemos citar a Serra da
Mantiqueira localizada nos limites dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas
Gerais, a UNIDUNAS em Salvador e o Morro do Urubu em Aracaju, o art.15 da Lei
9.985/2000 define Área de Proteção Ambiental como:
[...] uma área em geral extensa, com certo um grau de ocupação humana, dotada de
atributos abióticos e bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a
qualidade de vida e o bem-estar das populações [...].

Essas áreas incrementam o ecoturismo e contribuem para o sequestro do gás
carbônico (CO2), muito embora a finalidade crucial de sua criação seja a proteção da
biodiversidade, o viés econômico do ecoturismo, é sem dúvida, o fator de destaque haja
vista que interesses econômicos sempre se sobrepõem aos demais, além de que estas
áreas são geralmente fragmentos de ecossistemas.
No que diz respeito à Gestão Ambiental, temos que áreas verdes, são vistas como
uma opção economicamente viável para o combate à poluição. Outro grande problema
encontrado nas capitais brasileiras é o alto índice de impermeabilização do solo e que é
responsável por muitas enchentes, o que não é diferente em Aracaju. É nesse sentido que
os parques urbanos exercem um grau de importância devido a função de absorver a água
das chuvas funcionando com um escape no caso de enchentes, além de exercer uma
significativa função social e cultural quando oportuna atividade de recreação e são
espaços para manifestação de valores estéticos, artísticos, educacionais, etc.
De acordo com Constanza e colaboradores, as áreas verdes prestam no mínimo,
dezesseis tipos de serviços, entre os quais se destacam a alimentação do homem e a
produção de água.(Bononi, 2004, p.214).

Pertinente dar especial destaque que a tutela das áreas verdes nos espaços
urbanos é da sociedade com um todo, mas especialmente dos órgãos ambientais
municipais e de forma supletiva do órgão ambiental estadual, para as cidades que não
dispõe de infraestrutura para gerir essa demanda, entretanto, é oportuno destacar a
atuação do Ministério Público, que embora não faça parte do SISNAMA (Sistema Nacional
do Meio Ambiente) tem um papel relevante no controle das áreas verdes. Os mecanismos
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jurídicos aplicados a preservação e a recuperação ambiental se materializam, por
exemplo, no termo de ajustamento de conduta, e são formas de coibir infrações e danos
ambientais, posto que possuem certo poder coercitivo de obrigar a reparar o dano
ambiental. Importante ainda destacar que:
Cada vez mais são importantes a articulação e a integração dos poderes executivos e
judiciários, para que o conhecimento gerado em instituições públicas – sejam elas de
pesquisa, planejamento ou controle ambiental- possa ser utilizado nas ações jurídicas
voltadas para o restabelecimento dos ambientais. (Bononi, 2004, p.220).

Desta forma é imprescindível o papel dos gestores públicos no planejamento e
manutenção das áreas verdes urbanas como forma de também sensibilizar a população
quanto à importância dessas áreas para o bem-estar da coletividade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os espaços urbanos destinados às áreas verdes são cada vez suprimidos com o
crescente desenvolvimento das cidades, pressionados por grandes edificações do setor
imobiliário, industrial e comercial. O grande desafio é o de conciliar o desenvolvimento
sustentável, mantendo vivos diversos ecossistemas ainda remanescentes nas cidades,
como mangues, mata atlântica, restingas, entre outras. Cada vez mais se comprovam
cientificamente os benefícios que essas áreas trazem à população, de forma que os
investimentos na preservação de áreas verdes nos espaços urbanos configurem uma
questão de saúde pública, assim o que for investido na criação de novas áreas com grande
cobertura vegetal, possa ser economizado em despesas médico-hospitalares da
população, principalmente no tocante aos efeitos danosos da poluição atmosférica e
também prevenção de enchentes que tantos gastos trazem aos cofres públicos.
A qualidade ambiental deve ser considerada quando da avaliação da qualidade de
vida das populações urbanas e a criação de novas unidades de conservação deve ser
considerada tanto quanto os principais problemas apontados por Milton Santos (saúde,
transporte, emprego, esgoto, educação) decorrentes da urbanização das cidades e a
explosão demográfica a ela associada.
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INTRODUÇÃO
A presente trabalho objetivou identificar e analisar as relações econômicas e
sociais historicamente produzidas e reproduzidas na zona rural do município de Peçanha,
localizado no médio vale do rio Doce, em Minas Gerais, que permitem compreender o
processo de mudança agroambiental no território da zona fria, especialmente do início do
século XX aos dias atuais2.
Além da pesquisa bibliográfica, recorreu-se a dois tipos de fontes: a documental
indireta, essencialmente composta por dados oficiais que remetem aos aspectos
demográficos, produtivos e fundiários do município de Peçanha3; e a documental direta,
que consiste nos relatórios (diários de campo) produzidos e entrevistas realizadas durante
as visitas de campo empreendidas em outubro de 2013 e em fevereiro de 2014 durante
pesquisa de mestrado concluída em 2015. Trata-se, portanto, de um estudo de caso que
envolve comunidades camponesas, concebidas categorialmente como quilombolas e
tradicionais4, estabelecidas na parte Sul do município, conhecida localmente como região
de clima frio ou zona fria.
Situado na margem Sul do rio Suaçuí Pequeno, o território de floresta atlântica
densa e paludosa, que abrigou aldeamentos (quartéis) para grupos indígenas do tronco
linguístico Macro-gê durante o século XIX, veio a ser efetivamente ocupado a partir do
princípio do século XX. Vindos em quase sua totalidade do município do Serro, em Minas
Gerais, os grupos de parentes que formaram as comunidades abordadas pelo estudo
construíram naquele território estratégias de reprodução social baseados na íntima
relação com o ambiente, que historicamente variaram de acordo com as relações
econômicas e sociais locais e globais.
Busca-se, portanto, compreender como essas estratégias foram sendo construídas
e reconstruídas diante das mudanças agroambientais locais - sobretudo em relação à
utilização e apropriação dos recursos naturais existentes - e nas relações econômicas e
2

Esta pesquisa foi realizada no contexto da elaboração da dissertação de mestrado, pelo Programa de PósGraduação de Ciências Sociais em Agricultura, Desenvolvimento e Sociedade – CPDA/UFRRJ, intitulada “Nas
matas de Peçanha: campesinato e fomento florestal no processo de mudança agroambiental”, na qual se tratou
da mudança agroambiental associada à substituição da floresta por áreas de cultivo e monoculturas de
eucalipto, dando ênfase nas relações econômicas estabelecidas com estas em torno do chamado Programa
Fomento Florestal.
3
A pesquisa documental indireta está nesta comunicação expressa essencialmente pelas conclusões sobre os
dados, exposto e trabalhados na citada dissertação.
4
As comunidades camponesas que compõem a região de clima frio de Peçanha são formadas por negros e
mestiços e guardam e reproduzem história, relações, práticas e conhecimentos que permitem abordá-las a
partir da categoria populações tradicionais. Essa abordagem se dá aqui mais de um ponto de vista da relação
sociedade-natureza ali experienciada historicamente do que do ponto de vista identitário, sobretudo em se
tratando de identidades atribuídas, especialmente pelos campos político e jurídico.
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sociais de caráter global. Enquanto aporte teórico-metodológico para o tratamento dessa
questão articula-se a economia política com a antropologia para construir a análise da
relação sociedade-natureza produzida e reproduzida no território abordado. A relação
sociedade-natureza no estudo do campesinato aqui é refletida a partir da mediação que
exerce o trabalho entre o mundo social e o mundo natural. No sentido aqui analisado, o
trabalho traduz não só aspectos materiais - mascados pela exploração -da interação de
determinados grupos ou segmentos sociais com os demais elementos naturais que se
inter-relacionam no ambiente, mas conduz a geração de saberes e práticas entre as quais
permeiam as relações de poder entre humanos e elementos não humanos, vivos e não
vivos.

NOTAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS
O materialismo histórico de Marx e Engels traz a reflexão nodal de que o principal
aspecto que distingue os homens dos animais é a capacidade de produzir as suas
condições materiais de existência e que, portanto, esta produção conforma o primeiro ato
histórico da humanidade. A produção das condições materiais de existência é realizada
via transformação intencional da natureza expressa pela categoria trabalho. (TONET,
2009). O trabalho nesse sentido é compreendido enquanto condição para existência e
condição de existência, ou seja, enquanto ato que garante a sobrevivência humana e que
também caracteriza a condiç~o humana e o ser social. Conforme explica Tonet, “[...] ao
transformar a natureza, os homens não produzem apenas os bens materiais necessários à
sua existência, mas também a si mesmos e as suas relações sociais” (TONET, 2009, p. 13).
Enquanto ato que faz a mediação entre sociedade e natureza, o trabalho no
universo do campesinato, localizado no sistema mundial capitalista, pode ser analisado
por duas dimensões, a da superexploração e a da geração de saberes adaptativos. A
Economia Política Marxista5e a Antropologia Ecológica6 fornecem ferramentas teóricometodológicas importantes para análise dessas dimensões.

5

Por economia política marxista entende-se o “estudo das relações sociais de produção, circulação e
distribuição de bens materiais, definindo as leis que regem tais relações” (SANDRONI, 1999, p. 91-92), a partir das
elaborações teóricas e metodológicas de Marx e Engels, de cunho econômico, filosófico, sociológico e
político, cuja teoria da mais valia assume centralidade.
6
Por antropologia ecológica entende-se como o “estudo das relações entre din}mica populacional,
organizaç~o social e cultura das populações humanas e o meio ambiente nos quais elas est~o inseridas”
(NEVES, 2002, p. 18).
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No âmbito da economia política marxista contemplam-se reflexões de autores que
integram ou orbitam a chamada Escola Marxista da Dependência, como André Gunder
Frank (1977) e Ruy Mauro Marini (2005). Já em relação à antropologia ecológica recorre-se
à sua abordagem processual 7 , representada por Emílio Moran (1994). Apesar das
particularidades disciplinares, que em muitos aspectos são expressões da fragmentação
disciplinar característica do processo de formação das ciências sociais enquanto campo
científico8, a natureza materialista dessas vertentes disciplinares permite empreender o
esforço de articulá-las a fim de analisar os aspectos materiais e cognitivos que subjazem o
trabalho do campesinato brasileiro, em especial o campesinato negro e mestiço.
Pela economia política, o processo de formação do campesinato e as
transformações agroambientais do território estudado podem ser analisados pelas
noções de acumulação primitiva e superexploração da força de trabalho como
constituintes do processo de acumulação capitalista e estruturantes na dialética do
sistema mundial. Ao abordar de forma sintética as bases do processo de acumulação
capitalista mundial como um movimento único, contínuo, estruturalmente desigual e
temporalmente irregular que compreende o processo originário da separação entre força
de trabalho e meios de produção que permitiu a produção e reprodução de relações de
produção tipicamente capitalistas, Frank (1977) pontua que não obstante os mecanismos
expropriatórios que viabilizara essa cisão ter sua emergência associada às relações de
produção não-capitalistas, permanece como aspecto estruturante do processo de
acumulação capitalista na contemporaneidade. Para diferenciar temporalmente os
mecanismos expropriatórios narrados por Marx em “Acumulaç~o Primitiva”, Frank (1977)
propõe a categoria acumulação primária.
Num momento anterior à síntese de Frank (1977), Ruy Mauro Marini (2005)
empreendera uma análise peculiar sobre o desenvolvimento do capitalismo da América
Latina, relacionando seu caráter sui generis com a necessidade de interpretações
heterodoxas, trazendo para o debate sobre o desenvolvimento das forças produtivas na
periferia da economia mundial a noção de dependência. Marini define dependência como
“uma relação de subordinação entre nações formalmente independentes, em cujo marco as
relações de produção das nações subordinadas são modificadas ou recriadas para assegurar a
reprodução ampliada da dependência” (MARINI, 2005, p. 141). O que caracteriza a
7

Por antropologia ecológica processual entende-se o estudo dos “processos de resposta diante de situações
de mudança [...] nos quais a histórica, a economia política e a diversidade de escolhas individuais” (NEVES,
2002, p. 58) são elementos fundamentais para a análise.
8
Ver WOLF, E. R. (2005).
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dependência são as relações de troca desigual entre as nações. Como consequência, as
nações desfavorecidas nestas relações ativam, para sua reprodução econômica e social,
mecanismos de compensação9. Estes mecanismos de compensação se desenvolvem por
meio da superexploração do trabalho. Assim, Marini destaca três mecanismos de
compensação baseados na superexploração do trabalho:
a) intensificação do trabalho;
b) prolongamento da jornada de trabalho;
c) expropriação de parte do trabalho necessário para reprodução.
A superexploração na contribuição de Marini caracteriza, do ponto de vista
estrutural, as relações de trabalho nos países dependentes. Pela reflexão de Frank, a
acumulação primitiva (primária) caracteriza a apropriação pelo capital do território (terra
e trabalho) no processo de acumulação experienciado pela periferia do sistema mundial.
Em suma, a acumulação primitiva (primária) e a superexploração da força de trabalho são
mecanismos constituintes do processo de acumulação capitalista e, portanto, são
inerentes ao próprio funcionamento e reprodução do sistema capitalista de produção.
Enquanto mecanismos estruturais, tanto a acumulação primitiva (primária) quanto
a superexploração englobam a totalidade dos territórios e dos trabalhadores. Ferreira
(2010) constrói uma leitura crítica sobre as abordagens do trabalho do campesinato
convencionalmente empreendidas pela a sociologia e a antropologia10, que “fragmentam
e isolam as condições da economia doméstica das condições do conjunto do proletariado,
senão teoricamente, pelo menos politicamente” (FERREIRA, 2010, p.20), conduzindo a uma
compreensão conservadora, impossibilitando a percepção e concepção do trabalho
9

Sobre a contribuição da América Latina, a participação como fornecedora de alimentos e matéria-prima para
Europa permitirá um deslocamento do eixo de acumulação baseada na extração da mais-valia absoluta para a
extração da mais-valia relativa. Mas esse deslocamento, segundo o autor, se processa essencialmente nos
países capitalistas do centro e, na América Latina, a extração do excedente continua ocorrendo com base na
mais-valia absoluta. Ou seja, para garantir a reprodução do modo de produção especificamente capitalista dos
países do centro, as nações latino-americanas reproduzem a extração da mais-valia com base na
superexploração do trabalho. Para Marini, aqui se encontra o caráter contraditório da dependência da
América Latina. “Desenvolvendo sua economia mercantil, em função do mercado mundial, a América Latina é
elevada a reproduzir em seu seio as relações de produção que se encontravam na origem da formação desse
mercado, e determinavam seu caráter e sua expansão. Mas esse processo estava marcado por uma profunda
contradição: chamada para contribuir com a acumulação de capital com base na capacidade produtiva do
trabalho, nos países centrais, a América Latina teve de fazê-lo mediante uma acumulação baseada na
superexploração do trabalhador. É nessa contradição que se radica a essência da dependência latino-americana”
(MARINI, 2005, p. 162).
10
Num exercício de fundamentação dessa crítica, Ferreira (2010) assinala que a divisão do trabalho
reivindicado pela sociologia positivista no campo das ciências sociais implicou numa compreensão da
categoria trabalho por uma ótica “industrialista”, tal como na chamada sociologia do trabalho (em suas
vertentes conservadoras e marxistas). No campo da antropologia (campo que se especializou no estudo de
sistemas de trabalho e economia domésticos) de acordo com este autor, os estudos do trabalho
desenvolveram-se com viés evolucionista e positivista de natureza idealista ou então marcados pelo
romantismo.
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camponês a partir da noção de proletariado, ou, de forma mais adequada para o estudo
aqui apresentado, de semiproletariado11. O apartamento do campesinato do conjunto do
proletariado acabou por separar, do ponto de vista analítico, a questão territorial da
questão do trabalho. Ferreira (2015), em relação aos estudos das sociedades indígenas
afirma que a ênfase dada { terra e ao território “tem relativamente invisibilizado o fato de
que não são somente as terras indígenas (e seus recursos) os objetos de apropriação nos
movimentos de expansão econômica, mas também o trabalho e os trabalhadores indígenas”
(FERREIRA, 2015, p. 04).
Ainda da dimensão da acumulação primitiva e da superexploração da força de
trabalho, cabe destacar que conforme esses mecanismos são abordados aqui, são
permeados por aspectos também estruturais no que diz respeito às composições sociais
das populações historicamente expropriadas e superexploradas. É nesse sentido que a
compreensão das dimensões étnico/racial e de gênero, tal como trabalhado por Moyo,
Yeros e Jha (2012) sobre a acumulação primitiva na contemporaneidade, por Ferreira
(2015) sobre o trabalho dos indígenas e por Federici (2013) sobre o trabalho reprodutivo
da mulher, é nevrálgica para abordagem do trabalho do campesinato na periferia do
sistema mundial.
Mas o trabalho do campesinato não pode ser analisado somente por seus
aspectos materiais objetivos, traduzidos pela relação de superexploração na qual está
imerso. O estudo do trabalho do campesinato permite também revelar aspectos tanto
objetivos como subjetivos relacionados ao plano cognitivo, isto é, as práticas e
conhecimentos que instrumentalizam as estratégias de reprodução social e potencializam
a adaptabilidade ecológica dessas populações humanas.
A abordagem da adaptabilidade humana tal como tratado por Moran (1994)
encontra-se centrada nas formas das respostas aos problemas específicos que emergem
com as mudanças no ambiente a partir da localização das populações humanas na
materialidade da natureza e observação das inter-relações existentes entre os fatores
vivos e não vivos por meio de uma aproximação conceitual entre as ciências sociais e as
ciências biológicas, quando o conceito de ecossistema assume centralidade. Especificado
no tempo e no espaço, o ambiente é compreendido a partir das relações que os grupos

11

Autores como Sam Moyo, Paris Yeros e Praveen Jha (2012) se referem à formação de um semiproletariado
em países da periferia do sistema mundial que passaram por um processo de industrialização. Nesses países
semiperiféricos forma-se uma massa de semiproletariados caracterizados pela precariedade das relações de
trabalho e não-remuneração de parte substancial do trabalho necessário.
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humanos estabelecem com ele e entre si. O ambiente é o palco da adaptabilidade
humana. O ecossistema é a unidade que situa este ambiente.
O entendimento adaptabilidade humana como característica fundamental das
populações humanas implica em situá-las na luta pela sobrevivência desde uma
perspectiva sistêmica. “Os estudos sobre adaptabilidade humana tem por objetivo final
identificar propriedades sistêmicas comumente aplicáveis e compreender os processos
humanos do comportamento de luta” (MORAN,1994, p. 389). A adaptaç~o humana no
contexto de mudanças ambientais se dá, conforme Moran (1994), por meio de respostas
que configuram ajustes de caráter genético, fisiológico, comportamental e cultural12.
Concebendo os sistemas ecológicos como sistemas abertos, que requerem para
sua manutenção constantes entradas de informações externas, Moran explica que:
[...] Os sistemas fechados caracterizam-se por elos muitos pequenos com o resto do
mundo e por uma capacidade interna mínima para mudanças. Os sistemas abertos, por
outro lado, enfatizam que os fluxos internos são capazes de alternar significativamente
os componentes internos dos sistemas. Os fluxos de informação acerca do estado do
mundo externo acarretam processos de retroalimentação, os quais, ao contrário de
restabelecerem o equilíbrio ao sistema, o conduzem por novos caminhos que aumentam
a sua capacidade de ajuste a condições de mudança (MORAN, 1994, p. 32).

Ao situar as populações em ambientes que conformam ecossistemas que são
abertos, o estudo da adaptabilidade humana proposto por Moran (1994) permite trazer
para o estudo do processo de formação de territórios camponeses, onde interagem e se
inter-relacionam dinamicamente fatores vivos e não vivos, as reflexões produzidas pela
economia política. O diálogo entre economia política e antropologia ecológica possibilita
abordar, de um ponto de vista sistêmico, como as relações políticas e econômicas em
âmbitos locais, regionais, nacionais e mundiais estão articuladas e se associam às
mudanças agroambientais. Em suma, fornece as ferramentas teóricas-metodológicas para
se pensar como as escalas macro e micro da vida social se articulam, assim, como e
quando o global se encontra com o local e vice-versa.

12

Se referindo à Ricklefs (1973), o autor pontua a existência de uma distinção entre três destes ajustamentos:
reguladores; aclimatação; desenvolvimento. Os ajustes reguladores se processam de forma rápida e
expressam a plasticidade fisiológica e comportamental, como, por exemplo, estratégias culturais de
vestuários e habitações. As respostas de aclimatação são mais lentas que a anterior, tendo em vista que
requerem uma mudança orgânica, a exemplo do desenvolvimento muscular. Já os ajustes de
desenvolvimento são irreversíveis e ocorrem durante o desenvolvimento do organismo, como alterações
genéticas que permitem uma criança desenvolver pulmões mais dilatados quando nascidas em ambientes de
altas atitudes (MORAN, 1994).
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O TRABALHO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO CAMPESINATO DA ZONA
FRIA DE PEÇANHA
O trabalho do campesinato, tal como já enfatizado, consiste no mote abordado
para o esforço de compreensão do processo de formação do campesinato na zona fria de
Peçanha desde a relação sociedade-natureza.
O conhecimento do território da zona fria de Peçanha é resultado de uma
pesquisa de mestrado empreendida entre os anos 2013 e 2015 que teve por objetivo
compreender a relação econômica contratual entre campesinato e agroindústria de
celulose, conformada como Fomento Florestal, desde sua localização no processo de
formação do campesinato da zona fria de Peçanha e desta como um território que
compõe o sistema mundial. Este esforço de pesquisa e análise implicou em duas
campanhas de campo empreendidas em quatro comunidades rurais13 deste território, que
visou não somente o entendimento da relação econômica com a agroindústria de celulose
local, mas como esta e suas implicações ambientais se situam no processo de formação
econômico e social do território, atualmente marcado pela convivência de amplas áreas
de plantios de eucalipto com áreas agrícolas e florestais.
Essas comunidades agrícolas, com forte dependência dos recursos naturais
existentes, ocuparam este território entre as décadas de 1900 e 1950, especialmente nos
fundos dos vales, nas margens dos cursos d’|guas, onde passaram a desenvolver a
agricultura de coivara. O processo de adaptação dessas populações se deu por três níveis
que se inter-relacionavam, muitas vezes, por meio de relações conflituosas e antagônicas.
Num primeiro nível esta adaptação se deu pelo reconhecimento de um ambiente que
apresenta suas restrições e impõe respeito. No segundo nível via intervenção no ambiente
para criar as condições materiais de reprodução biológica e social. Por fim, a adaptação se
desenvolveu através do manejo e uso dos recursos naturais existentes e a produção e
reprodução de um saber que os sustentem. A fala de uma antiga moradora é ilustrativa
nesse sentido.
A chegada deles aqui foi uma chegada que eu não lembro, porque eu cheguei com seis meses. Mas
que ês contaram que foi uma chegada muito sofrida. Foi uma chegada muito sofrida, uma chegada
de muita, de como a diz, de muito sufoco. Porque ês era muito trabalhadô e chegaro aqui no meio do
mato. Tinha pau que gastava dois três machadêro [...] Que inclusive até hoje, nessa mata aqui em
cima ó, nessa mata que até hoje, tôco de Braúna [...] Tinha Braúna que ninguém guentava tacá elas.
Agora, que ês num conhecia motosserra. [....] E o que que ês fazia? Ês amolava, quatro machadêro,
ês amolava quatro machado e as foice. E levava dois dum lado, dois do outro. Tinha pau que ês
13

Como a dissertação da qual esta comunicação é tributária tem uma leitura crítica da relação econômica
estabelecida entre o campesinato local e a CENIBRA S.A, optou-se por preservar os nomes das comunidades e
dos entrevistados.
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gastava dois, três dia pra dirrubá essa madera. E assim, num era num, nem duas não. Era mata que
assim, pro cê entrá nela tinha que pedi licença tudo quanto há que tivesse na sua frente. Era cobra,
era tudo. Tiririca. Ispinho. É o que fosse. Agora ês entrava quatro foice roçano, agora pra podê
bimbunhá esse pau. E por aí ês foi ino, foi lutano, foi lutano. E os brejo, a capoêra, foi assim. E as
casa, era uma, duas, três, quatro. [...] (A-M, 75, C-A)14.

Quando esses grupos de parentes chegaram ali na primeira metade do século XX
encontram um ambiente essencialmente florestal e paludoso, inóspito, ainda que a
apropriação se desse com saberes sobre aquele ecossistema15. Por meio do trabalho
coletivo parental, ainda incipiente em termos numéricos, a transformação do ambiente
para fins de assentamento era realizado basicamente através da intervenção na floresta e
nos cursos d’|gua. A floresta “precisava” dar espaço aos que chegavam. A modificaç~o do
ambiente se intensificava a partir do momento que era preciso abrir espaço para a
produção agrícola.
Aí ês voltaro pra trás e buscaro a mudança, né? Nos animal. Voltaro pra trás, buscaro a mudança e daí
já começaro a abrí, roçá, cortá cada mato. Que no terrero era mato. Mas era pau dessa grussura, no
terrero. No terrero, que já era mata, mata assim, forte! E já começô já abrí, já começô abrí, já fez um
aberto pra pudê panhá água. De panhá água que ês já cumeçô já a tirá assim, a tabôa do reberão.
Porque na hora que batia a foice assim, tremia dois, três metro assim ó. E era água pura, era água
pura. Ês abriu um posso pra pudê ês panhá água. E daí pra cá ês cumeçaro a trabaiá. [...] Começo a
devorá, ês mesmo. Num punha trabaiadô não. É purque não havia trabaiadô aqui, né? [...] Num
cunhecia ninguém. Eles, a família. A família toda, a família. Cumeçô a devorá esse trem, começô roçá,
quemá. Cumeçô prantá feijão, prantá milho, devorá um pedaço do brejo. Que era muito brejo, muito
muita água! E abri aquele trem. Valeta. Agora, rêgo no mei pra a água iscorrê e vim caía dentro do
ribeirão. Caí dentro do riberão grande [...] O riberão grande começo de lá da onde...[...] Começô e
reberão de lá e vei vino, vei vino [...] Que é esse véi que ainda tá aí ainda. Esse véi que ainda tá aí
ainda. Eles é que fizero. E foi abrino, foi abrino, foi abrino, até que chegô no rio. Na hora que chegô
no rio, ês vortaro. E agora, já não abriro o caminho, já começô abri foi de certa artura pra cima pra
podê secá e plantá o arroz (A-M, 75, C-A).

A floresta não só dava a lugar às áreas agrícolas e às áreas de moradia e
armazenamento dos grãos, sementes e cultivares que se abriam, mas também fornecia
basicamente todos os recursos dessa estrutura inicial. À exceção das ferramentas, os
recursos eram da floresta e do chão que a abrigava. A madeira, o barro, a folhagem
manejadas pela força de trabalho coletivo familiar viravam moradias, viravam paiol.

14

Identificam-se as comunidades de acordo com as quatro primeiras letras do alfabeto, A, B, C e D, e os
moradores pela primeira letra do nome, seguido pelas letras H, para homens, e M, para mulheres, assim como
as idades que possuíam no contexto das entrevistas.
15
Os relatos dos moradores remetem a uma ancestralidade cuja a origem é o município do Serro. O município
do Serro, que historicamente abrangeu amplo território, conforma uma zona de transição entre os Biomas
Mata Atlântica e o Cerrado. Em uma das comunidades a origem dos antepassados foi precisada e, assim, foi
possível identificar a localidade de Gororós, que está situada do município de Dom Joaquim, que
anteriormente pertencente ao Serro. Dom Joaquim está em sua totalidade sob o domínio da Mata Atlântica,
tal como o município de Peçanha. Este dado pode ser um indicativo para a explicação do conhecimento das
espécies florestais e suas utilidades.
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Era taquara. [...] A casa de taquara e sapé. [...] Não, ês num cunhecia cimento, num cunhecia tijolo,
só cunhecia areia, e barro, e água e pau. Ques fazia o licerço, e agora cortava cada pau dessa
grussura. Braúna, Canjerana que era os pau que ês fazia de reforço igual [...] Agora ês cortava os pau
assim, canjerana, braúna, canela, e deixo vê qual é o outro...era quatro. E, ês chamava ele de ingá.
Ingá-burro[...] Então ês fazia assim, [...]. Ês fazia o licerço, e agora lavrarva esses pau com o
machado. Lavrarva assim [...] E agora vinha e incachotava assim ó, aqui assim, assim, e agora tirava
os buraco com...chamava trado. A máquina que ês furava era trado. Mas num era de motô, não. De
mão. O sufrimento era assim ó: Ês punha o pau. Ês punha aqui em riba, aqui era o badrame, igual falei
cum cê aqui. Agora ês punha o trado aqui, que era tipo assim, dum formão. Agora ês vinha cum
martelo, ia bateno aqui, ia bateno aqui e tirano e jugano cá. Agora, formado o buraco aqui, formava
outro buraco aqui, formava outro buraco aqui, outro buraco aqui, até formá tudo. E agora formava
aqui num buraco lá também. Agora era pau. Agora colocava o pau lá e vinha e colocava aqui.
Colocava outro aqui, colocava. E agora, na hora de barriá ele fazia assim...Ia no mato, tirava taquara
[...], o cipó, e agora engradava a taquara aqui no pau que já tá aqui. Agora ês vinha, punha a taquara
aqui, ia pono aqui, ia pono aqui. Eu punha mais assim e outro mais embaixo. Mais assim, e mais
embaixo. Porque na hora que jogava o barro, a de baixo segurava, a de cima firmava, né? Até chegá
em cima era de barro [...] Cipó, colocava o pau, depois vinha punha as duas taquara, uma aqui e a
outra mais aqui do outro lado. [...] Essa daqui pra recebe o barro, e essa daqui pra ficá ele, e com o
cipó travava lá. Aqui num travava não. Vinha com o cipó, travava lá. Agora, engradava a casa toda.
Agora, colocava e fazia o piquero de barro, dois, três homi. Fazia o piqueiro de barro e agora dois do
lado de lá e dois do... Os dois do lado de lá, bateno pra cá, e os dois daqui recebeno, né? Os dois de lá
batia assim. E agora os dois de cá batia assim. E recebia. E agora ês ticia. Ia teceno o barro nesse pau.
Até chegá lá em cima era aí. Num conhecia tijolo. Num conhecia o que era [...] (A-M, 75, C-A)

O relato acima, tão detalhado que permite projetar mentalmente a cena narrada,
demonstra não só um domínio desta camponesa sobre o processo de produção das
edificações que abrigou pessoas e mantimentos desde a chegada dos grupos de parentes
até a poucos anos atrás, mas como o conhecimento sobre as características das árvores,
plantas e solo foram fundamentais no processo de adaptação ambiental. O mesmo se vale
para o conhecimento sobre as práticas e técnicas agrícolas e pastoris. Tratando-se de
sociedades essencialmente agrícolas, os saberes tradicionais sobre o solo, a floresta ao
entorno, as sementes, os gêneros e as espécies vegetais e animais, era determinante em
relação à qualidade da adaptação. Os resultados iniciais da transformação de áreas de
florestas e pântanos em áreas de lavouras e cultivos vegetais diversos estão bem
guardados na memória local, expressas pelo seguinte relato:
Isso aqui de primeira ninguém via mato. De canto a canto era arroz. Assim, isso aqui era veldinho. E
quando era pra colhê, o cê olhava assim, fazia até gosto. Não, vinha gente de longe tirá retrato. Tirá
retrato das roça. Tirá retrato dos arrozal. Tirá retrato do minduinzal, tirá retrato dos batatal. Tirá
retrato dos mandiocal, porque cada qual tinha sua lavoura. Aqui, aqui era mandiocal puro, não tinha
outra coisa. Aqui era batatal, de cima em baixo. Num tinha outra coisa. Agora, de outro quarteirão,
não tinha outra coisa. Era mandioca, separado. Era banana, separado. Tinha as lavoura tudo, mas
cada qual... Cafezeiro, separado (A-M, 78 – C-A).

Portanto, tratavam-se de comunidades que se articulavam essencialmente em
torno da produção agrícola e pastoril, na qual se destacavam as lavouras de milho, feijão,
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arroz, mandioca e tubérculos (inhames e batatas) e, em menor escala, a criação de
animais, especialmente de pequeno (aves) e médio (suínos) porte. Além das atividades
agrícolas e pecuárias, os recursos eram adquiridos na floresta, que provia lenha para
combustível, ferramentas, estruturas de construção, remédios e artefatos e utensílios
domésticos.
A organização do processo de trabalho agrícola se baseava nos laços de
parentesco e vizinhança, e variava em suas configurações conforme o trabalho necessário
para a realização de determinada tarefa. A troca de dias era a prática de reciprocidade que
mediava todo o processo de trabalho. Organizada em torno do núcleo familiar, em casos
de substancial exigência de força de trabalho, como era o caso da capina, o sistema de
troca de dias promovia a articulação intracomunitária e intercomunitária formatada pelos
mutirões.
Entre as o início do século XX à década de 1970 a articulação da força de trabalho
se deu via combinações de quatro modalidades de exercício do trabalho: o trabalho
intrafamiliar, que consiste no trabalho realizado por membros de uma família nuclear no
interior de sua unidade familiar; o trabalho familiar parental comunitário, que conforma o
trabalho realizado em conjunto entre famílias nucleares com laços de parentesco em um
determinado domínio familiar; o trabalho familiar intracomunitário, que compreende o
trabalho realizado em conjunto entre famílias nucleares sem laços de parentesco em um
determinado domínio familiar, como os agregados, ou os posseiros ou proprietários que
se situam na franja deste domínio; e o trabalho familiar intercomunitário, que é o trabalho
conjunto realizado entre famílias nucleares de domínios distintos, envolvendo ou não
laços de parentesco.
As combinações destas modalidades variavam de acordo com a atividade do
processo produtivo agrícola e, assim, com o momento do ciclo agrícola. Quanto mais
exigente de força de trabalho em curto período de tempo mais complexa era a articulação
da força de trabalho. Pelos relatos dos antigos moradores, a atividade que mais exigia, em
termos de complexidade dessa articulação, era a capina, dada a penosidade dos esforços
físicos e a limitação temporal relacionada ao tempo do semeio. Da beleza de um mutirão
que chegava a envolver 20 homens adultos, subjaz a superexploração dessa força de
trabalho expressa no trabalho das crianças, das mulheres e não remuneração de grande
parte valor gerado pelo trabalho camponês quando se comercializa ou troca os produtos
excedentes. A alta intensidade do trabalho, da autoexploração relativamente amenizada
pelo trabalho coletivo, marcava as relações de trabalho no território.
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Registrava-se já nesse período a comercialização ou troca da produção excedente,
mas tratava-se de relações de troca muito incipientes e assimétricas. A existência de
comercialização ou troca associado ao fato de “o que havia era só mantimento, e num
havia dinhero” (A-M, 75, C-A), conduz aos aspectos substantivos das relações de troca,
indicando a desvalorização social dos produtos gerados a partir da aplicação intensiva de
trabalho, em contexto de precariedade de condições materiais, que evidencia a
superexploração deste campesinato naquele contexto.
Com baixa monetarização, essas comunidades até a década de 1970 se
reproduziram basicamente através da produção para o autoconsumo, eventual
comercialização de produtos localmente desvalorizados e deslocamentos sazonais. A
fragmentação territorial enquanto consequência do crescimento demográfico e da
concentração da estrutura fundiária elevou a intensificação da exploração dos recursos
naturais existentes, que se refletiu no esgotamento e perda de qualidade dos mesmos.
Também como consequência da fragmentação territorial tem-se a intensificação do
deslocamento populacional para fins laborais, seja definitivo ou sazonal.
Neste contexto, enquanto atividade que imprime certo grau de monetarização do
território, a produção de carvão vegetal para a cadeia mercantil da siderurgia toma vulto e
se intensifica ainda mais a exploração da floresta. Já com maior grau de monetarização
nas comunidades, no princípio da década de 1970 se iniciou o movimento de introdução
das monoculturas de eucalipto, primeiramente sob o controle da Florestas Rio Doce – S.A,
e a partir da década de 1980 através da Celulose Nipo Brasileira – CENIBRA. Suprimindo
vegetação nativa para implantação de espécies arbóreas exóticas sob a forma de
monoculturas, a partir de 1985 as comunidades locais são de fato incorporadas ao
processo produtivo da indústria de celulose quando parte do campesinato local aderi o
Programa Fomento Florestal.
Esse movimento circunscrito pelo desmatamento massivo de cobertura florestal
implicou em transformações ambientais agudas, especialmente no que tange à qualidade
e disponibilidade dos recursos naturais existentes, o que exigiu reconfigurações nas
relações de produção e de trabalho. Diante das mudanças agroambientais associadas ao
crescimento demográfico, concentração fundiária, especialização produtiva e os efeitos
perversos da transformação aguda no ambiente, no início do século XXI a estratégia de
reprodução do campesinato na zona fria do município de Peçanha fundamenta-se na
articulação de processos econômicos com a venda da força de trabalho.
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Enquanto processo econômico16 hegemônico tem-se o fomento florestal e as
atividades a ele associadas, a exemplo da produção de carvão vegetal. Combinados e
subordinados a ele tem-se o processo econômico agropastoril, limitado às pequenas áreas
e essencialmente voltado para o autoconsumo. Sob regime de policultura, o campesinato
local mantém cultivares remetidos ao contexto de chegada dos antepassados à região.
Adaptados ao território, em suas dimensões físicas e socioculturais, esses cultivares
crioulas de milho, feijão, arroz, batata, inhame entre outras, preserva uma autonomia
relativa frente ao mercado alimentício e de insumos agrícolas.
Também mais ou menos articulados com esses processos econômicos observa-se
a venda de força de trabalho de parte dos membros dos núcleos familiares por meio do
deslocamento definitivo, isto é, mudança para a sede do município ou outros centros
urbanos, sazonais, quando os trabalhadores, especialmente os mais jovens, são
empregados por firmas da construção civil pelo país, e através do emprego de membros
fixos em atividades acessórias, como as relacionadas à área de educação.
Com rupturas, continuidades e emergências, atualmente a articulação da força de
trabalho do campesinato no território da zona fria se dá via a combinação das seguintes
modalidades de exercício do trabalho: trabalho intrafamiliar, o qual se entende como a
combinação da força de trabalho no interior da família nuclear, que acaba por se traduzir
numa força de trabalho familiar. Esta força de trabalho familiar responde pela maior parte
do trabalho aplicado nas unidades familiares. Sendo permanente e cotidiana, responde
por grande parte do processo de produção agrícola e pecuário, como as atividades
relacionadas às lavouras temporárias, às lavouras permanentes, à produção de hortaliças
e à criação de animais de pequeno e grande porte, bem como pelas atividades ligadas à
comercialização de produtos e compra de insumos, manutenção da unidade familiar e
preparo de alimentação. A esta força de trabalho intrafamiliar, em determinados casos e
situações, sobretudo nas quais se faz necessário um incremento na força de trabalho
cotidiana, em algumas atividades exigentes de maior esforço físico em um pequeno
espaço de tempo, como em certas fases dos processos de produções agrícola, de carvão
vegetal e de madeira para celulose, associa-se a força de trabalho externa, que pode ser
de parentes e vizinhos, ou de trabalhadores rurais das proximidades; o trabalho semiinterfamiliar comunitário é aqui entendido como a combinação de parte da força de
16

Utiliza-se aqui da noção de processo econômico no sentido atribuído por Karl Polanyi (2012), que analisa a
economia em seu sentido substantivo. Se econômico é concebido como o processo de satisfazer as
necessidades materiais, a economia é, portanto, um processo instituído de interações voltadas à satisfação
das necessidades materiais.
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trabalho de uma unidade familiar, - isto é, determinadas forças de trabalho no interior de
uma família nuclear - com a totalidade ou parte da força de trabalho de outra familiar
nuclear, com relações de parentesco ou não, no interior de uma determinada
comunidade. Esta combinação se desenvolve com menor frequência e abrangência que a
modalidade passada. Acontece durante todo o ano, quando se precisa de uma força de
trabalho externa, por exemplo, para serviços relacionados à manutenção da unidade
familiar, mas, especialmente, em determinados períodos do ano, onde se exige um
acréscimo à força de trabalho doméstica, como em períodos de safra e de plantio e
colheita das plantações de eucalipto. Esta força de trabalho ‘extra’ pode ser acionada a
partir do pagamento de diária ou da troca de dias; o trabalho semi-intercomunitário é
compreendido como a combinação entre a força de trabalho familiar de determinada
unidade familiar de dada comunidade com a de outras comunidades ou povoados, mais
ou menos próximos, sendo ou não familiar, com relação ou não de parentesco. Esta
combinação se desenvolve basicamente em períodos que necessitam de substancial
complementariedade na força de trabalho familiar, em atividades que estão, sobretudo,
relacionadas com o processo produtivo de carvão e de madeira para a produção de
celulose. Essa força de trabalho ‘extra’, como na modalidade anterior, pode se d| sob
pagamentos de diárias ou troca de dias.
Como se pode perceber pela articulação da força de trabalho, na atualidade,
diferentemente do período anterior à década de 1970, configuram-se relações de trabalho
que vão muito além do território, pois estão associadas a cadeias produtivas globais,
como a de papel e celulose e a da siderurgia. Também diferentemente do citado período
anterior, a superexploração do campesinato tornou-se mais evidente, especialmente
devido à especialização produtiva, mas também pela concentração da terra.
No contexto do Fomento Florestal, a superexploração do campesinato se
evidencia na subtração do valor por ele gerado na produção da madeira em tora sob
condições de monopólio, que consiste no valor do seu trabalho e da renda da terra - que
pode ser pensada também como renda da natureza 17. Os relatos dos camponeses
“fomentados” explicitam que de todo o processo de produç~o somente os valores
despendidos com o corte e transporte são contabilizados e, assim, considerados como
custos de produção. As demais atividades do processo produtivo, tais como limpeza,
plantio e manutenção não são incorporadas à contabilidade, pois são realizadas
essencialmente pela força de trabalho familiar e eventualmente por meio da troca de dias.
17

Ver Moreira, R. J. (1995).
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A realização dessas atividades requer a intensificação da autoexploração que se traduz na
extensão da jornada de trabalho. Como o campesinato local não opera com a lógica de
valoração de sua força de trabalho e da renda da terra, a expropriação de parte do
trabalho necessário para a sua reprodução não é objetivamente percebida, o que não
implica em sua ausência.
No entanto, apesar da relação de superexploração apontada, o campesinato vê e
percebe uma serie de vantagens na adesão ao fomento florestal, senão não iria incorporálo à sua estratégia, mesmo que contraditória, de reprodução social e biológica. E, para
além da superexploração, a análise do trabalho do campesinato da zona fria de Peçanha
na atualidade revela os conhecimentos e saberes que estão associados às práticas
tradicionais de apropriação dos recursos naturais, nas relações de trabalho vicinais e na
manutenção da diversidade biológica dos cultivares, que são expressões da natureza das
articulações dos processos produtivos no interior do território.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho, a articulação entre a economia política marxista e a antropologia
ecológica, em sua abordagem processual, possibilitou empreender a análise da relação
sociedade-natureza historicamente produzida e reproduzida no território da zona fria do
município de Peçanha desde suas dimensões locais e globais.
Tendo o trabalho do campesinato como categoria estruturante na compreensão
da relação sociedade-natureza, caracterizou-se o campesinato da periferia do sistema
mundial por sua sujeição aos mecanismos de acumulação primitiva e a superexploração da
força de trabalho. Por outro lado, este campesinato foi caracterizado por sua geração e
reprodução de saberes adaptativos pautados na íntima relação com a natureza, refletida
nas práticas e técnicas de utilização e apropriação dos recursos naturais.
O campesinato da zona fria de Peçanha, negro e mestiço, construiu
historicamente um território de resistência que representava a utopia camponesa,
expressa na autonomia no usufruto da terra e na constituição de um lugar de constituição
e sucessão familiar. O processo de chegada e assentamento dos grupos familiares se
constituiu como uma expressão da adaptabilidade humana. O conhecimento do
ambiente, dos recursos naturais existentes, ou parte deles, e de técnicas de construções,
cultivos e pastoreio permitiu, em termos culturais e comportamentais, a adaptação ao e
do ambiente, qualitativamente expressa no substancial crescimento da população. Este
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crescimento, associado à concentração da estrutura fundiária, que em grande parte fora
resultado da especialização produtiva imposta sobre o município e região, a qual é
atribuída à devastação florestal e instalação de monoculturas de eucalipto, provocaram
transformações agudas no ambiente, perversas do ponto de vista da reprodução social,
ainda mais quando se pensa a médio e longo prazo. No entanto, mesmo que de forma
contraditória, esses camponeses construíram articulações entre processos produtivos que
permitem no presente a reprodução social naquele ambiente preservando algum grau de
autonomia frente às cadeias produtivas de papel e celulose e da siderurgia, assim como
do mercado alimentício e de insumos agrícolas.
Em suma, este ainda superficial estudo permitiu concluir que a relação
estabelecida com o ambiente, isto é, a relação sociedade-natureza observada na zona fria
do município de Peçanha pode ser acessada a partir do trabalho do campesinato que,
enquanto expressão do global, é caracterizado pela superexploração, e, como expressão
do local, é produtor e reprodutor de saberes e práticas adaptativas que ora negam e ora
afirmam a sua participação no processo de acumulação capitalista.
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A POLÍTICA INTERNACIONAL MULTILATERAL E A EMERGÊNCIA
DE UM DIREITO HUMANO DE ACESSO À ÁGUA POTÁVEL
Rafaela Medeiros Rosa1

RESUMO
O presente artigo trata de investigar o percurso traçado pelo direito humano de acesso à
agua potável até seu reconhecimento em 2010 pela resolução 64/292 pela Assembleia
Geral da Organização das Nações Unidas. São igualmente levantados questionamentos
sobre a premência deste direito para diferentes grupos de países. Por fim, as questões
anteriores são relacionadas as classificações de direitos humanos em gerações e em
dimensões. Embora reconheça a influência de estudos acadêmicos e de outras
organizações internacionais não governamentais na matéria em análise, estudo se
restringe ao processo institucional mencionado e aos aspectos nele envolvidos.

1
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INTRODUÇÃO
Embora ainda não haja consenso sobre o surgimento da água na Terra, sabe-se
que desde a formação dos oceanos primitivos terrestres a mesma está intrinsecamente
ligada ao desenvolvimento das mais diversas formas de vida. Dentre os seres vivos
habitantes do planeta, o ser humano é um daqueles cuja existência depende
fundamentalmente de condições particulares de estado, composição e qualidade de água
para a execução de suas funções biológicas. Esta relação perpassa desde a composição do
corpo humano até o cultivo dos alimentos que lhes fornecem os nutrientes necessários à
sua sobrevivência, passando pela ingestão direta, bem como pelos seus processos de
higiene.
Ao longo da historia dos agrupamentos humanos, esta imposição biológica se
verteu em precondição para seus estabelecimentos e desenvolvimentos. Na região do
Oriente Médio conhecida como Crescente Fértil, a presença dos rios Tigres, Eufrates e Nilo
possibilitaram a prosperidade das primeiras populações humanas ao domesticarem uma
grande variedade de animais e cultivarem cereais. Com a regulação das atividades
humanas aos ciclos anuais dos rios, estas populações desenvolveram sociedades com
padrões numéricos e de escrita, governos e defesa. O uso destes rios como meio de
transporte deu possibilitou a comunicação entre bolsões de aglomerações humanas
anteriormente isoladas, dando início às relações comerciais mundiais.
O desenvolvimento de centros urbanos, em grande parte dos casos, obedeceu a
mesma premissa de proximidade de corpos de água. Para Sant’Anna (2007, p. 27) cidade
de S~o Paulo é exemplo disto, uma vez que tem “sua história ‘guiada por eixos fluviais’”.
A autora demonstra como a geografia da região onde se estabeleceu a cidade, repleta de
rios e riachos, contribuiu para o desenvolvimento técnico, social e político da região. Isto
porque a travessia destes mananciais para acessar as diferentes porções de terra da
região (principalmente por comerciantes) impeliu a criação de técnicas construção de
pontes. Da mesma forma, o acesso a estas águas necessitou ser regulado pelo poder
político para que não se concentrassem nas mãos de proprietários de terras.
Como mostram Heller e Padua (2006), a relação do ser humano com a água nos
centros urbanos levou ao desenvolvimento de técnicas de captação, transporte,
tratamento e distribuição da mesma para atender ao crescimento populacional nestas
áreas. Segundo os autores, para alguns povos, a água também sustenta um valor social
subjetivo, dando origem a tradições e crenças coletivas. Quando se referem à Civilização
Inca, os autores destacam as complexas redes de drenagem esgotamento sanitário e de
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drenagem pluvial, mas, principalmente a simbologia envolvida no uso da água para
purificar residências e lugares púbicos para recepcionar a estação das chuvas. A
“Cerimônia da Saúde” tinha o objetivo de purificar os Incas para que pudessem se
apresentar perante seus deuses, ao mesmo tempo em que, indiretamente, cumpria o
papel de proteger-lhes a saúde (HELLER e PADUA, 2006).
Como visto, o ser humano depende fundamentalmente de água em dois níveis:
individual e coletivo, no atendimento às suas necessidades nutritivas, fisiológicas e
religiosas e na execução de suas atividades econômicas, políticas e sociais. Segundo o
Relatório do Desenvolvimento Humano de 2006, A água para lá da escassez: poder,
pobreza e a crise mundial da água, as privações e falhas no fornecimento de água potável a
diversas parcelas da população mundial são o cerne de uma crise que ameaça
irremissivelmente tais aspectos da vida humana. O documento aponta a inadequação de
corpos de águas para o consumo humano e a dificuldade de acesso aos mesmos como os
principais causadores de mortes infantis e de aprofundamento de desigualdades de
gênero, emprego e educação. Como reflexo destes fatos, figura o comprometimento da
dignidade e do desenvolvimento dos indivíduos e países envolvidos.
Com base nisto, configuram-se as premissas para o reconhecimento da água
potável como direito humano um conjunto de formulações teóricas e jurídicas que
relacionam o direito de acesso à água potável ao conjunto de Direitos Humanos
internacionalmente reconhecidos. Dentre eles se destacam o Plano de Ação da
Conferência da Água de 1977 das Nações Unidas, que introduz o pensamento nos mesmos
termos que os demais direitos humanos consagrados até então. A Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres de 1979, que
relaciona a falta de acesso à água e ao saneamento à depreciação e à repressão feminina.
A Convenção sobre Direitos da Criança de 1989, que elenca entre as responsabilidades dos
Estados o combate à desnutrição e a promoção de serviços de saúde, assim como a
difusão da educação sobre cuidados sanitários através de, entre outros, a provisão de
água potável e serviços de saneamento.
O presente artigo situa sua exposição da emergência do Direito Humano de
acesso à Água Potável nos marcos da Resolução 64/292 da Assembleia Geral das Nações
Unidas. Portanto, apresenta nesta primeira sessão uma introdução à temática, com
recurso à história e conhecimentos consolidados nas ciências naturais. Na segunda, se
tem uma revisão do reconhecimento do referido direito. Na terceira, se tem os diferentes
posicionamentos adotados pelos Estados durante o processo de reconhecimento. Na
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quarta sessão são apresentadas reflexões sobre os fundamentos dos direitos do ser
humano, suas classificações em gerações e em dimensões. Uma ultima sessão cumpre
incumbência de considerar as visões apresentadas anteriormente e relacioná-las em
algumas considerações finais.

A DECLARAÇÃO DO DIREITO HUMANO DE ACESSO A ÁGUA POTÁVEL
Em 28 de julho de 2010 a Assembleia Geral da Organização das Nações
Unidas(ONU) adotou a Resolução 64/292 (A/RES/64/292) relativa ao Direito Humano a
Água e Saneamento2, posteriormente reconhecido pelo Conselho de Direitos Humanos da
mesma no mês de setembro do mesmo ano3. Seu texto faz referência à adoção da
Resolução 54/175 de dezembro de 1999, concernente ao Direito ao Desenvolvimento,
assim como ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 19664.
Reportou-se igualmente, entre outros, ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e
Políticos de 20035, à Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial de 19666, à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Contra as Mulheres de 19797, à Convenção sobre os Direitos da Criança de 19898
e à Declaração Universal de Direitos Humanos de 19489.
A convenção foi celebrada num contexto institucional de mobilização de seus
membros em torno da consecução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e
de vinculação dos mesmos à gestão sustentável de recursos hídricos do planeta. Desde
2000 a organização já empenhava esforços neste sentido com a adoção da Resolução
55/196, em 20 de dezembro, pela qual se elegeu 2003 o Ano Internacional da Água Doce.
Em conformidade com isto, foi criado no ano de 2003 o mecanismo ONU-Água, cujo
objetivo de atuar na coordenação das ações das diferentes agências do Sistema ONU no

2

United Nations, Resolution adopted by the General Assembly, Sixty-fourth session, The human right to water
and sanitation (A/RES/64/29).
3
United Nations, Fifteenth session, Report of the Human Rights Council , (13 September-1 October 2010)
(A/65/53/Add.1).
4
United Nations, Resolution adopted by the General Assembly, Twenty-first session, International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights, International Covenant on Civil and Political Rights and Optional
Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (A/RES/21/2200).
5
United Nations, Comission on Human Rights, Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 2 (E/2003/22).
6
United Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464.
7
Ibid., vol. 1249, No. 20378.
8
Ibid., vol. 1577, No. 27531.
9
United Nations, Resolution adopted by the General Assembly, Third session, Universal Declaration of Human
Rights (A/RES/3/217 A).
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sentido de atingir as metas relacionadas à água dos ODM. As iniciativas foram reforçadas
pela definição da década entre 2005 e 2015 a Década Internacional de Aç~o, “Água para a
Vida”, tendo seu início em 22 de março de 2005, que foi estabelecido simultaneamente
como o Dia Mundial da Água.
O texto da Resolução 64/292 manifestava profunda apreensão com os números
apurados em estudos prévios sobre o acesso à água potável e a serviços sanitários.
(...) (A)proximadamente 884 milhões de pessoas carecem de acesso a água potável e
(que) mais de 2.6 milhões não têm acesso a saneamento básico, e (...) aproximadamente
1.5 bilhões de crianças com menos de 5 anos morre e 443 milhões de dias letivos são
perdidos por ano como consequência de doenças relacionados a água e saneamento(...)
(A/RES/64/292)10.

Em 2006 o Relatório de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações
Unidas Para o Desenvolvimento (PNUD), A água para lá da escassez: poder, pobreza e a
crise mundial da água, apresentou dados que corroboravam esta preocupação. O Relatório
mostra como a crise hídrica instalada afetava singularmente as camadas mais pobres das
populações e diretamente o desenvolvimento das nações.
A água está presente em todos os aspectos do desenvolvimento humano. Quando as
pessoas vêem negado o seu acesso à água potável no lar ou quando não têm acesso à
água enquanto recurso produtivo, as suas escolhas e liberdades são limitadas pela
doença, pobreza e vulnerabilidade. A água dá vida a tudo, incluindo o desenvolvimento
humano e a liberdade humana. (PNUD, 2006, p.10)

Estabelecia também uma relação entre a concentração de renda e de meios de
produção, em especial na agricultura e a má distribuição de água e saneamento básico.

Algo de semelhante se verifica na questão da água enquanto meio de subsistência. Em
todo o mundo a agricultura e a indústria estão a ajustar-se a constrangimentos
hidrológicos cada vez mais rigorosos (...). Em regiões da Índia que sofrem de pressão
sobre os recursos hídricos, as bombas de irrigação extraem água de aquíferos 24 horas
por dia para os agricultores abastados, ao passo que os pequenos agricultores vizinhos
dependem dos caprichos da chuva.(PNUD, 2006, p.10).

Chamava especial atenção para a origem da escassez, uma vez que assumia que o
montante global de recursos hídricos soma mais que o suficiente para satisfazer todas as
necessidades humanas
(...) mas a escassez foi induzida por fracassos das políticas. No que respeita à gestão da
água, o mundo tem-se entregue a uma actividade que mais se assemelha a uma «orgia»
de despesa irresponsável e insustentá-vel, financiada pelo crédito. Muito simplesmente,

10

“(…)approximately 884 million people lack access to safe drinking water and that more than 2.6 billion do
not have access to basic sanitation, and alarmed that approximately 1.5 million children under 5 years of age
die and 443 million school days are lost each year as a result of water- and sanitation-related
diseases(…)”(A/RES/64/292).

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

194

os países têm usado muito mais água do que dispõem, tal como definido pela taxa de
renovação. (PNUD, 2006, p. 26).

Assim, o Relatório trazia sugestões de caminhos a serem percorridos para que se
pudesse superar tais obstáculos de desenvolvimento econômico e humano. Estas as
recomendações se concentravam em diferentes níveis de ação dos estados
individualmente e por meio de cooperação, com base em direitos humanos anteriormente
consagrados. Propunha, então, que o quadro da crise hídrica fosse repensado, com fins
em eliminar a pobreza, a vulnerabilidade e a insegurança das populações mais afetadas.
Embora no Relatório de Desenvolvimento Humano de 2006 o direito à água potável e ao
saneamento já tenha sido tratado como direito humano fundamental, havia ainda a
necessidade de estabelecer esta ligação.
Em vista disso, o documento se assenta igualmente sobrea a Resolução 7/22 de
março de 200811 do Conselho de Direitos Humanos da ONU, assim como à 12/8 de outubro
de 200912. Ambas reconheciam a necessidade de realização de estudos mais profundos
quanto à relação entre alguns compromissos de direitos humanos e o acesso a água
potável e saneamento, por isso definia o período de três anos para que fossem
conduzidos estudos especializados a este respeito. Seu objetivo era promover o diálogo
entre governos, agencias da ONU e sociedades e fazer-lhes recomendações que
contribuíssem para a realização dos Objetivos do Milênio. Reiteradamente fundando-se
sobre o reconhecimento do direito de acesso equitativo a água potável e ao saneamento
como componente integral dos direitos humanos e na assertiva da responsabilidade dos
Estados de promover e proteger todos os direitos humanos indistintamente.

O DISSENSO INTERNACIONAL QUANTO AO DIREITO HUMANO DE ACESSO
A ÁGUA POTÁVEL
Os Estados-membros da Organização das Nações Unidas foram chamados
novamente à sua obrigação com a declaração da ONU-Água de 22 de março de 2010, em
comemoração ao Dia Mundial da Água. A mesma expressava resultados de grande parte
dos estudos realizados até então (Resoluções 7/22 e 12/8), abertamente atribuindo à
vontade política a possibilidade de se proteger a qualidade dos recursos hídricos
11

United Nations, Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, 7/22. Human rights and access
to safe drinking water and sanitation , Supplement No. 53 (A/63/53), chap. II.
12
United Nations, General Assembly, Human Rights Council, Twelfth session, Report of the Human Rights
Council on its twelfth session (A/HRC/12/50).
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mundiais, promover de maneira irrestrita o acesso aos mesmos e ao saneamento básico
(UN-WATER, 2010). No mesmo ano, as inquestionáveis evidências de que se tratava da
apreciação de um direito fundamental ao progresso humano, a Resolução 64/292, pela
qual se expande o escopo dos Direitos Humanos com o Direito Humano à Água potável e
ao Saneamento, foi adotada por 122 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 41
abstenções (além da ausência de delegados de 29 países).
Embora o número de votos favoráveis durante se vultuoso, chama atenção o
número e a natureza das abstenções. Dentre os países que prescindiram a votação
encontram-se Estados Unidos, Canadá, Suécia e Reino Unido, todos inseridos no grupo de
países desenvolvidos, com Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) altos no ano de
2010 (PNUD, 2010). Ao mesmo tempo em que se nota que grande parte dos países deste
grupo, assim como aquele dos ausentes à votação são subdesenvolvidos, como Quênia,
Etiópia, Serra Leoa e Moçambique, com IDH tradicionalmente baixo. Mesmo que estes
dois grupos de países vivenciem realidades econômicas e sociais opostas, tomaram
posições semelhantes na decisão quanto ao reconhecimento da água potável como e
direito humano fundamental.
Segundo o Delegado dos Estados Unidos na sessão 13 , seu país estava
profundamente comprometido com encontrar soluções para os desafios da água no
mundo, apoiava o objetivo de promover o acesso universal à agua potável e reconhecia
que a realização de alguns direitos humanos se relacionavam com esta meta. No entanto,
o país considerava uma votação naquele momento uma imposição àqueles países que não
tiveram tempo suficiente para considerar as implicações do texto a ser ali aprovado,
fazendo menção a alterações feitas no mesmo pouco antes de ser posto em votação. Já o
delegado da Turquia, que igualmente se absteve, declarou que seu voto se devia à sua
convicção de que, se o processo de afirmação de um Direito Humano de Acesso à Água
potável e ao Saneamento havia sido iniciado em 2008 e ratificado em 2009 pelo Conselho
de Direitos Humanos da Casa (Resoluções 7/22 e 12/8 anteriormente mencionadas) e
estava em andamento com estudos sendo realizados, o mesmo deveria ser respeitado,
para fins de observação de suas deliberações futuras.
O Delegado da Etiópia, por sua vez, declarou que sua abstenção se devia, não ao
fato de seu país considerar o direito à água potável uma ideia nobre, tão pouco um direito
natural. Se devia, ao fato de não ter sido acatada a sua sugestão de incluir no texto da
13
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Resolução 64/292 um parágrafo, retirado da Declaração do Rio de 199214, que reafirmasse
a soberania dos Estados sobre a exploração de seus recursos hídricos, em conformidade
com suas respectivas políticas ambientais e de desenvolvimento, lhes atribuindo
responsabilidade pelo controle das atividades e danos praticados sob sua jurisdição. Já o
Delegado da Guiné Equatorial, considerado país de desenvolvimento humano médio
àquele ano, mas com sérios problemas de distribuição de água, discordou do seu colega
etíope. Sob sua perspectiva, os Estados tinham plena consciências das questões relativas
à soberania ali postas. Completou sua fala com uma exposição sobre como em seu país
esta noção havia levado o Estado a tomar para si a responsabilidade de fornecer água à
população através de um vasto programa nacional.
Para Carlos Bernal (2010), que analisa as relações jurídicas ambientais
internacionais, a análise desta divergência deve ser feita a partir de uma perspectiva do
Sul Global. Assim, Sharmila L. Murthy (2013. Apud. BERNAL, 2015), a principal razão pela
qual os países desenvolvidos se abstiveram durante a votação reside nos debates políticos
a respeito da privatização dos serviços hídricos. Embora afirme que não há nexo
conceitual entre a privatização dos mesmos e o reconhecimento do direito à água,
Jennifer Davis (2005. Apud. BERNAL, 2015) aponta a origem daquele posicionamento nos
esforços empreendidos por movimentos sociais em países do Sul para que o
reconhecimento do direito em questão refletisse na conservação da água como bem
público, acessível a qualquer indivíduo.

O FUNDAMENTO DO DIREITO HUMANO DE ACESSO A ÁGUA POTÁVEL
Norberto Bobbio (2004) sustenta que, quando se tratando de direitos humanos
atualmente, a matéria da proteção dos mesmos se sobrepõe à da fundamentação dos
mesmos, sendo este um problema filosófico e aquele político. Para o autor, a busca por
fundamentos absolutos dos direitos do homem, comum entre pensadores jusnaturalistas,
baseada numa suposta natureza do homem, é infundada. Isto porque, primeiramente,
“direitos do homem é uma express~o muito vaga” (BOBBIO, 2004, p.17), suas definições,
além de tautológicas, não fazem alusão ao seu conteúdo, ou o fazem em termos passíveis
de interpretações diversas. Desta forma, quando se obtém um consenso quanto a isto, o
mesmo se funda em assertivas generalistas que não eliminam as divergências, apenas as
14

United Nations, General Assembly, Report of The United Nations Conference on Environment and
Development, Rio Declaration on Environment and Development, 1992 (A/CONF.151/26 (Vol. I).
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encobrem, de maneira que elas ressurgem no estágio de transição do reconhecimento
para a efetivação dos direitos.
Em segundo lugar, Bobbio afirma que a fundamentalidade dos direitos humanos
está submetida à relatividade temporal, geográfica e cultural causadas pela evolução
histórica e distribuição espacial das sociedades. Segundo o autor, o elenco destes direitos
está a ser modificado constantemente pelas alterações nas relações entre carecimentos e
interesses, classes de poder, transformações técnicas e dos meios para a consecução dos
mesmos. Da mesma forma, a heterogeneidade e a incompatibilidade entre algumas
pretensões dos direitos do homem fazem com que os fundamentos que sustentam alguns
deles não sirvam da mesma maneira a outros. Para Bobbio, por vezes, a atribuição de
determinados direitos a uma categoria de pessoas implica o cerceamento de outros
direitos a outros grupos. Quanto a isto, o autor afirma que há duas categorias de direitos
fundamentais os que não são suspensos por motivo algum, nem negados a nenhum
indivíduo; e os que são sujeitos a restrições, e incorrem na impossibilidade de serem
fundamentados sem questionamentos.
Esta divergência entre os direitos humanos fundamentais apontada por Bobbio
fica mais evidente quando considerada expansão dos mesmos desde os direitos
individuais tradicionais (direitos de liberdade) até os direitos sociais (direitos de poder). O
autor afirma que
Os primeiros exigem da parte dos outros (incluídos aqui os órgãos públicos) obrigações
puramente negativas, que implicam a abstenção de determinados comportamentos; os
segundos só podem ser realizados se for imposto a outros (incluídos aqui os órgãos
públicos) um certo número de obrigações positivas. São antinômicos no sentido de que o
desenvolvimento deles não pode proceder paralelamente: a realização integral de uns
impede a realização integral dos outros. Quanto mais aumentam os poderes dos
indivíduos, tanto mais diminuem as liberdades dos mesmos indivíduos. (BOBBIO, 2004, p.
21).

Assim, o compartilhamento de fundamentos por estas duas categorias de direito é
patentemente irrealizável. O ponto identificado por Norberto Bobbio pode ser ilustrado
com base nos argumentos trazidos por Bernal apresentados anteriormente: a partir do
momento em que se atribui a todos os seres humanos o direito de acesso à agua potável
se impõe limite à liberdade das instituições políticas de deliberar sobre os mesmos, da
mesma forma que os grupos de indivíduos de alguma forma beneficiados pelas liberdades
anteriores têm seus proveitos restringidos.
A tradicional classificação dos Direitos Humanos os distingue por gerações, com
base na ordem cronológica de reconhecimento internacional dos mesmos. Embora haja
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algum dissenso quanto ao conteúdo de cada categoria, ou geração, sob esta ordenação.
Quanto aos direitos indicados anteriormente por Bobbio, com base nos seus efeitos,
pode-se considerar um entendimento do que o autor chamou de direitos de liberdade,
como inseridos na primeira geração. Isto porque são os primeiros a figurarem nas
constituições, garantem liberdades individuais básicas, estão historicamente ligadas ao
início do Estado Liberal, ou período inicial do constitucionalismo ocidental (BONAVIDES,
2000; REIS, 2006; VENTURA, 2013). Os direitos inseridos nesta categoria são comumente
chamados de Direitos de Propriedade Privada (BESTER, 1999, apud. REIS, 2006), uma vez
que, envoltos nos princípios liberais contrários ao absolutismo do Estado (CULLETON,
2009), estabeleciam uma fronteira entre a esfera de ação pública e a privada, afirmando a
“superioridade do indivíduo sobre o grupo e sobre o Estado” (DIÓGENES JR, 2012).
Quando se tratando dos referidos direitos de liberdade é na terceira geração em
que estes são frequentemente inseridos. Para fins de compreensão destes, é necessário
ter em mente a sequência à qual eles seguem. No período que sucedeu à Segunda Guerra
Mundial o reconhecimento e a proteção dos Direitos Humanos foram fortemente
impulsionados pelo dos conjunto de países sob a cobertura da organização das Nações
Unidas. Da mesma forma, as ideias que os favoreciam ganharam forte projeção, em
especial a classificação apresentada por Karel Vasak15, que associava as gerações de
direitos humanos aos termos do lema consagrado pela Revolução Francesa, liberdade,
igualdade e fraternidade. Como já visto, a primeira geração se refere aos direitos de
liberdade, sendo a terceira dos direitos de fraternidade. No entanto, entre eles houve uma
segunda geração, a dos direitos de igualdade, pelo advento da Revolução Industrial do
século XVIII, direitos econômicos sociais e culturais postulados pelo proletariado,
traduzidos posteriormente em melhorias materiais em suas vidas a partir de
implementações constitucionais e modificações no papel do Estado (CULLETON, 2009;
DIÓGENES JR, 2012; RAMOS, 2015).
Assim, os chamados direitos de fraternidade ou solidariedade, a terceira geração,
se referem a direitos surgidos constatação da relação intrínseca do ser humano ao meio
ambiente e de forma sistêmica entre comunidades (RAMOS, 2015; VENTURA; 2013).
Portanto, têm sua titularidade difusa, não se referindo a nenhum indivíduo, grupo ou
nação específica, mas ao conjunto de todos estes. Eles surgem ao final da segunda Guerra
Mundial e objetivam resguardar a espécie humana, a sua autodeterminação e
desenvolvimento, o seu patrimônio comum, a paz e o meio ambiente equilibrado
15

VASAK, Karel. The international dimension of human rights. Paris: Unesco, 1982.
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(CULLETON, 2009). Por sua correspondência biológica e pela cronologia de sua
convocação, o Direito Humano de Acesso à Água potável é constantemente relacionado
aos direitos ambientais da terceira geração. À altura das constatações científicas dos
efeitos danosos das atividades humanas sobre o meio ambiente, foi especialmente
percebida a finitude dos recursos hídricos disponíveis para pais atividades.
Há ainda uma classificação dos Direitos Humanos que contesta aquela das
gerações, com base na sequência histórica de carecimento, exigência e reconhecimento.
A impugnação se baseia mais em questões de terminologia que de classificação, e sugere
que ao invés de serem tratado por dimensões, o conjuntos destes direitos deve ser
considerado em dimensões. As principais ponderações levantadas nesta linha é a de que a
expressão gerações carrega a ideia obsolescência e de substituição das primeiras pelas
seguintes, de posteridade ou estagnação das mesmas no período histórico em que
surgem, de fragmentação destes direitos que são indivisíveis por condição de ser (RAMOS,
2015). Uma quarta e importante objeção, especialmente para a presente exposição, se
refere à interpretação dos Direitos Humanos frente à expansão dos mesmos e
incorporação de diferentes aspectos jurídicos, políticos, econômicos e sociais em sua
proteção.
Com a percepção da impossibilidade de dividir os Direitos Humanos em categorias
incomunicáveis surgem complicações de classificação.
Como classificar o direito à vida? Em tese, seria um direito tradicionalmente inserido na
primeira geração de Vasak, mas hoje há vários precedentes internacionais e nacionais que
exigem que o Estado realize diversas prestações positivas para assegurar uma vida digna,
como, por exemplo, saúde, moradia, educação etc., o que o colocaria na segunda geração.
(RAMOS, 2015, p.58) (grifo do autor).

Segundo Cançado Trindade (1997, apud. DIOGENES JR, 2012), pela integração dos
Direitos Humanos e o desaparecimento das razões histórico-ideológicas que deram
origem à sua compartimentação, a classificação dos mesmos em dimensões é a mais
adequada. No entanto, mesmo superando alguns dos questionamentos, a classificação
em dimensões é ainda passível de crítica no que tange à indivisibilidade destes direitos,
devendo ser meramente um parâmetro de estudos (RAMOS, 2015).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como visto, o reconhecimento do direito humano de acesso à água potável foi
consagrado no âmbito da Organização das Nações Unidas pela adoção da Resolução
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64/292, referente ao Direito Humano a Água e Saneamento, em 2010. O processo que
levou os países até este ponto envolve desde a relação primária biológica dos mesmos
com a água, passando pela importância da mesma para sobrevivência de populações e a
construção das sociedades, até a constatação dos danos que lhe são causados como
resultados de suas atividades, nomeadamente pelos padrões de produção e descarte das
civilizações modernas. Assim, desde a década de 1970, quando houve a tomada de
consciência ecológica nos países ocidentais, documentos das agências da ONU trazem
expressa preocupação com as condições de disponibilidade, qualidade e acesso aos
recursos hídricos.
Para os Estados, além da responsabilidade de proteger a pessoa humana e
garantir-lhe meios para o seu desenvolvimento, figura a necessidade de considerar estes
aspectos dos recursos hídricos no planejamento do seu progresso. Vale mencionar aqui as
formulações de Amartya Sen sobre a liberdade e o desenvolvimento humano, nas quais
considera a garantia de liberdades, como oportunidades sociais de acesso a educação e
saúde, os meios instrumentais para se atingir o desenvolvimento. Em Liberdade como
Desenvolvimento (2010), o autor afirma que
Existem boas razões para que se veja a pobreza como uma privação de capacidades
básicas, não apenas como baixa renda. A privação de capacidades elementares pode
refletir-se em morte prematura, subnutrição significativa (especialmente de crianças),
morbidez persistente, analfabetismo muito disseminado e outras deficiências. (SEN, 2010,
p.36) (grifo do autor).

Em outra passagem ele esclarece
(...) a visão de liberdade aqui adotada envolve tanto os processos que permitem a
liberdade de ações e decisões como as oportunidades reais que as pessoas têm, dadas as
suas circunstâncias pessoais e sociais. (...) oportunidades inadequadas que algumas
pessoas têm para realizar o mínimo do que gostariam (incluindo a ausência de
oportunidades elementares como a capacidades de escapar de morte prematura,
morbidez evitável ou fome involuntária). (SEN, 2010, p.32) (grifo do autor).

Pode-se considerar, portanto, a garantia de oportunidades como aquelas
proporcionadas pelo acesso a recursos hídricos e a serviços de saneamento, não somente
resultado do desenvolvimento dos países, mas como precedente para a consecução do
mesmo. Isto porque ao passo que os seres humanos são privados de um recurso tão
primordial para a vida e para o seu desenvolvimento social, cultural e político, os aspectos
econômicos do progresso dos países são igualmente inviabilizados. No entanto, chama
atenção o dissenso durante a votação da Resolução 64/292 pelos motivos apresentados
pelos países à ocasião.
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Podem ser identificadas duas preocupações axiais trazidas nas declarações dos
representantes dos países: o poder de vinculação daquele documento e a possibilidade de
ingerência à qual o mesmo abriria premissa. A primeira preocupação fica expressa nas
declarações dos países que afirmavam não ser adequado levar a votação uma resolução
cujas alterações eram recentes. Embora o conjunto daqueles que se posicionaram de tal
maneira seja heterogêneo, é perceptível a procedência de tal ideia em países que não são
afetados por quadros críticos de acesso a recursos hídricos e saneamento. Além disso,
alinhado ao pensamento de Sharmila Murthy, a associação dos Estados aos interesses
privados figura como parte desta preocupação, uma vez que estes figuram como
prementes.
Conforme foi apontado por Bobbio, embora seja insustentada, há uma percepção
de que a garantia de direitos a grupos aos quais estes eram anteriormente negados
provoca a sensação de restrição naqueles grupos que desfrutavam do mesmo
anteriormente. Por si só, nem estes, nem a falta correspondência com a contingência
seriam justificativas plausíveis para se prescindir uma decisão pela qual se pretende gerar
resultados incontestavelmente positivos para algumas as populações ali representadas.
Se resumidos em falta de vontade política – de ação dos Estados em conjunto ou mesmo
sub suas jurisdições -, ou em incapacidade dos Estados de honrar seus acordos, estes
podem ser considerados motivos para tanto.
A segunda preocupação dos países se origina do valor universal dos direitos
humanos sendo transferido para um objeto tradicionalmente considerado parte da
soberania dos Estados. Da mesma forma que os anteriores, o grupo de países que
defendia esta posição é diverso, mas a ideia apresentada tem sua origem em países que
tiveram seus recursos naturais historicamente espoliados por metrópoles coloniais. Neste
sentido, é compreensível que se tome tal posição para que o reconhecimento de recursos
fundamentais à sua manutenção como sociedades e Estados sejam protegidos de
interesses externos, fundados em valores que lhe são estranhos. No entanto esta
inferência também sem mostra falseada pelas resoluções adotadas anteriormente
naquele órgão referentes a matérias semelhantes. O próprio texto do documento afirma
ser incumbência dos Estados promoverem tal direito a partir dos recursos dos quais
dispõem.
Quando vistos dessa forma, os fatos expostos mostram que a classificação dos
Direitos Humanos de forma fragmentada, tradicionalmente seja em gerações, torna o
direito humanos de acesso à água potável suscetível a juízos de valores diversos. Isto
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porque, ao protelar seu reconhecimento, países de grande proeminência no cenário
internacional, como os Estados Unidos, sugerem que este direito tem importância
relativa. Mesmo que esta e outras classificações, com a das dimensões, sejam
continuadamente reafirmada como meros instrumentos acadêmicos, a falta de razões, ou
a insuficiência das motivações apresentas anteriormente, as posturas dos países refletem
uma percepção de divisibilidade destes direitos. Como o presente artigo não cumpre a
função de esgotar tal discussão, este pode é ponto a ser futuramente considerado em
ponderações científicas e ações dos Estados.
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INTRODUÇÃO
Uma parte fundamental do debate sobre o aquecimento global não é científica,
mas política. Até mesmo dentro da comunidade científica, parte dos debates afasta-se de
alguma forma das evidências para esbarrar em questões ideológicas3. Esse problema é
mais obviamente percebido e discutido em relação aos grupos políticos conservadores.
Nos EUA, por exemplo, os conservadores são famosos pela tendência de negar o
aquecimento global e, portanto, constantemente travar medidas institucionais sugeridas
para minimizá-lo, enquanto liberais tendem a concordar que há aquecimento global4.
Essas diferenças favoreceram a criação e a disseminação da imagem de
conservadores como retrógados e de liberais como em sintonia com a ciência. Para a
questão do aquecimento global, no entanto, é possível constatar que os liberais também
podem estar atravancando soluções globais possíveis, impedindo que se implementem
tecnologias de produção de energia que poderiam ser caminhos valiosos para políticas
mais sustentáveis. Nos últimos tempos, por exemplo, a resistência de liberais à energia
nuclear como alternativa às energias fósseis parece provir mais de valores intragrupais
compartilhados enfaticamente do que de evidências científicas sólidas. Por esse ponto de
vista, liberais também não escapariam da miopia presente nas visões largamente
compartilhadas por grupos políticos. Mas por que isso acontece?
Algumas respostas para a dificuldade de grupos dialogarem com a ciência, e com
ideias externas em geral, podem ser aventadas. Uma das centrais é o viés de grupo, que
acontece por causa da nossa tendência ao “grupismo”, termo denominado pelo psicólogo
Jonathan Haidt. Haidt e outros, a partir de pesquisas em psicologia moral evolucionista,
concluíram que, além de termos uma tendência ao egoísmo e ao altruísmo, há uma
terceira tendência que ele denominou de “grupismo”, que é a de formar grupos, agir em
consonância e a favor deles e de alguma forma rechaçar aqueles que não são membros.
Também se percebe que alguns itens fazem algumas ideias serem mais passíveis de serem
adotadas por grupos do que outras.
Outra resposta é a que chamaremos de memética, que desloca a perspectiva mais
para as ideias do que para as pessoas. Na perspectiva memética, considera-se que as

3

COSTA, Rebbeca C. Superando os supermemes: um alerta que nos traz soluções sobre: como evitar a nossa
extinção, transformar o modo como pensamos o mundo e salvar o planeta para as gerações futuras. Tradução
de Jeferson Luiz Camargo. São Paulo: Cultrix, 2012, p. 287.
4
MCCRIGHT, Aaron M.; DUNLAP, Riley E. The politicization of climate change and polarization in the American
public's views of global warming, 2001–2010. The Sociological Quarterly, v. 52, n. 2, p. 155-194, 2011.
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ideias são autônomas, e que literalmente se reproduzem, num processo parecido com o
dos genes nos seres vivos.
Neste artigo, tentaremos explicar como o intuicionismo social moral e a memética
investigam a interferência política nas decisões sobre o aquecimento global de ambos os
lados do espectro político. Esse “grupismo” e suas consequências interferem
negativamente na comunicação entre os grupos e na resolução de problemas delicados,
como o aquecimento global e o uso de energias mais ou menos limpas.

PERSPECTIVA DO GRUPISMO
A tendência à formação de grupos é um aspecto importante da natureza humana.
Jonathan Haidt é um psicólogo social que se especializou em psicologia moral e política5.
Para Haidt, além dos comportamentos egoísta e altruísta, temos tendência ao
comportamento que ele denomina de “grupista” (groupish), que é o de formar grupos e
de nos preocupar com eles, sejam eles étnicos, regionais, religiosos ou políticos6. A teoria
que o autor apresenta para a formação de grupos está firmemente ancorada na
perspectiva evolutiva.
Para compreender suas explicações sobre a formação de grupo, é fundamental
antes entender a Teoria das Fundações Morais 7 . Para tanto, Haidt e Joseph 8
desenvolveram uma metáfora que nos parece bastante explicativa. Eles pedem para que
imaginemos que as fundações morais são como os receptores de sabor que possuímos
em nosso paladar. Somos capazes de perceber (ao menos) cinco sabores diferentes: doce,
salgado, amargo, ácido e umami. Mas, embora todos tenhamos receptores para os cinco
sabores, não necessariamente gostamos dos alimentos que os representam da mesma
forma. Alguns desenvolvem preferência por doces, outros por comidas salgadas, outros
não toleram produtos amargos. A diferença de percepção e de gosto depende da nossa
história evolutiva (e nossa preferência por comidas calóricas e doces), mas também
depende da história de cada cultura, do meio ambiente no qual essa cultura está inserida e

5

Informações disponíveis em< http://people.stern.nyu.edu/jhaidt/> Acesso em 29 de fevereiro de 2015.
HAIDT, Jonathan. The Righteous Mind: why good people are divided by politics and religion. New York:
Vintage Books, 2013, p. 100.
7
Muito bem explicitada em GRAHAM, Jesse et al. Moral foundations theory: The pragmatic validity of moral
pluralism. Advances in Experimental Social Psychology, Forthcoming, 2012.
8
HAIDT, Jonathan; JOSEPH, Craig. Intuitive ethics: How innately prepared intuitions generate culturally
variable virtues. Daedalus, v. 133, n. 4, p. 55-66, 2004, p. 57-58.
6
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da disponibilidade de alguns alimentos, e dos hábitos alimentares de cada um,
desenvolvidos sobretudo na infância9.
Da mesma forma, as fundações morais devem ser buscadas de forma geral, em
termos de quais foram selecionadas ao longo da história evolutiva humana, mas saber
quais são não nos leva ao conhecimento de qual fundação moral é mais relevante e
interfere mais no julgamento de um indivíduo10. As fundações morais são interruptores
(switches) que se encontram no cérebro e podem ser ativadas ou não a depender do
contexto cultural e da história do indivíduo11. A ideia geral da Teoria das Fundações Morais
é a de que existem alguns valores, ou fundações morais, que estão presentes em diversas
culturas e podem ser explicadas através da história evolutiva humana. Seus pressupostos
são: o de que fazemos nossos julgamentos morais de forma intuitiva mais do que
raciocinada; nascemos com uma mente moral em rascunho que será desenvolvido através
da experiência; a cultura desempenha papel fundamental no desenvolvimento da nossa
mente moral; e há mais de um valor importante na construção de sistemas morais ou
ideológicos12.
Haidt afirma que as nossas intuições éticas precedem nossas racionalizações: de
fato, para ele, o papel da racionalização é justamente justificar, a posteriori, nossas
intuições éticas, que aparecem em primeiro lugar. O autor considera que nossos
julgamentos morais são feitos de forma intuitiva e depois racionalizados (a metáfora do
cachorro intuitivo e a cauda racional13) como uma tentativa de influenciar as pessoas e
reforçar laços de amizade e de grupo14.
As fundações são a chave para a compreensão dos motivos para o alinhamento
político dos indivíduos e dos respectivos agrupamentos ideológicos. Julgamos
moralmente de forma intuitiva, utilizando as fundações, e depois racionalizamos, como
uma tentativa de influenciar as pessoas e reforçar laços de amizade e de grupo. Portanto,
é através dessas fundações que decidimos quais valores morais e políticos defenderemos,

9

HAIDT, Jonathan. The Righteous Mind, 2013, p.132-133.
HAIDT, Jonathan. The Righteous Mind, 2013, p. 133.
11
HAIDT, Jonathan; JOSEPH, Craig. Intuitive ethics: How innately prepared intuitions generate culturally
variable virtues, 2004, p. 58.
12
GRAHAM, Jesse et al. Moral foundations theory: The pragmatic validity of moral pluralism. In: DEVINE,
Patricia; PLANT, Ashby (eds). Advances in Experimental Social Psychology. Volume 47. Inglaterra: Elsevier, p.
55-130, 2013.
13
A met|fora cunhada anteriormente é “o cachorro emocional e a cauda racional” (the emotional dog and its
rational tail), que deu nome a um importante artigo do Haidt. No entanto, ele revisa a metáfora no livro The
RighteousMind e decide que intuitivo (intuitive) é mais explicativo que emocional (emotional). A explicação
encontra-se em HAIDT, Jonathan. The Righteous Mind, 2013, p. 56.
14
Essa ideia está resumida em HAIDT, Jonathan. The Righteous Mind, 2013, p. 59.
10
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e é para estreitar as relações de grupo que escolhemos de qual lado estamos e qual
bandeira merece ser levantada.
As fundações até agora formuladas e propostas pelos pesquisadores são:
cuidado/dano (care/harm); proporcionalidade ou reciprocidade (fairness/cheating, em
alguns estudos recebem o nome de fairness/reciprocity); lealdade (loyalty/betrayal, em
alguns estudos, ingroup/loyalty); autoridade (authority/subversion, também chamada
authority/respect, ou ainda authority/hierarchy); pureza (sanctity/degradation, também
chamada purity/sanctity)15. Portanto, é através dessas fundações que decidimos quais
valores morais e políticos defenderemos, e é para estreitar as relações de grupo que
escolhemos de qual lado estamos e qual bandeira merece ser levantada.
Haidt apresenta ainda a ideia de um “disjuntor para agrupamento” (the hive
switch), que pode ou não ser acionado a depender da situação e do contexto, permitindo,
por vezes, que deixemos o egoísmo de lado e nos sintamos parte de uma coletividade (a
ideia aqui do Homo duplex, apresentada por Durkheim e desenvolvida por Haidt16),
levando ao desenvolvimento de ideários políticos diversos. Nesse sentido, formamos
grupos e, a depender da situação, tendemos a considerar a coletividade como algo
fundamental na nossa construção como indivíduos, sobretudo na formação das narrativas
que fazemos sobre nós mesmos, sobre a nossa história, e na definição dos grandes
objetivos da nossa vida17.
O autor levanta a hipótese de que foi o comportamento “grupista” o respons|vel
pela conquista humana do globo18. Edward O. Wilson endossa a hipótese no seu A
Conquista Social da Terra, ao retomar a ideia de seleção de grupo (sugerida já por Darwin,
mas descartada durante as últimas quatro décadas 19 ) e defender que é a seleção
multinível a responsável pela existência e evolução da nossa moralidade e que somos
produtos do embate entre a seleção de grupo e a seleção individual20.
As polarizações seriam herança tanto de nossa identificação grupal, com o que
tendemos a criar vínculos com opiniões de nosso grupo e se separar sempre mais
radicalmente de opiniões de quem está fora do grupo (in-group/out-group), quanto de
nossa tendência a racionalizar a intuiç~o, fechando espaço a opiniões “de fora”.
15

Sintetizadasem HAIDT, Jonathan. The Righteous Mind, 2013, p. 178-179.
HAIDT, Jonathan. The Righteous Mind, 2013, p. 261; 283.
17
HAIDT, Jonathan; GRAHAM, Jesse; JOSEPH, Craig. Above and below left–right: Ideological narratives and
moral foundations. Psychological Inquiry, v. 20, n. 2-3, p. 110-119, 2009, p. 111.
18
HAIDT, Jonathan. The Righteous Mind, 2013, p. 247.
19
WILSON, Edward O. A conquista social da terra. Tradução Ivo Korytovski. São Paulo: Companhia das Letras,
2013, p. 204.
20
WILSON, Edward O. A conquista social da terra, 2013, p. 291.
16
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Polarização é o que acontece quando os membros de um grupo mudam suas posturas e
opiniões, tendendo a opiniões mais homogeneizantes e extremas dentro do grupo, com
relação a um problema em específico. Inicialmente, a polarização pode ser entendida por
meio de dois mecanismos: a comparação social, e o consequente desejo de manter a
reputação dentro do grupo21; e a argumentação persuasiva, considerando também as
dificuldades de se argumentar de forma racional dentro de um grupo22.
A polarização, portanto, é um efeito que diz respeito ao endogrupo. No entanto, a
polarização e o conflito intergrupal podem se interrelacionar, aumentando as diferenças
entre os grupos que estão se posicionando sobre um mesmo problema ou questão. O
conflito aumenta não só a percepção de semelhança e identidade dentro do grupo, mas
de fato leva os integrantes a se assemelharem quanto a opiniões e posturas. A definição
por oposição (ao exogrupo) tende a levar a posições mais polarizadas23.
Para Haidt, é a seleção de grupo que nos leva a desenvolver ideias abstratas
poderosas, tais quais religião e ideologia política, porque elas podem aumentar a
capacidade de um grupo de cooperar e, portanto, sobreviver 24 . Nesse sentido, é
interessante pensar como a internet favorece a identificação dos indivíduos com outros
que pensam como ele, assim como a possibilidade que as ferramentas das redes sociais
podem oferecer tanto em termos de encontro de afins, assim como de oposição vigorosa
a grupos diferentes.
Quando racionalizamos prescrições éticas, fica mais fácil pensar que elas são uma
verdade autoevidente, que as opiniões divergentes dos outros são tão falsas que não
sabemos sequer como são concebíveis. A tragédia é que o outro também pensará isso da
nossa opinião – o que dará início e fará escalar a polarização.

Grupismo e aquecimento global
Não está claro porque o problema do aquecimento global apresenta opiniões
polarizadas. Esse é um problema que poderia ser enfrentado de forma mais acadêmica.
No entanto, ele desperta emoções acaloradas. Um estudo realizado por pesquisadores
norte-americanos procurou compreender porque o tema levanta posições tão grupistas e
polarizadas. De acordo com os resultados encontrados, os liberais e conservadores
21

MICHENER, H. Andrew; DELAMATER, John D.; MYERS, Daniel.Psicologia Social. Tradução Eliane Fittipaldi;
Suely Sonoe Murai Cuccio. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005, p. 454.
22
SUNSTEIN, Cass R. The law of group polarization.Journal of political philosophy, v. 10, n. 2, p. 175-195, 2002,
p. 176-178.
23
SUNSTEIN, Cass R. The law of group polarization.Journal of political philosophy, 2002, p. 178, 184.
24
HAIDT, Jonathan. The Righteous Mind, 2013, p. 299.
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estadunidenses enxergam o problema ambiental de forma diversa. Enquanto os liberais
tendem a ver os debates sobre aquecimento global de uma perspectiva moral, os
conservadores tendem a enxerga-lo de forma menos moralizada25.
Isso pode ajudar a explicar a existência de polarização. Como vimos, as pessoas e
as culturas podem avaliar questões morais utilizando-se de diferentes fundações morais.
Isso quer dizer que um debate que tenha roupagem moral ou ideológica pode encontrar
opiniões divergentes não em termos de argumentos, mas em termos de quais valores
podem e devem ser considerados para a tomada de posição. Nesse sentido, o debate
pode ser polarizado, inclusive no espaço acadêmico, não porque há dados significativos
dos dois lados, mas porque os dados estão sendo utilizados para reafirmar ideologias e
sistemas morais de cada um dos lados do espectro político.

PERSPECTIVA MEMÉTICA
A ideia de memes foi apresentada inicialmente por Richard Dawkins, em seu livro
O Gene Egoísta, de 197626. Para compreender sua significação, é fundamental entender
alguns princípios da teoria da evolução por seleção natural. Dawkins é um zoólogo de
Oxford, e é conhecido, sobretudo, por ter popularizado a ideia de que a evolução pode ser
mais bem compreendida em termos de competição entre genes27. Dawkins cunhou o
termo “meme” para ser uma analogia direta a “gene”, a unidade b|sica da seleç~o
natural28.
Na perspectiva do autor, pensar a evolução como resultado da competição entre
genes, e não entre indivíduos ou outras unidades quaisquer, unifica alguns aspectos da
teoria evolutiva. A ideia central é de que os genes s~o “uma unidade genética
suficientemente pequena para durar um grande número de gerações” 29 e capaz de ser
replicada, ou seja, capaz de fazer cópias de si mesma30. Durante a replicação desses genes,
alguma falha pode acontecer, e é onde surge a capacidade de mutações aleatórias,
fundamental na ideia da evolução. O gene não é o responsável apenas pela variação

25

FEINBERG, Matthew; WILLER, Robb. The moral roots of environmental attitudes. Psychological Science, v.
24, n. 1, p. 56-62, 2013.
26
DAWKINS, Richard. O gene egoista. Tradução Rejane Rubino. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
27
BLACKMORE, Susan. The Meme Machine. New York: Oxford University Press, 1999, p. 4.
28
Memes: os novos replicadores, in: DAWKINS, Richard. O Gene Egoísta, 2007, capítulo 11.
29
DAWKINS, Richard. O Gene Egoísta, 2007, p. 85.
30
DAWKINS, Richard. O Gene Egoísta, 2007, p. 59.
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aleatória, mas é também a unidade de hereditariedade, da seleção e da evolução
propriamente31.
Isso quer dizer que os genes não devem ser compreendidos apenas como a
unidade capaz de permitir a herdabilidade, mas é ele quem sofre o processo de seleção. A
evolução por seleção natural opera quando estão presentes três características:
replicação, mutação e seleção pelo ambiente. A replicação acontece por meio de um
veículo. No caso dos genes, o veículo em geral são os corpos individuais. Isso implica dizer
que aquilo que é selecionado ao longo da história evolutiva não é o indivíduo.
Um corpo, então, não é um replicador; é um veículo. É importante enfatizar isso, dado
que se trata de um argumento que tem sido mal compreendido. Os veículos não se
replicam; eles trabalham para propagar seus replicadores. Os replicadores não
apresentam comportamentos, não percebem o mundo exterior, não apanham presas
nem fogem dos predadores; eles constroem veículos que fazem tudo isso que
comentamos. [...] O gene e o organismo não são rivais para o mesmo papel de estrela no
drama darwiniano. Eles são escalados para papéis diferentes, complementares e, em
muitos casos, igualmente importantes – o papel de replicador e o papel de veículo.32

A ideia, portanto, é que o indivíduo é quem sofre as pressões do meio, mas são os
genes os que passam adiante. Há um movimento unidirecional de causalidade e influência:
“variações nos genes afetam as variações correspondentes no corpo, mas a variaç~o no
corpo, resultante da história desse corpo e do ambiente, não causa variações
correspondentes no gene” 33 . As interações entre indivíduos serviriam, em última
instância, para favorecer a replicação genética.
Partindo dessas premissas, Dawkins faz uma provocaç~o: “As leis da física s~o
supostamente verdadeiras em todo o universo acessível. Será que existem princípios da
biologia que tenham validade universal semelhante?” 34. Ele diz que não há como saber a
resposta, mas que apostaria todas as fichas em um princípio fundamental: “Trata-se da lei
segundo a qual toda a vida evolui pela sobrevivência diferencial das entidades
replicadoras”35. Na terra, o que calhou de obedecer a esse princípio foi o gene, mas, desde
que haja replicação, podem existir outros veículos de informação.
No planeta Terra, não apenas a vida surgiu pela replicação do gene, como surgiu o
meme, replicador que se encontra no que entendemos como cultura. O meme seria uma
unidade de informação cultural, que se aloja nas mentes de diferentes indivíduos, e que se
31

JABLONKA, Eva; LAMB, Marion J. Evolução em quatro dimensões: DNA, comportamento e a história da vida.
Tradução de Claudio Angelo. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 55.
32
DAWKINS, Richard. O Gene Egoísta, 2007, p. 423.
33
JABLONKA, Eva; LAMB, Marion J. Evolução em quatro dimensões, 2010, p. 55.
34
DAWKINS, Richard. O Gene Egoísta, 2007, p. 329.
35
DAWKINS, Richard. O Gene Egoísta, 2007, p. 329.
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reproduz saltando da mente de um indivíduo para outro36. O que exatamente é essa
unidade de transmissão cultural ninguém sabe ao certo, mas é possível apontar
problemas similares para a definição de gene37.
Diversos são os exemplos possíveis de memes, como vestuário e a moda, dietas,
cerimônias tradicionais, arte, arquitetura, slogans, o senso comum e até mesmo
tecnologia 38 . Diversos também são os meios que veiculam os memes, já que eles
“emergem nos cérebros e viajam para longe deles, estabelecendo pontes no papel, no
celuloide, no silício e onde mais a informaç~o possa chegar”39. As ideias que “pegam”,
que prevalecem, são as com melhor capacidade de se reproduzir, o que não implica uma
mensagem melhor ou uma mensagem verdadeira.
Quando analisamos nossa cultura pelo ponto de vista memético, invertemos a
perspectiva. Costumamos pensar que usamos os símbolos, a linguagem, a cultura, como
ferramentas, que eles seriam meios pelos quais alcançaríamos nossos fins. Por exemplo,
ao usarmos uma palavra pra descrever alguém, como “legal”, ou uma funç~o para um
objeto qualquer, como “bambolê”, pensamos que estamos criando meios para nos
comunicar melhor com outras pessoas ou para facilitar nosso uso de objetos, etc. Mas a
memética inverte a relação: na verdade os nomes, a linguagem, a simbologia que
atribuímos aos objetos é que estão nos utilizando40. Nós, seres humanos, somos os
veículos para a propagação do replicador, assim como acontece com os genes.
Usamos termos “intencionais”, com memes nos usando, meios para fins, etc.,
criando uma narrativa em que memes são personagens vivos da história, com intenções e
desígnios próprios. Mas, tal qual acontece com o gene (por exemplo, em gene egoísta),
essa narrativa é simplesmente um recurso de linguagem41. Não há, claro, intenções reais
dos memes e dos genes, a linguagem intencional serve somente como bom modo de

36

COSTA, Rebbeca C. Superando os supermemes: um alerta que nos traz soluções sobre: como evitar a nossa
extinção, transformar o modo como pensamos o mundo e salvar o planeta para as gerações futuras. Tradução
de Jeferson Luiz Camargo. São Paulo: Cultrix, 2012, p. 81.
37
GRIFFITHS, Paul E.; STOTZ, Karola.Gene. In: HULL, David L.; RUSE, Michael (Ed.). The Cambridge companion
to the philosophy of biology.Cambridge University Press, p. 85-102, 2008.
38
DAWKINS, Richard. O Gene Egoísta, 2007, p. 327; COSTA, Rebbeca C. Superando os supermemes, 2012, p. 80.
39
GLEICK, James. A informação: Uma história, uma teoria, uma enxurrada. Tradução de Augusto Calil. São
Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 322.
40
LOGAN, Robert K. Que é informação? A propagação da organização na biosfera, na simbolosfera, na
tecnosfera e na econosfera. Rio de Janeiro: Contraponto: PUC-Rio, 2012, p. 114.
41
Embora para autores como Robert K. Logan, quando fazemos a comparação entre gene e meme sobre a
organização de estruturas vivas, já não estamos mais no plano metafórico. A estrutura da qual resulta a
organização memética, ou seja, a cultura, não está como viva, nem descrita em termos que são utilmente
apropriados com as características que as coisas vivas têm: a cultura é, literalmente, um organismo vivo. Para
mais informações, LOGAN, Robert K. Que é informação? A propagação da organização na biosfera, na
simbolosfera, na tecnosfera e na econosfera. Rio de Janeiro: Contraponto: PUC-Rio, 2012, pp. 102-103.
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descrever os mecanismos de funcionamento dessas unidades informacionais, que se
comportam como se tivessem essa ou aquela intenção42. Naturalmente, também não se
quer dizer que a cultura ou os memes não tragam vantagens aos seres humanos, como se
os explorasse ou manipulasse. As vantagens evolutivas que a cultura trouxe à espécie
humana são inegáveis, fundamentais, e vêm se acumulando exponencialmente43.
Para Rebecca D. Costa, inclusive, os memes podem se juntar num grupo maior que
ela chama de supermemes: qualquer crença ou comportamento que se torna difícil de
erradicar, tamanho seu domínio e onipresença, e que acaba contaminando e subjugando
outras ideias concorrentes44. Eles seriam nocivos porque eliminariam a diversidade e
poderiam

fazer

com

que

tivéssemos

dificuldade

de

enfrentar

os

desafios

contemporâneos, de marcada e crescente complexidade como, por exemplo, o problema
do aquecimento global45. Os mais perigosos para ela, ao menos nos debates políticos, que
é o que nos interessa nessa pesquisa, seriam: a oposição irracional46, a personalização da
culpa 47 , as falsas analogias 48 , o pensamento em silo ou compartimentado 49 e a
supervalorização da economia em detrimento de outras formas de analisar e valorar o
mundo50.
É possível também tentar entender quais ideias têm maior ou menor capacidade
de se propagar, e assim compreender porque os grupos políticos se juntam em torno
desse ou daquele conjunto de ideias. Assim como acontece com os genes, algumas ideias
podem atingir “um sucesso brilhante num prazo muito curto, espalhando-se
rapidamente”, mas n~o terem “longa duraç~o no pool de memes”51
Berger afirma que há alguns princípios do contágio que podem ser seguidos para
que uma ideia ganhe o “boca a boca”, e que ele direciona para a publicidade, mas que
pode ser aplicado a qualquer ideia. Ele afirma que para uma ideia ter sucesso ela precisa
possuir moeda social, ou seja, as pessoas devem ver vantagens sociais ao passar a ideia
adiante. As ideias também são favorecidas por gatilhos, ou seja, elementos,
preferencialmente presentes no ambiente, que sirvam para trazer a ideia à mente. Outro
item que conta para que uma ideia “pegue” é a emoç~o, e algumas emoções, sobretudo
42

DAWKINS, Richard. O Gene Egoísta, 2007, p. 7.
LOGAN, Robert K. Que é informação?, 2012, p. 103.
44
COSTA, Rebbeca C. Superando os supermemes, 2012, p. 84.
45
COSTA, Rebbeca C. Superando os supermemes, 2012, p. 94.
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COSTA, Rebbeca C. Superando os supermemes, 2012, p. 107.
47
COSTA, Rebbeca C. Superando os supermemes, 2012, p. 132.
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COSTA, Rebbeca C. Superando os supermemes, 2012, p. 159.
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COSTA, Rebbeca C. Superando os supermemes, 2012, p. 186.
50
COSTA, Rebbeca C. Superando os supermemes, 2012, p. 206.
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DAWKINS, Richard. O Gene Egoísta, 2007, p. 333.
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as que causam maior excitação, como o assombro, a animação, o divertimento, a raiva e a
ansiedade, tornam a replicação das ideias mais provável52.
Outro item na teoria do contágio de Berger é a importância de se tornarem
públicas, ou seja, as ideias devem ser publicizáveis. Elas ainda ganham vantagem se
tiverem um valor prático, se contiverem informações úteis para aqueles que
compartilham as ideias. Por fim, e bastante importante, se for possível atrelar narrativas
ou histórias às ideias, isso as torna mais passíveis de se espalharem.53
Nesse caso, ideias que são contempladas na esfera política podem ter grande
chance de sucesso, considerando a moeda social, as emoções despertadas, a óbvia
capacidade e necessidade de publicização dessas ideias, e a necessidade de criar
narrativas e conexões entre pessoas, histórias pessoais e os valores compartilhados pelos
grupos políticos.
Berger associa as ideias a vírus mais do que a memes. Ele utiliza termos como viral,
e acha que a analogia com doenças é boa, mas tem alguns limites. Embora a doença
virótica também se propague de uma pessoa a outra, a diferença fundamental está na
cadeia de compartilhamento ou de transmissão. Enquanto uma pessoa doente possa
tornar essa transmissão exponencial e criar longas cadeias, ideias tem menor
probabilidade de fazê-lo. Portanto, aqui, para que a ideia seja viral a exigência de
compartilhamento é menor do que a apresentada nos vírus propriamente dita54.

Memética e aquecimento global
Rebecca Costa enfrenta o debate sobre o aquecimento global numa perspectiva
memética. Ela afirma que há um grande número de cientistas que afirmam conexões
entre as emissões de carbono e a mudança climática, assim como há relações entre a
primeira e a ação humana55. Para ela, há uma quantidade significativa de soluções de
energia limpa que poderiam resolver parte do problema, como a energia eólica, solar ou
das ondas. No entanto, apesar dessas possibilidades, continuamos sem ter alternativas
concretas e em larga escala ao combustível fóssil. A explicação dessa dissonância é, para
ela, a existência dos supermemes56.

52

BERGER, Jonah. Contágio: Por que as coisas pegam. Tradução de Lúcia Brito. Rio de Janeiro: LeYa, 2014,
edição em EPUB.
53
BERGER, Jonah. Contágio, 2014.
54
BERGER, Jonah. Contágio, 2014.
55
COSTA, Rebbeca C. Superando os supermemes, 2012, p. 73-74.
56
COSTA, Rebbeca C. Superando os supermemes, 2012, p. 75-78.
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O problema é que o debate sobre o aquecimento global acontece de forma
opositiva, e essa não é a melhor forma de encarar problemas complexos. Quando se
obriga o cérebro a escolher um de dois lados opostos, desconsidera-se a possibilidade de
uma resposta mais central, de perspectivas combinadas, mais prudente e mais reflexiva57.
Um problema ainda mais grave é que os tomadores de decisão, ao se verem entre
dois supermemes ou entre duas respostas opostas e fechadas, precisam escolher um lado
para então agir de forma política. Então eles são munidos de relatórios e dados que não
foram preparados para analisar, de opiniões consistentes de todos os lados, de cientistas
de uma ou outra posição, e, depois disso, precisam adotar uma crença ou postura que
terá reflexos significativos na política ambiental de um país ou até mesmo em termos
mundiais58.
Ainda que não se considere a perspectiva mais ampla sugerida por Rebecca Costa
com relação ao alcance dos memes, há outras possibilidades de pesquisa. Dentre elas, o
uso dos memes no sentido utilizado nas redes sociais, que significa geralmente postagens
que são capazes de se replicar, especialmente imagens editadas com frases de cunho
humorístico59. Há alguns anos, dois pesquisadores resolveram que os memes poderiam
ser utilizados não para confundir ou atrapalhar o debate, mas para equipar os que
defendem que há aquecimento global. Dessa forma, defendem que a criação de memes
sobre o aquecimento global poderia ajudar a propagar a informação, ajudando a
compreender que tipo de mensagem alcança que tipo de grupos, e como a internet pode
ser útil não para aumentar a polarização, mas para permitir o diálogo60.

LIBERAIS E ENERGIA NUCLEAR
Liberais não têm muitos motivos para afirmar que estão do lado da ciência e
considerar os conservadores retrógados. Já se viu acima que há evidências de que liberais
moralizam muito a questão do aquecimento global (inclusive mais do que conservadores).
É bem possível que esse fato impeça debates mais equilibrados sobre o tema por parte de
liberais. Por exemplo, uma solução para alguns problemas do aquecimento global em
curto prazo podem provir do uso da energia nuclear. No entanto, liberais parecem ser
57
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visceralmente contra o uso dessas energias, e essa posição parece ser muito mais por
causa de uma transgressão moral do que por consideração de argumentos, propriamente.
Não se está dizendo que não há argumentos fortes contra o uso de energia
nuclear. Eles existem. Por exemplo, Ian Lowe, em Why vs. Why61, argumenta, entre outras
coisas, que o problema do lixo tóxico pode ser um problema sério em longo prazo e deve
impedir a adoção da energia nuclear. Mas também é possível encontrar bons argumentos.
No mesmo livro citado, Barry Brook argumenta que a energia nuclear provavelmente é
nossa melhor saída contra o aquecimento o aquecimento global e a crise energética
contemporânea, e que as outras formas de energia renováveis não serão suficientes para
resolver esse problema.
O ponto é que liberais devem estar conscientes de que estão sujeitos a vieses e
distorções pelas fundações morais, tanto quanto conservadores. E essas distorções pode
prejudicar a adoção das melhores soluções em debates tão importantes quanto o do
aquecimento global.

CONCLUSÃO
Neste artigo, foram expostas duas posições para explicar a polarização ideológica
dos grupos políticos: a primeira posição foi chamada de grupista, exposta em especial por
Jonathan Haidt em sua teoria social intuicionista e na Teoria das Fundações Morais.
Segundo essa teoria, as divergências políticas podem ser explicadas porque as pessoas
julgam moralmente muito mais por intuições do que por raciocínio, o que dificulta a
consideração de argumentos e a mudança de opiniões por um raciocínio mais meticuloso.
As divergências também podem ser explicadas porque as pessoas têm diferentes
fundações morais, ou seja, diferentes “módulos” cognitivos que acionam por estímulos
diferentes. A metáfora, nesse caso, é dos diferentes receptores de sabor.
A segunda posição foi designada memética. Segundo essa teoria, as ideias podem
ser pensadas como replicadores, que são muito similares aos replicadores tradicionais da
evolução biológica, os genes. A polarização política pode ser pensada como uma forma de
processo memético, em especial se conjugada com as emoções fortes que ela desperta,
como a raiva, etc. Também é possível se pensar em supermemes, que são processos
muito maiores de organização das ideias em uma sociedade, ou até globalmente.
Supermemes podem ser especialmente maléficos quando interferem no julgamento de
61
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tantas pessoas ao mesmo tempo, já que criará um processo retroalimentativo que muito
dificilmente será superado.
Por fim, argumentou-se que tanto conservadores quanto liberais estão sujeitos
aos vieses das fundações morais ou dos memes. Usou-se o exemplo do aquecimento
global, tema em que comumente os liberais acusam os conservadores de ignorar
evidências científicas por causa de uma visão moral retrógada. Argumentou-se que liberais
também estão sujeitos a esses mesmos vieses morais, em especial em discussões sobre o
uso da energia nuclear para ajudar a solucionar, em médio prazo, a crise energética
contemporânea.
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AS POLÍTICAS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO DOS EFEITOS
NOCIVOS DOS RESÍDUOS NUCLEARES: OS ESFORÇOS
DIPLOMÁTICOS EM TORNO DAS AMEAÇAS À SEGURANÇA
HUMANA
Leandro Gomes Ferreira

RESUMO
Os resíduos nucleares convergem esforços das diversas áreas das ciências naturais e
sociais, pois é um do grandes problemas dos países com energia nuclear. É um assunto
tanto de segurança quanto de meio-ambiente, portanto, os fóruns ambientais também
deveriam ser responsáveis por apresentar acordos que evitassem ameaças à segurança
humana, e ao desenvolvimento dos indivíduos.
Palavras-chave: Energia nuclear, Resíduos nucleares, Segurança humana, Diplomacia
Ambiental

ABSTRACT
Nuclear waste converge efforts from lots of areas in natural, social sciences, because it is
one of the major problems of the countries with nuclear energy. It is a matter both
security and the environment, thus, environmental forums should also be responsible for
presenting agreements to avoid threats to human security , and the development of
individuals.
Keywords: Nuclear energy, Nuclear wastes, Human security, Environmental Diplomacy
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INTRODUÇÃO
A produção de energia nuclear é hoje um dos possíveis caminhos a serem seguidos
em torno do regime de mudanças climáticas, uma vez que é totalmente limpa ao não
emitir Gases de Efeito Estufa na natureza, e ao espaço comparativamente menor que é
ocupado pelas plantas de energia nuclear. Entretanto, o repositório de resíduos nucleares
é uma das principais preocupações dos países que contam com plantas nucleares, dado o
grau de perigo aos quais são expostos todos os seres vivos. A probabilidade de exposição
ao lixo radioativo é uma ameaça que deve ser tratada pelos principais fóruns de meioambiente e segurança, pois estas duas áreas são correlatas ao problema dos resíduos que
afetam a vida das pessoas agora e no futuro (BABA, 2013).
Muitos esforços têm sido feitos para melhorar o acondicionamento, transporte e
disposição final dos resíduos nucleares, no sentido de promover medidas internacionais
que reforcem ações seguras para o problema. Contudo, pouco é difundido sobre o
problema nos fóruns que tratam das questões do meio-ambiente, assim o objetivo do
artigo é investigar: Como é tratada a questão dos resíduos nucleares pelas conferências
de meio-ambiente?
Com esse fim, o artigo é divido em três partes: a primeira apresenta o ciclo do
combustível nuclear, os padrões de transporte e disposição final, e as possíveis ameaças
do resíduos nucleares à segurança humana; a segunda apresenta uma discussão em torno
do conceito de segurança humana seu contexto e desenvolvimento; e finalmente, o
terceiro capítulo, analisa os esforços da diplomacia ambiental respondendo a segurança
frente o problema apresentado.

O CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR E OS DESAFIOS DO LIXO ATÔMICO
Para que seja produzida a energia elétrica dentro das plantas nucleares, é
necessário que ocorram diversos processos industriais, iniciando com a mineração e
encerrando com o acondicionamento do rejeito nuclear. O ciclo nuclear, tem seu início na
mineração do urânio (U), um material levemente radioativo encontrado em rochas, solos
e também nas águas dos rios e mares. Com o refinamento, é gerado o yellowcake (U3O8),
o qual é vendido para as plantas de energia nuclear para o enriquecimento dentro da
centrífugas, para que seja aumentada a quantidade de isótopo de U235, o qual material
físsil utilizado nos reatores nucleares na maioria da usinas. O bombardeamento do U235
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gera uma reação em cadeia que resulta numa grande quantidade de vapor de água capaz
de girar a turbina do gerador de eletricidade (WNA, 2015a).
Dependendo das políticas públicas adotadas no país existem dois caminhos
destinados ao resíduo nuclear, o reprocessamento ou o acondicionamento. O
reprocessamento é uma técnica que retorna o lixo nuclear para os processos de
conversão e enriquecimento, separando o Urânio e Plutônio do restante, essa técnica
exige altos investimentos e tecnologia, mas reduz o lixo radioativo a 3%. Já o
acondicionamento é a técnica na qual o dejeto será disposto em locais fora da usina
(WNA, 2015a).
Os rejeitos, dejetos, resíduos ou lixo atômico, são produzidos durante todo o ciclo
do combustível nuclear. Existem três classificações internacionais utilizadas para
categorizar o tipo de resíduo nuclear: nível baixo, nível intermediário e nível alto. Cada um
desses resíduos requerem específicas técnicas de manuseio, transporte e disposição, pois
cada um tem uma variação quanto ao calor e radiação emitida. Os resíduos de nível baixo
são produzidos em industrias, laboratórios, hospitais e durante todo o ciclo do
combustível nuclear. Os de nível intermediário são restos químicos, componentes do
reator nuclear, resinas e materiais hospitalares, e já emitem maior quantidade de radiação
(NEA, 2016).

Resíduos
Resíduo de Nível Alto
Resíduo de Nível
Intermediário

Conteúdo radioativo
95%

Volume de lixo
3%

4%

7%

Resíduo de Nível Baixo

1%

90%

Quadro 1: Porcentagem da radioatividade e volume do lixo por nível
Fonte: Elaborado pelo autores com base nos dados da WORLD NUCLEAR ASSOCIATION

Por último, os resíduos de nível alto concentram a grande quantidade de esforços
e técnicas para manuseio transporte e acondicionamento, pois são formados pelos restos
de material físsil, como o combustível dos reatores em funcionamento ou não. Ainda que
contemplem menor parte do volume de lixo, são altamente radioativos, requerendo
maior atenção. Inicialmente, assim que retirados do reator, estes são direcionados às
piscinas para resfriamento e redução de radiação, por um período superior ou inferior de
9-12 meses dependendo da quantidade e do nível de radiação (IAEA, 2016). Essa medida é
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necessária antes de iniciar o transporte do material radioativo, para armazenamento em
repositórios geológicos.
O processo de armazenamento consiste em solidificar o lixo, através da
vitrificação, na qual o dejeto é derretido com vidro em alta temperatura, sintetizando-os
em um único material. Esse material é disposto em containers de aço inoxidável, e após o
controle de temperatura é selado e descontaminado, podendo permanecer por um longo
tempo fechado e supervisionado, evitando vazamentos e outros problemas. Após essa
medida é possível transportá-lo para os repositórios geológico (IAEA, 2016).
Para o transporte seguro do lixo, é necessário o uso de embalagens adequadas
divididas em cinco tipos: Isento, Industrial, Tipo A, Tipo B e Tipo C. As embalagens, Isento
e Industrial, são destinadas a pequenas quantidades e com nível de radiação baixo ou
insignificantes; A Tipo A é destinada à pequenas quantidades significativas de material
radioativo; o Tipo B é para grandes quantidades e com maior atividade radioativa; o Tipo C
é para transportes aéreos de grande quantidade e altamente radioativos (WNTI, 2016).
Todas as embalagens podem ser usadas durante o ciclo do combustível nuclear, desde o
minério ao material enriquecido (WNA, 2016).
O repositório geológico é o grande problema dos países com energia nuclear, e
existem possíveis respostas, uma delas são os repositórios internacionais. Para que um
país seja escolhido como repositório geológico ele deve preencher requisitos como:
estabilidade geológica; topografia plana; estratos sedimentares quase horizontais; clima
árido sem erosão; formações rochosas que reduzem o movimento de águas subterrâneas;
águas subterrâneas salinas antigas e estratificadas; condições geoquímicas que reduzem a
ação radioativa; baixa densidade populacional; e sem envolvimento em conflitos por
recursos naturais (KURZEME, 2016). Através das pesquisas do Pangea Resources,
contatou-se que a Austrália, o sul da África, Argentina, e o oeste da China possuem as
condições mais apropriadas para repositórios geológicos (WNA, 2015b).
Com a pesquisa, o governo australiano autorizou a criação de um repositório a
oeste do país o qual receberia lixo radioativo de nível alto, sob um regime de alto
isolamento, aumentando a segurança das instalações, sobretudo promovendo um rígido
controle do material físsil acondicionado (KURZEME, 2016). Os objetivos da proposta
Pangea, giravam em torno de oferecer um local ambientalmente responsável para a
disposição dos rejeitos, não afetando o meio ambiente, e protegendo a população contra
contaminação de material radioativo, dada a segurança e eficiência no transporte e
armazenamento (WNA, 2015b).
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Outros repositórios foram pensados ao longo da história, como o repositório
marinho ou na região do Ártico, os quais com o tempo se revelaram insuficientes para
evitar a contaminação por radiação tanto pela água, quanto pela cadeia alimentar do
homem, sendo constantemente repensados. Mas em alguns casos são utilizados para o
depósito do material de nível baixo. Até o presente momento é possível mensurar os
repositórios para o lixo de nível alto, como o da Yucca Mountain nos Estados Unidos dada
as instalações feitas em concordância com as normas e procedimentos estabelecidos pela
AIEA, as quais preveem um horizonte de 10.000 anos do material bem acondicionado
(MULLER, 2010).
Atualmente os padrões e protocolos de armazenamento e transporte de resíduos
nucleares, são de responsabilidade do país que possui plantas nucleares, todavia, eles
devem estar em concordância com as normas e orientações da Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA). A Agência é responsável por publicar o material que orienta o
manuseio do lixo durante todas as fases do combustível nuclear, apontando critérios para
o acondicionamento nos containers, bem como qual container deve ser usado em cada
caso. Outras instituições, como o Instituto Internacional de Transporte Nuclear
estabelecem medidas ancoradas nas orientações da AIEA, bem como favorecem o
trabalho e o contato entre diversas organizações intergovernamentais, promovendo um
regime de transporte seguro e eficiente. Em cinco décadas de energia nuclear não foi
contabilizado nenhum acidente envolvendo o transporte do material (WNTI, 2016).

As ameaças dos resíduos nucleares
Dado o grau de perigo ao qual estariam expostos os seres vivos, humanos ou não,
por causa da radiação emitida, todos os países que possuem plantas de energia nuclear
são ético e legalmente responsáveis pelas medidas adotadas no transporte e
acondicionamento (FINDLAY, 2012). Ainda que existam diversos critérios e técnicas de
trato do lixo nuclear, esse ainda é um dos grandes problemas enfrentados pelos países
com instalações nucleares. Duas preocupações são notadamente superiores, uma de
origem ambiental e outra de segurança.
A de origem ambiental está relacionada a quantidade de radiação que é emitida no
repositório geológico, pois ainda que bem acondicionado e isolado, os containers podem
emitir algum tipo de radiação durante o tempo de decaimento. As correntes de ar podem
carregar os isótopos radioativos, contaminando cidades, campos de plantio e a população
que vive próximo a esse lugares, como foi o caso de Fukushima em 2011. Além disso, o
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ciclo da água pode levar o material radioativo, fazendo com que áreas mais afastadas das
usinas sofram com a contaminação (BABA, 2013). A contaminação pode ser controlada, já
os danos no solo, áreas de plantio e nos seres vivos podem ser irreparáveis.
Em relação a segurança, os problemas giram em torno do isolamento completo
dos repositórios geológicos, do acesso de pessoas não autorizadas e de ataques as
instalações ou nos meios de transporte. A alta periculosidade dos resíduos de nível alto,
pode ser um grande alvo para organizações terroristas, uma vez que a destruição dos
containers, seja em transporte ou acondicionados, provoca a liberação incontrolada de
lixo radioativo na atmosfera (EVANS, 2009). Por causa desse problema, não existe padrão
ou periodicidade no transporte do material, e quando ocorre, profissionais são treinados
para situações de crise. Outro problema de segurança encontra-se na possibilidade de
civis encontrarem pedaços de rejeitos atômicos, como foi o caso do Césio 137 no Brasil,
deixando muitas vítimas por contaminação de material radioativo.
Quando acondicionados nos repositórios geológicos o problema se estende a
meia-vida dos átomos de urânio, ou seja, o tempo em que ele demora para retornar as
características semelhantes às encontradas na mineração. Como exemplo, o isótopo de
U235 tem meia-vida de 703.800.00 anos, e mesmo sob condições adversas, climáticas e
geológicas não chegará a ser reduzido. Quando não estão bem armazenados, os rejeitos
desencadeiam problemas de saúde, como: vômitos, náuseas, câncer, hemorragia, e a
contaminação se espalha pelas águas e cadeia alimentar marinha e terrestre (ALI et al,
2015). Essas são probabilidades sobre as quais as principais instituições trabalham para
evitar, e o risco de contaminação ainda continua incerto. Além disso, repositórios
geológicos como o australiano, geram uma sensação de insegurança na população, dada a
forte cresça de catástrofe, o que reduz a credibilidade no governo (KURZEME, 2016).

O DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DE SEGURANÇA HUMANA
O período de Guerra Fria foi um marco decisório na escalada de conflitos entre
capitalistas e socialistas, e as hostilidades entre os blocos caminhavam para um
enfrentamento nuclear. Dadas as características do período, a segurança estava ligada
estritamente a questões militares e estadocêntricas, e a corrida armamentista pressionava
ainda mais os países em relação a sua segurança nacional. Com o fim da Guerra Fria e com
a abertura de espaço para novas agendas e temas no cenário internacional, novos
fenômenos passaram também a compor o quadro de ameaças ao Estado (BUZAN, 1997).
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Através das mudanças ocorridas no cenário internacional no pós Guerra Fria, foi possível
mensurar o conceito de segurança humana.
A ONU (Organização das Nações Unidas), apesar de alguns fracassos no decorrer
de sua história conseguiu estabelecer, através da criação de diversos órgão internacionais,
mecanismos capazes de corroborar com as mudanças no entendimento de segurança. A
partir da discussão de Direitos Humanos, foi possível mensurar o conceito de segurança
humana. Os órgãos da ONU foram fundamentais ao expor os problemas sociais como
fome, mortalidade infantil e pobreza, e relacioná-los com a responsabilidade estatal e
soberania (OLIVEIRA, 2011). Isso suscitou na concepção de responsabilidade do Estado
frente os direitos basilares dos indivíduos, e as ameaças e violações internacionais e
domésticas a estes. Um dos fatores políticos que chama a atenção, é o relatório do PNUD
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) em 1994, o qual introduz nas
discussões internacionais o termo segurança humana.
Durante muito tempo o PNUD era visto como uma organização sem critérios ou
orientações para o fornecimento de recursos aos seus membros (MACHADO apud
OLIVEIRA, 2011), mas a partir da década de 1990, realizou diversas mudanças em sua
temática principal de desenvolvimento, culminando com o conceito difundido no mesmo
período sobre a segurança humana. A base do desenvolvimento humano relacionado com
a segurança humana, está na capacidade do Estado em assegurar fatores que inicialmente
não estão ligados a renda, como por exemplo: segurança pública, lazer, nutrição, saúde e
liberdade de expressão individual, política e cultural (HAQ, 2008).
Junto do período de difusão do conceito de desenvolvimento humano e
segurança humana, ocorreu uma onda de otimismo multilateral. Segundo Monica Herz
(2004), desenvolvimento, democracia e os direitos humanos constituíam ideias (ou
políticas) internacionalmente perseguidos, e então os temas sociais, que antes não
recebiam tanta atenção passaram a compor a agenda dos fóruns internacionais e
preocupações centrais dos países. A estas novas ameaças, requerem novas soluções
internacionais.

O conceito de segurança humana
A sequência de fatores internacionais foram responsáveis por difundir o conceito
de segurança humana, contudo, os estudiosos das relações internacionais, também
tiveram uma grande colaboração na área acadêmica. A Escola de Copenhague foi
responsável por introduzir a concepção de ameaça à segurança. Barry Buzan et al (1998)
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reorganizam os estudos da área de segurança ao categorizarem cinco principais setores:
militar, política econômica societal e ambiental. Cada um desses setores apresenta uma
contribuição importante para os tomadores de decisão política, pois através da separação
é possível reconhecer o objeto de ameaça e buscar soluções específicas, sendo a
segurança compreendida de diversos ângulos.
A segurança proposta por Buzan et al é construída por atos de fala, os quais levam
ou não a securitização. Esta pode ser sumarizada como: quando o ator percebe que uma
determinada situação possa se configurar como uma ameaça, e compartilha seu
pensamento em um discurso, é possível que os demais reconheçam que ai nasce um
problema, e ademais, lançam mão do recurso da securitização, para transformar um
assunto que antes não era da área de segurança. Com essa nova concepção, é possível
pensar a segurança enquanto um ato construído socialmente através do discurso de
atores relevantes sobre um determinado assunto (BUZAN, 1998).
Os estudos da paz e os estudos críticos também apresentam contribuições
importantes na conceituação de segurança. Em relação aos estudos da paz, Johann
Galtung é um dos grandes expoentes ao introduzir a diferenciação entre paz positiva e
paz negativa, e consequentemente violência estrutural e direta. A paz positiva implica na
redução da violência estrutural, na redução das privações sociais que impedem o
desenvolvimento e a segurança básica dos homens, e este tipo de paz só pode ser
alcançado por mudanças na sociedade em conjunto com os governos, instituições e a
justiça social. Já a paz negativa, é quando cessa o conflito físico, mas não há intenções de
cooperação entre as partes e mantém-se o status quo (GALTUNG, 1996).
A compreensão dos estudos de paz negativa e positiva de Galtung, são
importantes para discutir os estudos críticos de segurança. Essa vertente tem como
expoente Ken Booth, e suas contribuições remetem-se a Robert Cox e Andrew Linklater,
ao entenderem a segurança enquanto uma construção social, sendo também o que o
autor denomina como emancipação (BOOTH, 2007). Assim a violência estrutural cunhada
por Galtung está diretamente ligada a esta concepção de segurança de Ken Booth, na qual
a emancipação pode ser entendida como um processo de libertação das violências
estruturais que não permitem o livre desenvolvimento e o sentimento de segurança dos
indivíduos (OLIVEIRA, 2011). Uma ameaça a segurança humana é uma ameaça a
sobrevivência do ser humano.
A segurança humana também pode ser entendida como constituída por quatro
pilares: segurança tradicional, segurança econômica, saúde e segurança ambiental. Esta

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

227

última seria de fato a que mais importa, a ultimate security, pois vários problemas de
segurança humana não podem ser resolvidos sem a segurança ambiental, ao contrário de
problemas econômicos, sócio-políticos e saúde emergem (LAUTENSACHS, 2014). Para o
PNUD, a segurança ambiental é colocada como uma das dimensões de segurança, e que
requer total atenção internacional, uma vez que consistiria em um dos grandes desafios
das gerações futuras (PNUD 1994). Portanto a perspectiva da segurança humana é
constituída por ameaças militares ou não, ou ambas, as quais colocam em xeque a
sobrevivência dos grupos e indivíduos.
O PNUD afirma que existem dois principais aspectos para a segurança humana:
manter as pessoas a salvo das ameaças de fome, contaminação e doenças; bem como
protegê-las de alterações nos padrões de vida, como guerras e genocídios. A proteção da
segurança humana se alarga desde o bem estar econômico até a saúde das pessoas,
enfrentando regimes totalitários, desastres naturais, epidemias e problemas ambientais,
os quais podem ser resolvidos a partir da cooperação para o desenvolvimento humano
(BALDWIN, 1997).

OS ESFORÇOS DA DIPLOMACIA AMBIETAL NA GESTÃO DOS RESÍDUOS
NUCLEARES
Uma das primeiras discussões relacionadas aos repositórios de resíduos
radioativos ocorreu bem antes de todas as convenções sobre meio-ambiente, e não
estava relacionada nem com as temáticas de meio-ambiente ou a de segurança. Na
Convenção sobre o Alto Mar em 1958, criada pela 1a Conferência de Direitos do Mar, foi a
primeira vez em que a discussão de resíduos radioativos foi apresentada, isso por causa de
uma prática ilegal que muito países vinham adotando de despejo de material radioativo,
de qualquer nível, acondicionados em tonéis sem resistência suficiente, no mar. O Artigo
25 especificamente, afirmava que: “Todo Estado deve adotar medidas para evitar a
poluiç~o dos mares através do despejo de resíduo radioativo” (UN, 2016, p|g. 8). As
pesquisas relacionadas ao perigo do lixo nuclear foram consequências das destruições
físicas, geográficas e sociais ocorridas em Hiroshima e Nagasaki no Japão, ao final da 2 a
Guerra Mundial, e portanto, a essa altura, já era de conhecimento dos cientistas e políticos
seus efeitos nocivos quando não manuseados da forma adequada.
As Diretrizes do Cairo foram elaboradas com objetivo de criar orientações gerais
aos países sobre o manuseio dos resíduos, e foi criada em 1987 através do Comitê de Meio
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Ambiente da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A
esse pequeno grupo, cabiam as competências desde elaborar minunciosamente a
definição dos resíduos sólidos e perigosos até a capacitação e assistência aos países para
o manejo correto do material (ZIGLIO, 2005). As Diretrizes do Cairo foram um divisor na
temática de resíduos perigosos, pois foram as bases de sedimentação para que em 1989
ocorresse a

Convenção da Basiléia de Movimentação Transfronteiriça de Resíduo

Perigoso e Disposição Final.
A Convenção da Basiléia traz ao cenário internacional a discussão relacionada
especificamente com os resíduos perigosos, uma vez que estes ofereciam riscos a saúde
humana, a sua segurança e ao meio ambiente, num contexto em que existia uma
crescente movimentação de remessas de lixo entre os países. Foi criada então uma
regulamentação para assegurar o transporte transfronteiriço seguro, sem oferecer riscos
desde o acondicionamento até o repositório final. Naquela época, acontecia de forma
desordenada e ilegal o transporte de resíduos, e ações nocivas, como a ausência de
tecnologia para manuseio adequado do material, requeriam o compartilhamento de
técnicas além da conscientização de práticas norteadas por princípios ecologicamente
corretos (UNEP, 1989).
Foi conceituado enquanto lixo ou resíduo as “subst}ncias ou objetos os quais
estão dispostos ou intencionam serem dispostos ou requer serem dispostos em
cumprimento das leis nacionais” 1 (UNEP, 1989 pág. 10, tradução nossa). Quaisquer
materiais industriais ou não, que requeriam tratamento adequado no que diz respeito ao
acondicionamento, transporte e disposição final, e que atravessariam fronteiras, com
destino a repositórios aprovados, deveriam seguir as orientações da Convenção. Assim
todas as partes deveriam criar legislações internas afins a convenção para assegurar o
transporte e o movimento de resíduos perigosos no seu interior, sendo ainda orientados a
não aceitar o transporte em caso de descumprimento das tipificações de lixo, do tipo de
contêiner e da documentação como constam na resolução final (UNEP, 1989).
Com o objetivo de não infringir o principio da soberania dos países parte, a
Convenção da Basiléia adotou em sua resolução a liberdade jurídica daquilo que cada país
consideraria como adequado as suas realidades. Assim, a trajetória das remessas deveria
respeitar o entendimento que cada país têm em relação ao nível de periculosidade do
material, o que implica promover uma variada forma de disposições e documentos
1

substances or objects which are disposed of or are intended to be disposed of or are required to be disposed
of by the provisions of national law
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específicos para cada parte pertencente a Convenção, bem como o respeito às legislações
que proíbem o movimento em seu interior de um determinado tipo de resíduo. Além
disso, os membros não deveriam manter trocas com não-membros, a não ser que
criassem um arranjo que a legalizasse (UNEP, 1989).
A Convenção da Basiléia teve uma grande contribuição no cenário internacional
quanto a difusão do conhecimento a respeito dos resíduos perigosos e as medidas
internacionais para garantir o movimento transfronteiríço. Contudo, a tipificação do
material que é considerado enquanto perigoso não chega a contemplar os resíduos
nucleares, ou se quer mencioná-los no decorrer do texto, e consequentemente não
considera o urânio e plutônio, após a sua utilização no ciclo do combustível nuclear, como
resíduos da produção de energia elétrica das usinas nucleares. Na época em que a
Convenção aconteceu, já existiam plantas nucleares e a produção de resíduos nucleares, o
que aponta para uma negligencia das negociações da época, ao buscarem compreender
os problemas nucleares enquanto questões de segurança tanto humana como ambiental.
Em sequência a Convenção da Basiléia, para a discussão do transporte de resíduos
perigosos, aconteceram as Convenções

de Roterdã

sobre o Procedimento de

Consentimento Prévio Informado Aplicado a Certos Agrotóxicos e Substâncias Químicas
Perigosas Objeto de Comércio Internacional, em 1997, e a Convenção de Estocolmo sobre
Poluentes Orgânicos Persistentes, em 2001. Ambas as Convenções trataram de assuntos
relacionados também aos resíduos perigosos, mas ainda que com escopos diferentes,
nenhuma chegou a abordar a temática dos resíduos nucleares, ou citar como material
químico e perigoso o urânio ou o plutônio (UNEP, 2015).
Todavia nem todas as iniciativas por parte dos órgãos que tratam as questões do
meio ambiente estão distantes das ameaças dos resíduos nucleares. Um bom exemplo de
iniciativa do PNUMA, foi a publicação de um programa sobre o Manejo seguro e
ambientalmente saudável dos resíduos radioativos, criado em torno dos objetivos da
Agenda 21. O programa foi criado a fim de “reforçar o manuseio, transporte,
acondicionamento e disposição do resíduos radioativos, com a visão de proteger a saúde
humana e o meio-ambiente”2 (UNEP, 2016, pág. 01). O documento também salienta a
necessidade dos Estados e instituições em promoverem políticas e práticas que
minimizem a quantidade de resíduo radioativo, e melhorem os padrões de manuseio do
material, difundidos pela AIEA.
2

ensure that radioactive wastes are safely managed, transported, stored and disposed of, with a view to
protecting human health and the environment
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A Diplomacia Nuclear ainda está sozinha
Atualmente, a instituição mais respeitada para tratar das ameaças dos resíduos
nucleares é a AIEA, através das Convenções Conjuntas Sobre a Segurança da Gestão do
Combustível Usado e Sobre a Segurança da Gestão dos Resíduos Radioativos. Revisada no
máximo a cada três anos desde 1997, as Convenções têm como principais objetivos:
atingir e manter um alto nível de segurança dos resíduos radioativos e do combustível
gasto através da cooperação internacional; garantir defesas contra eventuais perigos
durante o ciclo produtivo, no qual indivíduos, sociedade e meio-ambiente estão
protegidos dos danos nocivos; e evitar acidentes com consequências radiológicas e
mitiga-las caso ocorram (IAEA, 1997).
Como a Convenção da Basiléia não chegou a tratar do lixo nuclear ou do conteúdo
químico, a Convenção Conjunta da AIEA chegou a definir o que viria a ser tanto o resíduo
radioativo quanto o combustível gasto. Como resíduos radioativos entende-se:
materiais radioativos em forma gasosa , líquida ou sólida cuja utilização posterior não seja
prevista pela Parte Contratante ou por uma pessoa física ou juridical, cuja decisão seja
aceita pela parte contratante, e que sejam controlados como resíduos radioativos por um
órgão de regulamentação do abrigo do quadro legislativo e regulamentar da Parte
Contratante3 (IAEA, 1997, pág. 09)

Em relaç~o ao combustível gasto este representa “o combustível nuclear que foi
irradiado e removido permanentemente do núcleo do reator”4 (IAEA, 1997, pág. 10). Aos
dois tipos de material são delegadas as responsabilidade aos Estados Parte em adotar
medidas apropriadas que garantam a proteção necessária, por implicarem na criação de
leis nacionais afins do documento resultante da convenção, e dos diversos mecanismos
adotados pela AIEA.
A convenção reafirma a preocupação com o desenvolvimento de repositórios
geológicos, que atendam primeiramente a proteção dos indivíduos, sociedade e meioambiente, uma vez que estes devem eliminar ou reduzir ao máximo ações ou políticas que
gerem impactos futuros, ou encargos desnecessários as futuras gerações. Assim, os sítios
propostos para o despejo tanto do combustível usado quanto do resíduo nuclear, devem
antes de mais nada serem avaliados quanto aos impactos tripartidários (indivíduos,
3

radioactive material in gaseous, liquid or solid form for which no further use is foreseen by the Contracting
Party or by a natural or legal person whose decision is accepted by the Contracting Party, and which is
controlled as radioactive waste by a regulatory body under the legislative and regulatory framework of the
Contracting Party
4
means nuclear fuel that has been irradiated in and permanently removed from a reactor core
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sociedade e meio-ambiente) na construção, operação, manutenção, acondicionamento,
monitoramento e inspeção, além de estabelecido um órgão nacional com competência
para realizar todas as funções requeridas na segurança das instalações. As instalações
autorizadas, devem zelar por ações seguras que evitem

medidas de emergência,

podendo configurar em alterações na vida dos indivíduos e nos padrões de vida social, e a
contaminação radioativa e destruição do meio-ambiente (IAEA, 1997).
Em relação a movimentação de remessas transnacionais, as orientações da
Convenção Conjunta da AIEA de assemelham muito as da Convenção da Basiléia, pois
ambas estabelecem medidas de documentação do material em movimento;
reconhecimento do material pelas partes, tanto do exportador, importador ou de
trânsito; o acondicionamento correto dos resíduos em consonância com as normas da
AIEA; além de promover a cooperação das partes no transporte transparente de materiais
perigosos. A Convenção apresenta contribuições importante a possíveis mecanismos de
segurança humana, ao discutir orientações para o acondicionamento, o transporte, e a
construção e manutenção de repositórios geológicos (idem).

CONCLUSÕES
Ao final do estudo, foi possível constatar uma baixa contribuição da chamada
Diplomacia Ambiental ao problema dos rejeitos nucleares. Como reflexão, pode-se
apresentar duas hipóteses, o primeiro descrito como insulamento disciplinar, e o outro de
preocupação única. O insulamento disciplinar trás a tona a separação dos assuntos afins
de meio ambiente e segurança como é o caso da energia nuclear, pois as conferências
parecem negligenciar as temáticas nucleares por se tratarem de assuntos ainda
reconhecidos como essencialmente militares e estatistas, se esquecendo dos impactos
ambientais e no desenvolvimento das capacidades do indivíduo quando colocado sobre
uma ameaça de contaminação. A segunda hipótese diz respeito a preocupação única que
norteia nos últimos anos os fóruns de meio-ambiente, as mudanças climáticas. Elas
concentram grande parte dos esforços do cientistas do IPCC ou dos membros do PNUMA,
pois tratam-se de ameaças visivelmente destruidoras da vida como conhecemos na terra.
Contudo, outras temáticas deveriam vir a tona, e em se tratando de resíduos nucleares,
principalmente após o acidente de Fukushima, e o encerramento de plantas nucleares no
Japão e Alemanha.
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MOVIMENTO AMBIENTALISTA CHINÊS: AVANÇOS E
OPORTUNIDADES
Mariana Delgado Barbieri
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INTRODUÇÃO
O presente artigo é fruto de pesquisa de doutorado em andamento, no programa
de Ambiente e Sociedade, no NEPAM/UNICAMP. É parte integrante do Projeto de
Pesquisa Regular “Mudanças Ambientais Globais: as políticas ambientais na China com
referência ao Brasil”.
A temática do movimento ambientalista chinês desperta interesse pois trata-se de
uma ferramenta de ação local, a partir de participação de membros da sociedade, que
identificam a questão ambiental como tema central para o século XXI e para a
sobrevivência da espécie humana.
Compreender a organização e desenvolvimento do movimento ambientalista é
entender a forma como as articulações políticas e sociais podem influenciar a percepção
de meio ambiente e a relação homem-natureza. Estudar esse movimento, o segundo
maior movimento em termos numéricos, perdendo apenas para os movimentos que lidam
com a questão de direitos humanos, é algo fundamental, afinal a essência do século XXI
está se mostrando na ausência do outro, isto é, não mais é possível identificar apenas
alguns grupos ou localidades como vítimas das mudanças ambientais e climáticas. Os
riscos eles não distinguem o rico e o pobre, o chinês ou o americano. Funda-se uma nova
era, em que a humanidade é uma só, sem barreiras territoriais ou de classe.
Diferentemente da pobreza, não há como isolarmos os riscos em guetos, ou condená-los a
uma vivência à margem da sociedade. Somos todos atingidos indistintamente. É o fim do
distanciamento (BECK, 2010).
Num momento em que “os novos conflitos n~o s~o inflamados por problemas de
distribuiç~o, mas por questões que tem a ver com a gram|tica das formas de vida”
(HABERMAS, 1989, p. 392) é preciso focarmos a análise em como a sociedade interioriza
os riscos e responde a eles. Conforme afirma Beck (2011), corremos o perigo de o medo
agir sobre a sociedade, e ao invés de permitir o conhecimento e reconhecimento dos
riscos, permitir o engodo e a negação do risco, protelando cada vez mais a tomada de
decisão e conscientização.
Conforme afirma Lúcia da Costa Ferreira (1996), nessa conjuntura o movimento
ambientalista se propõe a atuar nessa esfera de reconhecimento dos riscos e estabelece
uma nova relação entre os indivíduos e os órgãos decisórios de poder:
O ambientalismo contemporâneo, justamente por seu caráter multissetorial, apresenta
inúmeras facetas e tendências. Mas apesar disso, ou talvez por isso mesmo, apresenta-se
na maioria das vezes como uma possibilidade de projeto social inacabado, incompleto,
reconhecidamente em construção; mas se arrisca, de qualquer maneira, a prever um
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reordenamento do mundo e das relações entre a sociedade e a biosfera, de modo a
buscar novas mediações para a resolução de conflitos, depois do esgotamento desse
papel tradicional no âmbito do Estado moderno (FERREIRA, Lucia C, 1996, p. 242)

A questão das mudanças climáticas é hoje o cerne da questão geopolítica mundial.
A maneira como a comunidade internacional e os diversos tipos de organização se
articulam está diretamente ligada ao futuro da governança global.
O papel dos movimentos ambientalistas em um contexto como esse é
fundamental, ainda mais se tratando da China, país que hoje sofre com erosão em mais de
19% de seu solo, salinização em 9% e desertificação em 25%. Calcula-se que 90% das
pradarias naturais encontram-se destruídas em diversos níveis. Em relação à água a
situação também é crítica. Apenas 20% da água utilizada nos lares é tratada, os principais
rios estão todos poluídos. A poluição do ar afeta milhões de pessoas, e é uma ameaça real
à saúde humana (LUCOTTE, 2009).

CHINA E A QUESTÃO AMBIENTAL
A China, o gigante asiático com enorme poderio econômico, representa hoje um
grande risco aos limites planetários ligados à questão ambiental. Para sustentar um
crescimento econômico de mais de 10% ao ano durante a década de 1990, o país ignorou
as consequências ambientais que tal empreendimento traria, tanto localmente quanto
globalmente. Poluição atmosférica, chuva ácida, poluição dos rios, erosão do solo e
desertificação são os principais problemas ambientais enfrentados hoje.
O crescimento econômico chinês, a partir da década de 1980, veio acompanhado
do adensamento populacional e do aumento no consumo energético, gerando
consequente aumento vertiginoso da poluição e emissão de GEE (gases de efeito estufa),
atuando diretamente nas atuais mudanças climáticas sentidas em todo mundo. Dados
indicam que a China, em 2008, era responsável por 23% da emissão mundial de GEE, com
crescimento de 5% ao ano, sendo então considerada uma potência climática, que
juntamente com EUA e Rússia contribuem com 60% das emissões de GEE (VIOLA, 2010). O
aumento da queima de carvão, principal fonte de energia na China, contribui diretamente
com o aumento da poluição e eleva os índices de gases tóxicos e material particulado,
afetando localmente a saúde da população, e contribuindo globalmente com as mudanças
ambientais (IPCC, 2007; IPCC, 2013).
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As mudanças ambientais globais que vem ocorrendo nas últimas duas décadas
trazem à tona a necessidade de uma nova compreensão da sociedade global, a partir da
noção de sociedade de risco, conceito criado por Ulrich Beck (BECK, 2010), após o
acidente nuclear de Chernobyl. Beck vislumbra a noção de que na contemporaneidade os
riscos, que são imperceptíveis num primeiro olhar, permeiam os mais diversos tipos de
relação e estão presentes de maneira indistinta em todo o globo. Esses riscos hoje se
constituem em uma ameaça global, e o esforço deve ser em se conscientizar do risco
civilizacional que estamos vivendo.
A complexidade dos riscos, a abrangência global, sua permeabilidade por toda a
sociedade, transforma a questão da mudança climática em um dos temas fundamentais
do século XXI (BECK, 2010; GIDDENS, 2010). Essa preocupação fez com que o chamado
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), criado em conjunto pela ONU
(Organização das Nações Unidas) e pela Organização Meteorológica Mundial (WMO),
reunisse esforços para compreender o fundamento do sistema climático global, e os
últimos relatórios indicam que a ação humana é a maior responsável pelo aquecimento
global nos últimos cinquenta anos.
O aumento da temperatura na superfície terrestre traz inúmeras consequências
ao globo: aumento de tufões e secas, extinção de espécies, elevação da temperatura dos
oceanos, derretimento das camadas polares e consequente elevação dos oceanos – o que
causa o desaparecimento de ilhas e obriga centenas de pessoas a se transformarem em
refugiados ambientais, pessoas obrigadas a deixar o local de habitação em virtude das
alterações ambientais.
Consequentemente, como resposta à necessidade de conter o avanço das
emissões de GEE, buscando controlar o aumento da temperatura na superfície terrestre, a
atuação dos governos é elemento fundamental. A constituição de uma governança
preocupada com a questão ambiental é primordial para o controle dos riscos.
Reconhecendo tal importância, acordos como o de Copenhague ou o Tratado de Kyoto
buscam apresentar metas a serem cumpridas pelos governos, entretanto ainda enfrentam
uma efetividade limitada (VIOLA, 2010).
Nesse contexto, os riscos, apesar de serem invisíveis e escaparem da percepção
humana num primeiro momento, se tornam reconhecidos quando se constrói um
conhecimento sobre eles. Nesse sentido, “o monopólio da verdade do juízo científico
obriga assim que os próprios afetados façam uso de todos os meios e métodos da análise
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científica para implementar suas demandas. E obriga ademais que eles ao mesmo tempo
os modifiquem” (BECK, 2010, p. 87).

O MOVIMENTO AMBIENTALISTA
Diretamente relacionado com essa noção de risco reconhecido enquanto tal a
partir da construção de conhecimento sobre ele, e como uma forma de resposta e
conscientização da noção de risco os movimentos ambientalistas ganham destaque,
sendo um tipo de movimento social, no qual a ação social coletiva se volta para as
preocupações com o meio ambiente, preservação, educação ambiental, ativismo político.
Reforçando essa ideia, Giddens afirma: “N~o se pode discutir a política da mudança
climática sem mencionar o movimento ambientalista, que tem sido uma influência
preponderante na política ambiental h| muitos anos” (GIDDENS, 2010, p. 24).
Na China, o movimento ambientalista se evidencia a partir de 1994, com a
constituição oficial da primeira organização não governamental voltada para atuação
ambiental – Friends of Nature (FoN), fundada em Pequim (WU, 2009).
Já a questão ambiental na China apareceu como um problema para o Estado na
segunda metade da década de 1970, quando após a Conferência de Estocolmo em 1972, e
objetivando a integração econômica e política no mercado global, os líderes do governo
passaram a se preocupar com a preservação da natureza. Temos então na década de 1970
e 1980 uma série de leis e diretrizes criadas por delegações governamentais, que em
parceira com núcleos de estudo e pesquisa identificam os principais problemas e
correções necessárias para se obter um melhor gerenciamento do meio ambiente
(FERREIRA, Leila C., 2012). Apesar de uma legislação extremamente avançada, a atuação
nem sempre foi eficaz, e a necessidade de expansão industrial e crescimento econômico
fez com que a questão ambiental sempre ficasse em segundo plano.
Dados indicam que até 2008 havia, formalmente registrados pelo Ministério de
assuntos locais, 3.539 grupos ambientalistas, excluindo nessa soma as organizações
formadas na internet ou as registradas como organizações econômicas. Estima-se que
naquele momento mais de 2.000 organizações funcionavam de maneira ilegal, sem
registro.
Com a expansão do acesso à internet, o número de associações com existência
apenas virtual se ampliou durante toda a década de 2000, atraindo principalmente jovens

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

239

estudantes interessados em obter informações sobre meio ambiente, mas também como
forma de divulgação das mobilizações promovidas por ONGs.
Bruce Gilley (2012) argumenta que o modelo chinês de políticas ambientais segue
o padrão autoritário até a metade da década de 1990, afinal toda política climática é
centrada no governo, que estabelece políticas regulatórias e coercitivas, no modelo topdown, sem participação pública nas decisões, com uma mídia defensora das propostas
governamentais, e por fim, com um ativismo ambiental baseado apenas nos
pesquisadores e cientistas com vínculo direto ao Estado (GILLEY, 2012). Nesse modelo,
não há espaço para qualquer tipo de mobilização popular, atuação dos atores sociais ou
constituição de um movimento ambiental.
Com esse contexto, a atuação de movimentos sociais tem um marco inicial tardio:
1991. Com as fortes inundações ocorridas no verão, e centenas de vidas perdidas, a China
percebe que necessita de ajuda internacional para recuperar as perdas calculadas em mais
de US$ 7 bilhões. Com isso, permite a instalação no país de diversas ONGs internacionais
que objetivavam a reconstrução das áreas destruídas. Esse episódio marca formalmente o
início de um novo período, em que paulatinamente a China se abre para a atuação não
governamental, permitindo que diversos movimentos sociais passassem a atuar no
interior da sociedade, fortalecendo a sociedade civil e intermediando a relação desta com
o Estado (HOWELL, 1995).
O movimento ambientalista se aproveita desse novo momento, em que o Estado
permite paulatinamente a ação de ativistas, depois de um período de intensa repressão
por ocasi~o das manifestações de Tian’anmen em 1989, quando a sociedade chinesa foi
silenciada e intelectuais, ativistas, diferentes atores sociais proibidos de incitar a
população a demonstrar seus anseios e interesses, numa forte contenção das ideias
contrárias ao governo ou que suscitassem qualquer tipo de mobilização popular (WU,
2009).
É nesse momento também que o Estado chinês, após a Rio 92, passa a idealizar
uma política econômica e ambiental que demonstrasse preocupação com o bem-estar
humano, proteção do meio ambiente, buscando elaborar formas de obter um
desenvolvimento econômico que permitisse o equilíbrio ambiental, pensando nas
gerações futuras. Nesse sentido, a China se antecipou às pressões do movimento
ambientalista, e antes que esse se consolidasse o aparato governamental já demonstrava
preocupação com a agenda climática (FERREIRA, Leila C., 2012). Alguns analistas
defendem a ideia de que esse fato pode ter evitado, posteriormente, um enfrentamento
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direto entre as ONGs e a política governamental, afinal o governo ao tomar a dianteira se
mostra preocupado com a questão ambiental (ainda que apenas no plano teórico e
legislativo) e se posiciona de maneira defensiva frente às reivindicações e
questionamentos das ONGs (HO, 2001; KUEN, 2008).
Nesse contexto se estabelece a FoN (Friends of Nature) responsável

pela

divulgação da questão ambiental enquanto um problema primordial a ser enfrentado pelo
Estado. Com forte apoio de ativistas internacionais, diversos debates são promovidos,
artigos do Ocidente são traduzidos e divulgados, e pouco a pouco há um fortalecimento
do movimento ambientalista (WU, 2009). Seguindo os passos dessa organização, na
segunda metade da década de 1990 outras organizações são constituídas, alcançando o
número de 18 organizações formais atuando em Pequim até o ano de 1996 (XIE, 2011).
Um primeiro ponto a merecer importante destaque é a questão do
posicionamento das organizações não governamentais ambientalistas enquanto esfera
intermediária entre a sociedade civil e o Estado. Recuperando a noção de ambientalismo
autoritário apresentada anteriormente (GILLEY, 2012) podemos propor uma compreensão
de que na ausência de espaço para uma atuação política do movimento ambientalista
chinês, esse se molda ao ambientalismo autoritário do Estado e se distancia da atuação
política direta. O que os movimentos propõem não são questionamentos das políticas
adotadas pelo Estado chinês ou confronto político direto, conforme Peter Ho (2001)
defende, o que temos na China é um ambientalismo dotado de delicadeza e suavidade,
que foge dos conflitos políticos e é praticado à distância das direções políticas.
Diretamente relacionado com a estruturação do Estado e a constituição da
sociedade civil, identifica-se que os movimentos ambientalistas, durante toda a década de
1990 e início da década de 2000, são caracterizados por uma grande concentração em
Pequim e Shangai, mas com difusão restrita no restante do país. Ademais, há uma
fragmentação no movimento e a ausência de constituição de um movimento capaz de
agir nacionalmente e representar interesses da sociedade chinesa como um todo (WU,
2009; XIE, 2011).
Com 34% das organizações sendo mediadas pelo governo (chamadas de GONGOs
– government organized nongovernamental organization), 26% de organizações
internacionais, apenas 39% representa a atuação das organizações criadas na própria
China e de maneira desvinculada do Estado (XIE, 2011). Essa modalidade de organização
que apresenta apoio do governo (GONGO), seja ele financeiro, estrutural, organizacional
ou político, é demonstrativo do modelo de ambientalismo adotado no país.
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Segundo levantamento de Lei Xie (2009), no final da década de 2000 havia 1382
GONGOs, e muitas delas atuando na área ambiental. Grande parte dessas organizações
foram criadas pelo governo, que indicava quadros do partido para serem líderes das
organizações. As GONGOs desempenham importante papel por serem privilegiadas pela
presença de membros do partido e da íntima relação que se cria com o Estado. Elas
conseguem maiores verbas e boa implementação de seus projetos, auxiliando outras
ONGs nas conquistas de seus interesses. Principalmente em áreas rurais e distantes dos
grandes centros, as GONGOs conquistam maior legitimidade perante a população e às
autoridades, estabelecendo relações de cooperação entre as ONGs e as GONGOs,
possibilitando um melhor sucesso frente aos objetivos dessas organizações (XIE, 2009).
Mais uma vez vemos a adaptação frente ao modelo de ambientalismo adotado na China.
Se alguns analistas defendem a fraca atuação e baixa capacidade de mobilização e
liderança, conforme defende Peter Ho (2001), Carlos L. Lo e Sai Wing Leung (2000), outros
acreditam que apesar da delicada situação política, os movimentos paulatinamente tem
conseguido conquistar espaço na agenda política, apresentando suas intenções e
reinvindicações, alcançando seus objetivos e superando os desafios políticos (FERREIRA,
Leila C., 2012; WU, 2009).
Alterações profundas na relação atual entre Estado e sociedade civil, permitem
identificar a década de 2000 como um momento de transição para um ambientalismo
democrático. Esse é marcado pela participação pública em dois níveis: no processo de
participação política, em que paulatinamente a atuação pública é possível desde a
identificação do problema, formulação de políticas e implementação delas, e no nível de
participação, que passa de um baixo envolvimento público a um alto envolvimento, com
constituição de fóruns deliberativos, influência direta nas legislações etc.
Apesar do processo de democratização em andamento, o movimento
ambientalista ainda enfrenta uma série de dificuldades conforme foi apresentado pela
China Association for NGO Cooperation (2007). A distribuição desigual de benefícios
ocasionado por uma seleção feita pelos meios de comunicação, que privilegiam as
organizações mais famosas; a falta de oportunidades de divulgação e compartilhamento
de informações; a falta de transparência nas informações; a desigual alocação de recursos
entre as pequenas e grandes organizações; além das restrições ao desenvolvimento das
ONGs ocasionadas pelas políticas governamentais (CHATAM HOUSE, 2007).
Um marco significativo da alteração da relação entre Estado e sociedade civil,
ocorre com a revisão da legislação ambiental em 2015, na qual as organizações assumiram
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um fundamental papel, ao se ter reconhecido em uma lei a possibilidade de abertura de
processos de poluição e impacto ambiental a partir de denúncia das ONGs. Alteração
fundamental da nova lei passa a ser a legalização e incentivo às denúncias e aberturas de
processos ambientais pelas organizações não governamentais. Tal mudança é um grande
avanço na legislação chinesa, afinal, até então era praticamente impossível a denúncia de
crimes ambientais pela população ou mesmo pelas organizações, pois não havia nada na
legislação que expusesse tal possibilidade. O artigo 58 da nova legislação tenta amenizar
essa dificuldade, ao possibilitar que ONGs deem entrada em processos e denúncias de
poluição ou de conduta ambientalmente irregular (CHUN, 2015).
A legislação estabelece que para ter direito à abertura do processo a ONG precisa
estar devidamente registrada nos órgãos oficiais e deve ter uma atuação ambiental há
mais de cinco anos. Calcula-se que em torno de 300 ONGs atendam a essas determinações
(KING & WOOD, 2014). Esse já é um limite à atuação das ONGs, afinal, num país com
dimensões continentais e com população de mais de 1,4 bilhão de pessoas, 300 ONGs é
um número ainda muito baixo. Outros desafios são grandes: falta maior clareza, tanto
para as autoridades quanto para as ONGs, dos caminhos a serem percorridos para se fazer
valer esse direito; os custos com os processos são altíssimos; é preciso maior
conscientização (na esfera da sociedade civil e nos órgãos oficias) do papel que essas
organizações tem no controle da poluição.
O primeiro caso de sucesso vinculado à essa revisão da legislação foi registrado na
província de Fujian, onde um processo foi aberto por ONGs, denunciando uma empresa de
mineração da cidade de Nanping. Tal empresa extraía pedras ilegalmente e despejou
resíduos tóxicos entre 2008 e 2011. Por meio da ação movida pelas ONGs Friends of Nature
e pela Fujian Green Home Environmental Friendly Center a empresa foi condenada por
danos ambientais, destruição de floresta, poluição do solo e da água. Três responsáveis
foram presos. A empresa foi obrigada a remover os equipamentos do local e a restaurar a
floresta. A multa aplicada foi de US$ 230.000 (CHUN, 2015).
Tal sucesso e atuação dos tribunais abrem precedentes para novas ações no
futuro. Tal caso é emblemático, afinal, partiu de um processo impetrado por ONGs e
obteve bons resultados, ao se punir os responsáveis, aplicar multas e exigir o restauro
ambiental.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Num século que será marcado pela questão ambiental e os problemas
diretamente relacionados à ela e à sobrevivência da espécie humana, as ONGs
ambientalistas devem assumir um importante papel, conforme defende Sarah Kuen
(2008):
Se os meios à disposição do público não são tão eficazes em razão da falta de confiança e
da boa vontade do governo, entra em cena um outro ator, as ONGs, necessárias para
suprir as deficiências do governo. As questões de educação e sensibilização são
claramente apontadas pelo governo, que se apoia na ajuda das organizações
internacionais mas também nas ONGs ambientalistas chinesas. O papel das ONGs possui
extrema importância. Elas se responsabilizam por sensibilizar o público e o educar de
maneira a promover uma melhor compreensão dos problemas ambientais e buscam
promover um melhor controle do público sobre as ações governamentais, afim,
definitivamente, de contribuir com a eficácia das regras de proteção ambiental (KUEN,
2008, p. 13)

É notório percebermos que quando o Estado não mais consegue responder
adequadamente às demandas sociais e a crise ambiental questiona o aparato políticoinstrumental enquanto elemento apto a lidar com a questão, os movimentos
ambientalistas podem assumir a dianteira da questão, ao atuar de maneira
multidisciplinar, com ação direta na sociedade civil, mas também na intensificação das
relações com o Estado.
O que está em jogo na atual conjuntura, e é fundamental entender, é a relação
entre homem e natureza que se transformou ao longo do século XX. Se antes era temida,
no último século a natureza passou a ser intensamente controlada, e num descontrole de
forças hoje encontra-se ameaçada em virtude do alto grau de intervenção humana, que
ocasiona dificuldades de reprodução e manutenção do meio ambiente, chegando ao
ponto de tornar incerta a sobrevivência do homem, que depende diretamente dos
recursos naturais para viver (TAVOLARO, 1998).
Os movimentos ambientalistas atuam então na tentativa de entender essa relação
homem e natureza, direcionando a ação humana, exigindo posturas governamentais,
auto-reflexão, identificando os riscos, assumindo fundamental importância na condução
da problemática ambiental e se transformando em importante ator social no século XXI.
Ao se indagar quais são as políticas eficazes para enfrentar os problemas, o
movimento, ao lado de instituições e organizações, possibilita que ao reconhecer e
identificar os riscos possa ser possível emergir respostas e ações que controlem as
ameaças que tornam o futuro duvidoso.
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O que o caso chinês nos mostra é que paulatinamente as mobilizações na
sociedade civil estão ocorrendo, há cada vez um número maior de envolvidos, e essa
participação tem pressionado o governo a adotar uma postura mais receptiva às ações
das ONGs ambientalistas, que tem conquistado importantes espaços, apesar de ainda
enfrentar muitas dificuldades.
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O PAPEL DOS EMERGENTES NA SECURITIZAÇÃO DAS
MUDANÇAS CLIMÁTICAS1
Rita Flávia Gomes Carvalho2 e Tamires Santos Lacerda3

RESUMO
Após a Guerra Fria novos temas têm se tornado questões de segurança, tal como as
mudanças clim|ticas na década de 1990’. Conforme tem sido observado nos foros
relativos ao meio ambiente, a securitização das mudanças climáticas, entendida como um
discurso sobre a capacidade dos Estados lidarem com os efeitos adversos dessas
variações, tem sido percebida de forma distinta e mais ativa pelos emergentes vis-à-vis aos
desenvolvidos, ou também chamados pela literatura de Sul e Norte Global,
respectivamente. Desse modo, por meio da técnica de pesquisa bibliográfica e
documental, o presente artigo objetiva compreender de que modo o processo de
securitização das mudanças climáticas tem sido percebido pelos Estados emergentes, tal
como o grupo Brasil, África do Sul, Índia e China (BASIC).
Palavras-chave: Securitização. Mudanças climáticas. Estados emergentes. BASIC.
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SECURITIZAÇÃO DO SETOR AMBIENTAL
O processo de transformação de um setor ou região em questões de segurança,
isto é, securitizá-los, se dá a partir de um “movimento que leva a política para além das
regras estabelecidas de um jogo e enquadra a questão ou como um tipo especial de
política ou acima da política” (BUZAN; WAEVER; DE WILDE, 1998, p.23, traduç~o nossa4).
Em suma, o setor ou região a ser securitizado se apresenta “como uma ameaça
existencial, requerendo medidas emergenciais e justificando ações fora dos limites
normais dos procedimentos políticos” (BUZAN; WEAVER; DE WILDE, 1998, p.23-24,
tradução nossa5).
Na prática, o processo de securitização significa que o ator securitizante, quem
indica essa ameaça existencial, estabelece certa questão como prioridade sobre as demais
e pode usar de meios extraordinários para lidar com ela (a ameaça), tais como decretar
sigilo de certas informações, cobrar taxas extras para certos serviços, entre outros.
Atribuído ao fato de que o ator securitizante estabelece uma agenda que potencialmente
extrapola a normalidade política, ele será essencialmente (e não exclusivamente)
governamental ou interestatal. Todavia, essa violação da normalidade política deve ser
aceita, consensual ou coercitivamente, pela audiência, caso contrário, a securitização,
enquanto processo, não ocorre (BUZAN; WAEVER; DE WILDE, 1998).
Após a Guerra Fria novos setores foram incorporados à agenda de segurança que
até então era centrada em questões político-militares, tal como foi elaborado pela Escola
de Copenhagen 6 (TANNO, 2002) e pelos autores até então mencionados. O setor
ambiental é um deles, que ganhou muita atenção durante e após a Conferência das
Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano (1972), em Estocolmo. A securitização do
meio ambiente tem como preocupaç~o “a manutenç~o do local e da biosfera planet|ria
como um sistema de suporte essencial sobre o qual todos os outros empreendimentos
humanos dependem” (BUZAN apud BUZAN; WAEVER; DE WILDE, 1998, p.8, traduç~o
nossa7).
4

move that takes politics beyond the established rules of the game and frames the issue either as a special
kind of politics.
5
as an existential threat, requiring emergency measures and justifying actions outside the normal bounds of
political procedure.
6
Criada em 1985, com o nome de Copenhagen Peace Research Institute (COPRI), pelo Parlamento
Dinamarquês, ela é um dos principais institutos de pesquisa na seara da segurança internacional (TANNO,
2002). Passada a Guerra Fria, seus principais pesquisadores se dedicaram em repensar as questões de
segurança internacional, isto é, a incorporar novas variáveis de análise nos estudos de paz e segurança
internacionais (ACÁCIO; SOUZA, 2012).
7
the maintenance of the local and the planetary biosphere as the essential support system on which all other
human enterprises depend.
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A forma de vida humana tem um papel muito significativo em moldar o meio
ambiente, da mesma forma que, em resposta, ela é impactada pelo mundo que ela
própria tem transformado. Fruto dessa interação complexa, o sistema planetário é
dinâmico, tendo mudado temporal e espacialmente nesses bilhões de anos em todo o
globo, causando as chamadas mudanças climáticas (CLARK, 2000).
No caso da securitização ambiental, o objeto referente é composto pelos
“atributos necess|rios para sustentar a civilizaç~o” (DALBY, 2002, p.7, traduç~o nossa8),
ou seja, aqueles que estão sendo existencialmente ameaçados. Dessa forma, não foi por
acaso ou por “benevolência” dos atores internacionais para com o meio que as questões
ambientais têm sido securitizadas. Mais do que isso, na medida em que as mudanças dos
meios que suprem as necessidades básicas da civilização humana têm colocado em jogo a
existência humana, em tese, as questões ambientais tendem a ser securitizadas.

MUDANÇA CLIMÁTICA: UMA QUESTÃO DE SEGURANÇA
Embora a Escola de Copenhague, após a Guerra Fria, tenha refletido sobre novas
questões de segurança para além da esfera militar, e temas como as mudanças climáticas
tenham sido bem estudados nas últimas duas décadas, a preocupação estatal, em termos
de segurança nacional, têm tido diferentes rotas (BARNETT, 2001). Isso porque os Estados
adotam diferentes políticas de contenção das mudanças climáticas, já que eles possuem
preferências, em termos de interesses, distintas.
Barnett (2001) explica que a securitização ambiental é um discurso com relação
direta com a vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade expressa “o grau em que um sistema é
suscetível e incapaz de lidar com os efeitos adversos da mudança climática, incluindo a
variabilidade e extremos” (IPCC, 2007, n.p. traduç~o nossa9), tanto dos aspectos sociais,
econômicos ou físicos (KNOW CLIMATE CHANGE, 2016).
Tal mudança clim|tica é dada como uma alteraç~o “no meio e/ou a variabilidade
de suas propriedades e que persiste por um período estendido, tipicamente décadas ou
mais” (INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2012, p.3, traduç~o nossa10).
De acordo com o Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas (IPCC), o grau

8

attributes necessary to sustain civilization.
the degree to which a system is susceptible to, and unable to cope with, adverse effects of climate change,
including climate variability and extremes
10
in the mean and/or the variability of its properties and that persists for an extended period, typically
decades or longer.
9
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de vulnerabilidade às mudanças climáticas depende das características, magnitude,
variação climática em que o sistema está submetido, sensibilidade e da própria capacidade
desse sistema de enfrentar as alterações (IPCC, 2007). Assim, a vulnerabilidade dos
Estados às mudanças climáticas se dá em função de três variáveis: exposição da
população, recursos, propriedades, entre outros; sensibilidade (grau em que o sistema é
afetado, positiva ou negativamente) e capacidade adaptativa (de resposta) às vantagens,
danos ou consequências provocadas pelas mudanças do clima (UNITED NATIONS
ENVIRONMENT PROGRAMME, 2011).
Cada Estado possui um grau de vulnerabilidade às mudanças climáticas, por isso
cada um reage a elas, doméstica e internacionalmente, de diversas maneiras (BARNETT,
2001). Todavia, não é apenas o grau de vulnerabilidade que determina se o meio ambiente
– e as mudanças climáticas consequentemente -, será securitizado.
Conforme foi explicitado anteriormente, o setor ambiental, assim como qualquer
outro ou uma região, será considerado como questão de segurança se tiver sendo
ameaçado existencialmente (BUZAN; WAEVER; DE WILDE, 1998). Disso decorre que,
embora as mudanças climáticas tendam a gerar efeitos em todo o globo, o grau de
ameaça difere de acordo com o país. Um Estado A hipotético possui elementos (e.g.
produção agrícola) que sofrerão com os efeitos da mudança climática em menor
intensidade, enquanto o Estado B é mais vitimado pelas alterações do clima – o resultado
é uma percepção de ameaça maior no Estado B do que no Estado A, que não percebe a
ameaça de modo existencial a ponto de securitizar as questões.
Nesse sentido, apesar de a securitização ser um discurso de vulnerabilidade, ela
possui como precedentes um elemento chave que é, de fato, o objeto referente
(ambiental): o risco. Esse em último se dá pela
probabilidade de consequências nocivas – casualidades, propriedade prejudicada, perda
dos meios de subsistência, atividades econômicas interrompidas, e danos ao meio
ambiente – resultando das interações entre perigos naturais ou induzidos pelos seres
humanos e condições vulneráveis (UNDP, 2010, n.p., tradução nossa 11).

O risco é uma variável cuja premissa é de que as mudanças climáticas não afetam
todos os Estados equitativamente (OSTROM, 2010). Isso implica que os Estados podem
ser vítimas, fonte dessas alterações ou ambas (SPRINZ; VAAHTORANTA, 2003).

11

probability of harmful consequences — casualties, damaged property, lost livelihoods, disrupted economic
activity, and damage to the environment — resulting from interactions between natural or human-induced
hazards and vulnerable conditions.

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

250

A partir dessas definições apresentadas, Barnett (2001) conclui que a existência
em si do objeto referente, além daqueles outros dois elementos de segurança (ator
securitizante e agentes funcionais), não garante que o setor ambiental seja protegido e
não exposto ao perigo, tal como Buzan et al (1998) haviam proposto. Indo mais além, já
que a vulnerabilidade e o risco são parametrizados, logo a securitização ambiental
também depende de “como a mudança ambiental ameaça” (BARNETT, 2001, p.2, traduç~o
nossa12) o objeto referente.
Diante isso, deve-se ater, por outro lado, que embora os Estados tendam mais a
reagir aos problemas ambientais do que preveni-los, diante ao grau de vulnerabilidade e
risco, cada um adota cursos de ações distintos (quando o fazem). De fato, quanto mais
numerosos forem os efeitos adversos das mudanças climáticas, maiores serão os
incentivos para que os Estados adotem medidas de proteção ambiental. Entretanto, cada
Estado “é um ator autointeressado que racionalmente busca riquezas e poder
comparando os custos e benefícios dos cursos de aç~o alternativos” (SPRINZ;
VAAHTORANTA, 2003, p.78, tradução nossa13). Afirmar isso significa dizer que as medidas
para proteção das mudanças climáticas são moldadas a partir das capacidades
econômicas, sociais e institucionais dos Estados (SPRINZ; VAAHTORANTA, 2003).
Sprinz e Vaahtoranta (2003) sugerem até que o grau de vulnerabilidade ecológica
e a capacidade econômica explicam, em grande medida, o grau de interesse dos Estados
na regulação ambiental internacional. E com base nas ideias apresentadas até aqui,
adiante será analisada a formação de um possível regime de contenção das mudanças
climáticas.

REGIME INTERNACIONAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (RIMC): A
ATUAÇÃO DOS EMERGENTES
Segundo Viola, os regimes de mudanças clim|ticas “s~o um sistema de regras,
explicitadas num tratado internacional pactuado entre governos, que regulam as ações
dos diversos atores sobre o assunto” (2002, p.27-28). O processo de institucionalização –
padronização de um comportamento formado pelo compartilhamento de regras – do
regime climático/ambiental foi impulsionado pela descoberta e comprovação empírica do

12

how environmental change threatens them
is a self-interested actor that rationally seeks wealth and power by comparing the costs and benefits of
alternative courses of action.
13
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“buraco” na camada de ozônio pela Comissão Brundtland (originalmente nomeada de
World Comission on Eviromental and Development, 1987) em 1987. Até então, como as
discussões climáticas se limitavam à sociedade científica, essa descoberta causou
comoção e preocupação de outros atores na política internacional.
A camada de ozônio (O3), localizada na estratosfera (entre 25 a 30 km de altitude),
protege a superfície do planeta Terra da radiação provocada pelo raio ultravioleta (UV)
emitido pelo sol. Essa radiação UV pode causar diversos efeitos nocivos à civilização, tais
como o câncer de pele, reduzir a as defesas do sistema imunológico, gerar o derretimento
das geleiras e acidificação dos oceanos a partir do aquecimento global (ou concentração
dos gases de efeito estufa) (WORLD WIDE FUND FOR NATURE - BRASIL, 2016) (JÚNIOR,
2014).
Um ano após a descoberta publicada pela comissão, o aumento da temperatura
média global em conjunto com a seca no hemisfério norte (principalmente nos EUA e
Canadá) redobraram a preocupação internacional com as mudanças climáticas
(BODANSKI, 2001). Pesquisadores e representantes governamentais iniciaram um debate
acerca do problema divulgado pela Comissão Brundtlad no Painel Intergovernamental
sobre Mudança do Clima (IPCC).
O IPCC instituiu o Comitê Negociador Internacional (INC) a fim de traduzir as
discussões no meio político (VIOLA, 2002). Dessa forma, podem-se sumarizar três fatos
que foram primordiais para a difusão da questão climática: a descoberta dos problemas
causados pela ação humana na atmosfera, conforme explicitada no Relatório Brundtland,
em seguida a iniciativa do IPCC, e, por fim, as mudanças climáticas vivenciadas na América
do Norte.
A partir da década de 1990’, a atenç~o { variaç~o da temperatura tomou
proporção intergovernamental, isto é, se politizou, uma vez que se chegou à conclusão de
que os Estados mais desenvolvidos e industrializados eram os principais responsáveis
pelos problemas, fazendo com que tais países tomassem frente nas discussões
internacionais (BODANSKY, 2001). Nesse sentido, surgiu uma das principais características
do regime de mudança climática: a necessidade de algum Estado (na maioria das vezes os
desenvolvidos), ou uma instituição interestatal, liderar as discussões ambientais.
Nesse primeiro momento, apenas três entes detinham capacidades econômicas,
políticas e de influência para direcionar a questão: Estados Unidos, União Europeia e
Japão. Isso porque, além de terem sido registrados problemas ambientais principalmente
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nessas regiões, elas também abrigavam uma grande população e tinham Produto Interno
Bruno (PIB) de destaque internacional (VIOLA, 2002).
Por conseguinte, a superação das mudanças climáticas trouxe consigo o dilema da
ação coletiva, em razão de que as medidas mais custosas para a contenção dessas
alterações tendem a ser feitas unilateralmente, já que os atores preferem agir
racionalmente em busca de benefícios imediatos. No entanto, como os efeitos dessas
ações independentes e de curto prazo surtirão poucos benefícios globalmente, o
problema das mudanças climáticas se perpetuará. Destarte, ações a nível global só seriam
possíveis através da imposição externa de um mecanismo regulatório, algo de longo
prazo (OSTROM, 2010).
À luz desse modelo interpretativo tradicional, a gestão dos recursos naturais
precisa ser cooperativa na arena internacional, isto é, seria necessária uma quantidade de
Estados capaz de criar um quadro normativo que valesse em escala global. Isto posto, a
tendência dos Estados mais vulneráveis é cooperar entre si, visto que eles precisam
enormemente de conter os efeitos adversos das mudanças climáticas, pelo menos a curto
prazo.
A cooperaç~o “ocorre quando os atores ajustam seus comportamentos para as
preferências atuais ou antecipadas dos outros, através de uma política de coordenaç~o”
(KEOHANE, 1984, p.51, tradução nossa14). Dito de outra forma, ela ocorre quando não há
harmonia de interesses – uma “situaç~o na qual a política dos atores (guiado pelos seus
próprios interesses sem considerar os dos outros) automaticamente facilita a obtenção
dos objetivos dos outros” (KEOHANE, 1984, p. 51, traduç~o nossa15). À vista disso,
considerando que a ação unilateral gera efeitos quase imperceptíveis na escala global
(OSTROM, 2010), a cooperação é um dos caminhos mais viáveis para a governança dos
bens comuns.
O entrave é que a estabilidade do clima, um bem classificado como Common Pool
Resource (CPR), é um recurso aberto, com baixo nível de exclusão e alta rivalidade quando
usufruído. Isto significa que sua utilização tende a ser excessiva, já que não há restrição de
uso, fazendo com que ele se deteriore ao longo do tempo. E mais, pelo fato dessa
superlotação de consumo, esse tipo de bem não pode ser usufruído por todos (SOUZA,
2015) (DINIZ, 2015).
14

…occurs when actors adjust their behavior to the actual or anticipated preferences of others, through a
process of policy coordination
15
…a situation in which actors' policies (pursued in their own self-interest without regard for others)
automatically facilitate the attainment of others' goals
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Conforme mostra o Notre Dame Global Adaptation Index (2014), a maioria dos
Estados com maior PIB, os chamados desenvolvidos, tende a possuir um menor índice de
vulnerabilidade, enquanto que as chamadas potências médias/emergentes detém um
grau médio, e os mais pobres (subdesenvolvidos) apresentam um grau elevado16. Quanto
mais desenvolvidos são os Estados e, por isso, principais responsáveis pelos problemas
ecológicos, menos eles são vulneráveis. Ou seja, esses Estados desfrutam mais dos CPR’s,
ao mesmo tempo em que os menos desenvolvidos têm menor acesso aos recursos
naturais. Na prática, os primeiros não possuem tantos incentivos como os menos
desenvolvidos para cooperar no setor ambiental.
Barbé (1995) apresenta uma caracterização de emergentes, propondo que são
Estados que buscam obter maior “habilidade de determinar as regras do jogo
internacional” (2007, p.145, traduç~o nossa17) e que “possuem uma diplomacia ativa em
certas |reas” (2007, p.150, p.150, tradução nossa18). Keohane (1969) segue essa linha de
raciocínio e especifica melhor ao propor que Estados emergentes s~o aqueles “cujos
líderes consideram que ele não seja capaz de agir sozinho efetivamente, mas pode ser
capaz de ter um impacto sistêmico sobre um pequeno grupo ou através de uma
instituiç~o social” (p.296, traduç~o nossa19). Um Estado emergente, logo, é aquele que,
“no mundo da política, outros Estados querem imit|-lo ou concordam com um sistema
que produza tais efeitos” (NYE, 2009, p.76), já que eles atuam em conjunto.
Tendo em vista o problema de ação coletiva envolvendo os desenvolvidos,
emergentes e subdesenvolvidos, e a ênfase em compreender o papel dos emergentes na
arena internacional ambiental, no próximo tópico será analisado o seleto grupo cunhado
de BASIC para entender o papel dos emergentes na securitização ambiental.

O BASIC E A SECURITIZAÇÃO DO RIMC
A atuação do grupo composto por Brasil, África Do Sul, Índia e China (BASIC) em
prol da securitização ambiental pode ser vista sob o prisma dos chamados emergentes,
como fora supracitado. O BASIC ganhou destaque internacional após a 15ª Conferencia

16

Há algumas exceções, tal como o Japão, considerado desenvolvido, mas é altamente vulnerável. Por outro
lado, ele possui elevada capacidade de se adaptar aos efeitos negativos das mudanças climáticas (ND-GAIN,
2016).
17
habilidad para determinar las reglas del juego en la política internacional.
18
diplomacia activa em ciertas áreas
19
whose leaders consider that it cannot act alone effectively but may be able to have a systemic impact in a
small group or through an international institution
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das Partes das Nações Unidas (COP-15), realizada pela Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), em Copenhagen no ano de 2009.
Os quatro Estados agregam cerca de 40% da população mundial, representam 12%
do PIB mundial (2009) e são grandes emissores de gases causadores do efeito estufa, com
27% das emissões globais. Dessa forma, a proeminência econômica e a contribuição nas
emissões de gases de efeito estufa (GEE) levaram tais países a serem caracterizados como
Estados em desenvolvimento avançado e, portanto, evidenciados diante dos demais
subdesenvolvidos, principalmente no âmbito ambiental (HALLDING et al, 2011).
A posição do BASIC no G77, atualmente composto por 134 Estados em
desenvolvimento (GROUP OF 77, 2016), reflete a separação Norte-Sul nas questões
ambientais. J| que para o G77 “meio ambiente” e “desenvolvimento” tem persistido
como elementos dicotômicos, embora o chamado “desenvolvimento sustent|vel” tenha
se consolidado como mantra desde a Conferência da Terra, em Estocolmo (2002), o BASIC
tem clamado por uma Nova Ordem Econômica (HALLDING et al, 2011).
No G77, e principalmente para o BASIC, há uma percepção de que os Estados mais
industrializados têm dificultado as negociações relativas às mudanças climáticas a fim de
manter suas posições dominantes na economia global. Por exemplo, para o G77 “meio
ambiente” e “desenvolvimento” ainda representam questões antitéticas, enquanto que
para os Estados mais industrializados, que possuem tecnologias “limpas”, a express~o
“desenvolvimento sustent|vel” deixou de ser uma aspiraç~o e atualmente é uma
realidade sendo alcançada (HALLDING et al, 2011).
Outro exemplo é que caso a África do Sul e a Índia se desenvolvessem partir da
exploração de energias renováveis desaceleraria o crescimento econômico e o nível
inclusão social em cada um. Boa parte das populações locais ainda não tem acesso à
energia elétrica e às fontes modernas, geralmente mais caras (HALLDING et al, 2011).
Todavia, não necessariamente políticas ambientais semelhantes levam esses
países a se unirem, já que cada um adota políticas externas distintas face aos respectivos
contextos domésticos. A China, por exemplo, é responsável, sozinha, por 17% das
emissões de gases poluentes, enquanto os três demais Estados, juntos, somam 12%.
Portanto, trata-se, acima de tudo, de um jogo de poder em que eles (o BASIC) buscam
maiores oportunidades econômicas, manter suas lideranças no Sul Global e angariar maior
representatividade na política internacional (HALLDING et al, 2011).
Os Estados emergentes, como o BASIC, procuraram se unir nos debates
ambientais internacionais a fim de alcançar seus objetivos de natureza política e
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econômica, já que sozinhos eles não têm capacidade de garantir que seus anseios serão
alcançados (KEOHANE, 1969). Apesar disso, o que dificulta eles a causarem impactos
significativos na governança ambiental global não é o quadro normativo do RIMC em si,
mas de que forma os custos de implementação do mesmo serão distribuídos (HALLDING
et al, 2011) entre os Estados.
Novamente na COP-15, o BASIC persistiu na criação de novas normas baseadas
num dos princípios do Protocolo de Kyoto (em vigor desde 2005): o princípio das
“responsabilidades comuns, mas diferenciadas”. Após os EUA recuarem diante a proposta
de condicionar maiores custos de redução de CO2 aos Estados mais desenvolvidos, e o
oposto aos emergentes e subdesenvolvidos, o BASIC desistiu da redação de regras mais
vinculativas no Acordo de Copenhague (2009). Em contrapartida, os EUA ofereceram
assistência tecnológica e financeira para que os Estados menos favorecidos se
comprometessem com o desenvolvimento sustentável, porém como isso não fora
garantido normativamente pelos EUA, o BASIC recuou definitivamente a sua proposta
inicial (CHAUDHURI, 2009).
Só na COP-21 (2015) em que um acordo histórico, o Acordo de Paris, foi aprovado
por 195 Estados. Nele, todos os Estados se comprometeram a impedir um aumento maior
do que 1,5Cº da temperatura média global, e mais, no Artigo 3º, os Estados desenvolvidos
se responsabilizam por financiar tecnologias limpas e outras medidas de combate às
mudanças climáticas num montante de US$ 100 bilhões anualmente, contudo só até 2020
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015).
Diante o exposto até aqui, se sugere que o BASIC, assim como os emergentes (ou
G77), intensifica a politização, adoção de políticas públicas ou normas políticas (BUZAN;
WAEVER; DE WILDE, 1998), do RIMC, mas não a sua securitização. Já que a percepção de
ameaça existencial é insuficiente para securitizar o RIMC, não há o precedente essencial –
o objeto referente – que justifiquem e levem os Estados a ultrapassar a defesa do meio
ambiente para além da política ou mesmo a adotar medidas emergenciais para tal fim.
A aprovação unânime do Acordo de Paris demonstrou que o grau de percepção de
ameaça ante as alterações do clima aumentou, dado que todos concordaram em atingir a
meta de 1,5Cº em relação à temperatura. Por outro lado, o comprometimento financeiro
dos Estados desenvolvidos até 2020, apenas até os quatro anos seguintes, sinaliza que o
Sul Global poderá não manter o mesmo grau atual de engajamento na proteção ambiental
após essa década, tonando a securitização do mesmo mais difícil.
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O BASIC percebe que a continuidade no processo de institucionalização do RIMC
retrai o desenvolvimento econômico de cada um, isto é, poderá ameaçá-los
existencialmente (i.e. qualidade e expectativa de vida da população, investimento na
segurança militar correm risco etc.). Desse modo, com base no mainstream das relações
internacionais, as mudanças climáticas permanecerão uma aspiração em termos de
segurança e, portanto, a única saída para resolvê-las é uma intervenção externa.
Em contraponto, Ostrom (2010) critica essa visão tradicional de que as mudanças
climáticas só seriam solucionadas caso houvesse um rol regulatório capaz de impor aos
Estados a adoção de medidas para redução de CO2 na atmosfera, por exemplo. A autora
ressalta que esse modelo carece de respaldo empírico acerca dos atores não-estatais, uma
vez que eles são, de fato, aqueles que agem para prevenir os danos ambientais. Unidades
de pequena (famílias, firmas, entidades sociais), média (indústrias, estados/províncias,
governos locais/regionais/nacionais) e de escala global, tal como um regime internacional,
desempenham ações benéficas para a redução dos gases de efeito estufa.
É imprescindível uma governança ambiental descentralizada, baseada num
sistema policêntrico, cuja regulaç~o é “caracterizada por múltiplas autoridades de
governança em diferentes escalas ao invés de uma unidade monocêntrica” (OSTROM,
2010, p.552, tradução nossa20). Esse sistema estimula os participantes a recorrerem e
trocarem entre si técnicas e conhecimentos locais, enquanto que um RIMC tende a ser
bastante preciso. Aqueles que não seguem o padrão de comportamento ambiental
costumam ser constrangidos socialmente e, por isso, corrigem suas ações. Ademais, com
o envolvimento múltiplo dos atores, inovações e investimentos em prol da proteção
ambiental são incentivadas (OSTROM, 2010).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Infere-se que a retidão dos Estados desenvolvidos em propor e aceitar obrigações
comuns, mas diferenciadas nas relações internacionais ambientais dificulta não só a
securitização no âmbito global, bem como a mera politização da questão. Mais do que
uma reação a esse padrão de comportamento desses Estados, os emergentes, com
ênfase no BASIC, se empenham em não só a reduzir os índices de vulnerabilidade às
mudanças do clima bem como catalisar o desenvolvimento de cada um. Destarte,

20

characterized by multiple governing authorities at differing scales rather than a monocentric unit.
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enquanto a sustentabilidade ameaçar o desenvolvimento econômico, ainda haverá Norte
e Sul Global nas relações internacionais ambientais.
Avalia-se, então, que as mudanças climáticas precisam ser prevenidas para além
dos Estados ou organismos interestatais, ou seja, é necessária uma governança
policêntrica capaz de desviar a centralidade estatal do dilema de ação coletiva. Conforme
fora explicitado, a securitização ambiental é um discurso sobre a vulnerabilidade que
requer a aceitação do público, ou ainda a atuação deste como ator funcional. Logo, o
envolvimento desses atores nos processos decisórios, seja em quaisquer níveis de análise,
é essencial para a redução da ameaça provocada pelas mudanças climáticas.
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POLÍTICAS PÚBLICAS FRENTE A GRANDES DESASTRES
AMBIENTAIS: O CASO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE
REJEITO DA SAMARCO
Marina R. Siqueira1 e Leonardo Rubens M. Maciel2

RESUMO
O dia 5 de novembro de 2015 ficou marcado na História como o dia que adveio o maior
desastre mundial envolvendo rompimento de barragem de rejeitos, que por ventura,
também é o maior desastre ambiental ocorrido no Brasil. O incidente, de grandiosas e de
múltiplas proporções ocorreu na Barragem de Fundão, da Mineradora Samarco. SA,
situada em Mariana, MG. A barragem armazenava os resíduos provenientes do processo
da mineração do minério de ferro. O talude de contenção ruiu e 34 milhões de m 3 de lama
de rejeitos encontrou vasão. A enxurrada de lama destruiu comunidades e propriedades
rurais, invadiu cidades, impactou o ecossistema, atingiu corpos hídricos de todo o Vale do
Rio Doce, de Mariana, MG, à foz do Rio Doce em Linhares, ES, acarretando o
comprometimento da vida aquática, o abastecimento de água, além de soterrar
nascentes, matar milhares de animais e causar as irreversíveis 19 mortes mais 1 aborto.
Diante da tragédia ambiental aqui brevemente contextualizada, várias instituições
se mobilizaram com diferentes propósitos para atuar e influenciar o processo, uma vez
que não se tem estabelecido procedimentos normativos para situações de tragédias
ambientais, não naturais, desse porte. Principalmente, para influenciar na geração de
pressão à empresa quanto à garantia dos direitos da população impactada e reparações
dos danos ambientais. Na arena política, o poder público do Estado e os órgãos
ambientais, juntamente com a mineradora, tiveram que normatizar os procedimentos
para reparação dos danos causados. Desta negociação esperava-se um Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC), que traria as diretrizes e regulamentaria uma política
pública focalizada de reparação e compensação.
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Após quase 4 meses da data do rompimento da barragem, no dia 2 de março, em
uma cerimônia restrita no Palácio do Planalto foi assinado o TAC por representante da
União, dos governos de Minas Gerais e Espírito Santo, da SAMARCO e da Vale. Os acordos
firmados não agradaram órgãos ambientais, casas do Poder Legislativo, sociedade civil,
movimentos sociais e as comunidades atingidas pela arbitrariedade e falta de escuta à
população. O Ministério Público Federal apresentou o mesmo argumento e acrescentou
que o acordo somente privilegia os interesses das mineradoras, pois, as instâncias
participativas foram desprezadas. Todos estes órgãos e instituições ficaram à margem do
processo e não legitimaram o TAC. O fato é que as tensões no âmbito institucional foram
afloradas. Neste trabalho será apresentado os conflitos institucionais quanto à
normatização do acordo (TAC), na perspectiva dos Governos dos Estados (MG e ES) e da
União em contraposição ao posicionamento do Ministério Público Federal (MPF).
O objetivo deste trabalho visou compreender os procedimentos normativos
adotados para a formulação da política pública focalizada emergencial em seu caráter
misto, como prevê a legislação ambiental (Lei Federal 6.938/81), o Estado define as ações
mitigadoras ou compensatórias e a empresa privada as executam. Esta pesquisa possui
caráter exploratório, uma vez que a formulação emergencial de políticas públicas
focalizadas no contexto de desastres ambientais, não naturais, trata-se de um fenômeno
raro e pouco estudado.
A principal hipótese que sustentou essa investigaç~o foi que o “Poder Público atua
de modo descoordenado diante da tragédia de Mariana por não se ter normativas claras,
que regulem situações de grandes desastres ambientais, não naturais, uma vez que as
ações mitigadoras e compensatórias necessárias diante do risco de rompimento da
barragem n~o serem definidas no }mbito do licenciamento ambiental.” Em consequência,
há morosidade do Poder Público em dar as respostas à sociedade e normatizar o processo
das garantias dos direitos.
O texto segue a seguinte estrutura: primeiramente, é apresentada uma
caracterização dos impactos do maior desastre ambiental brasileiro em que se discute de
forma sucinta

os

impactos

físicos, bióticos e socioeconômicos

ocasionados.

Posteriormente, procura-se enquadrar o desastre dentro dos parâmetros normativos
brasileiros e dentro da perspectiva de uma política pública focalizada de caráter misto, no
que diz respeito às ações adotadas pelo Estado e pela empresa. Por fim, o focaliza-se nas
tensões trazidas pelo TAC, em que é discutida a lógica do Estado e as críticas fundadas
pelo Ministério Público Federal.
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IMPACTOS RELACIONADOS AO ROMPIMENTO DE FUNDÃO
O tema sobre os impactos físicos, bióticos e socioeconômicos ocasionados por
empreendimentos de barragens ganharam ênfase após o rompimento de Fundão,
barragem de rejeitos da empresa Samarco. No entanto, do ponto de vista ambiental,
além do impacto visual que uma barragem ocasiona, Pimentel (2004), relata que muitos
impactos já acontecem nas fases de projeto, construção, implantação e manutenção da
barragem. Alguns dos impactos citados por ele são:
Impactos no Meio Físico como: alterações do microclima regional e impactos na
capacidade de uso das terras, (...); Impactos no Meio Aquático: alteração no transporte e
concentração de sedimentos, (...); Impactos sobre os ecossistemas terrestre e aquático:
perda de habitats terrestres e morte de animais; alteração no trânsito da migração de
peixes, (...); Impactos sobre as atividades humanas: alterações de vias terrestres de
comunicação e impedimento à navegação; necessidade de relocação de populações;
(PIMENTEL, 2004, p.51-53, grifo do autor).
Mas é fato que quando uma barragem se rompe os impactos se intensificam numa
escala inestimável. Os EIAs (Estudos de Impactos Ambientais) e os AIAs (Avaliação de
Impactos Ambientais) por mais cuidadosos que se apresentem, em casos de rompimento
de barragens, não conseguiram antecipar as dimensões reais dos impactos. O que
também se aplica ao rompimento de Fundão.
Após o talude de contenção ruir e ter causado o maior desastre ambiental
brasileiro, o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis) realizou um laudo preliminar dos impactos da catástrofe da Samarco ainda
em 2015. Neste relatório está expresso que no dia 5 de novembro do mesmo ano, mais de
34 milhões de m³ de rejeitos oriundos da extração e beneficiamento de minério de ferro
foram lançados na bacia do Rio Doce. No entanto, de acordo com Mattos, (1961), o solo
ao ser removido da sua condição de repouso é acrescido de certo volume de vazios em
sua massa, o que é chamado de ‘empolamento’. Isto quer dizer, que ao se extrair 1 m³ de
solo, ele se expande para 1,3 m³, dessa forma, pode-se considerar uma taxa de
empolamento de 30%. Portanto, ao considerar a taxa de empolamento dos rejeitos ainda
dentro da barragem, pressupõe-se que n~o foram “somente” 34 milhões de m³ vazados e
sim 44,2 milhões de m3 (34 milhões x 1,3). E se verificado e constatado que este tipo de
solo seria classificado como argiloso, essa taxa de empolamento poderia ser ainda maior,
cerca de 40%, chegando o volume do rejeito escoado a 47,6 milhões de m 3 (34 milhões x
1,4). Mattos (1961) ressalta que este é um processo físico que não pode ser desprezado, o
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que indica que os impactos do desastre tem proporções muito maiores do que os
números brutos anunciados.
Segundo o IBAMA (2015), da área devastada pela lama, 98% condizia ao bioma da
Mata Atlântica, onde a maior parte da bacia do Rio do Doce está situada, e os outros 2%
foram de Cerrado. Atualmente o bioma de Mata Atlântica é considerado um dos principais
para o Brasil, pois, além de apresentar elevados índices de biodiversidade, é onde moram
70% da população brasileira. Com a vasão dos rejeitos também foram atingidas Áreas de
Preservaç~o Permanente (APP’s), houveram possíveis extinç~o de 80 espécies nativas de
peixes, sendo 12 espécies consideradas endêmicas. Os efeitos sobre a biodiversidade
aquática são preocupantes, pois o aumento da turbidez da água não permite a entrada de
luz solar , o que torna impossível a fotossíntese, afetando assim, a cadeia alimentar animal
que vai de micro-organismos à avifauna e mamíferos.
O nível de impacto foi tão profundo e perverso ao longo de diversos estratos ecológicos,
que é impossível estimar um prazo de retorno da fauna ao local, visando o reequilíbrio
das espécies na bacia do rio Doce. (IBAMA, 2015, p. 24)

Do ponto de vista socioeconômico, os impactos mais severos ocorreram em Bento
Rodrigues e Paracatu de Baixo, distritos situados em Mariana, MG, e em Gesteira, vilarejo
pertencente ao município de Barra Longa. Nessas comunidades de características rurais a
destruição foi total, e para estes impactados haverá a necessidade de remanejamento
involuntário. Ou seja, como não é possível recuperar estas áreas devastadas devido à
grande dimensão da destruição, as comunidades serão reconstruídas em outras
localidades e os moradores serão reassentados. Enquanto aguardam pelo demorado
processo de reconstrução das novas comunidades, os atingidos desabrigados estão
vivendo em casas provisórias alugadas pela Samarco ou em casa de parentes.
Há diversos outros tipos de impactos socioambientais ocasionados pelo acidente
do rompimento da barragem que vão das montanhas de Minas ao mar no Espirito Santo. E
para cada localidade atingida, há especificidades sobre o tipo de impacto, grau de
severidade ocasionado e capacidade de reversibilidade do cenário. Em Minas Gerais a
lama passou por 26 municípios e no Espírito Santo, por 4. Neste percurso mais de 5.200
famílias foram atingidas, o que contabiliza mais de 13 mil pessoas impactadas diretamente
pelo desastre. Nesta estatística não estão contabilizadas as populações urbanas que
ficaram sem abastecimento de água após o desastre. Os atingidos de modo direto e
indireto são estimados em 3 milhões de pessoas (segundo o MPF). Em abril de 2016, de
acordo com informações veiculadas na mídia, ainda havia mais de 1.100 pessoas vivendo
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em casas provisórias, por volta de 10 pessoas vivendo em hotel, aproximadamente 30
pessoas vivendo em casa de parentes e o restante continuam morando em suas casas, ou,
não se tem informações sobre a condição de moradia da família. Até o dia 14 de agosto de
2016, não houve nenhuma alteração significativa quanto à realocação definitiva das
famílias.
Além desses impactos gerais descritos, houve uma diversidade de outros impactos
específicos que não estão apresentados por parcimônia neste trabalho, mas não são
menos significativos, como por exemplo, as 3 comunidades indígenas impactadas, o
aumento exponencial do desemprego, perda de áreas produtivas no leito do Rio Doce,
entre outros. Diante deste cenário, como o Estado Brasileiro se posiciona em relação ao
entendimento do Meio Ambiente, e a garantia de direitos dos atingidos em caso de
desastres não naturais de grande magnitude?

O MEIO AMBIENTE E AS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS
O Brasil possui um sistema de legislação que disserta especificamente sobre o
meio ambiente, expresso na Lei nº 6.938. Esta lei foi promulgada em 31 de agosto de 1981
e estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA).
A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País,
condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à
proteção da dignidade da vida humana...(BRASIL, 81, Lei 6.938, Art. 2º)

Apesar de contar com uma legislação ambiental salutar, com instrumentos e
normas para a manutenção dos padrões de referência quanto à qualidade do meio
ambiente, o país enfrenta os desafios de uma sociedade de consumo, onde a degradação
do meio ambiente deixou de ser apenas local e se elevou para o nível global. E este
modelo de desenvolvimento econômico adotado na modernidade, em que o consumo é a
base da organização social, esbarra em discussões sobre a possibilidade de se esgotar os
recursos naturais do planeta. E junto a isto, somam-se as consequências dos métodos
extrativistas, a transformação dos recursos naturais em produtos industrializados, à
consumação dos produtos e o descarte do lixo, processo chamado de paradigma do
desenvolvimento. (MANBUD UL HAQ, 1995). Esta sociedade de risco, retratada por Beck
(2010) já em 1986, é consequência da modernidade, da transformação ostensiva da
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sociedade industrial clássica, em que a produção de riscos domina a lógica da produção de
bens.
Neste sentido, nos próprios danos causados pelas atividades de exploração, e em
casos de acidentes ou desastres ambientais de qualquer natureza, a legislação brasileira
identifica o empreendedor ou aquele que exerce a exploração como responsável direto
pelos danos ocasionados. A recomposição do ambiente ou a compensação pelos impactos
deve ser revertida pela iniciativa privada ou pública que exerce a atividade.
A Política Nacional do Meio Ambiente visará: à imposição, ao poluidor e ao
predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da
contribuiç~o pela utilizaç~o de recursos ambientais com fins econômicos.” (BRASIL, 81,
Lei 6.938, Art. Art 4º, inciso VII)
De qualquer modo, a restauração do meio ambiente, valendo-se da recomposição
da fauna e da flora, além cessar toda e qualquer atividade lesiva, deve repor o ambiente a
um estado mais próximo possível da sua situação anterior ao dano. E isto deve ser
realizado pelo poluidor como determina a constituiç~o brasileira: “Aquele que explorar
recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com
solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.” (BRASIL, 1988 Art.
225, § 2 da Constituição Federal de 88).
De acordo com a Política Nacional de Defesa Civil (PNDC, 2007), o desastre do
rompimento da barragem da Samarco foi classificado, quanto a sua intensidade, como
desastre de ‘muito grande porte’. Ou seja, de intensidade m|xima. Para desastres dessa
magnitude está prevista a intervenção integrada entre a Defesa Civil, SINDEC (Sistema
Nacional da Defesa Civil) e ajuda externa.
Ainda segundo a PNDC (2007), a classificação é necessária, pois guia o
planejamento de ações e respostas para mitigação dos problemas ocorridos nas áreas
atingidas, tendo atitudes e medidas emergenciais drásticas, diretamente proporcionais à
amplitude dos danos e prejuízos ocasionados. Nos casos extremos de ‘Muito Grande
Porte’ podem ser decretado ‘Estado de Calamidade Pública’ pelos órg~os competentes, se
as comunidades atingidas não superarem e não suportarem um evento desta proporção
facilmente, a menos que recebam ajuda, para então, restaurar a normalidade. Para isso,
dependem da ação de todas as três instâncias de Governo (Municipal, Estadual e Federal).
O Estado deve formular e colocar em prática uma Política Pública Focalizada de
compensação, mitigação e reparação em que o agente causador do dano deve adotar um
postura protagonista de financiador e executor.
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Segundo Pase, Linhares e Matos (2014), no Brasil se prevê políticas
compensatórias para minimizar impactos sociais e ambientais negativos decorrentes de
grandes empreendimentos, como um complexo minerário e/ou uma barragem de rejeitos.
Para isto, todos os riscos provenientes do acidente são previamente estudados, e no
processo de licenciamento ambiental, as ações preventivas e corretivas são acordadas
entre Poder Público e Empresa, que dá origem a uma política pública focalizada de caráter
misto.

De acordo com os autores, esta política representa um indicador de

amadurecimento democrático. Em outras palavras, os empreendimentos considerados
como de DUP (Diretos de Utilidade Pública), como empreendimentos da matriz
energética ou minerária, exigem a construção de grandes obras que produzem impactos
indesejados proporcionais às suas dimensões. E para se minimizar os impactos, a
legislação brasileira prevê políticas compensatórias para garantia de direitos sociais e
ambientais. E é este o modus operandi sobre as políticas públicas implantadas no setor
ambiental.
Nessa medida, o processo de licenciamento visa o estabelecimento de uma forma
de controle por parte do Estado, de modo a garantir que a implantação e a
operacionalização de empreendimentos que causam impactos ao meio ambiente sejam
monitorados. O objetivo é que sejam adotadas aquelas medidas necessárias para
minimização ou mitigação dos impactos a serem gerados pelo empreendimento, e,
também, de que sejam reconhecidos os direitos das populações afetadas pelas obras.
Cabe, então, ao Estado a tomada de decisão acerca da viabilidade do empreendimento,
das medidas de mitigação e compensação de impactos a serem adotados e analisar os
riscos quando de sua implantação.
Como “parceiros” do Estado, o papel do empreendedor ganha forma de
protagonista na implementação da política focalizada. Em relação aos riscos que o
empreendimento traz à sociedade e ao ambiente biótico e físico, é apresentado um
documento de nome “Avaliaç~o de Impactos Ambientais (AIA)”, e nele deve-se prever as
ações corretivas de qualquer risco que se possa ocorrer. Mas, e quando o risco não é
considerado e não há nenhum tipo de ação corretiva apontado? O Estado deve assumir a
condução da normatização e regular as ações focalizadas que a empresa deve adotar para
reparar os danos que ocasionou no ambiente.
E é este o caso que se enquadra o rompimento da barragem de Fundão. O
licenciamento não foi capaz de prever todos os impactos gerados com o rompimento da
barragem, e, portanto, não haviam previamente medidas com consentimento do Estado
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definidas no EIA. Não há no Brasil um marco regulatório para esta situação. E assim, o
Estado assumiu e formulou o já mencionado TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, que
não legitimado, foi revogado no mês de julho por meio de uma liminar que considerava
que ele infringia os direitos humanos. A seguir será apresentada a lógica adota pelo
Estado e sua retórica quanto ao Acordão e às divergências pontuadas pelo Ministério
Público Federal.

A FORMULAÇÃO DO ACORDÃO E AS TENSÕES OCASIONADAS
O evento: ‘O Caso Samarco: Perspectivas do Acordão’, organizado pela Pró-reitoria
de Extensão da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) que aconteceu no dia 15 de
junho de 2016, contou com a participação de membros da UFOP (Universidade Federal de
Ouro Preto), de instituições sociais, como o MAB (Movimento dos Atingidos por
Barragens), representantes da comunidade indígena Krenak, representantes de técnicos
de empresas privadas, além de estudantes e membros da comunidade acadêmica de
forma geral. O objetivo do evento foi debater os impasses trazidos pelo Acordão. Os
palestrantes ouvidos foram o Advogado Geral do Estado de MG, também professor da
Faculdade de Direito da UFMG, Dr. Onofre Alves Batista Jr, que participou ativamente da
formulação do Acordão e em sua fala priorizou o processo de sua elaboração, bem como
os argumentos lógicos que o embasou. E em uma perspectiva antagônica, o promotor do
Ministério Público Federal, Dr. Edmundo Antônio Dias, apresentou, em contrapontos, as
fragilidades do acordo.
Desse modo, a partir do debate qualificado, tomou-se os argumentos do
Advogado Geral do Estado de Minas Gerais como o posicionamento oficial do Estado
Mineiro, e as considerações do procurador do MPF, como também posicionamento oficial
de sua instituição. Em um tom jurídico, os palestrantes discorreram sobre o processo de
construção do Acordão (TAC) desde o primeiro momento após o rompimento da
barragem e seus paradigmas.

O Acordão na perspectiva do Estado
O maior Estado minerador brasileiro reagiu com surpresa ao rompimento da
barragem de Fundão em seu território. Suas instituições, os Órgãos Ambientais, o próprio
Poder Executivo, a Defesa Civil, Bombeiros, entre outros não estavam preparados para
lidar emergencialmente com a grande dimensão dos impactos. Havia também o
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despreparo da própria empresa causadora do dano. A lama que descia pelo vale do Rio
Gualacho do Norte e que ia ao encontro ao vale do Rio Doce deixava um rastro de
destruição de proporções desconhecidas no primeiro momento. As atenções se voltaram
para as vítimas que sofreram os primeiros danos de forma severa, que foram os
habitantes de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e Barra Longa. E as práticas
de resgate e procura por sobreviventes eram a grande preocupação. Enquanto a
enxurrada de rejeitos descia rio abaixo, ações pontuais de quem estavam à jusante eram
registradas, mas sem muita integração ou coordenação. Na foz do Rio Doce (ES),
membros do Projeto Tamar salvaram o maior número possível de ovos de tartarugas e
animais aquáticos antes que o rejeito chegasse. Em diversas cidades onde a captação de
água era feita no Rio Doce, os agentes municipais e a população armazenaram água
enquanto esta ainda era potável. Muitos proprietários rurais retiraram seus animais do
vale a ser inundado pela lama. E o cenário de destruição ia se formando enquanto o Poder
Público e a Samarco reconheciam sua impotência.
“A verdade que a gente via com muita clareza é que h| um certo despreparo dos Órg~os
Governamentais ... Ninguém acreditava que seria possível uma tragédia daquela magnitude!”
(informação verbal)

3

O Estado se ateve {s informações de que a Samarco n~o resistiria ao ‘acidente’,
que poderia falir, por isso, ajuizou ações para prevenir sua falência. E nos primeiros dias
após o acidente, não haviam informações suficientemente adequadas para se formular
um desenho complexo, verossímil. A primeira tentativa de composição, chamada pelo
Advogado Geral do Estado de MG como uma iniciativa prematura, culminou em uma ação
do Estado de Minas Gerais solicitando 1 bilhão de reais para reparação dos danos, haja
vista que o lucro da mineradora em 2014 foi de 7,6 bilhões. Assim que o Estado entrou
com a ação, houveram muitas críticas vindas de diversos setores sobre a metodologia de
c|lculos para se chegar { esse valor. O jornal ‘Folha de S~o Paulo’ fez uma reportagem
cujo título era “Chutando na Lama”, e de fato, n~o havia, naquele momento, informações
consistentes sobre a extensão dos danos e quais seriam as formas, técnicas e
equipamentos necessários para se reverter o cenário.
“Mas, verdadeiramente nós estávamos chutando. Nós não sabíamos, não tínhamos dos órgãos
ambientais ainda nenhuma avaliação, como advogados, para poder ingressar com mais precisão na
aç~o.” (informaç~o verbal)4
3

Palestra proferida por Dr. Onofre Alves Batista Jr, Advogado do Estado de Minas Gerais, no evento O Caso
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Enquanto esta ação corria, o Governo Federal se manifestou sob o argumento de
que o rio atingido, o Rio Doce, trata-se de uma jurisdição Federal, e reivindicou a
competência jurídica sobre as ações provenientes do desastre. Nesse momento, o Estado
de Minas Gerais procurou o Estado do Espírito Santo, por entender que não seria positivo
apenas se ter a ação na União, para proporem à ela que entrassem os três entes com uma
ação conjunta. Com este procedimento se evitaria que diversos legitimados entrassem
com ação civil pública e pulverizassem os processos. Já no primeiro mês já havia em torno
de 10 mil ações na justiça, e a expectativa era de que quintuplicasse. E o excedente de
processos correria na justiça de forma a se arrastar em anos.
“E isso poderia ser uma avalanche de ações que no final das contas ia redundar em uma ‘marafunda’
sem fim. Numa confus~o sem fim.” (informaç~o verbal) 5

O acordo entre os Estados subnacionais e a União para ingressar uma ação
conjunta foi inédito na história do Brasil. Ainda neste momento, os formuladores do
processo e do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) não tinham um panorama claro,
uma noção exata de onde este procedimento ia dar.
Os órgãos ambientais mineiros foram considerados pelo Estado como deficientes.
Nos últimos 5 anos haviam cerca de 6 mil funcionários, já em 2015 eram somente 1.600. Os
órg~os haviam sido sucateados. E a percepç~o do Estado era que “se fosse levar o
levantamento a cabo dos Órgãos Ambientais, a gente não ia chegar a lugar nenhum.”
(informação verbal)6
Por isso, trabalhar em conjunto com a União, mas sem delegar totalmente as
responsabilidades, parecia ser o melhor caminho. A procuradoria do Estado de Minas
Gerais e do Estado do Espírito Santo, juntamente com a Advocacia Geral da União (AGU)
tomaram as rédeas em conjunto para dar os encaminhamentos ao TAC. Quando se
chegou a este momento, já se tinha informações um pouco mais precisas, haviam
levantamentos primários disponibilizados pelo próprio Ministério do Meio Ambiente
(MMA) para subsidiar os trabalhos dos entes federados. Sentados à mesa, à negociação
se tornou árdua e foi extremamente difícil desenhar qualquer tipo de ação. O MMA se
preocupava de forma mais intensa com o meio físico e biótico, Minas Gerais levantava as
5
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questões socioeconômicas e o Espírito Santo, sentindo-se altamente lesado, se
posicionava de forma mais dura, visando a reparação dos danos ocorridos em seu
território por uma multinacional situada no Estado de Minas Gerais.
Conforme os laudos técnicos e diagnósticos iam chegando ao Ministério do Meio
Ambiente e repassados ao grupo de trabalho do TAC, a percepção da complexidade dos
danos se intensificava. E as primeiras estimativas de preço mudaram para mais. Só depois
desse processo é que as empresas Samarco, Vale, BHP foram chamadas a participarem
das negociações para formatarem o TAC. Neste momento, o entrave foi em relação às
mineradoras Vale e BHP, que não queriam participar. Foi necessário que se entrasse com
uma liminar para as sócias, donas da Samarco, se sentassem à mesa de negociações. A
postura de trazer as acionistas visou responsabilizá-las diretamente pelo desastre, pois, se
a Samarco não resistisse e falisse, o que era um receio, estas empresas assumiriam as
obrigações legais. Pois, o pior cenário avaliado seria: a Samarco anunciar falência e o
legado negativo do desastre ficar sem ‘respons|vel’ para repar|-lo.
Com o efeito de se evitar longos processos na justiça, Estados (MG e ES), União e
Empresas começaram a formatar os acordos. O primeiro ponto de consenso foi: evitar
que o dinheiro de indenizações, compensações e mitigações tramitassem pelos órgãos do
Estado, nos cofres públicos, para evitar que o dinheiro fosse para outras finalidades. O
segundo ponto foi que: as empresas deveriam, elas mesmas, reparar e ‘concertar’ os
danos e impactos causados pelo rompimento de Fundão. E a partir dessas premissas, a
polêmica ‘Fundaç~o’ foi proposta.
Esta Fundação seria de direito privado, externa e independente à Samarco (para
evitar instabilidades na execução dos programas). Ela receberia aportes anuais em
dinheiro da empresa Samarco, com uma estimativa de teto máximo de 26 bilhões ao
longo de 15 anos. E se a Samarco não conseguisse fazer os aportes, estes deveriam ser
feitos pelas empresas acionistas. Devido à complexidade dos danos, deveria ser garantida
nesta Fundação a participação intensa dos órgãos governamentais na fiscalização e
acompanhamento. Até este momento, o Ministério Público se fez presente em muitas das
reuniões, mas posteriormente se levantou da mesa de negociações. E este ponto será
melhor explorado na sessão a seguir.
A proposta do Governo, Estados e União, era de que o acordo funcionasse como
um ‘colch~o mínimo’ capaz de dar respostas r|pidas aos atingidos pela tragédia e ao meio
ambiente de forma geral. E de fato, este acordo foi formulado em 4 meses, sendo
celebrado no dia 2 de março no Palácio do Planalto. Legitimados não contemplados por
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este acordo, aí sim, poderiam entrar com ações específicas, pois o TAC não neutralizava a
ninguém os direitos de entrarem com processos de ação civil pública. Pois, nos valores
dispostos no Acordão não estariam incluídos os custos com indenizações. Para as
indenizações não haveriam limites.
O TAC previa um calendário de aportes à Fundação. No primeiro ano seriam
aportados 2 bilhões, e a partir do segundo, seriam aportados 1,2 bilhões por ano, durante
15 anos. Este orçamento poderia sofrer ajustes de 30% para mais ou para menos a cada 3
anos. E caso a Smarco, Vale ou BHP não fizessem esses aportes, as multas seriam
violentíssimas e o direito de lavra seria revisto. Este recurso financeiro seria investido em
uma carta de projetos que inicialmente foram formulados em linhas gerais, mas sem
detalhamentos. Ainda estava formulada que as ações socioeconômicas teriam prioridade
e que 250 milhões deveriam ser gastos com compensações.
Também haveria na Fundação uma Auditoria Independente para prestar
informações aos órgãos governamentais, e sobretudo ao Ministério Público Federal. Esta
Auditoria seria independente inclusive do Conselho Fiscal e da Própria Fiscalização feita
pelos órgãos governamentais. Ainda como mecanismo de garantia, a Defensoria Pública
seria envolvida para intermediar as indenizações entre os atingidos e a Samarco.
A Fundação ainda contaria com um Comitê Interfederativo que seria composto
por 1 integrante do Comitê Hidrográfico da Bacia do Rio Doce, , 4 Membros do Governo
Federal, 2 do Estado de Minas Gerais, 2 do Estado do Espírito Santo, 2 de municípios
mineiros (Valadares e Mariana), 1 município do Espírito Santo. O Comitê Interfederativo é
quem elencaria as prioridades, fiscalizaria e aprovaria os projetos. E estes projetos seriam
conduzidos também por uma auditoria montada para esta finalidade.
Haveria na Fundação um Conselho Consultivo formado pelos atingidos e seus
representantes. Nele se discutiria e detalharia os projetos. Este Conselho Consultivo teria
que ser desdobrado em pequenos comitês consultivos, como exemplo, um para tratar a
questão dos índios atingidos, outro para Mariana e outro específico para Barra Longa, e
assim por diante. Em caso de conflitos internos à Fundação, ainda se teria um Comitê
formado por 3 especialistas, e, se ainda assim não houvesse consenso quanto às ações, a
questão seria resolvida pelo judiciário.
Este desenho do Acordão, na perspectiva do Estado visou contornar os
procedimentos usuais, em que se ‘depela’ a empresa, congela seus bens, toma o
numerário da empresa e o coloca em um Fundo e só depois executa esse fundo. O
proposto foi justamente o contrário, a empresa fazeria os aportes e somente se ela não
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fizesse seus bens seriam congelados e transferidos para um Fundo. Este procedimento
garantiria o funcionamento da empresa e evitaria o desemprego.

As críticas elencadas pelo Ministério Público
Na perspectiva do Ministério Público Federal, o desastre da Samarco pode ser
enquadrado como um ‘desastre tecnológico’, o que quer dizer que tem a m~o do homem,
não é um desastre natural. E que teria impactado direta ou indiretamente 3 milhões de
pessoas, o que o torna o maior desastre do Brasil e um dos maiores do mundo.
Durante o período de negociações, o Ministério Público participou de várias
reuniões, muitas delas sendo convidado às vésperas. No entanto, ao ficarem claras
algumas incongruências sobre o acordo que estava sendo discutido, o MPF se levantou da
mesa de negociações. A primeira crítica que fizeram, de caráter mais normativo, dizia
respeito o TAC abordar múltiplas dimensões do desastre que não haviam sido abordadas
na Ação Civil Pública de novembro de 2015. Juntamente à crítica que, de fato, seria um
chute, o valor da formulação inicial de 1 bilhão. E que ainda, os atuais valores que orçam
mais de 20 bilhões continuam sendo um chute, pois, não há um estudo abrangente da
realidade que permita afirmar este orçamento.
Outra crítica realizada foi a de se adotar a lógica da mercantilização única e
propriamente para compensar ou mitigar todos os impactos. Pois, danos foram causados
no âmbito simbólico, cultural e espiritual. E estes, são difíceis de serem valorados,
necessitando assim, de alternativas humanizadas e que envolva a intensa participação dos
cidadãos lesados. Como exemplo, o Rio Doce é o rio Sagrado para o povo indígena
Krenak, e sua ‘morte’ é causa de extremo sofrimento a eles, pois rompeu o vínculo
espiritual com seus encantados. Este tipo de impacto não se mitiga ou compensa com
dinheiro ou projetos. Uma solução considerável, como medida compensatória, seria
aumentar a demarcação de suas terras para que abrangesse outro território sagrado para
eles, que no caso, seria o território sagrado dos Sete Salões, o que devolveria a
oportunidade de continuarem com seus rituais espirituais e de cultura.
E o Acordão incorreu em um grave risco, não incluir a participação dos atingidos. O
que foi considerado pelo MPF como uma violação à opinião da população atingida no
processo legal de reconstituição da dimensão coletiva. Isto equivale ancorar no direito de
ajuizar uma ação em defesa do direito do outro sem consulta-lo, e no decorrer da sessão
fizesse um acordo também sem consulta-lo e abrisse mão de parte dos direitos do
representado, novamente sem consultá-lo. E como consequência, a população atingida
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recebeu a notícia do Acordão pela mídia, como algo distante e sem legitimidade. Ou seja,
sequer o acordo foi apresentado em termos efetivos à população de interesse.
Atualmente, após tanto esforço a população já teve acesso ao conteúdo do TAC.
“Afinal, como diz o MAB, um acordo que é feito sem ouvir o povo, sem a participaç~o dos atingidos,
só pode ser um mau acordo por melhor que sejam suas intenções.” (informaç~o verbal)7

Além desses pontos, o MPF identifica como uma fragilidade a variação de 30% para
mais ou para menos em relação ao valor de referência do triênio. Se a cada triênio se
praticar os valores mínimos, os últimos aportes não seriam de 1,2 bilhões, mas de 288
milhões. Ou seja, o valor teto de 26 bilhões é altamente flexível. Se questionado quanto
aos recursos, outro ponto que peca o TAC diz respeito à inadequabilidade da divergência
de interesses. A União contém ações na Vale, o que lhe permite deter o poder de veto em
relação à determinadas matérias. Dessa forma, o MPF questiona se não há conflitos de
interesse na posição da União ao realizar um acordo com uma empresa na qual detém
ações.
No âmbito institucional, o MPF ainda identifica outras tensões. Tanto a União,
como o Estado de Minas Gerais, o Estado do Espírito Santo, diversos órgãos ambientais e
entidades são consideradas corresponsáveis pelo desastre, tanto que, no dia 2 de maio, o
MPF ajuizou uma Ação Civil Pública, em que há 21 réus, além da Samarco e suas acionistas.
O que, em termos práticos significam que corresponsáveis pelo desastre não poderiam ter
realizado esse acordo. E no que diz respeito à ordem processual, também houve outra
violação, pois houve suspensão da Primeira Instância de Jurisdição e o acordo foi
homologado em Segunda Instância, no Tribunal Regional Federal, sem que o juiz de
primeira instância tivesse se manifestado. E isto seria motivo suficiente para se apresentar
recursos à homologação.
O fato é que as tensões no âmbito institucional foram afloradas com o Acordão. O
TAC, devido às severas críticas que sofreu, no dia 1º de julho de 2016 (oito meses após o
rompimento da barragem) foi suspenso, revogado a pedido do Ministério Público Federal.
A ministra do STJ Diva Malerbi foi que o suspendeu por meio de liminar, por entender que
o Acordão feria os direitos humanos da população atingida. A recente decisão do STJ
esquentou ainda mais a arena política onde se encontram diversas instituições formais e
da sociedade civil que estão envolvidas no processo da formulação da Política Pública
Focalizada.
7
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após 9 meses do rompimento da barragem de Fundão, o Estado ainda não foi
capaz de regulamentar e normatizar a política pública focalizada de caráter misto, que
seria definida pelo TAC (Termo de Ajustamento de Conduta). Parte dessa ineficiência se
deve à falta de marcos legais que embasem este tipo de procedimento diante de
tragédias ambientais tecnológicas. Já no âmbito institucional, os embates e conflitos de
interesses na arena política protelam os acordos.
Pela legislação (Lei Federal 6.938/81), de fato, o Estado deve empreender a
coordenação para a definição de medidas mitigadoras ou compensatórias, para que a(s)
empresa(s) causadora dos danos os reparem. No entanto, parece que o TAC firmado no
contexto do rompimento da barragem pelos representantes do Estado de Minas Gerais,
Espírito Santo, União, Samarco e Vale, incorreram em diversos equívocos, sendo o mais
grave, a falta da participação da comunidade atingida, no que tange às diretrizes do
acordo. Este procedimento o deslegitimou, o que quer dizer que não foi considerado
como válido pelos atingidos, pelo MPF e diversas outras instituições.
Ainda não há luz quanto aos procedimentos normativos que guiarão as ações da
empresa. A política não está formulada e um vácuo de decisões se formou a partir do mês
de julho de 2016. E tudo isto corrobora a hipóteses apresentada de que o Poder Público
atua de modo descoordenado e ineficiente. E de fato, há morosidade em dar as respostas
à sociedade e normatizar o processo de garantia de direitos.
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Os sentidos do desenvolvimento e o meio ambiente - Grupo de Trabalho 3
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DOIS PESOS E DUAS MEDIDAS: ESTUDO DE CASO SOBRE O
PLANEJAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL E O DIREITO À
CIDADE EM BENTO RODRIGUES/BRASIL E EM
KIRUNA/SUÉCIA
Paulo Mendes e Ricardo Carneiro
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INTRODUÇÃO
A questão ambiental possui relevância mundial, visto que os impactos causados ao
meio ambiente podem comprometer a qualidade de vida de toda humanidade. Em nosso
ordenamento jurídico, através do art. 3°, inc. I, da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e cria o Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), o meio ambiente foi definido como “o conjunto de condições, leis,
influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a
vida em todas as suas formas”.
O Município de Mariana, em Minas Gerais, ganhou destaque internacional devido
ao grande desastre socioambiental decorrente do rompimento da Barragem de Rejeitos
de minério de ferro do Fundão em 05 de novembro de 2015. Cerca de 60 milhões de
metros cúbicos de rejeitos de mineração foram lançados diretamente no meio ambiente,
deixando um rastro de destruição e mortes, principalmente sobre a comunidade de Bento
Rodrigues, localizada no referido município (IBAMA, 2015).
Já Kiruna, cidade situada ao norte da Suécia, que, assim como Mariana, apresenta
como atividade econômica predominante a extração de minério de ferro, será totalmente
transferida para um novo local, a pouco mais de três quilômetros de distância da área que
atualmente ocupa. Os estudos para tal deslocamento se iniciaram em 2004, envolvendo
planejadores urbanos, paisagistas, biólogos, engenheiros civis, homens de demolição e
peritos em construção e empreiteiras, dentre outros atores. A remoção será gradual,
estendendo-se ao longo de, no mínimo, os próximos 20 anos. Aproximadamente 23 mil
moradores serão transferidos para novas residências, construídas em volta de um novo
centro municipal (MINÉRIOS & MINERAIS, 2015).
O presente artigo tem, como principal objetivo, proceder a uma comparação entre
a intervenção pensada para lidar com os impactos ambientais em Kiruna, que se expressa
no planejamento proposto para a realocação da cidade, e a intervenção relativa aos
impactos ambientais sobre a comunidade de Bento Rodrigues, que se caracteriza pela
ausência da preocupação com o uso do planejamento como ferramenta na proteção e
promoção dos interesses da população local. Essa abordagem fundamenta-se na
discussão, também breve, acerca dos princípios e dos valores preconizados pelo
planejamento urbano sustentável e pelo direito à cidade, na qual se enfatiza como tais
axiomas operam pela construção e manutenção da dignidade da pessoa humana. Em
relação ao rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, em Mariana, muitos de seus
potenciais impactos ambientais e socioeconômicos já eram apontados em documentos
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relacionados a seu processo de licenciamento ambiental, mesmo que com a indicação de
ocorrência muito improvável. A despeito de o Estudo de Impacto Ambiental (EIA),
referente à construção da referida barragem, elaborado em 2005, ter afastado a
possibilidade da ocorrência de grandes catástrofes na matriz de risco nele apresentada, o
EIA de 2012, relativo ao Projeto de Otimização da mesma, previu a morte de pessoas e a
incidência de grande destruição como impacto potencial, principalmente na comunidade
de Bento Rodrigues.
Os dois casos considerados no artigo têm, em comum, a importância econômica
da mineração. A distingui-los, destaca-se a forma como se processa o planejamento
urbano, especificamente no que se refere à forma como este incorpora (ou não) o direito
à cidade. Essa questão é importante no sentido de avaliar em que medida o
desenvolvimento econômico se sobressai à defesa da dignidade humana no âmbito da
atuação estatal, a quem compete, em última instância, fazer prevalecer o interesse
coletivo.
Para tanto, o trabalho parte de revisão da literatura sobre planejamento urbano,
com ênfase na sustentabilidade, no direito à cidade e na dignidade da pessoa humana.
Recorre, a seguir, à análise documental e de literatura específica sobre o projeto de
deslocamento de Kiruna, apontando os principais valores e interesses protegidos, e sobre
o licenciamento da Barragem do Fundão, ao acidente nela ocorrido e às peculiaridades do
plano diretor de Mariana.

PLANEJAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
De acordo com Maricato (2000), o século XX revelou grande descompasso entre o
progresso econômico e o desenvolvimento social no Brasil. Para a autora, o crescimento
desordenado das cidades, com proliferação de bairros sem infraestrutura urbana, colocou
em questão a capacidade do Estado de atender as demandas sociais da população
(MARICATO, 2000). Trata-se de processo que passa ao largo do que preconiza Lefebvre
(2001, p. 88), ou seja, que:
“O urbano só pode ser confiado a uma estratégia que ponha em primeiro plano a
problemática do urbano, a intensificação da vida urbana, a realização efetiva da
sociedade urbana (isto é, de sua base morfológica, material, prático-sensível).”

Brasil et al. (2012) asseveram que os processos tradicionais de formulação e
implementação das políticas urbanas no país foram pautados pelo centralismo-
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tecnocrático, pelas lógicas particularistas na relação entre o Estado e a sociedade, e pela
ausência ou escassez de possibilidades de participação cidadã e de influência dos diversos
grupos nos processos decisórios. Como consequência, destacam que, “no que se refere
especificamente ao campo das políticas urbanas locais, observa-se no contexto brasileiro,
um quadro de profundos déficits e desigualdades socioespaciais, decorrentes dos traços
históricos do processo de urbanização” (BRASIL et al., 2012, p. 119).
Fagnani (2005) observa que a consolidação de uma institucionalidade efetiva para
as políticas de desenvolvimento urbano no Brasil não aconteceu de forma imediata, sendo
caracterizada por grande instabilidade institucional na tentativa de oferecer uma
intervenção pública nesse terreno. Sobre a questão, Proni e Faustino (2015) destacam
que, em relação ao planejamento urbano, a Constituição Federal de 1988 (CR/88) pode ser
considerada o marco fundamental para o ordenamento de políticas públicas nas áreas de
habitação, saneamento e universalização de direitos sociais. A despeito de a CR/88 não ter
aprofundado no campo das políticas urbanas, vários programas governamentais na área
foram criados na década seguinte. Contudo, como pondera Vilhaça (2010), os avanços
institucionais mais relevantes nesse campo foram experimentados a partir do Estatuto da
Cidade, Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001.
Rolnik (2012) frisa que, após longo tempo de tramitação no Congresso Nacional, o
Estatuto da Cidade foi aprovado para regulamentar os artigos 182 e 183 da CF/88. Cabe
ressaltar que o art. 182 do texto constitucional estabeleceu que a política de
desenvolvimento urbano deve ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Ainda definiu que o instrumento básico
dessa política é o plano diretor. O art. 2º do Estatuto da Cidade determina que “a política
urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
da propriedade urbana”.
Na concepção de Rolnik (2012), o Estatuto da Cidade constitui um marco para a
política urbana no Brasil, trazendo, dentre outras inovações, a ampliação do conceito
constitucional de moradia. O termo utilizado passa a ser direito à cidade, que inclui o
direito à terra urbana, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, à mobilidade,
aos serviços públicos e aos espaços de convivência e lazer.
Recorrendo a Lefebvre (2001), o direito à cidade implica na não exclusão de
classes, grupos e indivíduos do urbano, sob pena de excluí-los da civilização e da
sociedade. Nesse interim, os setores público e privado possuem importante papel para
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absorver a cidade, o “Estado por cima e a Empresa por baixo” (LEFEBVRE, 2001, p. 98),
assegurando a habitação, lazer, cultura e promoção social.
Fernandes (2010), por sua vez, chama a atenção para o fato de a efetiva
materialização do Estatuto da Cidade em políticas e programas estar atrelada à
necessidade de reformas das ordens jurídico-urbanísticas locais. A esse respeito, o autor
argumenta que, sem a criação de um quadro regulatório e institucional adequado em cada
município, o controle do uso do solo relacionado aos processos locais de gestão urbana
resta prejudicado (FERNANDES, 2010).
Merece peculiar destaque a importância do plano diretor. Rolnik (2012) enfatiza o
conjunto de instrumentos urbanísticos definidos pelo Estatuto da Cidade que reforçam o
poder local. O plano diretor passa a ser o principal instrumento de política urbana.
Através dos planos diretores, o município é capaz de formular a política urbana e
fazer cumprir as funções sociais da cidade, no sentido de garantir ou, mais
especificamente, de instrumentalizar e promover o direito à moradia, aos serviços e
equipamentos urbanos, ao transporte público, ao saneamento básico, à saúde, à
educação, à cultura e ao lazer, etc. (FERNANDES, 2010). O papel saliente assumido pelos
governos locais tem sido destacado pela literatura, como Castells e Borja (1996). Para os
autores:
(…) o governo local deve assumir uma cota de responsabilidade no exercício de
competências e funções tradicionalmente reservadas ao Estado — a justiça ou a
segurança pública, por exemplo — ou ao setor privado — a atividade empresarial no
mercado. Esta cota de responsabilidade pode consistir no reconhecimento do direito e
dos meios para atuação, na atribuição das competências legais específicas ou na
capacidade de exercer um papel de liderança ou coordenação com respeito às outras
administrações e ao setor privado.” (CASTELLS e BORJA, 1996, p. 159) (grifos nossos).

Ainda no que diz respeito aos instrumentos provisionados pelo Estatuto da
Cidade, seu art. 4, inciso VI, referencia a utilização do estudo prévio de impacto ambiental
(EIA) e do estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV). Em seu art. 36, caput, determina
que a:
(...) lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área
urbana, que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV)
para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento, a
cargo do Poder Público municipal.

Ainda estabelece, em seu art. 37, que o EIV deverá ser executado visando a
complementar os efeitos positivos e os negativos do empreendimento ou da atividade
quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades,
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abarcando o adensamento populacional; equipamentos urbanos e comunitários; uso e
ocupação do solo; valorização imobiliária; geração de tráfego e demanda por transporte
público; ventilação e iluminação; e paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. Cabe
frisar, como previsto no art. 38, que o EIV não substitui a elaboração do EIA nos termos da
legislação ambiental.

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE
A caracterização da atividade mineradora está intimamente relacionada ao
sistema capitalista contemporâneo. De acordo com Schumpeter (2006), a economia está
em constante evoluç~o e o processo de “Destruiç~o Criadora” é “fato essencial” do
capitalismo. Todavia, nesse contexto, as empresas devem reconhecer que o estado
natural do capitalismo é de permanente evolução econômica e industrial (SCHUMPETER,
2006).
Percebe-se então, mesmo que tacitamente, certo antagonismo no papel do
Estado em relação a certas atividades econômicas, em especial à atividade minerária. De
um lado, o Estado deve assumir o papel de promotor ou pelo menos facilitador do
desenvolvimento econômico visando à melhoria da dinâmica econômica do mercado e,
consequentemente, à melhoria do bem estar geral da população. Por outro lado, o Estado
deve impor sua autoridade enquanto tutor do interesse coletivo, visando à garantia de
condições mínimas para preservação do meio ambiente e zelo pelas condições de vida da
população.
Nesse sentido, Machado (2013) destaca o antagonismo inerente aos termos
desenvolvimento e sustentabilidade. O autor aponta que, durante muito tempo, os
aspectos ambientais foram preteridos pelos aspectos econômicos. Seguindo, afirma que
a harmonizaç~o entre desenvolvimento e sustentabilidade “n~o pode ser feita ao preço
da desvalorização do meio ambiente ou da desconsideração de fatores que possibilitam o
equilíbrio ambiental” (MACHADO, 2013, p. 74).
Esse posicionamento é endossado por Daly apud Machado (2013, p. 74), segundo
o qual:
“A mudança de vis~o envolve a substituiç~o da norma econômica de expans~o
quantitativa (crescimento) por aquela da melhoria qualitativa (desenvolvimento) como
caminho para um futuro progresso. Esta mudança encontra resistência da maioria das
instituições econômicas e politicas, que estão alicerçadas no tradicional crescimento
quantitativo.”
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Entende-se assim que, frente ao antagonismo entre o desenvolvimento e a
sustentabilidade, marcante inclusive na atividade minerária, deve-se buscar orientação
pelo princípio do desenvolvimento sustentável, o qual Candeira apud Machado (2013, p.
76) define como sendo:
“(...) uma combinaç~o de diversos elementos ou princípios: a integração da proteção
ambiental e o desenvolvimento econômico (principio da integração); a necessidade de
preservar os recursos naturais para o beneficio das gerações futuras (equidade
intergeracional); o objetivo de explorar os recursos naturais de forma sustentável (uso
sustent|vel) e, por último, o uso equitativo dos recursos (equidade intrageracional).”

Fernandes (2010) chama a atenção, em especial, para o direito a cidades
sustentáveis. Argumenta que os direitos relacionados à cidade não devem estar
direcionado apenas para as gerações atuais, mas, inclusive, para as gerações futuras. É o
que preconiza o texto constitucional no caput do artigo 225, transcrito a seguir:
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.”

AS CIDADES MINERÁRIAS KIRUNA E MARIANA
A seguir, são apresentadas características de duas experiências distintas de
abordagem da questão ambiental em sua interface com a questão urbana, mais
especificamente, os casos de Kiruna na Suécia e de Mariana no Brasil -duas cidades que,
como já destacado, têm a mineração como atividade econômica predominante. O
propósito é explicitar como os valores da cidade e o planejamento urbano, em cada caso,
se mostram diferentes.

Kiruna/Suécia
Kiruna é uma cidade localizada ao norte da Suécia, dentro do círculo Ártico, sendo
considerada inóspita no inverno. Atualmente, é a segunda maior cidade do mundo em
área, possuindo 21 mil km2, onde vivem somente 23 mil pessoas (EXAME, 2016).
Em Kiruna se encontra a maior mina de ferro subterrânea do mundo, fundada em
1900 e explorada pela mineradora estatal Luossavaara-Kiirunavaara AB – LKAB. A mina
produz o minério de ferro mais puro do mundo e já chegou a atender 90% da demanda na
Europa (MINÉRIOS & MINERAIS, 2015). A atividade minerária movimenta a economia da
cidade, cuja população praticamente vive em função da mina (EXAME, 2016).
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Em 2004, a LKAB comunicou à prefeitura que a extração de ferro ocorreria abaixo
do solo da cidade. Devido à necessidade de promover escavações mais profundas, o solo
será rebaixado, provocando rachaduras ou até quedas de diversos imóveis da cidade, que
deverá ser completamente afundada por volta de 2050 (BBC BRASIL, 2014).
Considerando tal cenário catastrófico, a prefeitura de Kiruna organizou um
concurso entre empresas de arquitetura para escolha do melhor projeto de mudar a
cidade inteira de lugar (EXAME, 2016). Em 2012, a empresa de arquitetura White Architects
venceu o concurso e elaborou projeto com previsão de execução até 2040, visto que a
previsão do solo da cidade ceder gira por volta de 2050 (BBC BRASIL, 2014). Contudo, a
prefeitura de Kiruna acredita que a configuração final da nova Kiruna só seja concluída no
final do século (EXAME, 2016).
Na etapa inicial do projeto está prevista a remoção do centro de Kiruna para 3,2
quilômetros a leste da cidade atual. Como um jogo de lego, algumas de suas construções
serão erguidas por guindastes e transportadas peça por peça. É o caso do prédio da Igreja,
inaugurado em 1912 e tido como a construção mais bonita da Suécia. Além da igreja,
também serão transportados o relógio da cidade, a sede da prefeitura, hospitais e o
colégio. O restante da infraestrutura continuará sendo realocado paulatinamente
(EXAME, 2016).
O projeto envolve milhares de trabalhadores, abarcando planejadores urbanos,
paisagistas, biólogos, engenheiros civis, homens de demolição, peritos em construção e
empreiteiras (BBC BRASIL, 2014). No que se refere aos custos do projeto, a despeito de
responsável por sua coordenação, não está previsto nenhum ônus financeiro para a
prefeitura de Kiruna. A previsão é de que a mineradora aporte US$ 2,25 bilhões, enquanto
indústrias do setor privado entram com outros US$ 1,1 bilhão (BBC BRASIL, 2014). A LKAB
ainda reservou 320 milhões de libras para construção da nova faculdade, estação de
bombeiros, centro comunitário, biblioteca e uma piscina pública (MINÉRIOS & MINERAIS,
2015).
Atualmente os moradores de Kiruna possuem renda alta e pagam aluguéis apenas
simbólicos. Por essa razão, a mineradora ofereceu indenização de 125% do valor dos
imóveis ou uma casa de mesmo valor na nova Kiruna (EXAME, 2016).
Vale destacar que os arquitetos da nova Kiruna não pretendem apenas replicar a
cidade em uma região segura, mas melhorar a forma como ela é distribuída. A intenção é
tornar a cidade bem mais densa, com um foco maior em sustentabilidade, acessibilidade
para pedestres e ênfase em transporte público (BBC BRASIL, 2014). Além de aproveitar o
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espaço extra para aumentar o contato dos moradores com a natureza, o projeto mistura
áreas rurais e de floresta ao centro urbano, tornando a nova Kiruna uma atração de
turismo arquitetônico (EXAME, 2016).
Preocupada em manter a identidade da cidade e em promover a transformação
urbana da forma mais democrática possível, a prefeitura contratou os serviços de uma
antropóloga social – Viktoria Walldin. Essa antropóloga intermedia os diálogos entre a
população e os arquitetos e engenheiros do projeto (EXAME, 2016).
De acordo com a citada antropóloga, há preocupação com a transparência no
processo. A esse respeito, afirma que:
"Todo mundo que vive em Kiruna sabe que a cidade vai eventualmente ser relocada, todo
mundo consegue ver que a mina está devorando a cidade. A questão sempre foi dizer
quando isso aconteceria." (BBC BRASIL, 2014).

No que se refere à preocupação ambiental com a área atualmente explorada, o
projeto prevê a criação de uma zona verde para moradores e visitantes (MINÉRIOS &
MINERAIS, 2015).

Bento Rodrigues/Mariana/Brasil
A respeito da formação histórica do Município de Mariana, Cymbalista et al. (2006)
afirmam que:
“(…) remonta ao período de exploraç~o aurífera no século XVIII, quando a regi~o tornouse o pólo mais dinâmico e urbanizado da América portuguesa. Foi a capital da capitania de
São Paulo e Minas de Ouro, criada em 1709, e em 1745, foi o primeiro núcleo urbano na
Capitania das Minas Gerais Capitania a ser elevado à categoria de cidade. É importante
centro para a Igreja católica desde o século XVIII, e o núcleo histórico da cidade é até hoje
marcado pela forte presença de edifícios religiosos. Mariana perdeu importância do
ponto de vista administrativo em 1823, quando a vizinha Ouro Preto foi elevada à
condição de capital das Minas Gerais, o que concentrou grande parte da oferta de
comércio e serviços da região, de certa forma obscurecendo Mariana, situada a apenas 12
km da nova capital.” (CYMBALISTA et al., 2006, p. 1).

Dessa maneira, Mariana possui dinâmica econômica fortemente atrelada à
atividade de extração de minério de ferro. O município configurou 70% do Produto Interno
Bruto (PIB) na atividade industrial em 2013 (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2015), sendo que
95,06% da arrecadação de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) em 2015 estava atrelada à extração de minério de ferro (SECRETARIA
DE ESTADO DA FAZENDA/MG, 2016). Em 2014, o município exportou aproximadamente
US$ 793,09 milhões em minério de ferro (SISTEMA ALICEWEB, 2016). Ainda no que se
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refere às receitas municipais, Mariana arrecada mensalmente cerca de R$ 4 milhões a
título de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerários (CFEM), R$ 10
milhões com ICMS e R$ 1,7 milhão com Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISS) (MINAS GERAIS, 2016).
Segundo relatório da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de
Minas Gerais (2016), a população do município aumentou praticamente seis vezes nos
últimos 50 anos. O relatório ainda destaca que, de acordo com dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 2000 e 2011, a soma de todos os bens e
serviços produzidos saltou de R$ 468 milhões para R$ 5,4 bilhões, sendo que a mineração
foi responsável por 80% desse montante, ou seja, R$ 4,3 bilhões. A dependência do
Município de Mariana com a atividade minerária é tão grande que, segundo o prefeito do
município, “89% da arrecadaç~o vem das empresas Samarco e Vale e sem esse recurso a
prefeitura não teria como se sustentar” (MARIANA, 2015, p. 3).
Nesse sentido, Haddad (2006) já destacava a magnitude do impacto da mineração
nos municípios onde a atividade se instala. Juntamente com a atividade minerária se
desenvolvem inúmeras atividades econômicas com certa relação de dependência,
denominadas por isso de atividades satélites e complementares.

Tais atividades se

destinam a suprir o incremento de demandas relacionadas à alimentação, moradia,
hospedagem, vestuário, transporte, serviços pessoais e até construção civil.
Dirigindo a atenção para a atividade planejadora, a Lei Complementar nº 016, de 02
de janeiro de 2004, que institui o Plano Diretor Urbano e Ambiental de Mariana, prevê, em
seu art. 2º, que:
Art. 2o São princípios estruturais do planejamento urbano-ambiental do Município:
(…)
III – utilização ambiental adequada do território urbano.
§ 1o Entende-se por planejamento urbano-ambiental o conjunto de ações
governamentais executadas em parceria com a sociedade civil e destinadas a promover
a ordenação do solo urbano municipal, a partir dos impactos que a intervenção humana
sobre o território ocasiona ao meio ambiente.
(…)
§ 4o Entende-se por utilização ambiental adequada do território urbano o parcelamento,
o uso e a ocupação do solo municipal de maneira a assegurar qualidade de vida a todos
os seus habitantes, a partir do aproveitamento sustentável dos recursos naturais e da
preservação do patrimônio cultural existente. (grifos nossos).

Cunill-Grau apud Brasil et al. (2012) destaca que a participação se afirma no bojo
dos processos de democratização como instrumento para o alargamento da democracia e
para a reivindicação da democracia participativa. Todavia, Cymbalista et al. (2006) alertam
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que o envolvimento dos integrantes da Comissão Consultiva, instância de participação no
processo de elaboração do Plano Diretor de Mariana, foi bastante desigual:
“Enquanto atores como a UFOP, a Mineradora SAMARCO e a ONG AMAR Mariana
participaram com maior intensidade, outros como a Associação Comercial, o IPHAN e a
Arquidiocese participaram eventualmente. Ainda que a Câmara Municipal tivesse indicado
vereadores para participar do processo, eles pouco participaram, exceto em algumas
audiências públicas realizadas nos bairros. Em momentos importantes a equipe de
consultoria foi à Câmara, algumas vezes inclusive acompanhada do Prefeito, buscando o
envolvimento dos vereadores no processo, mas isso não ocorreu antes da entrada do
Projeto de Lei no Executivo.” (CYMBALISTA et al., 2006, p. 10).

O subdistrito Bento Rodrigues, em Mariana, distante 5 quilômetros do eixo da
barragem de Fundão (EIA 2012), que foi mais fortemente impactado por seu rompimento,
é tratado no Plano Diretor de Mariana como Zona de Interesse de Adequação Ambiental,
nos seguintes termos:
Art. 115. A Zona de Interesse de Adequação Ambiental é toda porção do território
municipal localizada nas sedes dos distritos e nas localidades de Águas Claras e de Bento
Rodrigues, ocupada por aglomerações populacionais que apresentam configuração
urbana em razão do tipo de parcelamento e da consolidação de seu sistema viário, sendo
suas principais características:
I – alteração total da cobertura vegetal original;
II – alteração da paisagem em razão de ocupação urbana;
III – degradaç~o da drenagem natural de cursos d’|gua;
IV – presença de atividades antrópicas intensas causadoras de impactos negativos de
magnitude elevada;
V – impossibilidade de reversão do uso urbano. (grifos nossos).

A Comunidade de Bento Rodrigues foi extremamente prejudicada pelo
rompimento, já que a lama invadiu o distrito, deixando-o quase todo destruído. No
entanto, mesmo antes do rompimento, o EIA (2005) já destacava que a população local
convivia com grande volume de poeira no período seco e de lama no período chuvoso. A
principal causa seria a falta pavimentação asfáltica no acesso à comunidade, via na qual se
observa intenso fluxo de caminhões da mineradora.
Acerca da mineração especificamente, o Plano Diretor de Mariana previu, em seu
art. 162, abaixo transcrito, a necessidade de reabilitação de áreas degradadas pela
mineração e a elaboração de plano de mineração sustentável:
Art. 162. A utilização do solo no Eixo de Exploração Mineral deverá atender aos seguintes
critérios:
I – reabilitação de áreas degradadas em função da atividade de mineração;
II – elaboração de plano de mineração sustentável, com a proposição de medidas
mitigadoras adequadas. (…)
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Apesar de o Plano Diretor de Mariana que, vale lembrar, é datado de janeiro de
2004 ter previsto expressamente a necessidade de elaboração de plano de mineração
sustentável, o EIA da barragem de rejeitos do Fundão, de novembro de 2005, assim
estabeleceu:
“No caso do Município de Mariana, onde est| inserido o empreendimento, não existe
norma impeditiva ou que imponha outras obrigações diversamente ou acrescentando
{quelas descritas nas legislações federal e estadual.” (EIA, 2005, p. 30).

Desconsiderando a indicação do Plano Diretor, não foi elaborado plano de
mineração sustentável em Mariana. Outrossim, a despeito do Estatuto da Cidade prever a
utilização de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para analisar impactos na qualidade
de vida da população do entorno que possam advir de empreendimentos urbanos, o
Município ainda não instituiu o EIV.
Grandes empreendimentos econômicos, como a atividade minerária, acabam
recebendo maior enfoque no tocante a estudos ambientais, a despeito dos impactos
sociais que decorrem da atividade. Marchesan et al. (2007) esclarecem que o EIV afina-se
mais com empreendimentos do contexto urbano, sem grandes impactos ao ambiente
natural, sendo comumente utilizado, nos municípios onde foi regulamentado, para
shoppings centers, casas noturnas, equipamentos de telefonia móvel, dentre outros. Uma
comunidade que vivia o cotidiano dos transtornos ocasionados pela mineração e, mais
importante, era ameaçada de ser completamente destruída por uma de suas instalações a barragem de rejeitos -, como de fato veio a ocorrer, não mereceu, do poder público, a
adequada atenção que fazia jus. Não por falta de instrumentos, mas de vontade política
ou de incapacidade operacional de aplicá-los.

CONCLUSÕES
Em que pese toda legislação nacional, constitucional e infraconstitucional,
tutelando o meio ambiente ecologicamente equilibrado com o desenvolvimento
econômico, que ganha corpo com a instituição da Política Nacional do Meio Ambiente em
1981, a ocorrência de grandes desastres, como o rompimento da barragem do Fundão,
revela a impotência estatal para assegurar a incolumidade das populações das cidades
mineradoras no Brasil.
Restou claro que o Estatuto da Cidade representou importante marco no campo
das políticas urbanas no país, com destaque para a instituição do plano diretor. Porém,
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verifica-se a necessidade de utilizá-lo efetivamente como instrumento para assegurar a
adoção da concepção mais abrangente de direito à cidade, viabilizando o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana.
Conclui-se que o tratamento dado principalmente às populações marginais à
atividade mineradora no Brasil, como ocorrido com a comunidade de Bento Rodrigues,
apresenta-se demasiadamente distinto do caso sueco analisado, indicando, para o caso
brasileiro, a necessidade de elaboração ou alteração de políticas públicas específicas que
visem à tutela da dignidade da pessoa humana e à reafirmação dos valores intrínsecos ao
direito à cidade, muitos destes já entronizados no ordenamento jurídico brasileiro, como
no Estatuto da Cidade.
Percebe-se que os interesses econômicos relacionados à atividade mineradora
preponderam enormemente em relação aos direitos urbanísticos e da cidade no Brasil. Em
suma, pode-se concluir que o respeito à dignidade da pessoa humana das populações
vizinhas à atividade mineradora no país ainda está muito aquém do padrão que se insinua
na relação entre empresa, poder público e população observado em Kiruna, na Suécia.
O direito às cidades sustentáveis, no caso brasileiro, apresenta-se ainda como um
desiderato político que está longe ainda de ser alcançado. Em Kiruna, na Suécia, chamou a
atenção o protagonismo da prefeitura, antecipando e prevenindo acontecimentos
trágicos. Também merece destaque a atuação da mineradora, que quase integralmente
está arcando com os custos do deslocamento da cidade.
Outro aspecto importante neste estudo comparado relaciona-se à participação da
população. Enquanto em Kiruna ficou evidente a preocupação em ouvir a população,
mediante, inclusive, a contratação de antropólogas, em Mariana a participação da
população mostrou-se muito aquém do desejado, como nas audiências públicas.
Ademais, diversas prescrições do Plano Diretor de Mariana não foram cumpridas.
O plano de mineração sustentável não foi elaborado, evidenciando que, em geral, as
mineradoras se limitam a cumprir exigências da legislação ambiental, em especial as
vinculadas ao licenciamento ambiental. A própria ausência de regulamentação do Estudo
de Impacto de Vizinhança nos municípios brasileiros, e mais raramente adotados para
empreendimentos como a mineração, desnuda o descaso dos governos locais para com
as comunidades vizinhas de tais empreendimentos.
Ao fim, tem-se clara a necessidade de aprimoramento e fortalecimento da
capacidade de o poder público articular o papel estatal de tutor do meio ambiente e o de
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promotor do desenvolvimento econômico, buscando o desenvolvimento mais
sustentável, priorizando principalmente as comunidades mais potencialmente afetadas.
Apesar da importância da mineração para muitos municípios brasileiros, a
intensificação do controle ambiental e o uso efetivo dos instrumentos de planejamento
urbano previstos no Estatuto da Cidade mostram-se necessários para garantir o direito à
cidade com pleno gozo da política urbana preceituada pela CR/88 com vistas a viabilizar a
dignidade das populações que neles vivem.
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A MINERAÇÃO CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA: UMA QUESTÃO
A SER AVALIADA NA SUA TOTALIDADE
José Tanajura Carvalho

RESUMO
O artigo versa sobre a questão da acumulação na mineração contemporânea brasileira. O
ponto de partida é a apreciação da mineração na formação do preço de produção a fim de
lograr taxas de rendimentos em níveis extraordinários, acima da média tendencial de
mercado, para atender interesses do capital que regem a atividade. Com tal propósito, o
setor persegue, recorrentemente, projetar-se no interior do Estado e da sociedade para
estabelecer os mecanismos em busca de tais fins. As ferramentas teóricas utilizadas pelo
artigo são extraídas da teoria marxista da acumulação capitalista, com confluência na
categoria da superexploração desenvolvida na teoria marxista da dependência.
Palavras-chave: mineração contemporânea brasileira, preço de produção, capital
internacional, teoria marxista da dependência, Estado.

ABSTRACT
The article deals with the issue of accumulation in contemporary Brazilian mining. The
starting point is the appreciation of mining in the formation of the price of production in
order to achieve yield rates at extraordinary levels, well above the market average trend,
to meet the specific governing the activity. To this end, the industry pursues, recurrently
protruding within the state and society to establish mechanisms in pursuit of their ends.
The theoretical tools used by the article focus on the category of the extracted
overexploitation of the Marxist theory of dependency.
Keywords: contemporary Brazilian mining, production price, international capital,
dependency theory, State.
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INTRODUÇÃO
A crise do sistema capitalista, que emerge em 2007/2008, atinge todos os países e
deteriora as suas economias com taxas de crescimento irrisório, senão negativa,
desemprego elevado, concentração da riqueza e empobrecimento das classes populares.
A economia brasileira, que vinha sendo favorecida pelo boom de commodities decorrente
de políticas monetárias no ocidente e creditícias na China, ressente os reflexos da crise um
pouco mais à frente, quando, em 2011, a taxa de crescimento do PIB chinês cai para quase
a metade da série anteriormente verificada. Fato que leva o mercado internacional de
commodities, em especial da mineração, retrair-se para níveis críticos com desajustes na
economia nacional, estados e municípios mineradores. O governo brasileiro, até então de
base social, reorienta o seu posicionamento com medidas ortodoxas de retração na
economia, assentimento à continuidade da exorbitante taxa de juros e de renúncia fiscal
em favor do grande capital.
A mineração, no entanto, segue sem atenção no debate econômico do país, ao
menos

proporcional

a

sua

radicação

e

influência

por

diversos

segmentos

socioeconômicos, arcabouço institucional e território nacionais. A ausência de
informações sistematizadas e críticas sobre o setor é um dos fatores que o permitem
impor o seu modus operandi nos espaços de jazimento e na economia nacional1. A
usurpação e arrasamento de vidas humanas e a devastação do meio ambiente,
provocados pela SAMARCO, em Mariana, no dia 5 de novembro de 2015, fizeram surgir a
expectativa de ocorrer mudanças do país em lidar com a mineração contemporânea na
sua totalidade. Visto que, no arrebatamento do desastre pela mídia, o costado burocrático
e jurídico do Estado ameaçou infligir sanções severas à SAMARCO e as suas proprietárias,
BHP BILLITON LTDA. e VALE S. A, por responsabilidade na catástrofe.
Todavia, decorrida a fase de espetacularização do desastre, as manifestações do
Estado indicam que o transcurso do desastre da SAMARCO seguirá dois percursos
diversos, mas imbricados na lógica do capital. Primeiramente, no interior das relações
microeconômicas da mineradora, o desastre assume a barragem de rejeitos na
correspondência de investimento como função utilidade, conexa ao domínio tecnocrático
da gestão de risco concernente a arranjos organizacionais e ao mercado de seguros e

1

Nos seminários e encontros anuais, por exemplo, da SEP, ANPEC e Seminário de Diamantina/CEDEPLARUFMG, expressivas amostras da produção acadêmica no Brasil, nenhum artigo foi selecionado, nos últimos
vinte anos, com abordagem sobre a questão da mineração contemporânea brasileira.
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resseguros. O segundo é a judicialização das relações entre a mineradora e a população
atingida pelo desastre.
De feito, o que se percebe é ambos os percursos obstarem à participação popular
na altercação sobre o desastre para o ressarcimento condizente e digno às pessoas
atingidas, ao país pela destruição do meio ambiente e, sobretudo, no estabelecimento de
diretrizes desalienadas para atuação da mineração. Quer dizer, os percursos estabelecidos
terminam por escamotear o processo de controvérsia entre as partes diretamente
envolvidas, que se traduziria na oportunidade da sociedade em geral e das classes
populares em especial apreenderem a real circunstância do desastre da SAMARCO como
parte de uma totalidade econômica, social e política sob a qual subsume a mineração
contemporânea brasileira.
Haja vista a SAMARCO, BHP BILLITON e VALE pautarem as negociações com o
Estado, voltadas para ressarcimentos de prejuízos materiais provocados pelo desastre,
afora não considerarem as perdas de vidas humanas e a expressividade histórica e
imaterial da bacia do Rio Doce. Evidencia-se, de fato, o propósito de engendrar arranjos
jurídicos e financeiros que resguardem o desempenho dessas empresas na reprodução de
lucros e sobrelucros no patamar mesmo de lucros extraordinários, como garantia à
distribuição de dividendos no montante das expectativas de seus investidores,
provocadas de roldão por distorções de informações pelas mineradoras. De fato, as
discussões sobre o desastre se limitaram nos gabinetes dos poderes constituídos em
Brasília, na lide jurisdicional, e mesmo na sede da própria SAMARCO. A negociação se
culminou, então, no dia 2 de fevereiro último, com a assinatura de acordo entre a
SAMARCO, VALE S.A., BHP BILLITON LTDA., governo federal e os estados de Minas Gerais
e do Espírito Santo, homologado pela Justiça Federal, com a ausência dos atingidos pelo
desastre ou de representantes dos movimentos sociais. A atitude é semelhante a tantos
outros desastres envolvendo a mineração, cujos acordos e sentenças de indenização não
são cumpridos na maioria das vezes, seja por leniência do Estado, seja pelas brechas do
aparato formal que permitem a procrastinação ad infinitum do cumprimento de decisões
jurisdicionais inculpando o grande capital.2

2

A procrastinação de cumprimento da pena, pelo grande capital, tem diferentes expedientes — por exemplo,
a condenação ser considerada desproporcional, ou questões de tramitação processual — que dão margem a
recursos contra as decisões judiciais e órgãos fiscalizadores do executivo. Os custos para o acompanhamento
e interlocução na lide jurídica são inacessíveis, quanto aos aspectos financeiros e tempo, ao trabalhador e às
classes populares.
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O desfecho formal do desastre catastrófico da SAMARCO sinaliza, nesses termos,
reduzi-lo à dificuldade momentânea e localizada, não obstante suas circunstancias e
características serem emblemáticas quanto à questão envolver a mineração
contemporânea brasileira na dimensão nacional. Fato que se corrobora por ser o Brasil um
país de extensão continental e a manifestação minerária, afortunadamente, ocorrer em
toda extensão do seu território, induzindo um processo de extração mineral cujo critério
locacional e operacional atende exclusivamente ao interesse do grande capital.
A exploração no segmento de minério de ferro se destaca, no particular da
mineração brasileira, na medida em que apresenta: maior capital investido; composição
acionária regida pelo mercado internacional de capitais, predominantemente de fundos
de pensão; estrutura de produção complexa; receita em valores superlativos; elevado
número de pessoal ocupado em termos relativos ao setor; abrangência e impacto no
território; infraestrutura e relações com o espaço; e um dos mais destacados itens na
pauta de exportação nacional.
Ademais, contadas tais dimensões e reflexos, absolutos e relativos, na economia e
no espaço, o segmento da mineração de ferro3 articula seus interesses com as esferas do
Estado, instituições políticas e sociedade em geral tal que terminam por se acomodar,
mutatis mutandis, em todo o setor de mineração do país. Os disparates saltam aos olhos,
por exemplo, com os incentivos fiscais e financeiros à exportação de ouro, metal de
conhecida liquidez, e de nióbio, cujas reservas brasileiras são superiores a 80% da mundial.
Além de existirem incentivos à produção e exportação de alumínio primário, o que é um
despropósito por se tratar de uma indústria eletrointensiva. A partir do segmento da
mineração de ferro, pela representação abrangente, arremata-se uma estrutura
complexa, nas mais diversas inflexões, determinante das disposições que, afinal,
sustentam a dinâmica da mineração contemporânea brasileira.
O presente artigo procura, então, discorrer sobre a questão da mineração
contemporânea brasileira enquanto totalidade, apoiando-se na essência da teoria
marxista da dependência, sistematizada na sua categoria de superexploração posta na
teoria marxista da dependência. Nas duas primeiras seções, o artigo busca compreender os
determinantes da organização da produção na mineração contemporânea brasileira, bem
como destaca a atuação do Estado que, ao fim e ao cabo, propicia liberdade de atuação e
privilégios necessários às mineradoras no interesse do capital.

3

Tais interesses têm tido maior persistência na liderança da VALE S. A.
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A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA PRODUÇÃO
Com algumas poucas nuanças diferentes, os ciclos da mineração brasileira se
alinham nas formas históricas da dependência apontadas por Theotônio dos Santos
(1973): i) a dependência colonial; ii) a financeira; iii) a tecnológico-industrial. O primeiro
ciclo compreende-se na exploração primitiva da acumulação de base colonial e
escravagista, regida pela metrópole portuguesa subjacente a interesses ingleses
(FURTADO, 1971; COUTINHO, 2008). O segundo se inicia na metade do século XIX, com a
atividade minerária já subordinada internamente à lei fabril, conservando singularidades
da economia de enclave (FURTADO, 1971). Gradualmente, a mineração, nesse ciclo,
integra-se à forma de exploração do imperialismo clássico, com a confirmação da divisão
internacional do trabalho. O controle do capital bancário e industrial originário nos países
centrais, característica desse período histórico, vai até meados dos anos quarenta.
(LÊNIN, 1975; HILFERDING, 1985; MARINI, 1990; AMARAL, 2012b).
Após a Segunda Guerra, sucede um novo ciclo, o terceiro, caracterizado pela
atividade minerária mediada pelas relações econômicas internacionais definidas na
Conferência de Brenton Woods e assinaladas por facilidades dos Estados no acesso ao
mercado financeiro internacional. O Estado dos países periféricos, recorrendo a elevado
endividamento junto a grandes bancos internacionais, torna-se empreendedor em
indústrias de base e produtos primários. Expediente que os leva à subordinação
financeira, e se revela na industrialização dependente da importação de tecnologias e na
economia voltada para a cessão de valor para os países hegemônicos, nas formas de juros
e exportação de produtos semielaborados e de alimentos a preços extremamente baixos.
Tais condições permitem elevar a taxa de exploração da força de trabalho em escala
mundial, não apenas com menor remuneração da força de trabalho, proporcionada pela
queda nos preços dos alimentos. Assim como também na absorção de valores
incorporados como trabalho morto nas mercadorias originadas nos países periféricos, que
compõem o capital constante no processo de produção daquelas realizadas nos países de
industrialização tecnologicamente avançada (DOS SANTOS, 2000; DUARTE e GRACIOLI:
sd; AMARAL, 2008; CARCANHOLO e AMARAL, 2008).
Tal contexto é avaliado como uma nova categoria econômica, à qual Marini (2000)
denomina de superexploração da força de trabalho nos países periféricos, que se funda na
intensificação da exploração do trabalhador com a remuneração da força de trabalho
abaixo do nível de reposição (CORRÊA e CARCANHOLO, 2016), no sentido de compensar a

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

300

parte da mais-valia apropriada pela elite local, que usufrui de consumo semelhante ao dos
países centrais.
A partir dos anos setenta do século passado, o modelo de endividamento do
Estado entra em colapso e apresenta sinais de ruptura na intermediação dos grandes
bancos nos investimentos locais. Entrementes, no mercado financeiro, desponta uma
massa de ativos mobilizada por fundos de pensão na magnitude de influenciar
agregadamente a dinâmica de investimentos nos países periféricos, principalmente
quanto àqueles destinados à mineração, quando se configura o quarto ciclo da mineração
brasileira.
A afirmação parte de duas afirmações em Marx (1998) ao observar que a origem
dos investimentos está na determinação da taxa de poupança do capitalista que resulta
do choque entre o seu desejo de consumir e a necessidade de reinvestir para acumular e
não ser excluído pelos concorrentes. Em segundo lugar, Marx, na crítica à economia
política do capital, observa que a determinação da taxa de mais-valia está no poder de
persuasão econômica e política dos capitalistas, isto é, no constrangimento do Estado,
trabalhadores e classes populares, para subordiná-los aos seus interesses.
Mas, como se sabe, a realização é o momento em que o capitalista apossa-se do
seu capital, adiantado no processo de produção, acrescido da diferença entre o trabalho
socialmente necessário e o trabalho excedente. Trabalho este despendido na geração de
valor da mercadoria. Compreendendo-se que a mercadoria se realizará em troca de um
preço de mercado (pm) igual ou maior que o preço de produção (pp). De modo que o
capitalista tencionará alterar o seu pp para baixo no tempo da produção, no qual, pelo
sistema único temporal, o processo envolve a transformação dos valores em preços de
produção, e assim estabelecer a rentabilidade do seu capital adiantado (BORGES NETO,
1997; GONTIJO, 2008; PAULANI, 2012).
No plano da mineração contemporânea de múltiplos capitais, no entanto, o capital
não se identifica somente enquanto portador de juros, mas guarda o diferencial de
rentabilidade como atributo que rende dividendos (HUSSON, 2010). Sendo esta a
diferença fundamental para a compreensão do movimento do capital na atualidade, na
medida em que como portador de juros, de relação direta com o capital dinheiro
investido, é oriundo de empréstimos bancários e passa a ter renda, a ser reembolsado
como parte da mais-valia criada no processo produtivo. Enquanto, na economia apurada
pelo dividendo, é o rendimento capitalizado, computados o lucro e as rendas diversas, e
distribuído entre os acionistas proprietários de títulos e ações emitidos pela empresa,
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após a realização da mercadoria e terem sido subtraídos da mais-valia os gastos, inclusive
os juros, aluguéis e tributos. Esta é a diferença que leva à ampliação de posicionamentos
teóricos sobre a eventual especificidade da finança do capital, que se notabiliza ao
distinguir o interesse do capital financeiro sobre os juros. Visto que existem outros
determinantes do montante de dividendos — grosso modo na formação da riqueza —
como àqueles nos quais se enreda a mineração contemporânea brasileira: as
transferências4 do Estado, a superopressão sobre o trabalhador e classes populares, e as
idiossincrasias dos investidores. Quer dizer, a questão está na ampliação da produção e
expropriação da mais-valia com a ocupação de todo o espaço de produção (ver mais
abaixo), no tempo dado pelas exigências específicas dos investidores. Quer dizer, os
interesses do capital se confirmam na importância do espaço-tempo na mensuração
concreta do dividendo.
A superexploração, embora formalizadas numa fase específica de predominância
do capital financeiro-bancário, torna-se essencial à compreensão da economia dos países
dependentes na forma atual do capitalismo financeiro-globalizado. Forma que toma lugar,
no ocaso do século passado, com a desregulamentação financeira e a globalização da
produção, com elevação do patamar das transações internacionais de mercadorias e do
acirramento da concorrência, impulsionadas pela entrada da China no mercado
internacional. Nesse diapasão, a economia mundial se subordina às novas formas de
expropriação do excedente ajustadas ao fluxo mundial de valorização do capital, que se
confirma como o quarto ciclo da mineração brasileira. Ratifica-se, para a mineração, a
referência de Theotônio dos Santos quanto ao crescimento da economia brasileira se
moldar nos interesses dos países hegemônicos5 (CHESNAIS, 1994: 32 e 54; AMARAL,
2006a; CARCANHOLO e AMARAL, 2008; DUMÉNIL e LÉVY, 2014: 191).
Tal condição confirma que avaliação da mineração contemporânea brasileira deva
ser posta na sua totalidade, por conseguinte, ser formulada na assunção de que a
VALE/BHP, com a lama da SAMARCO, provocou a tragédia de Mariana, não por ojeriza à
vida, menoscabo ao desenvolvimento do país, negligência à coisa pública, ou mesmo de
riscos não calculados ou não controlados sobre o investimento, como acentuam
proposições

do

debate

empreendido

nas

perspectivas

tecnocrático-jurídicas,

4

O termo transferência assume, no presente artigo, aspectos diversos além do econômico.
A compreensão da dependência se fundamenta a partir da formulação de MARINI, DOS SANTOS, BAMBIRRA
e SUNKEL, ao desenvolverem, nos idos dos anos sessenta e setenta, a Teoria marxista da dependência para o
entendimento da formação socioeconômico da América Latina como processo de integração subordinada à
economia capitalista mundial. Portanto, capaz de favorecer a produção e expropriação do excedente a ser
expropriado pelos países hegemônicos.
5
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ambientalistas e nacionalistas. De fato, são sistemicamente também tudo isto, mas o que
ali se revela são os atributos imanentes do capital no movimento para a sua reprodução6.
Visto que a condição essencial à reprodução do capital é a subordinação dos
trabalhadores, das classes populares e da natureza, ao processo de produção e
expropriação do excedente, tal que toda prática da mineração contemporânea brasileira
se origina, como as demais atividades econômicas regidas pelo grande capital, a partir
dessa percepção histórica (MARX, 1999; PAULANI, 2012).
É dizer que o processo de acumulação do sistema capitalista leva, por sua
natureza, à concentração do capital nas mãos dos capitalistas mais eficientes, tal que a
acumulação corresponde na procura de maior taxa de lucro, resultando em maior
concorrência entre as empresas, e em aumento da exploração da classe trabalhadora com
a elevação da taxa de mais-valia. Desta forma, o capitalista busca viabilizar a elevação da
taxa de lucro, definida pela massa total de mais-valia, possível com o aumento de
produção e alteração na composição orgânica do capital.
Todavia, os investimentos na mineração contemporânea brasileira têm a
participação predominante de fundos de pensão internacionais e brasileiros 7 , que
enfrentam o desafio permanente do turnover (rotatividade) massivo de investidores
individuais, cuja base objetiva dos investimentos e rendimentos é a destinação, no final de
tempo presumível, ao consumo e não ao reinvestimento como capital (MARX,
GRUDRISSES apud ROSDOLSKY, 2001: 177). Nesse sentido, a mineração trata de organizar
o seu processo de produção no propósito de manter o lucro e rendas em patamares
elevados para garantir a atratividade permanente dos fundos de pensão.
Isso evidentemente acontece em todos os setores e empresas, mas, na extensão
do capital rentista, ocorre dos investimentos na mineração brasileira ter a preferência dos
fundos de pensão do final do século passado e início do presente, certamente por
oferecer taxas de lucro acima dos demais setores. Em princípio, tal tendência se confirma
em MARX (1998) quanto ao capital se dirigir, preferencialmente, para setores com taxas
de lucro acima da média geral. Com a ressalva das chances de que tal irá ocorrer, mais
provavelmente, em ramos inovadores de tecnologia de processo e produto (TARGA,
1981). O que não é o caso da mineração que, em geral, apresenta mercadorias com
características intrínsecas e extrínsecas específicas, tais como: i) produto homogênio
6

Ainda que os seus proprietários e gestores tenham a responsabilidade material e intelectual nas decisões
sobre as estratégias e práticas de gestão, e, portanto, devam ser, à vista do ocorrido, imputáveis civil e
criminalmente.
7
Os fundos de pensão brasileiros são compostos, na sua maioria, pela alta burocracia estatal.
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(commodity); ii) concorrência internacional caracterizada por acirrada disputa entre
produtores e pequeno número de compradores, cujo parâmetro determinante é o preço
de mercado; iii) valor econômico adicionado relativamente baixo; iv) livre acesso a novas
tecnologias provenientes da indústria metalúrgica pesada sob o oligopólio de empresas
mecânica alemãs, inglesas e norte-americanas; v) gasto do transporte oceânico exógeno
ao processo de produção8; vi) tendência da produtividade física do trabalho se igualar em
termos mundiais; vii) regras e normas institucionais sobre a responsabilidade das
empresas mineradoras com relação ao meio ambiente e social, mesmo após a exaustão da
mina.
Então, se a mineração brasileira chega a apresentar, nesse período, taxa de lucro
acima da média, concorrendo com a indústria e agricultura na atratividade de
investidores, a despeito das características intrínsecas e extrínsecas de suas mercadorias
serem contraditórias nesse sentido, é de se supor que se verifica, de fato, uma
ambiguidade de ordem teórica e prática. A menos que ocorra, por uma forma ou outra, o
consentimento de transferências dos demais atores econômicos (Estado, trabalhadores e
classes populares), no sentido de permitir a alteração das condições restritivas impostas
pela concorrência no mercado mundial de mineração, decorrentes das características
próprias das commodities minerárias. A dúvida é facilmente sanada, na medida em que se
percebe que as transferências irão se originar e se consolidar exclusivamente no Estado
por ser o agente detentor do monopólio formal do poder e da força, e ser, como
salientam MARX e ENGELS (1997) e LÊNIN (1979), instrumento da burguesia capitalista.
Mesmo porque os trabalhadores e as classes populares experimentam toda sorte de
controle pelo capital, estando mesmo a ele subordinado no sentido de se conterem no
limite de sua reprodução ou abaixo dele, como preconiza Marini, e assim lhes restar
oferecer sua única mercadoria, a força de trabalho, para um único comprador, a
mineradora no espaço de produção.
Destarte, a identidade das relações de interesses entre a mineração e os fundos de
pensão os leva a estabelecer firme aliança tácita, mas pragmática, para influenciar e
pressionar o Estado a promover as condições necessárias à gestão superlucrativa das
mineradoras. O objetivo é obter a distribuição de dividendos no mais elevado nível de
lucro e rendas, em consonância com o planejamento estratégico de fundamentação
técnico-financista, assente por normas estabelecidas sob as condições monológicas das
8

O gasto com o frete transoceânico se constitui, atualmente, no busílis da comercialização do minério de
ferro brasileiro.
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assembleias de acionistas, realizadas em cidades mundiais (HABERMAS, 1982; CASTELLS e
HALL, 1984; OLIVEIRA, 2003).
A mineração contemporânea brasileira busca, portanto, elevar a rentabilidade
com o objetivo de distribuição de dividendos, e nessa direção amplia a composição
técnica, metodológica e tempo-espacial do processo de produção. A primeira providência
é, em grande medida, realizar a sistemática redução de gastos diretos e indiretos no
processo de produção (LOJKINE, 1981: 129). Os gastos diretos compõem-se na
remuneração da força de trabalho, cujos salários, nesse setor, tornam-se extremamente
baixos com a recorrência, nos últimos anos, à terceirização no propósito reduzi-los em
termos nominais e relativos9.
Aos aspectos de gestão, são introduzidas tecnologias entre as quais se destaca o
hub de mineração, ou espaço de produção, que se resume na exploração de várias minas
com uma única central de beneficiamento e administração, e se estende por vasta região,
com abrangência de diversos municípios. Estabelece-se, assim, o espaço de produção que
se faz possível o fortalecimento de práticas monopolistas e de reestruturação da
produção, como formas de intensificação na expropriação do excedente pela mineração.
Primeiramente, porque a permite manter-se como única empregadora numa vasta região,
garantindo a formação de enorme exército de reserva, suficiente para intensificar o uso
da força de trabalho e impor-lhe baixa remuneração, aquém mesmo da reprodução do
trabalhador e de sua família. Quer dizer, nos espaços de produção, a expropriação de
excedentes assume a expressão de lucro-extra originário na adição de mais-valor não
devolvido ao trabalhador (MANDEL, 1982; CARCANHOLO, 1982; MARINI, 2000). Cujos
instrumentos são a exploração absoluta e relativa da força de trabalho e a
superexploração — remuneração abaixo dos níveis de reprodução do trabalhador e sua
família — proporcionada pela formação de extenso exército industrial de reserva nos
espaços de produção, cuja origem se dá no fluxo massivo de trabalhadores em busca de
emprego, incentivado pelas próprias empresas mineradoras na fase de implantação dos
projetos.
Em segundo lugar, o espaço de produção proporciona a alteração dos espaços
nacionais, até então consubstanciados no constructo social, econômico, político e
cultural, que passam a ser contestados como jazimentos ou estâncias minerais, e assim
9

Atualmente três sétimos do emprego na mineração brasileira são de trabalhadores terceirizados, com
tendência à ampliação (Sindicato Metabase Inconfidentes e Sindicato Metabase de Congonhas, 2015). Com a
terceirização, o trabalho se precariza e os trabalhadores, além dos baixos níveis de remuneração, perdem as
condições políticas à aquisição de atributos essenciais à formação de classe para si.
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substanciam a formação de uma territorialidade passiva (SANTOS, 1982; DEMATTEIS,
2008), providencial à subordinação e exploração, em escalas e intensidades dos
trabalhadores e classes populares, recursos naturais, institucionais e humanos.
O arranjo do espaço de produção substitui a economia de enclave pela mineração
construída na forma geoeconomicamente apropriada para elevar a massa de excedente e
expropriá-la na mais extensa região possível e na maior brevidade de tempo, na medida
em que remove toda e qualquer relação social de caráter pessoal — algo remanescente
na economia de enclave — para sê-lo coisa com coisa, i.e, trabalho e capital. O arranjo é,
pois, condição necessária à expansão e aceleração da rotação do circuito
dinheiro/mercadoria/dinheiro-valorizado (D — M — D’), no propósito da mineraç~o
contemporânea brasileira chegar aos seus objetivos.
O corte de gasto se dá sistemática e igualmente nas atividades não produtivas,
isto é, naquelas que não contribuem diretamente na transformação dos meios de
produção em produto final. Seja, por exemplo, o gasto mínimo de um sistema de alarmes,
no caso do rompimento de uma represa de rejeitos, seja ainda na implantação e
manutenção de infraestrutura em setores de serviços sociais, cuja necessidade de existir
decorre exclusivamente da instalação do espaço de produção. Os gastos com tais serviços
e equipamentos sociais terminam por ser patrocinados pelo conjunto das esferas do
Estado (União, estados e municípios). Salienta-se nesse particular que o atendimento à
demanda de certos serviços públicos, por exemplo, o de saúde, exacerbados com as
mineradoras, trasborda dos espaços de produção para as cidades médias próximas ou
mesmo para as capitais dos estados, contudo sem critério compensatório.
Em troca pelos privilégios obtidos, as mineradoras anunciam, com intensa
propaganda de marketing-social e pauta na pedagogia-subliminar, a criação de postos de
trabalho, geração de receitas tributárias, desenvolvimento regional e contribuição para o
equilíbrio na balança de pagamentos, etc. No quadro sociopolítico, a atuação da
mineração se projeta numa caracterização modernosa de coronelício, quando tudo é
voltado para o alcançamento dos objetivos da mineradora. A interferência se dá na
política local e nacional, reduzindo-a, segundo a compreensão gramsciana, à dimensão da
baixa política, através de financiamento a políticos e partidos e promoção de projetos
ditos sociais, porém de conotações essencialmente paternalistas (GRAMSCI, 1984;
OLIVEIRA, 2013).
De fato, a criação de emprego, receitas tributárias e desenvolvimento regional,
anunciados pela mineração, são ilusórios, na medida em que o efeito do setor no emprego
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e na renda é um dos mais baixos na economia brasileira (BNDES, Informe-se, nº 31novembro 2001), e a produção sempre se destina, quase integralmente, ao exterior,
levada pelo trem maior do mundo10. Mas a exportação, que se dá a partir do final do século
passado, atende à escala do mercado chinês em expansão, incentivado pelo investimento
intensivo de capitais ocidentais, e aliada à desregulamentação financeira. Condições que
conferem à demanda por minérios a dimensão conveniente aos fundos de pensão para
alcançar lucros em níveis extraordinários. Com a excrescência de que, por conta da
desregulamentação do fluxo internacional de capitais, a atuação da mineração
contemporânea brasileira pauta-se pela distribuição de dividendos a acionistas não
residentes no espaço de produção, sendo a maioria em países hegemônicos, não
havendo, portanto, comprometimento do setor com o desenvolvimento local e nacional.
De fato, o que se depreende da mineração contemporânea brasileira é maior
exploração da força de trabalho e classes populares, e intensificação de usos dos recursos
naturais, objetivando a obtenção de excedente-valor que leva ao lucro-excedente acima
do lucro normal capitalista, ainda que considerado como acréscimos extras à exploração
absoluta e relativa (CARCANHOLO, 1982).
Quer dizer a mineração contemporânea brasileira, considerados o câmbio e a
inflação constantes11, poderá, assim, apresentar elevada rentabilidade que a notabiliza por
presumível liquidez e ganhos junto ao mercado financeiro internacional. Desde que, com
efeito, o Estado mantenha a estrutura de transferências para as mineradoras, a qual se dá
por meio de arcabouço institucional e de condescendências informais, como será visto na
seção seguinte.

AS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO
A mineração contemporânea brasileira, em sintonia como o Consenso de
Washington, depende de um arcabouço institucional, nas esferas do Estado (federal,
estadual e municipal), que se faz necessário para consolidar as transferências nas mais
diversas ordens e suficientemente ajustado para acomodar os seus interesses de
reprodução do capital, mesmo em caso de condescendências. Entre tais transferências se
destacam: política não protetiva ao trabalhador; desoneração de impostos e subvenções,
10

“A montanha pulverizada”, de Carlos Drummond de Andrade.
A taxa de câmbio e a inflação têm forte influência nos resultados da mineração, entretanto, são exógenas ao
setor. Não resta dúvida, contudo, que a inflação alta e câmbio desvalorizado beneficiam os setores
exportadores, como é o caso da mineração.
11
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bem como subsídios (contribuição pecuniária); financiamento com juros abaixo do
mercado; tarifas privilegiadas na energia elétrica; uso indiscriminado da infraestrutura
(básica e social); postergação — senão o perdão total — do pagamento de multas;
contemporização no descumprimento de regras mínimas de convivência com a natureza e
com a saúde e segurança à vida dos trabalhadores e comunidades populares.
A construção desse arcabouço iniciou-se a partir do governo Collor, em 1990, com
a desregulamentação financeira e abertura do país ao mercado internacional. No governo
Fernando Henrique, o Estado fez promulgar a Emenda Constitucional Nº 06/1995, em
parte regulamentada pela Lei Nº 9.3114/1996, com o objetivo de quebrar a distinção entre
empresa brasileira e companhia brasileira de capital nacional, para permitir a entrada de
investimentos estrangeiros diretos com regalias necessárias à consolidação do ambiente
neoliberal. Em seguida, ocorreu o processo de desestatização da economia, quando
grandes empresas mineradoras, por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce S. A., em
1997, foram privatizadas sob a controvérsia de fraude.
O novo estabelecimento legal e o processo de privatização permitiram,
inicialmente, o capital nacional e, posteriormente, o internacional destinar seus
investimentos à mineração e promover a reestruturação produtiva (produção flexível) da
atividade, com a gestão da produção a partir de centros financeiros localizados nas
cidades mundiais, como apontado acima. Na transição da privatização de empresas
estatais, ocorreram intrincadas alianças entre os capitais de fundos de pensão das elites
locais, alta tecnoburocracia e sistema financeiro privado nacional, e capitais originários
nos país centrais, afora empréstimos a juros subsidiados por agências de fomento estatais
nacionais, com destaque para o setor de mineração.
Desde então, as transferências do Estado ocorrem voltadas à exportação que se
efetiva de forma generalizada, i. e., igualmente para toda a atividade, pois, sequer há
fundamentação quanto aos reflexos de tal instrumento em diferentes setores e ramos de
atividade sobre a economia, e, menos ainda, em relação às questões social e ambiental
que por acaso possam originar. Assim posto, a política pública de incentivo à exportação
engloba a mineração que, praticamente, fica isenta de impostos e se mantém nem mesmo
com avaliação de alternativas, pelos governos federal, estaduais e municipais, que a
tomam como única opção de geração de emprego e renda de regiões e estados, apesar
de que, na maioria dos casos, levar à insegurança hídrica e ambiental, e ameaça à vida das
pessoas.
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Ainda que as transferências do Estado possam parecer exorbitantes em relação à
mineração, o setor busca, cotidianamente, ampliar o seu domínio e favorecimentos.
Tramita, por exemplo, no Congresso Nacional, com a adrede e aberta interferência da
mineração e sem a participação real da sociedade, principalmente de trabalhadores e
classes populares, o Marco Regulatório da Mineração — MRM (Projeto de lei 5807/13). De
inspiração e proposições neoliberais, tal instrumento, é acentuadamente favorável às
grandes mineradoras, fortalece o seu exercício monopolista e permite-lhes a posse e
autonomia sobre vastas extensões contínuas de terra. Em complementação ao MRM,
encontra-se, no Senado Federal, o Projeto de Lei 654/2015, com a justificação de facilitar e
abreviar os procedimentos de licenciamento ambiental. Com objetivo semelhante, o
governo de Minas Gerais fez aprovar, na Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei
2946/2015.
Em relação à trajetória institucional futura da mineração contemporânea
brasileira, a expectativa é que pouco se alterará, como se observa pela abordagem
tecnocrática e parcial do Plano Nacional de Mineração 2030 — Geologia, Mineração e
Transformação Mineral — PNM-2030, publicado, em maio de 2011, pela Secretaria de
Geologia, Mineração e Transformação Mineral – SGM, do Ministério das Minas e Energia –
MME. Primeiramente, porque a sociedade e menos ainda os trabalhadores e classes
populares, os mais atingidos pela mineração, não participaram efetivamente da
elaboração do MME12.
Quanto ao objetivo, o plano está voltado para o crescimento da produção mineral
por meio de pesquisa geológica e exploração de lavras, recomendações para maior
investimento em tecnologia, e elevação da produtividade e alta rentabilidade do setor,
como esforço de promoção e consolidação da competitividade (sic) das mineradoras
brasileira no mercado internacional. No PNM-2030, sobressai o fato de que o plano não
espelha a realidade atual da mineração no nível nacional e da economia mundial.
Elaborado em 2011, ano de euforia no mercado internacional de commodities, mas com
claros sinais de arrefecimento decorrentes da crise iniciada em 2007/2008, o PNM-2030
não se apresenta como instrumento capaz de sustentar políticas ou iniciativas públicas
para o setor. Finalmente, o plano se revela pela ausência de projeções de indicadores com
instrumental apropriado, e, sobretudo, de alinhamento de propostas para a contribuição
12

Ver especialmente os procedimentos de tais situações no Canadá e na Austrália, no Minerals and Metals
Sector of Natural Resources Canada, Aboriginal Affairs and Northern Development Canada 2006; The Mining
Association of Canada, the Prospectors and Developers Association of Canada, and the Canadian Aboriginal
Minerals Association, Exploration and Mining Guide for Aboriginal Communities.
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da mineração do crescimento e avanço da inclusão econômica e social dos trabalhadores
e classes populares do país.
Ademais, a organização, justificações e conclusões do PNM-2030, do MRM e das
Leis Auxiliares seguem os objetivos e a metodologia do trabalho A economia brasileira e
mundial; o setor mineral brasileiro e mundial e suas perspectivas de evolução a longo-prazo,
publicado em 2009, pelo Ministério de Minas e Energia — MME, Secretaria de Geologia,
Mineração e Transformação Mineral — SGM, em convênio com o Banco Mundial/Banco
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento — BIRD. O trabalho, de fato, é uma
descrição e relação das potencialidades de exploração mineral no território brasileiro, com
abordagem exclusivamente na perspectiva de interesse das grandes mineradoras.
A mineração contemporânea brasileira, desse modo, estruturou-se com a
transferência do Estado para a distribuição de dividendos elevados, partindo das
possibilidades que a economia mundial oferecia nos últimos 30 anos, acentuadamente,
com impensáveis patamares de preços e transações registrados nos anos 2011 e 2012,
proporcionados pela bolha de euforia no mercado mundial de commodities.
Ainda que houvesse diversos determinantes prontos a irromperem e desvelarem
os desacertos e desconcertos econômico-financeiros do setor, a atuação do setor foi de
promover o investimento em novos projetos, engendrando uma profunda crise setorial,
cujo panorama faz visualizar o agravamento da questão da mineração contemporânea
brasileira e a posição em que se enredou o Estado. Além de promover a insegurança
hídrica como ocorre na Região Metropolitana de Belo Horizonte e Colar Metropolitano, a
desorganização da ocupação da Amazônia, na região do Carajás, o nível elevado de câncer
de pulmão em Caetité, Bahia, e o alto índice de suicídio, entre os maiores do mundo, em
Itabira13, Minas Gerais. Para citar apenas uns poucos casos.

CONCLUSÕES
A totalidade da mineração contemporânea brasileira, conclui-se, é estabelecida a
partir da atuação das mineradoras nos elementos que compõem o preço de produção,
13

SOUZA, Edinilsa Ramos, MINAYO, Maria Cecília de Souza, CAVALCANTE, Fátima Gonçalves; O impacto do
suicídio sobre a morbimortalidade da população de Itabira; Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e
Saúde Jorge Careli, Departamento de Epidemiologia e Métodos Quantitativos em Saúde, ENSP, Fiocruz. Av.
Brasil 4036, sala 700, Manguinhos, 21040-361, Rio de Janeiro.
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para o qual arrebata transferências do Estado, em condições excepcionais. É dizer, pois,
que a atuação do setor se constitui na organização de sua produção de forma coativa das
relações econômicas, sociais e políticas às quais se subsume no propósito de produzir e
expropriar o maior excedente no menor tempo possível, para distribuí-lo como dividendos
aos fundos de pensão internacionais e nacionais. Entre os artifícios da mineração, está a
formação dos espaços de produção, sob os quais detém o monopólio de atuação e das
formas de exploração em todo o território nacional, que se reafirmará na estrutura formal
estabelecida e em tramitação nos poderes e esferas do Estado.
O domínio de monopólio do grande capital em tais espaços de produção, com a
utilização de processos organizacionais inovadores — reestruturação produtiva e
planejamento estratégico —, garante à mineração, antes de tudo, as condições
necessárias à subordinação do trabalhador e da comunidade local, no propósito de
manter os salários abaixo de reprodução da força de trabalho e a expropriação do
excedente em níveis elevados e em todo o espaço de produção. Igualmente, possibilita a
absorção de recursos públicos e sociais supostamente destinados aos serviços públicos de
educação, saúde e assistência social, e do meio-ambiente. Nesse caso, verifica-se a
precarização da prestação real desses serviços, cujo resultado é o elevado índice de
acidentes de trabalho e desastres rotineiramente semelhantes ao provocado pela
SAMARCO, VALE e BHP, no município de Mariana, no dia 5 de novembro de 2015.
A mineração contemporânea brasileira tem, pois, a permanente atuação no
sentido de conseguir não somente a manutenção da estrutura de transferências do
Estado, como busca expandi-la permanentemente com os mais diversos argumentos,
entre os quais se destaca a de se assegurar a competitividade ao minério brasileiro no
mercado internacional. Tal argumentação, no entanto, é facciosa, na medida em que os
ganhos com as transferências do Estado terminam por beneficiar somente o grande
capital, ao passo que trazem grandes perdas sociais e econômicas para o país e para os
trabalhadores e classes populares que, afinal, têm sido marginalizados historicamente
pela mineração.
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IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA ENERGIA EÓLICA: É
POSSÍVEL FALAR EM SUSTENTABILIDADE?
José Dias Neto1 e André Colombo Pimenta2

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo problematizar e correlacionar o conceito de
sustentabilidade à forma na qual as companhias de energia eólica atualmente
desenvolvem seus projetos. Inicialmente, é realizada uma retomada sociohistórica
conceitual até a emergência da concepção de desenvolvimento sustentável. Depois, para
correlacionar o conceito à forma de atuação das empresas, é apresentado um estudo de
caso da implantação de um complexo eólico no sertão baiano, enfatizando a forma na
qual a companhia estabelece seu relacionamento com as comunidades de seu entorno,
bem como a forma como as comunidades se percebem e são pelo empreendimento
impactadas. O que se pode concluir é que embora seja uma relação quase automática e
proporcional ao senso comum, o vínculo entre sustentabilidade e a produção de energia
eólica ainda é um desafio para o Brasil. Apesar do alto investimento corporativo em
comunicação e relacionamento, estas estratégias demonstram ser falhas e carecer de
novas abordagens, sobretudo pois as comunidades não se sentem pertencentes ao
projeto, ficando o território e aqueles que o compõem marginalizados em relação ao
processo de instalação dos parques, donde pode-se concluir que falar em sustentabilidade
mediante o status do progresso - geração de energia limpa - é mais complexo do que se
imagina.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Energia Eólica, Impactos Socioambientais.
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INTRODUÇÃO: CONTEXTUALIZANDO O PROBLEMA
O discurso de que a energia eólica é sinônimo de sustentabilidade e que vincula
esse tipo de produção energética a uma imagem positiva é vigente. O termo “energia
limpa”, por exemplo, é comumente utilizado para caracterizar esse tipo de produção
energética, que cada vez mais tem ganhado destaque e relevância na matriz brasileira,
sobretudo pela crise contemporânea da água.
É importante destacar o caráter renovável da energia eólica, fator que em grande
parte faz a ponte entre as noções de sustentabilidade e esse tipo de produção energética.
No entanto, o conceito de sustentabilidade é mais amplo e complexo, embora se
relacione também com a renovação dos recursos naturais, não se restringe a ela. Por isso
o debate a respeito da energia eólica enquanto sinônimo de energia sustentável se faz
relevante.
Destarte, este texto tem por objetivo, primeiramente, retomar o conceito de
sustentabilidade a partir do que teóricos como Newson (1995) denominaram “crise
socioambiental humana”. É empreendida uma revis~o conceitual e sociohistórica do
processo que culminou no debate atual a respeito da sustentabilidade e sua relevância
para a sociedade contemporânea.
Posteriormente, é feita a análise da implantação de um complexo eólico no sertão
baiano, enfatizando a forma na qual a companhia eólica estabelece seu relacionamento
com as comunidades de seu entorno, bem como a forma como as comunidades se
percebem e são pelo empreendimento impactadas, destacando os aspectos que
aproximam e distanciam esse tipo de produção energética do conceito de
sustentabilidade apresentado.
Portanto, muito além de uma mera discussão de cunho ideológico, que demoniza
ou sacraliza a atividade de geração de energia eólica, este trabalho se propõe a pensar, de
forma analítico-reflexiva, a forma na qual o conceito de sustentabilidade e a produção de
energia eólica se relacionam.

A

CRISE

SOCIOAMBIENTAL

HUMANA

E

O

CONCEITO

DE

SUSTENTABILIDADE: REVISÃO TEÓRICA E SOCIOHISTÓRICA DO PROCESSO
É consenso entre pesquisadores e instituições que tratam da temática ambiental
que os tempos contemporâneos são de crise, conforme indicado por Bermann (2008),
Odum (1997), Teixeira Júnior (2004), o Relatório Brundtland, ou Nosso Futuro Comum,
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publicado em 1987, desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e o Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas ou Intergovernmental PanelonClimate
Change (IPCC)3,que alertam veementemente todos os anos sobre a crise ambiental em
todo o planeta. Em 2012, em relatório divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (PNUMA), a ONU apontou que a crise ambiental no planeta é grave e
carece de esforços e cooperação internacional para sua solução. As mudanças climáticas a
nível global, e as catástrofes naturais cada vez mais frequentes colocam a humanidade
frente a um grande desafio: qual o real papel do homem na busca por um meio ambiente
mais equilibrado? Quais os reais interesses do homem neste processo?
Nesta concepção, a figura do ser humano passa então a ser central. Ainda que a
crise seja manifesta de forma direta no plano ambiental, é a humanidade seu principal
vetor, sua força motriz. Segundo Newson (1995), ao se pensar na crise ambiental
contemporânea, deve-se levar em consideração os aspectos históricos, sociológicos,
filosóficos e antropológicos do fenômeno, e não apenas os fatores propriamente
ambientais. É necessário buscar entender o processo a partir da análise da relação do
homem com a natureza e seus desdobramentos, enfatizando muito mais as condições
humanas do que as naturais do meio ambiente. A crise ambiental de que tanto se fala
seria, desta forma, uma crise do próprio homem. Isso acontece pois, conforme o autor, o
homem sempre se percebeu como o administrador supremo dos recursos naturais, desde
os primórdios divinamente designado para ser o grande gestor, atribuindo nome às coisas
e lhes dando significado. Esta é uma perspectiva do ponto de vista religioso que de acordo
com Newson (1995) moldou o pensamento humano ocidental, influenciando diretamente
sua forma de se relacionar com o mundo natural. Para ratificar este pensamento, o autor
contrapõe a relação ocidental, puramente utilitarista e estabelecida na figura do homem
em um plano superior, à relação de povos indígenas com o meio ambiente, concebida a
partir do sentimento de pertencimento, igualdade e identidade. Neste contexto, as ações
humanas e sua forma de se relacionar com o espaço natural são elementares para a
compreensão do percurso até o que se entende pela atual crise ambiental, com destaque

3

O IntergovernmentalPanelonClimateChange (IPCC) é o principal organismo internacional para a avaliação da
mudança climática. Foi criado pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUMA) e a Organização
Meteorológica Mundial (OMM)em 1988 para fornecer o mundo com uma visão científica clara sobre o estado
atual do conhecimento na mudança do clima e seus potenciais impactos ambientais e socioeconômicos. No
mesmo ano, a Assembleia Geral da ONU aprovou a ação pela OMM e do PNUMA em estabelecer
conjuntamente o IPCC. Atualmente195 países são membros. O IPCC tece comentários e avalia a informação
científica, técnica e socioeconômica mais recente produzida no mundo para a compreensão das mudanças
climáticas. Ele não realizar qualquer pesquisa nem monitora dados relacionados com o clima sem parâmetros
científicos. (Fonte: http://www.ipcc.ch/)
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para o surgimento da noção de desenvolvimento sustentável, como uma tentativa de
amenizar os efeitos da crise mencionada. É relevante, portanto, a retomada sociohistórica
deste caminho.
A constante inquietação e procura por desenvolvimento e progresso, por
intermédio da evolução das tecnologias, sempre fizeram parte da história da humanidade.
Desde as primeiras grandes embarcações até a Revolução Industrial, o que marca a
história das sociedades ocidentais é a busca pelo desenvolvimento e crescimento
econômico. Ser uma potência internacional estava diretamente relacionado à capacidade
econômica e de controle das nações do velho continente. Por este motivo, a corrida
desenvolvimentista sempre foi latente nas grandes nações da Europa.
O avanço do capitalismo ocidental – marcados pela industrialização - trouxeram
graves consequências ao meio ambiente. Novas empresas eram fundadas, em um cenário
de pouca regulamentação ambiental, visando o lucro máximo através da exploração dos
recursos naturais. O comércio mundial se expandiu e com a tecnologia em constante
evolução, novas formas de produção e negociação se desenvolveram. Planos de incentivo
à globalização do mercado viabilizaram gradativamente um comércio cada vez mais
dinâmico, lucrativo e de ampla concorrência
Desta forma, destaca-se o que Newson (1995) abordou como crise socioambiental
humana. O homem havia falhado como administrador supremo da natureza, os recursos
estavam por se esgotar e as disparidades só aumentavam. Um cenário de pessimismo
tomou conta da humanidade, sobretudo a partir do relatório “Limites do Crescimento”
(1972), do Clube de Roma4, que fazia análises pouco esperançosas para o futuro da
humanidade. O relatório afirmava que se não houvessem mudanças significativas nas
relações físicas, econômicas e sociais até então observadas, a produção industrial e a
população cresceriam rapidamente para então sofrer grande decadência. A produção
decresceria devido à diminuição dos recursos naturais e o número de viventes entraria em
queda em decorrência da elevada taxa de mortalidade provocada pela escassez de
alimentos e serviços.

4

Em 1968, o empresário italiano AurelioPeccei, presidente honorário da Fiat, e o cientista escocês Alexander
King se juntaram para promover um encontro, no qual seria discutido o futuro das condições humanas no
planeta. A ideia era convidar cerca de 20 personalidades da época para avaliar questões de ordem política,
econômica e social com relação ao meio ambiente. A primeira reunião aconteceu em uma pequena vila em
Roma, daí o nome de Clube de Roma.

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

317

A partir do Clube de Roma e dos impactos causados pelo relatório “Limites do
Crescimento”5, a questão ambiental passou a ser considerada relevante e compor a
agenda política dos atores internacionais. Em 1972, em Estocolmo, foi realizada a I
Conferência Mundial Sobre o Meio Ambiente, da ONU, onde se buscou debater o relatório
“Limites do Crescimento”. O objetivo era modificar a visão antropocêntrica de que o
homem seria o senhor dominante e o mais importante ser sobre o planeta, devendo
explorá-lo e dominá-lo a qualquer custo. Esta era a primeira iniciativa a nível global para
preservação do meio ambiente. No evento, que ficou conhecido por Conferência de
Estocolmo, foram apresentadas diversas preocupações acerca da qualidade futura do
meio ambiente, principalmente pelos países desenvolvidos. A Conferência reconheceu a
importância do gerenciamento ambiental e o uso da avaliação ambiental como
ferramentas de gestão, o que representou um grande passo à elaboração do conceito de
desenvolvimento sustentável. Não bastava apenas crescer economicamente, mas sim
garantir que tal crescimento e desenvolvimento se dessem com compromisso ambiental,
dado que impactaria diretamente na manutenção da qualidade de vida e existência do
homem no planeta.
Surgiu-se então os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável,
apresentados pela primeira vez no Relatório Bruntland. Em 1987, a Comissão Mundial
Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Comissão Bruntland,
foi criada pela ONU e tornou-se responsável pela elaboração de um documento intitulado
Nosso Futuro Comum. Este documento apresentou a proposta de integrar a questão
ambiental ao desenvolvimento econômico, surgindo não apenas um novo termo, mas
uma nova forma de crescer e se desenvolver apreentando entre outros; o conceito de
desenvolvimento sustentável como sendo:
O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias
necessidades. Significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível
satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural,
fazendo ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as
espécies e os habitats naturais. (ONU, Relatório Bruntland. Nosso Futuro Comum, 2ª ed.,
1991)

5

O relatório “Limites do Crescimento” foiencomendado pelo Clube de Roma e elaborado por equipe do
Massachusetts Instituteof Technology (MIT), um dos mais importantes e conceituados centros de pesquisa
dos Estados Unidos. As conclusões do relatório, coordenado por Dennis L.Meadows e outros autores,
alertando para os limites da exploração dos recursos naturais, tiveram grande repercussão na primeira
Conferência Mundial sobre Meio Ambiente Humano, realizada naquele ano em Estocolmo, Suécia.
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A partir de então, a sustentabilidade passou oficialmente a ser um aspecto de
relevância e clamor global. Conferências, como a Eco 92 e a Rio +20, e diretrizes da ONU,
como a Agenda 21, as Metas de Desenvolvimento do Milênio e as Metas de
Desenvolvimento Sustentável, caracterizam todo o esforço empreendido em prol da
mudança do homem se relacionar com o meio ambiente.
No entanto, no périplo desta reconstrução histórica, a análise do conceito de
desenvolvimento sustentável apresentada deságua uma vez mais na análise de Newson
(1995) a respeito da crise ambiental atual. Quando o conceito apresenta os termos da
realização humana e cultural, remete a um estado de bem-estar e preocupação da
humanidade muito mais interno, sobre ela mesma, do que externo.
Desta forma, o conceito está muito mais ligado a atender uma necessidade do
homem do que ambiental, bem como justificar a continuidade do desenvolvimento
econômico e dos padrões de vida até então adotados. O desenvolvimento sustentável e a
sustentabilidade passaram a ser um importante discurso para justificar as ações das
nações e suas empresas, muito mais do que foram efetivados em práticas que de fato se
preocupassem em melhorar a qualidade de vida ambiental no planeta.
A realidade atual demonstra a persistente necessidade por mudanças
socioeconômicas, dos padrões de vida, hábitos e cultura do homem, para que se possa
falar efetivamente em preservação ambiental e garantia satisfatória da qualidade de vida
desta e das futuras gerações. Na perspectiva de Newson (1995) antes de mais nada, a
mudança deve ser do próprio homem em si, de forma interna, em seus valores, crenças,
imaginário e filosofia, para depois se refletir em mudanças externas, em sua relação com o
meio ambiente.
Diante disso, ao longo das últimas décadas observou-se o advento de novas
tecnologias de alta performance em todas as áreas da vida humana, tomando como
destaque a produção energética. Com intuito de buscar novas fontes de energia,
motivados sobretudo pela escassez de combustíveis fosseis, as grandes nações e seus
cientistas voltaram o seu foco em energias solares e eólicas – consideradas “limpas” e
renováveis. Dessa forma, com a crescente conscientização ambiental, entende-se que o
Brasil possui grande potencial para ser líder na produção de energia renovável, tomando
como destaque a região nordeste e sul do Brasil.
Sendo assim, diante do contexto apresentado, o grande questionamento que se
coloca e que fundamenta este trabalho é: as empresas de energia eólica de fato
produzem uma energia limpa e sustentável, conforme destacado pelo discurso atual?
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IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DECORRENTES DA INSTALAÇÃO DAS
EÓLICAS: É POSSÍVEL FALAR EM SUSTENTABILIDADE?
Embora a produção energética brasileira esteja concentrada nas hidrelétricas, a
eólica atualmente é a fonte de energia que mais cresce no Brasil. No período de 2006 a
2013, houve um crescimento de 829% nesse setor. O Nordeste é a região com maior
potencial eólico do país, com destaque para os estados do Ceará e da Bahia – este último
abriga o maior complexo eólico da América Latina, o que em grande parte justifica a
escolha do objeto de análise deste artigo, a saber, a instalação de um complexo eólico no
sertão baiano.
Segundo o Atlas Eólico da Bahia de 2013, o estado apresenta a existência de
recursos eólicos abundantes, com ventos regulares, distribuídos principalmente no
semiárido baiano. Anteriormente, a escassez de água e outros recursos naturais faziam
com que a região fosse castigada com a falta de investimentos públicos e privados, o que
ocasionava uma baixa qualidade de vida para a população e consequente alta
vulnerabilidade social, marcada pela pobreza, desigualdade, fome e miséria. A energia
eólica tem sido, desta forma, uma importante alternativa de crescimento econômico para
a região. No entanto, o grande desafio é converter o crescimento econômico em
desenvolvimento humano. Afinal, é evidente que a instalação de parques eólicos
possibilita o desenvolvimento, mas desenvolvimento pra quem?
A maioria dos dados e percepções utilizadas para a composição deste estudo
foram levantados no âmbito de um programa condicionante para o licenciamento
ambiental da empresa analisada, o Programa de Monitoramento Social. Este é um
programa ambiental que prevê a coleta periódica de dados, o que possibilita a
comparação e a análise longitudinal da atuação da empresa e seus respectivos impactos
sobre as comunidades no entorno em diferentes etapas de seu empreendimento. A
autorização para utilização dos dados foi concedida sob a condição de que a identidade da
empresa, das comunidades e demais atores envolvidos no processo seja preservada. Além
disso, são utilizadas também informações de reportagens e blogs locais que versam sobre
o tema.
O primeiro aspecto a ser problematizado refere-se ao vínculo quase que umbilical
existente entre a produção energética eólica e o termo energia limpa. Segundo
especialistas, do ponto de vista físico, não existe uma fonte energética convertida em
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outra que não emita gases, resíduos e que não impacte socialmente, ou seja, não existe
uma fonte de energia que seja genuinamente limpa. A melhor definição, portanto, seria
classificar as fontes como sujas, no caso dos combustíveis fósseis, gás natural, carvão
mineral e derivados de petróleo e minérios radioativos, e fontes menos sujas, que são as
energias renováveis solar, eólica e hidráulica. Essa primeira assertiva já apresenta
subsídios para desmistificar a produção de energia eólica no Brasil, no sentido de que
ainda que em menor proporção, há sujidade nesta fonte energética, ou seja, ela apresenta
impactos significativos no meio em que se insere.
De acordo com dados levantados no âmbito do Programa de Monitoramento
Social analisado, são citados pelas comunidades no entorno dos parques impactos visuais,
sonoros, sociais e ambientais em função da instalação dos aerogeradores.
Assim, o primeiro impacto a ser trabalhado será o visual. Uma torre eólica possui
aproximadamente 100 metros de altura e mais de 800 toneladas de peso. É um artefato
imponente, que para melhor captação da força dos ventos, tende a ser instalado em locais
de maior altura, como topos de morros e montanhas. Por estes motivos, são visíveis a
uma grande distância. Depois da instalação de um parque eólico, a paisagem anterior não
mais existirá como dantes.
Possivelmente essa alteração na paisagem impacte sobre as identidades sociais e
cultura locais, caso o local sobre o qual as torres sejam instaladas faça parte do imaginário
popular na definição do “eu” coletivo. Segundo estudos antropológicos (Moreira, 2007;
Claval, 1999; Cosgrove, 1998), o vínculo de algumas comunidades, sobretudo tradicionais,
com o lugar no qual habitam é estreito. A relação com a terra é de pertencimento, o que
faz com que o lugar se torne uma construção social. Desta forma, as paisagens são
importantes elementos de definição e caracterização coletiva. A forma como um grupo se
relaciona com o meio em que vive, como se adapta às condições geológicas e climáticas, é
um dos principais aspectos de diferenciação social e formação da identidade social deste
grupo. As histórias de vida misturam-se às histórias do lugar: os antepassados que
trabalharam na terra, o cemitério no qual descansam os ancestrais, os lugares sagrados
sobre os quais se desenvolviam as cerimônias sagradas, possuem grande valor simbólico e
identitário, constituindo parte importante na vida das comunidades. Portanto, quando se
impacta sobre a paisagem, impacta-se sobre a identidade social e cultura.
Esse impacto, o visual, é uma consequência permanente decorrente da instalação
dos parques eólicos e é muito pouco ou nada abordado pelas empresas que se instalam
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nos territórios. O melhor exemplo disso é a empresa trabalhada neste artigo, que jamais
abordou com as comunidades em seu território de inserção acerca deste aspecto.
Outro aspecto importante decorrente da localização dos aerogeradores são os
impactos ambientais, sobretudo aqueles causados nos recursos hídricos locais. Conforme
apresentado, geralmente são instalados em topos de morros e montanhas, nos quais
encontram-se também as nascentes dos córregos que na maioria das vezes abastecem as
comunidades do entorno. Neste caso, tanto a poluição dos recursos hídricos como sua
possível extinção estão relacionados, dado que a instalação das torres impacta sobre o
solo e o relevo, evidentemente desmatando áreas vegetadas, que por sua vez são a
proteção natural de nascentes e cursos d’água. É o que relata a líder de umas das
comunidades impactadas pelo empreendimento analisado:“aqui na comunidade a água
perdeu sua força e hoje é barrenta. Todos os moradores da comunidade dependem dessa
mesma |gua”. Em uma região que historicamente sofre por um grande stress hídrico com
a falta de água, como é o Nordeste brasileiro, comprometer os recursos disponíveis em
prol da instalação dos parques eólicos é deveras arriscado e pouco condizente com o
conceito de sustentabilidade.
O que se observa é que a questão da alternativa locacional abordada pela
legislação ambiental – mais especificamente a Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro
de 1986 – é uma variável altamente relevante para a inserção de grandes
empreendimentos nos territórios. No caso da energia eólica, é um aspecto de baixa
probabilidade executiva, uma vez que os aerogeradores são instalados em topos de
morros e montanhas e devem guardar relativa proximidade entre si, o que significa que as
alternativas locacionais para um parque eólico são escassas. No entanto, a problemática
que se faz relevante é: de fato a cultura e os aspectos sociais serão relevantes para a
decisão de não se instalar um parque eólico em determinado território? O que se tem na
prática é a resposta negativa para este questionamento, sobretudo pois nos trabalhos de
campo executados para levantamento dos dados no Programa de Monitoramento Social,
identificou-se comunidades muito próximas, praticamente dentro, dos parques.
Há também uma grande contradição, pois muitas comunidades diretamente
impactadas pelos parques eólicos ainda se encontram sem abastecimento de energia
elétrica. Isso se dá pelo fato de as linhas de transmissão serem administradas em sua
maioria pelos governos estaduais, que são responsáveis pela posterior distribuição da
energia. Essa dicotomia, de morar praticamente dentro de um parque eólico e não possuir
acesso à eletricidade, gera nas comunidades o sentimento de usurpação, no qual a riqueza
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local é extraída sem deixar nada em troca. Nas entrevistas conduzidas junto ao Programa
de Monitoramento Social, ocorreram casos onde os moradores assimilavam a chegada do
empreendimento como fator positivo pelo fato de almejarem energia elétrica para a
região. Todavia, entende-se que esse não é o objetivo da empresa.
Nas percepções de campo,constatou-se ainda que apesar da grande maioria dos
moradores participarem de alguma organização social (associação de moradores,
cooperativa ou sindicatos dos trabalhadores rurais), os mesmos não se sentem
pertencentes ao projeto de implantação dos parques eólicos. Em alguns casos, estes
estão inseridos dentro das próprias comunidades, com torres eólicas a menos de 500
metros das residências. Entretanto, quando perguntado sobre qual o tipo de relação que
o proprietário possui com o empreendimento, verificou-se que os mesmos acreditam se
relacionar através apenas da propriedade, por meio de indenizações. Todavia não existe
um sentimento de que toda a comunidade faz parte, mesmo de forma menos atuante, de
todo o processo de instalação dos parques.O simples fato de estar próximo aos parques
eólicos já bastaria para terem o direito legítimo de participar ativamente do processo, pois
são as comunidades que convivem diariamente com o empreendimento, desde a
instalação até a operação.
Outro fator que demonstra desconexão da companhia para com as comunidades
são os altos índices de desconhecimento sobre a fase em que se encontra o
empreendimento. Os moradores desconhecem o nome do projeto e suas terminologias,
não entendem os cronogramas de obra e não souberam explicar como funciona um
parque eólico e quais são seus respectivos impactos ambientais e sociais. Ademais, grande
parte dos entrevistados declararam não participar de atividades executadas pela
empresa, como cursos de capacitação profissional, palestras e reuniões, outro aspecto
que evidencia o baixo envolvimento entre a instituição e a localidade. De fato, a falta de
empoderamento comunitário corrobora significativamente para a marginalização dos
principais agentes impactados pela empresa, culminando, indubitavelmente, na exclusão
destes atores na participação direta no processo de instalação das torres eólicas.
Em relação a comunicação corporativa entre empresa e comunidades, observouse que as fases de maior intensidade desta atividade são na implantação do projeto –
tomando como destaque a maneira como a empresa irá executar seus serviços na região
de abrangência do empreendimento. Durante as obras, identificou-se queda significativa
na comunicação, constatando o desconhecimento sobre questões essenciais ao
empreendimento, como por exemplo, em que etapa se encontra o projeto. Todavia,
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passando para a fase de operação, identificou-se que ocorreu um ligeiro aumento na
comunicação, mas de forma geral, com baixa relevância proporcional para as
comunidades. Assim, o que se identifica é que os impactos efêmeros da instalação dos
parques são muito abordados pela empresa em sua relação com as comunidades, pois são
os que mais motivam a ação dos moradores na busca pela companhia. No entanto, os
impactos permanentes, como o visual e sonoro, são pouco ou nada tratados.
Um complicador para o relacionamento mais efetivo entre empresa e
comunidades é que a sede do empreendimento está localizada em um centro urbano,
distante das localidades diretamente impactadas, comumente na zona rural. O
distanciamento pode ser considerado um grande empecilho para que as comunidades
possam se relacionar com a empresa, principalmente esclarecendo dúvidas ou
demandando algum auxílio, o que favorece a desconexão e a ausência de intensidade no
diálogo entre companhia e proprietários. De maneira geral, sabe-se que o bom
relacionamento com a comunidade é de suma importância para a licença social do projeto
e deveria ser um dos principais objetivos da empresa.
Outro importante aspecto identificado é que na construção de estradas de acesso
para os parques eólicos, a companhia é obrigada a sinalizá-la adequadamente, para evitar
possíveis acidentes nas vias. Porém, constatou-se que a empresa instalou as sinalizações e
não manteve uma assistência periódica nos possíveis reparos com a depreciação do
material. Dessa forma, muitos entrevistados apontaram que não ocorreram reparos e
ainda alegaram que as sinalizações foram roubadas e muitas destruídas por proprietários
contrários ao empreendimento. Sendo assim, destaca-se a falta de compromisso da
empresa em manter o local devidamente seguro e, principalmente, a perda do
relacionamento direto com a comunidade para se evitar possíveis embates com a
populaçãoA despeito, o fato de a empresa não demonstrar pressa pela reposição dos
sinalizadores pode ser também entendido como um déficit considerável no
relacionamento, e mesmo no comprometimento, entre a companhia e as comunidades,
uma vez que a postura relapsa por parte da corporação coloca em risco a segurança local.
Apesar das inúmeras deficiências inerentes à comunicação entre empresa e
comunidades evidenciadas neste artigo, é relevante destacar que a maioria dos
representantes dos Poderes Públicos Municipais citam a presença da companhia como um
fator positivo para a região, principalmente em relação ao desenvolvimento
socioeconômico local. A empresa desenvolve inúmeros projetos em parceria com as
Secretarias de Educação, Desenvolvimento Social e Meio Ambiente dos municípios de
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abrangência do projeto. São realizados programas para valorização da cultura e
empreendedorismo local, formação profissional e educação ambiental, todos destacados
pelos representantes públicos como de fundamental importância para o desenvolvimento
dos municípios.
Foi relatado que a chegada da empresa na região tem sido determinante para
impulsionar a economia e melhorar a arrecadação fiscal. Antes da chegada do
empreendimento os municípios sobreviviam financeiramente estritamente através do
Fundo de Participação Municipal (FPM). A chegada da companhia e o estabelecimento de
uma nova atividade econômica despertou os setores de turismo, comercio e serviços
locais, além de colaborar diretamente para o aumento da arrecadação municipal, a partir
do recolhimento de impostos. Desta forma, o aquecimento do comércio local e a
diversificação das economias municipais são impactos positivos relevantes ocasionados
pela instalação da empresa no território.
Cabe ressaltar que todos os representantes alegaram estar cientes dos impactos
ambientais provenientes das atividades da empresa, porém entendem que o
empreendimento está seguindo a legislação ambiental vigente e também reconhecem os
benefícios de receberem uma empresa de grande porte na região.
Além disso, destaca-se que houve aumento significativo no número de empregos
formais na região, direta e indiretamente ligados à atuação da empresa, o que possibilitou
a melhoria na qualidade de vida da população local. Cabe ressaltar ainda que as atividades
de empreendedorismo também auxiliaram na promoção de novas fontes de renda para
algumas comunidades. Outro fator de destaque é o incremento na qualificação
profissional da população total da área de influência direta dos parques – participação de
moradores das comunidades em cursos de qualificação promovidos pela empresa.
Destarte, a grande nuance apresentada se refere ao fato de que os aspectos
negativos são sentidos pelas comunidades diretamente impactadas e os impactos
positivos, embora sejam a nível municipal - do qual as localidades integram, muitas das
vezes estão distantes do território que de forma direta se incidem os parques.
Desta forma, com base nos dados e análises apresentadas, conclui-se que a
relação entre energia eólica e sustentabilidade não deve ser entendida como sendo
diretamente proporcional. Ficou evidente que ela possui como variável dependente a
forma na qual a empresa responsável pelo gerenciamento dos parques eólicos conduz o
empreendimento, sobretudo em sua atuação junto às comunidades impactadas. Quanto
melhor estruturado o relacionamento com comunidades de uma empresa, mais ela se
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aproximará do conceito de sustentabilidade. Quanto mais voz uma comunidade obtiver
frente a um empreendimento, mais sustentável esse empreendimento será. Em
contrapartida, quanto mais arbitrárias forem as tomadas de decisões e ações de uma
empresa, mais ela se afasta do conceito de sustentabilidade e de desenvolvimento
sustentável que tanto se fazem presentes em seus discursos oficiais.

EPÍLOGO: QUE OS BONS VENTOS ALCANCEM AS COMUNIDADES
IMPACTADAS
É consenso que o potencial eólico brasileiro se constitui como importante
alternativa para a produção e diversificação da matriz energética do país. Além disso, o
investimento em parques eólicos, em um cenário contemporâneo marcado por forte
retração econômica, torna-se relevante para investidores e empresas empreendedoras,
que veem na força e disponibilidade dos ventos uma possibilidade real de
desenvolvimento econômico e geração de divisas. É também um aspecto positivo da
produção de energia eólica o fato de ser uma das fontes menos impactantes ao meio
ambiente, de baixo potencial poluidor e, portanto, menos suja, além de ser renovável, por
contar com a inesgotável força dos ventos.
No entanto, ainda que seja uma fonte potencialmente pouco impactante, a forma
como a produção de energia é conduzida pelas empresas responsáveis pelos parques é
determinante para a aproximação ou distanciamento da atividade aos conceitos de
sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Ainda que presente no discurso de todos
os empreendedores do seguimento e ser uma ideia que para o senso comum
automaticamente vincula-se a produção de energia eólica, a sustentabilidade poderá estar
presente, empiricamente, em menor ou maior grau em determinado empreendimento, de
acordo com a forma como a empresa responsável organiza e gere suas ações, sobretudo
o seu relacionamento com as comunidades impactadas pelos parques eólicos.
O respeito e valorização das culturas locais são importantes pilares da
sustentabilidade e devem ser levados em consideração para que esta não seja apenas um
discurso vazio ou uma forma de justificar a presença e ações das empresas
empreendedoras. Não há que se falar em sustentabilidade sem se falar em futuro, em
perspectiva de vida. Conceitos altamente subjetivos, ninguém mais adequado para definir
o melhor futuro e a melhor perspectiva de vida do que os próprios atores envolvidos no
processo. Desta forma, ganha destaque a fala de uma moradora impactada pela presença
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dos parques eólicos, que questiona: “Essa nova geraç~o pra onde vai?”. Preocupada com o
futuro dos jovens, a moradora e seu questionamento evidenciam a dualidade e nuances
inerentes ao processo de desenvolvimento em detrimento ao conceito de
sustentabilidade.
À guisa de conclusão, outro aspecto relevante a se destacar é que apesar do alto
investimento corporativo em comunicação e relacionamento, estas estratégias têm
demonstrado ser falhas e carecer de novas abordagens. Conforme evidenciado, as
comunidades não se sentem pertencentes ao projeto, não existe empoderamento
comunitário, ficando o território e aqueles que o compõem marginalizados em relação ao
processo de instalação dos parques. Ademais, constatou-se que o período de maior
comunicação entre empresa e comunidades é na fase de obras, onde são informadas
sobre fluxo de veículos, barulho e poeira. Estes são impactos momentâneos. Os impactos
permanentes são pouco abordados. Assim, constata-se que a comunicação organizacional
ganha tons e significados muito mais internos, para justificar a presença da empresa no
território, do que externos, de modo a empoderar e incluir as comunidades no processo
de instalação dos parques. Em favor da companhia, é de suma importância retomar os
impactos positivos sobre a socioeconomia local ocasionada a partir do processo de
instalação de uma nova atividade econômica na localidade, conforme anteriormente
citado neste artigo.
Por fim, sobrelevam-se algumas concepções. O território analisado, antes tido
enquanto uma região desprovida de recursos e riquezas, carente, estigmatizado pela
improdutividade de suas terras, agora é detentor de um dos principais recursos para o
desenvolvimento na atualidade, com todos os olhares e holofotes nacionais, e até
internacionais, voltados para si. O cenário que se desenha, portanto, é de perspectivas e
esperanças. Perspectivas e esperanças de um futuro melhor para as populações das
comunidades nordestinas, sobretudo as impactadas pelos parques eólicos; de que as
empresas eólicas entendam que os proprietários legítimos das terras não são contra o
desenvolvimento, mas não toleram ser invadidos; de que o conceito de sustentabilidade e
desenvolvimento sustentável não seja apenas um discurso; de que o desenvolvimento
socioeconômico contemple aqueles que tanto necessitam; de que a força dos ventos seja
explorada com responsabilidade socioambiental e objetivando o bem comum; e de que os
bons ventos, de fato, cheguem até as comunidades impactadas.

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

327

REFERÊNCIAS
BARCELLA, M. S.; BRAMBILLA, F. R..Energia eólica e os impactos socioambientais: estudo
de caso em parque eólico do Rio Grande do Sul, Brasil. Revista de Ciências Ambientais,
6(2): 5-18, 2012.
BERMANN, C..Crise Ambiental e as Energias Renováveis. Revista Ciência e Cultura, vol. 60,
nº 3, pg. 20-29. São Paulo. Setembro, 2008. Disponível em
<http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S000967252008000300010>. Acessado em: 30 de maio de 2016.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Pesquisa sobre licenciamento ambiental de
parques eólicos.2009. Disponível em
<http://www.mma.gov.br/estruturas/164/_publicacao/164_publicacao26022010101115.pdf>.
Acesso em 21 fev. de2015.
BRASIL. Resolução n. 001, de 23 de janeiro de 1986. Estabelece as definições, as
responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação
da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do
Meio Ambiente. Diário Oficial da União, de 17 de fevereiro de 1986. Disponível em
<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html> Acesso em 04 de jun. de
2016.
CARLOS, A. F. A..O lugar no/do mundo. São Paulo: Hucitec, 1996. 150p.
CLAVAL, P..A Geografia Cultural. Tradução de Luís F. Pimenta e Margareth C. A. Pimenta.
Florianópolis: Editora UFSC, 1999. 453p.
COSGROVE, D..A Geografia Está em Toda a Parte: Cultura e Simbolismo nas Paisagens
Humanas. In: R. L. Côrrea; Z. Rosendahl. Paisagem, Tempo e Cultura. Rio de Janeiro:
EdUERJ,1998. p. 92-122.
HARVEY, D..Condição Pós-Moderna: Uma Pesquisa Sobre as Origens da Mudança
Cultural. São Paulo: Edições Loyola, 1992. 349p.
LIMA, G. C. O debate da sustentabilidade na sociedade insustentável. Disponível em
<http://www.cefetsp.br/edu/eso/debatesustentabilidade.html> Acesso em 25 de fev.de
2015.
MOREIRA, E. V..O lugar como uma construção social.RevistaFormação, 2 (14): 48‐60,
2007.
NEWSON, M..Introduction: managing the natural environment – why and how. In:
Malcolm N. Managing the Human Impact on the Natural Environment – Patterns and
Processes. John Wiley& Sons.1995.
ODUM, E.P..Fundamentos da ecologia. Lisboa: Fundação ClousteGulbenkian, 1997.
Organização das Nações Unidas (ONU). Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento. RELATÓRIO BRUNTLAND: Nosso Futuro Comum. Rio de Janeiro: Ed.
Fundação Getúlio Vargas, 2ª ed.1991.
Organização das Nações Unidas (ONU). Programa das Nações Unidas para o Ambiente
(PNUMA). Organização Meteorológica Mundial (OMM).
IntergovernmentalPanelOnClimateChange (IPCC). Disponível em <http://www.ipcc.ch/>.
Acesso em 2 de jun. de 2016.
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), Organização das Nações
Unidas (ONU). 2012. Panorama Ambiental Global (Geo-5). Disponível em

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

328

<http://www.pnuma.org.br/publicacoes_detalhar.php?id_publi=97>. Acesso em 25 de fev.
de2015.
TEIXEIRA JUNIOR, A..O estado ambiental de direito.2004.Disponível em
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/996>. Acesso em 1 de jun. de 2016.

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

329

A RELAÇÃO HOMEM E NATUREZA: RACIONALIDADES
DIFERENTES DE APROPRIAÇÃO DA NATUREZA E A LUTA POR
JUSTIÇA AMBIENTAL
Clarissa Godinho Prates1 e Paulo Henrique Augusto
Gonçalves2

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar duas formas diferentes de apropriação da
natureza a partir da relação homem e natureza. Sob esse olhar, traz a noção de conflito
ambiental, que revela injustiças ambientais no qual estão submetidas os povos e
comunidades tradicionais.
Palavras-chave: Relação x natureza. Conflitos ambientais. Justiça ambiental.
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INTRODUÇÃO
Os anos 70 e 80 foram marcados pelos questionamentos da sociedade civil
brasileira ao modelo econômico vigente, um modelo pautado no “crescimento
econômico” no qual havia uma lógica de exploraç~o predatória dos recursos naturais.
Essa concepção hegemônica desconsiderava os impactos ambientais e outros modos de
vida que não estavam inseridos no modelo dominante. Nos anos 90, a partir da
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento ( ECO 92)
consolidou-se o paradigma desenvolvimento sustentável que visava a conciliação entre
economia, sociedade e natureza como forma de substituição do modelo econômico
anterior. Entretanto, esse novo modelo, não significou mudanças na realidade econômica
atual, apenas retificou a premissa do “crescimento econômico” um discurso de que os
problemas ambientais seriam resolvidos através de soluções técnicas. (ZHOURI, 2001,
2005, 2008).
O objetivo de apresentar esse breve contexto, foi de sinalizar que esse modelo
hegemônico vigente é o responsável por pautar a forma de apropriação da natureza no
Brasil. Modelo este baseado na lógica urbano-industrial que gera “apropriaç~o assimétrica
da natureza” (ZUCARELLI, 2006, p.1). De acordo com esse modelo, a apropriaç~o da
natureza se dá através da implantação de grandes projetos desenvolvimentistas em busca
do lucro máximo. Como consequência dessa lógica, comunidades são obrigadas se
deslocarem compulsoriamente do ambiente em que vivem perdendo o seu vinculo com o
território. (ZUCARELLI, 2006, ZHOURI E OLIVEIRA, 2007).
Por sua vez, comunidades atingidas por esses grandes projetos, possuem
lógicas de apropriação da natureza distinta do modelo dominante, em sua maioria
possuem fortes vínculos com o território e a reprodução social da comunidade está
intrinsicamente relacionada com o ambiente. Nesse sentido, não existe a separação entre
homem e natureza para essas comunidades, essa relação está fortemente associada,
podendo dizer em alguns casos que um não vive sem o outro, como por exemplo, as
coletoras de sempre vivas em Diamantina-Minas Gerais3. (ZUCARELLI, 2006, ZHOURI E
OLIVEIRA, 2007, ESCOBAR, 2005).
Diante do que foi exposto, o objetivo desse trabalho é apresentar a relação
homem/ natureza a partir das possibilidades de convívio e conflito gerados pelas
diferentes formas de significação, uso e de apropriação dos recursos naturais,
3

Para saber mais sobre o caso das coletoras sempre vivas, consultar o mapa dos conflitos ambientais:
http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/
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reconhecendo a existência de diferentes povos, com lógicas culturais e dinâmicas próprias
de vida.
O conflito ambiental então, nesse contexto, se apresenta como uma forma de
revelar vozes que possuem uma alternativa de desenvolvimento ao modelo dominante.
Vozes essas que denunciam injustiças ambientais sofridas por elas e que se configuram
em um movimento de resistência de luta para que seu modo de vida, seu patrimônio
sociocultural e seu território perdurem para as suas gerações futuras.

MODELO HEGEMÔNICO DE APROPRIAÇÃO DA NATUREZA
O modelo de racionalidade científica ocidental construído a partir da revolução
científica durante o século XVI, seu deu através das ideias positivistas e de um
pensamento cartesiano linear. (LEFF,2000) Essa racionalidade transformou a relação
homem e natureza, em uma relação utilitarista a partir de um viés de dominação em que a
natureza se tornou elemento fora da vida humana. A consolidação do capitalismo,
durante a revolução inglesa, como modelo hegemônico, transformou a natureza em uma
fonte de recursos naturais sob a perspectiva do mercado.
Keith Thomas (1996) em seu texto o “Dilema Humano” trata da relaç~o homem e
natureza a partir da perspectiva do homem europeu inglês. O contexto retrato pelo autor
está inserido no período da revolução industrial. Momento este, em que o inglês estava
vivenciando uma profunda transformação no seu modo de vida, nas relações sociais, no
espaço físico e na relação do homem com a natureza.
K. Thomas (1996) apresenta em seu texto as quatro novas sensibilidades que o
burguês inglês adquiriu no período. Sensibilidades essas, fruto das transformações
originadas pela revolução inglesa que trouxe a tona novas percepções da relação
homem/natureza. As dicotomias citadas pelo autor: campo x cidade, terra cultivada x
terra inculta, conquista x preservação e morte x mercê são elementos que foram
questionados por esse grupo elitizado que representavam forte ligação com elementos
do período medieval. Entretanto, por mais que essas sensibilidades representavam uma
nova perspectiva do homem inglês perante a natureza, essas sensibilidades transformam
a relação/natureza em uma visão utilitarista e mercantil. Como exemplo, de acordo com
Thomas(1996), homem passou a preservar determinadas espécies de plantas quando
descobriu o efeito medicinal delas ou a casa no campo passou a ser valorizada a medida
que o ambiente da cidade tornam-se poluídos e insalubres, entretanto, a casa no campo
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continuou sendo utilizada principalmente no final de semana pela classe urbana-industrial.
Nesse sentido, dicotomia entre homem e natureza se reafirma nesse contexto e a
natureza como elemento externo a sociedade também se evidencia.
Portanto, é no período analisado por Thomas (1996) que o modelo hegemônico
urbano industrial capitalista se expandiu e configurou-se em uma mentalidade
economicista, cartesiana, linear, técnica, na qual impõe o seu modo de vida sob outras
lógicas de apropriação da natureza. Segundo Zucarelli (2006) o modelo dominante
desnaturalizou a natureza “para convertê-la em recurso e inseri-la no fluxo
unidimensional do valor e da produtividade econômica” (LEFF, 2003, p.3). Estamos
falando de um modelo que enxerga a natureza como recurso, como uma possibilidade de
acumulação de riquezas e que, obrigatoriamente, marginaliza outros segmentos que não
compartilham do modo de vida intrínseco a este modelo. (ZUCARELLI, 2006, p.8)

Nesse sentido, para Leff (2000), a crise ambiental se torna uma consequência
dessa ruptura homem e natureza, para ele a crise se manifesta pelo “fracionamento do
conhecimento e pela degradação do ambiente, marcados pelo logocentrismo da ciência
moderna e pelo transbordamento da economizaç~o do mundo”. (LEFF, 2000, p.19). Nesse
sentido, essa lógica hegemônica perdura até o presente momento pelo fato de que
graças à modernidade, à Revolução Científica e ao processo de globalização impulsionado
pela revolução cibernética e informática (...). Ao mesmo tempo em que o ser humano
superexplora recursos e desgasta ecossistemas para convertê-los em valor de troca,
“tecnologiza” a vida e coisifica o mundo. A ciência e a tecnologia se converteram na
maior força produtiva e destrutiva da humanidade. (P.23)

Entretanto, essa relação predatória e cartesiana originária do homem ocidental
perante a natureza não é hegemônica em todos os níveis locais, existem comunidades
rurais, tradicionais e tribos indígenas que possuem outras lógicas e modos de vida
diferentes do homem urbano-industrial.

OUTRAS LÓGICAS DE APROPRIAÇÃO DA NATUREZA
Artur Escobar (2005) em seu texto “O lugar da natureza e a natureza do lugar:
globalização ou pós- desenvolvimento?” ao propor uma defesa do lugar em contraponto
às teorias globalizantes, destaca os modelos locais de natureza que são formas de
apropriação da natureza que não estão associados á lógica capitalista. Nesse sentido,
esses modelos locais de natureza trafegam em outra racionalidade de apropriação da
natureza, no qual a dicotomia natureza/cultura não existe,
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a ‘cultura’ n~o fornece uma quantidade particular de objetos com os quais se possa
manipular ‘a natureza’ [...] a natureza n~o se ‘manipula’”. A “natureza” e a “cultura”
devem ser analisadas, portanto, não como entes dados e présociais, e sim como
construções culturais, se é que desejamos determinar seu funcionamento como
dispositivos para a construção cultural, da sociedade humana, do gênero e da economia
(MacCormack e Strathern, 1980). (ESCOBAR, 2005, p.3)

Segundo Escobar (2005) a vida social dessas comunidades não são opostas a
natureza, são relações que possuem uma lógica para além das necessidades orgânicas,
das relações sociais e das culturais que estão integradas com o mundo natural.
Nessa mesma linha de raciocínio, Antônio Cândido (2010), ao analisar a
comunidade dos Caipiras no interior de São Paulo4 , discursa em seu texto que a relação
homem e natureza nessa comunidade se d| através do equilíbrio relativo, “entre as suas
necessidades e os recursos do meio físico, requerendo, da parte do grupo, soluções mais
ou menos adequadas e completas, das quais depende a eficácia e a própria natureza
daquele

equilíbrio” (p.29).

Portanto, essas necessidades segundo o mesmo autor

possuem um “duplo car|ter natural e social” (2010, p.29). O car|ter natural se d| pela
satisfação das necessidades orgânicas e o caráter social pelas relações sociais construídas
no espaço de interação com a natureza. Dessa forma, cria-se “uma solidariedade estreita
em que as oposições se obliteram, de tal forma vai meio se tornando, cada vez mais,
reflexo da aç~o do homem na dimens~o do tempo.” (CÂNDIDO,2010, p. 29). Assim, essa
relação homem e natureza torna-se segundo o autor, “realidade indivisa” (CÂNDIDO,
2010, p.30) em que a dicotomia homem e natureza não apreende as realidades dessas
comunidades.
Nesse sentido, tanto Escobar (2005) quanto Cândido (2010) partem da analise de
que os modelos locais de natureza se apropriam da natureza de forma não mercantilizada
em que pesa uma relaç~o própria e específica com o espaço, no qual resultam em “muitos
tipos de práticas e relações; e também estabelecem vínculos entre os sistemas simbólico/
culturais e as relações produtivas que podem ser altamente complexas” (ESCOBAR, 2005,
p.4).
Cabe ressaltar que por mais que os modelos locais de natureza possuam
características semelhantes, cada um deles possui sua dinâmica própria. Segundo Laraia
(2001), os sistemas culturais possuem suas próprias normas de classificação do mundo
natural que divergem entre si. (p.93). Outro apontamento sobre os modelos locais de
4

Considero a comunidade caipira analisada por Antônio Cândido (2010) como modelo local de natureza, pois
se enquadra nas características citadas por Escobar (2005) no seu texto “O lugar da natureza e a natureza do
lugar: globalização ou pós-desenvolvimento?”
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natureza é que eles não se encontram isoladas do modelo hegemônico ou estáticos no
tempo e no espaço. Laraia (2001) aponta que a cultura é dinâmica, portanto essas
comunidades ou possuem a possiblidade de escolherem elementos de diferentes culturas
ou modelo hegemônico que serão incorporados no seu cotidiano ou então essas
incorporações são forçadas, como exemplo em caso de expropriação de uma comunidade
para implantação de um grande empreendimento.

Costumes e Sistemas de uso comum
Os costumes são práticas que os modelos locais de natureza utilizam para gerir
seus recursos naturais. Nesse sentido, expressam que a relação homem e natureza não
est~o dissociadas entre si. Portanto, podem ser tratados como “regimes particulares de
gestão dos recursos que expressam as diversas culturas locais” (RIBEIRO, GALIZONI,
CALIXTO, ASSIS, AYRES E SILVESTRE, 2005, p.78). Segundo Thompson (1998) os costumes
estão fortemente associados á terra e as formas culturais das comunidades. São os
costumes, porém, que geram os sistemas de uso comum. Definido por Alfredo Wagner
como:
“situações na quais o controle dos recursos b|sicos n~o é exercido livre e individualmente
por um determinado grupo doméstico de pequenos produtores diretos ou por um de
seus membros. Tal controle se dá através de normas específicas instituídas para além do
código legal vigente e acatadas, de maneira consensual, nos meandros das relações
sociais estabelecidas entre vários grupos familiares, que compõem uma unidade social.
Tanto podem expressar um acesso estável à terra, como ocorre em áreas de colonização
antiga, quando evidenciam formas relativamente transitórias intrínsecas às regiões de
ocupaç~o recente.” ( ALMEIDA, 2008, 134)

Segundo esse autor, esse sistema é desconsiderado pelas normas do poder
público, pois a legislação somente reconhece o caráter privado da propriedade da terra
que possui um viés mercadológico, no qual a apropriação da natureza se dá pela
dicotomia homem e natureza e a terra cumpre um papel social de mercadoria.
Sendo assim, os sistemas de uso comum é um exemplo de que lógica de
apropriação da natureza não está imbuída da dicotomia homem e natureza, pois famílias
rurais que em sua maioria costumam está envolvidas nesse sistema, convivem com
“situações [ que] mantém entre si laços mais densos que os individuais, (...) interesses
maiores que que os econômicos, e lógicas mais complexas que aquelas de mercado”
(RIBEIRO, GALIZONI, CALIXTO, ASSIS, AYRES E SILVESTRE, 2005, p.81).
Sendo assim, esses sistemas, segundo Almeida, configura-se como um
produto da resistência da lógica urbana industrial, no qual “representam, em verdade,
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produtos de antagonismos e tensões peculiares ao próprio desenvolvimento do
capitalismo.” (ALMEIDA, 2008, p. 142.) No qual, lógica do coletivo prevalece sobre a lógica
individual, deturpando assim, o modus operandi do sistema capitalista. (ALMEIDA, 2008).

CONFLITO AMBIENTAL: MODELO DOMINANTE E MODELOS LOCAIS DE
NATUREZA
Nos tópicos anteriores foram abordadas como ocorre relação homem e natureza
nas lógicas distintas de apropriação da própria. Nesse sentido, é possível observar que o
modelo hegemônico não conflui com as outras formas de apropriação. Já que esse
modelo compreende a natureza como:
(...) meramente como uma variável a ser manejada, administrada, gerida, na velha tradição
racionalista burocrática e iluminista (...). A natureza –como realidade externa à sociedade
e às relações sociais é então assimilada e equacionada apenas como recurso para a
produção ( ZHOURI,2004, p1.)

Entretanto, as comunidades rurais, as tribos indígenas e os povos e comunidades
tradicionais possuem uma apropriação distinta da de modelo dominante, eles se
apropriam da natureza a partir dos seus modos de produção sociocultural que está
associado á uma forte identidade ao local de habitaç~o, portanto, “Estes usos s~o
mediados por códigos morais, relações de parentesco e proximidade, configurando uma
organização social particular, essencialmente relacionada à história das comunidades e ao
território” (ZUCARELLI, 2006,p.4 ). Nesse sentido, quando a lógica hegemônica se impõe
sob determinado território tradicionalmente ocupado, ocorre “de um lado, a natureza
apropriada como significados da reprodução do capital e, do outro, significados da
reproduç~o das sociedades” (O’CONNOR, 1998 apud ZUCARELLI, 2006, p13. Originando
assim, um processo social denominado por alguns autores como: conflito ambiental.
Ascelrad conceitua conflito ambiental, como:
[...] aqueles envolvendo grupos sociais com modos diferenciados de apropriação, uso e
significação do território, tendo origem quando pelo menos um dos grupos tem a
continuidade das formas sociais de apropriação do meio que desenvolvem ameaçada por
impactos indesejáveis – transmitidos pelo solo, água, ar ou sistemas vivos –decorrentes
do exercício das práticas de outros grupos. (2004, p.26)

Diante desse conceito, os conflitos ambientais se inserem em um contexto em que
as comunidades denunciam práticas de injustiça ambiental. Práticas estas que impõe de
forma violenta sob esses sujeitos. O conflito para essas comunidades significa a luta pelos
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seus direitos, para a manutenção de suas formas de reprodução social e cultural existente
no território.
Como forma de fortalecer a luta pela defesa dos ambientes e dos territórios
dessas comunidades, Escobar (2005) propõe pensar a defesa do lugar a partir da
constituição de paradigmas alternativos ao modelo de desenvolvimento vigente. Para
isso, é necessário que haja um fortalecimento das identidades a partir da sua construção
coletiva. (ESCOBAR, 2005). Nesse sentido, “a construç~o de paradigmas alternativos de
produção, ordens políticas e sustentabilidade são aspectos de um mesmo processo, e este
processo é impulsionado em parte pela política cultural dos movimentos sociais e das
comunidades na defesa de seus modos de natureza/cultura.” (ESCOBAR, 2OO5, p.10)

A LUTA POR JUSTIÇA AMBIENTAL
O movimento por justiça ambiental iniciou nos Estados Unidos nos 60, fruto de
uma articulação entre as organizações que lutavam nas esferas sociais, territoriais,
ambientais e dos direitos humanos e civis. Essa articulação denunciava as desigualdades
entre a instalação de empreendimentos oriundos da disposição de lixo tóxicos,
incineradores dentre outros, em locais onde residiam pobres e negros. A partir dessas
denuncias, a primeira express~o consolidada oriunda da articulaç~o foi o “racismo
ambiental” em que considera que a disposiç~o dos rejeitos perigosos s~o impostos de
forma desproporcional aos negros. (ACSERALD, 2000). Posteriormente, a partir dos anos
80, as organizações de base passaram a discutir com mais intensidade as relações entre
pobreza, poluição, raça e desigualdade ambiental pressionando governos á reconhecer as
pautas do movimento. Assim, no ano de 1991, nos Estados Unidos, durante a “I Cúpula
Nacional de Lideranças Ambientalistas de Povos de Cor” essa articulaç~o conseguiu
estabelecer uma agenda politica ambiental que incorporasse as reinvindicações dos
grupos minoritários, dentre eles: comunidades negras, latinas e ameríndias. (ACSERALD,
2000). Nesse sentido, ocorre a consolidação do movimento por justiça ambiental:
como uma rede multicultural e multirracial nacional, e mais recentemente internacional
articulando entidades de direitos civis, grupos comunitários, organizações de
trabalhadores, igrejas e intelectuais no enfrentamento do “racismo ambiental” visto
como uma forma de racismo institucional. (ACSERALD, 2000, p.5)

A articulação então, buscou construir uma resistência global como forma de
questionar o modelo de produção vigente, que cria mecanismos de mercado no qual
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promove a desigualdade ambiental e se omite na formulação de politicas públicas para
alterar esse quadro desigual. (ACSERALD, 2000). Nesse sentido, o Movimento de Justiça
Ambiental “procurou assim organizar as populações para exigir políticas públicas capazes
de impedir que também no meio ambiente vigorem os determinantes da desigualdade
social e racial.” (ACSERALD, 2000, p. 6).
No Brasil, a luta por justiça ambiental teve seu embrião nos movimentos
ambientalistas que denunciavam as formas exploratórias do sistema capitalista e na
organização das tribos indígenas e nos povos e comunidades tradicionais em defesa dos
seus territórios. Em 2001, ocorreu a consolidação do movimento por justiça ambiental
com a criação da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, formada por representantes da
academia, ONGS, sindicatos, organizações populares e atingidos. (LEROY, 2011). Essa rede
denuncia as pr|ticas do “desenvolvimento” que utiliza
(...) estratégias antigas (grilagem, latifúndio, pecuária extensiva, extração ilegal e
predadora da madeira, mas também metalurgia tal como praticada na Europa no século
XIX) com obras de infraestrutura e empreendimentos que poderiam ser qualificados de
modernos, se não fosse que passado e presente se unem nos mesmos comportamentos,
na produção dos impactos sociais e ambientais semelhantes e na cumplicidade senão na
cooperação. Ambos, o velho e o moderno, encontram-se no assalto ao território e no
desprezo às populações locais( LEROY, 2011, p. 2).

Essas práticas evidenciam as injustiças ambientais, no qual, desconsidera os povos
e comunidades que residem nos territórios cobiçados e/ou adquiridos. Segundo Leroy
(2011), ao falar de injustiça também se fale em conflito e no processo social conflito
ambiental que significa a luta e a resistência dessas comunidades para permanecerem em
seus territórios mantendo suas práticas tradicionais e costumeiras.
Diante desse quadro, o mapa de conflitos ambientais produzido pelo Grupo de
Estudo em Temáticas Ambientais-UFMG (GESTA-UFMG) em parceria com o Núcleo de
Investigações em Justiça Ambiental - UFSJ (NINJA-UFSJ) e Núcleo de Interdisciplinar de
Investigação Socioambiental – Unimontes (NIISA-Unimontes) revela um mapeamento de
mais de 500 casos de conflito ambiental no estado de Minas Gerais e lutas por justiça
ambiental. Grupos, atores sociais e sujeitos sociais de diversificadas identidades e
localidades denunciam as pr|ticas expropriatórias do chamado “desenvolvimento”. No
mapa, é possível compreender como as diferentes racionalidades de apropriação da
natureza se confrontam no território. Entretanto, não se pode deixar de compreender
que os agentes do capital hegemônico são portadores de poderes políticos e econômicos,
ao contrário das comunidades rurais, dos povos tradicionais, das tribos indígenas e dos
grupos pobres e negros da periferia, tornando essa luta desigual.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As formas de apropriação da natureza apresentadas nesse artigo revelam que há
uma disparidade das relações de poder entre o modelo hegemônico e os modelos locais
de natureza, em que o modelo hegemônico possui condições econômicas e politicas de se
impor perante as comunidades rurais, tradicionais e as tribos indígenas.
O conflito ambiental então se dá nesse contexto de luta por justiça ambiental e se
apresenta como uma forma de revelar vozes de grupos que possuem uma alternativa de
apropriação da natureza diferente do modelo mercantilista-industrial. Vozes essas que
denunciam injustiças ambientais sofridas e que se organizam em redes e em coletividades
pela defesa dos seus direitos, nesse sentido, “a din}mica de defesa do território torna-se,
assim, elemento unificador do grupo que articula, então, um discurso onde se apresenta
como coletividade através da construç~o do “nós”, categoria pronominal enfatizada (...)”
(ZHOURI E OLIVEIRA, 2007, p.128)
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O MEIO AMBIENTE E AS DESIGUALDADES SOCIAIS PERANTE A
GLOBALIZAÇÃO: ESPAÇO RURAL X ESPAÇO URBANO
Mariluza Sott Bender1 e Silvia Virginia Coutinho Areosa2

RESUMO
As transformações mundiais geradas pela globalização e pelo capitalismo têm produzido
inseguranças sociais na sociedade contemporânea, e por isso, faz-se necessário
compreender quais seus impactos no meio ambiente e no desenvolvimento das regiões e
de que forma podem ser articuladas respostas mais ou menos inovadoras para o
enfrentamento desses desafios. O presente trabalho se inscreve de forma restrita no
campo de estudo dos direitos sociais e do meio ambiente e de forma geral no campo do
Desenvolvimento Regional. Destarte, teve por objetivo discutir as muitas formas de
apropriação do espaço urbano, sua ligação com o meio ambiente e com o
desenvolvimento, fazendo um paralelo que explicita algumas das diferenças existentes na
apropriação e produção do espaço rural. Nessa perspectiva,fez-se um estudo exploratório
da atual conjuntura social, ambiental e econômica do Brasil, mais especificamente no que
tange as desigualdades sociais,fazendo uso de dados do Censo Demográfico de 2010 do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE), a fim de tornar mais visíveis as
particularidades de produção e apropriação dos espaços vividos. Percebeu-se que os
indivíduos se apropriam de formas diferentes dos diversos espaços, mas que em todos
eles o meio ambiente tem sido relegado ao segundo plano, pois este tem sido entendido
apenas como um meio, como um recurso a ser explorado para a obtenção de ganhos
econômicos, em favor do processo capitalista. Contudo,o meio ambiente deve ser
contemplado como uma esfera pública em que se promovam novas relações de
cooperação entre o Estado, as Organizações Não-Governamentais (ONGs), as empresas
públicas e privadas e a sociedade como um todo, assegurando assim, o direito de
cidadania de toda a população, pois a cidadania é um processo de construção social.
1
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INTRODUÇÃO
As transformações geradas pela Globalização e pelo Capitalismo têm produzido
inseguranças sociais e ambientais na sociedade contemporânea. Assim, faz-se necessário
compreender que tipos de riscos e inseguranças são essas, como se projetam no âmbito
nacional e como se articulam respostas mais ou menos inovadoras para o seu
enfrentamento. Além disso, os efeitos da globalização ocorrem de forma diferente em
cada sociedade, de acordo com os diferentes processos de construção de cidades e de
cidadanias, e com o contexto sócio-institucional em que se manifestam. (FLEURY;
SUBIRATS; BLANCO, 2008).
Esses efeitos globalizantes têm acentuado as dinâmicas de individualização e
fragmentação social, o que se constitui como uma ameaça à coesão social. (FLEURY;
SUBIRATS; BLANCO, 2008). Essa coesão se dá no espaço social, que contém as relações
sociais e biológicas de reprodução, e as relações de produção, a saber, a divisão do
trabalho e sua organização, portanto, as funções sociais hierarquizadas. Esses dois
encadeamentos são inseparáveis, pois a divisão do trabalho repercute na família e aí se
sustenta; e a organização familiar interfere na divisão do trabalho. Além desses, existem
outros encadeamentos que possuem relações complexas entre si, como natureza e
cultura; obra e produto; tempo e objeto no espaço. (LEFEBVRE, 2006).
Além disso, o modo de produção capitalista gera a chamada crise ambiental, que
atinge todos os grupos sociais, embora de maneira “desigual uma vez que esta reflete as
contradições clássicas inerentes ao capitalismo. A mundialização do capital e os novos
contornos adquiridos pela economia na contemporaneidade acentuam ainda mais tais
contradições caracterizando o cen|rio de crise”. Essa crise é causada principalmente pelo
uso desenfreado dos recursos naturais, em ritmo mais acelerado do que o ritmo de
reprodução da natureza, causando impactos ambientais crescentes.(QUINTANA; HACON,
2011, p. 427).
Destarte, a sociedade e os governantes têm gastado uma considerável quantidade
de energia para promover os direitos sociais, ambientais e humanos; todavia, os conceitos
utilizados geralmente não desafiam a lógica de mercado neoliberal ou o modo dominante
de legalidade e ação estatal. Enquanto isso, os direitos de propriedade privada e a taxa de
lucro continuam se sobrepondo a todas as outras noções de direito. (HARVEY, 2012).Dessa
forma, os diferentes contextos ou espaços sociais que se globalizam geram desafios e
potencialidades diferenciadas, de acordo com os condicionantes das realidades préexistentes.(FLEURY; SUBIRATS; BLANCO, 2008).
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Por outro lado, podem-se distinguir dois grupos distintos: um que considera
importante o dinheiro, sua capacidade de intervenção, a mercadoria e sua generalidade,
ou seja, tudo que se compra e se vende; e outro grupo que leva em consideração as
influências para os diferentes atores sociais e a produção de desigualdades. (LEFEBVRE,
2006). Portanto, é preciso conhecer o contexto de que se fala, bem como, as
particularidades e desigualdades imbricadas no seu processo de construção.

CONJUNTURA BRASILEIRAATUAL
A sociedade atual está presa num círculo vicioso de consumo em massa, o que
também requer produção em massa para atender a demanda. Em nome do progresso e
da produção, retiram-se cada vez mais matérias-prima da natureza, causando um efeito
devastador no meio ambiente, como a destruição de florestas, rios, animais, poluição do
ar, das águas e do solo, seja com produtos tóxicos, seja com a deposição de resíduos
sólidos. (COSTA; IGNÁCIO, 2011).
Deste modo, Costa e Ignácio (2011) referem que os produtos têm cada vez menos
tempo de vida úteis, o que serve para impulsionar o consumo e a produção com a criação
de produtos semelhantes, mas com detalhes de design que desvalorizam os produtos
antigos, mesmo que ainda estejam em condições de uso. (COSTA; IGNÁCIO, 2011).Além
disso, a individualização, a precariedade econômica, a falta de engajamento político e a
falta da garantia de direitos também são expressões das mudanças operadas nas esferas
produtiva, comunitária e política. (FLEURY, SUBIRATS, BLANCO, 2008). Essas mudanças
afetam todas as regiões, seja no espaço rural ou urbano, embora se dêem de forma
diferenciada entre um e outro.(SILVA, 2010).
Desde os primórdios de sua colonização, o Brasil foi um país essencialmente rural.
A partir do início do século XX o processo de urbanização ganhou impulso devido às
mudanças no sistema político e econômico, principalmente a partir de1940, em
decorrência do aumento do processo de industrialização. Dessa forma, até 1940 o país
tinha seu crescimento urbano ligado à economia primário-exportadora, e a partir daí
assiste a consolidação da sua rede urbana nacional, baseada no setor industrial, no
aumento do êxodo rural e na decorrência do processo de industrialização que diminui
e/ou substitui as importações. (SILVA, 2010).
Nesse contexto, até a década de 40, apenas 31% da população brasileira era
urbana, e as cidades eram consideradas a parte moderna e avançada do país,
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predominantemente agrário e atrasado. A partir de 1940 o PIB brasileiro cresceu a 7% ao
ano devido ao processo de urbanização-industrialização, que passou a ser visto como o
caminho para a independência do país. (MARICATO, 2003).
Já no início do século XXI, a população urbana do país totalizava 84,4% (161
milhões habitantes) e a população rural 15,6% (30 milhões habitantes) do total, conforme
consta no gráfico 1. Meio século atrás a sociedade brasileira podia ser considerada como
predominantemente rural; contudo, a urbanização brasileira foi mais rápida e elevada do
que em outros países com grande população. (IBGE, 2010).
Gráfico 1: Crescimento da população urbana entre os anos 1960 e 2010.
População urbana

População rural

Colunas1

84,4

82,2

54,9
45,1

18,8

1960

15,6

2000

2010

Fonte: Criado pelas autoras com base nas informações de IBGE, 2010.

O padrão de urbanização brasileiro apresenta, a partir dos anos 80, mudanças que
merecem

algum

destaque.

Embora

as

metrópoles

continuem

crescendo

proporcionalmente mais que o país, o ritmo desse crescimento diminuiu. As cidades de
porte médio, com população entre 100 mil e 500 mil habitantes, crescem a taxas maiores
do que as metrópoles nos anos 80 e 90 (4,8% contra 1,3%).(MARICATO, 2000).
Atualmente o país e seus municípios apresentam características bastante diversas
das do século passado, apresentando fatores alarmantes de violência, enchentes,
poluição do ar e das águas, favelas, desmoronamentos, infância abandonada, etc. Isso se
deve principalmente ao grande aumento da população brasileira, que aumentou mais de
100 milhões de indivíduos em 50 anos, o que gerou grandes aglomerações de pessoas,
pois em apenas nove metrópoles moram 50 milhões de pessoas.(MARICATO, 2003).
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Nesse sentido, a prática social do homem produz obras e coisas, e para isso
necessita-se de trabalho, embora o papel do trabalho (e do criador enquanto trabalhador)
seja considerado secundário, ele é fundamental, pois domina a fabricação de
produtos.(LEFEBVRE, 2006). Quanto ao mercado de trabalho, em 2010, 50,3% da
população brasileira ocupada, atuava em quatro seções de atividade econômica,
apresentadas na tabela 1, juntamente com outras três atividades com percentual de
trabalhadores acima de 5%.
Tabela 1: Seções econômicas e percentuais de pessoas ocupadas em cada seção.
Seção econômica
Comércio de mercadorias, reparação de veículos automotores e
motocicletas
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Indústria de transformação
Construção
Serviços domésticos
Educação
Administração pública, defesa e seguridade social

Percentual de pessoas
ocupadas nesta seção
17,0%
14,2%
11,8%
7,3%
6,9%
5,6%
5,4%

Fonte: Criada pela autora com base nas informações do IBGE, 2010.

Por outro lado, a estrutura da atividade econômica apresenta distinções
marcantes nas diferentes regiões, o que se reflete na distribuição da população ocupada.
Isso se materializa na comparação entre percentuais de pessoas ocupadas na seção
da agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura na região Nordeste do
Brasil (24,2%) e na região Norte (23,0%), que ficam bem acima dos percentuais registrados
nas demais regiões. Enquanto isso, a região Sul se destacou com 16,4% das pessoas
ocupadas atuando naindústria de transformação. (IBGE, 2010).
Seja direta ou indiretamente, os problemas do meio ambiente afetam todas as
seções econômicas,e as condições do meio ambiente de uma região refletem os usos que
vem sendo feitos dele.

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
As cidades brasileiras crescem cada vez mais, tanto de forma horizontal
(incorporação de novas áreas) como vertical (com a substituição de casas e prédios baixos
por prédios altos e modernos). Com isso, a oferta de bens e serviços variados gera a
multiplicação dos sub-centros de comércio e serviço, aumenta a oferta cultural e o
número de indústrias, e consequentemente, do produto interno bruto (PIB) municipal. Ao
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mesmo tempo, aumentam as favelas e as tensões, destruição ambiental, poluição de
todos os tipos e maior concentração de renda. Essas mudanças variam conforme o
tamanho, a complexidade e a localização do núcleo urbano. Mas os traços essenciais são
os mesmos. (LOPES, 2008).
A forma urbana e a segregação sócio-espacial da cidade capitalista resultam do
embate e da correlação de forças estabelecida entre os agentes que, por sua vez, é fruto
de um conjunto de ações que viabilizam as diferentes estratégias de apropriação do
espaço.(TRINDADE JÚNIOR, 1998).Assim, as pressões quantitativas, resultantes de
fenômenos demográficos ou econômicos, agravam, mas não criam os problemas
fundamentais das cidades. Também a culpabilização dos mais pobres pelos problemas é
injusta, pois estes mais reagem do que agem. A falta de planejamento é um problema real,
mas não explica todos os problemas. Dessa forma, não se trata apenas de inclinações e
virtudes individuais, mas dos papéis sociais que os indivíduos desempenham e das
instituições sociais que dão sentido a esses papéis.(LOPES, 2008).
Ademais, o espaço urbano é disputado constantemente, seja por empresas,
indivíduos ou entidades que atendem as necessidades de consumo coletivo. Para as
empresas o espaço se destina a realização de atividades produtivas ou de circulação
comercial e financeira, e por isso cada ponto do espaço é único, pois cada um proporciona
vantagens diferenciadas que influem sobre seus custos, como serviços de água, energia e
transporte. (SINGER, 1982). Já para o indivíduo físico as necessidades se referem
principalmente a espaço para moradia.
Dessa forma, praticamente todo espaço urbano é propriedade privada, e toda
localização tem que ser comprada ou alugada. (SINGER, 1982). Além disso, privilegiam-se
localizações que possuem fácil acesso a serviços, o que gera a super valorização de
poucas áreas bem servidas, e consequentemente alto preços pelos espaços. Com isso, a
ocupação destas áreas se torna privilégio de poucos, pertencentes das camadas de renda
mais elevada, que podem pagar um preço alto pelo direito de morar. Deste modo, a
população mais pobre é relegada às zonas pior servidas, mais afastadas e mais
baratas.(VAINER, 2002).
A questão da habitação nas cidades não se separa das demais dimensões da vida
social, como da assistência social, saúde, infra-estrutura, geração de trabalho e renda e
meio ambiente, entre outros, demonstrando a indivisibilidade dos direitos para o exercício
da cidadania, a despeito da setorialização das políticas públicas e dos projetos sociais.
(LOJKINE, 1997).
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Nessa perspectiva, a problemática central da questão urbana é a competitividade
urbana, que obriga as cidades a competirem pelo investimento de capital e tecnologia;
pela atração de novas indústrias e negócios; pelo preço e qualidade dos serviços; e pela
força de trabalho qualificada. Portanto, o instrumento ideológico é a flexibilidade, que
opera com imagens e representações múltiplas e contraditórias, que são utilizadas de
acordo com a ocasião e necessidade. (VAINER, 2002).
Desta forma, as cidades modernas também se associam à divisão social do
trabalho e à acumulação capitalista, e por isso a exploração da propriedade do solo não é
um fato novo, pois há urna relação direta entre a configuração espacial urbana e a
produção ou reprodução do capital, fazendo com que a própria cidade seja gerida e
consumida como mercadoria. (ARANTES, 2002).
Assim, a cidade é ao mesmo tempo uma mercadoria, uma empresa e uma pátria.
Como mercadoria, vende atributos específicos, valorizados pelo mercado externo e pela
demanda do grande capital. Como empresa, a cidade deixa de ter uma forma passiva de
objeto e assume uma forma ativa de sujeito, em que instaura o poder de uma nova lógica,
com a qual se pretende legitimar a apropriação direta dos instrumentos de poder público
por grupos empresariais privados. Já a cidade pátria, a construção política do projeto
ideológico, se estrutura sob dois elementos solidários: a necessidade de uma consciência
de crise; e o patriotismo de cidade.(VAINER, 2002).
Portanto, ocorre a manipulação de linguagens simbólicas de exclusão e
habilitação, onde a imagem de uma cidade reflete como se dão as relações de poder e as
tomadas de decisões sobre ordem e desordem e sobre o quê e quem pode estar visível ou
não. Além disso, a economia simbólica da cidade é comandada pela habilidade em lidar
com os símbolos do crescimento e sua promessa de empregos e negócios; ao mesmo
tempo em que ocorre a aliança entre os círculos de negócios e a cidade. Fala-se, portanto,
de uma cidade-empresa-cultural, pautada na simbiose de imagem e produto. (ARANTES,
2002).

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO RURAL
A Globalização e o processo contínuo de industrialização do campo trazem em seu
bojo transformações nas relações de produção na agricultura, redefinindo a estrutura
socioeconômica e política do campo, que passa a apresentar traços típicos, como a
presença de grandes complexos industriais a integrar a produção agropecuária. Essas
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relações de produção são a essência do processo produtivo, pois são aquelas
estabelecidas entre os homens no processo de produção social das condições materiais
para sua existência. Elas ocorrem independentes da vontade individual dos indivíduos, e o
seu nível de desenvolvimento depende do nível de desenvolvimento das forças produtivas
materiais daquela sociedade. (OLIVEIRA, 2007).
Uma mudança originada dessas transformações é a perda do controle da etapa
final do processo produtivo pelo agricultor, pois este processo foi fracionado pela
necessidade tecnológica da indústria. Por outro lado, as características contraditórias do
capitalismo têm feito com que a força de trabalho familiar venha aumentando
expressivamente e assumindo um papel cada vez mais significativo. No Brasil, ela
representa mais de 80% da força de trabalho empregada na agricultura. (OLIVEIRA, 2007).
Nesse sentido, Oliveira (2007) chama Tavares dos Santos para a discussão, que
defende um conjunto articulado de nove elementos estruturais da produção camponesa,
dentre os quais se destacam: a força de trabalho familiar (considerada motor do processo
de trabalho); a ajuda mútua entre os camponeses; o trabalho acessório (forma de
suplementação da renda familiar); a propriedade da terra (vista como instrumento de
trabalho e não de exploração); a propriedade dos meios de produção (que subordina o
trabalhador ao capital ao lhe vender produtos caros e pagar baixo preço pelos produtos
agrícolas); e a jornada de trabalho (que varia conforme a época do ano e os produtos
cultivados, não é fixa como na produção capitalista). (OLIVEIRA, 2007).
Quanto ao conceito de imóvel e propriedade rural, estes são definidos no Artigo 4º
da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, da seguinte forma: imóvel rural é o prédio rústico
de área contínua, em qualquer localização, que se destina "à exploração agrícola,
pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial". Já a pequena propriedade é o
imóvel rural que compreende uma área entre um e quatro módulos fiscais, enquanto que
a média propriedade possui área de quatro a quinze módulos fiscais. (BRASIL, 1993, Art.
4º).
Nestas pequenas e médias propriedades rurais se concretiza a agricultura familiar, onde a
função econômica é apenas uma das funções vitais da terra, pois ela dá estabilidade à
vida do homem; garante seu local de habitação, sua segurança física, a paisagem e as
estações do ano. (RAMOS, 2001, p. 142).

No Brasil, as atividades econômicas da área rural ocupam um total de 18 milhões
de pessoas, dos quais 14,7 milhões são de origem familiar, e os outros 3,3 milhões são
assalariados. Além disso, as pequenas propriedades concentram cerca de 88% do pessoal

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

349

ocupado de origem familiar, e o trabalho assalariado representa os 12% restantes;
enquanto isso, as propriedades com mais de 1.000 hectares correspondem a 81% do
trabalho assalariado. Assim, são as pequenas propriedades que originaram mais empregos
no campo, pois geraram mais de 13,6 milhões de empregos em termos totais, enquanto
que as grandes propriedades possibilitaram apenas 751 mil postos de trabalho.(OLIVEIRA,
2007).
Todavia, essas famílias também têm enfrentado a necessidade objetiva de exercer
atividades externas à propriedade, de trabalhar em outros negócios da região, mesmo
que de forma extremamente flexível, ou seja, de aderir a pluriatividade. Isso se deve ao
fato de disporem de estruturas agrárias que se tornam insuficientes para garantir boa
renda familiar. Dessa forma, acabam dando flexibilidade ao mercado de trabalho e
suavizando os impactos em períodos de desemprego, ao mesmo tempo em que
estimulam comportamentos cooperativos e competitivos simultâneos. Atualmente, perto
de um terço dos 3 milhões de agricultores familiares residentes no meio rural, e um quarto
do total de 7,5 milhões de domicílios rurais do país já são afetados pela
pluriatividade.(VEIGA, 2001).

PARTICULARIDADES ENTRE O MEIO RURAL E O MEIO URBANO
Perin (2004) coloca que a redução das desigualdades é um tema recorrente e um
dos maiores desafios do século XXI. Além disso, menos de 25% da população mundial é
responsável pelo consumo de 80% dos bens e mercadorias e de 75% da energia produzidos
no planeta, criando guetos de excluídos do desenvolvimento, entre os quais 10 a 20%
estão desempregados.
Contudo, tanto o espaço rural quanto o urbano apresentam características
particulares que os diferenciam, e por isso, implicam estratégias de desenvolvimento
diferenciadas. Quanto às características socioeconômicas da população, é possível dizer
que os problemas relacionados à saúde, nutrição e pobreza são piores no meio rural do
que no meio urbano. Dessa forma, a desigualdade entre urbano e rural assume uma
grande relevância, e por isso precisa ser estudada e reconhecida, para que se possam
buscar intervenções efetivas e adequadas a cada realidade. (SAWAYA, et al, 2003, p. 22).
No Nordeste rural, por exemplo, acesso a estradas para escoamento da produção
agrícola, falta de crédito rural, secas que provocam fome sazonal, falta de acesso à água,
pouca cobertura dos serviços de saúde etc., são fatores determinantes para a condição
de vida e pobreza. Já a pobreza e a desnutrição da zona urbana têm outros fatores mais
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determinantes, como baixa escolaridade materna, gravidez na adolescência,
desemprego, violência e isolamento social, drogadição, condições de moradia e
saneamento inadequadas, maus hábitos alimentares influenciados pela propaganda das
indústrias de alimentos (consumo diário de refrigerantes, salgadinhos e biscoitos) etc..
(SAWAYA, et al, 2003, p. 22).

Foi a partir da entrada massiva de capital na agricultura que ocorreu a mudança no
modelo de exploração da terra, que passou a se pautar na lógica de expansão e
acumulação do capital. Gerou-se assim um uso para além da capacidade de recuperação
da terra, causando declínio da fertilidade do solo. Nesse contexto, empresas urbanas
viram outra forma de acumular capital, engendrando indústrias de fertilizantes e o
desenvolvimento de produtos químicos para o solo, que possibilitavam utilizar o solo de
forma ainda mais desenfreada. Para manter o lucro, “externaliza os efeitos negativos do
processo produtivo, socializando a degradação ambiental, o esgotamento dos recursos
naturais e a perda de bio e sociodiversidade, e, por outro lado, apropria-se privadamente
da riqueza produzida”. (QUINTANA; HACON, 2011, p. 438).
Originalmente observadas na questão da terra e de outros recursos considerados
estratégicos para a exploração (no caso do Brasil colônia, pau-brasil, cana-de-açúcar,
minérios, café etc.), as expropriações primárias hoje somam-se à exploração e
mercantilização da biodiversidade; privatização direta e indireta de recursos outrora
abundantes para a exploração e consumo, como a água ou o ar, por meio da privatização
de aquíferos e venda de créditos de carbono; patenteamento de processos e técnicas
diversas aprendidas e transmitidas através de gerações por populações tradicionais e
indígenas, assim como de materiais genéticos resultantes da domesticação milenar de
plantas e sementes; dentre outras múltiplas formas de incorporação da natureza a partir
do seu valor econômico. (QUINTANA; HACON, 2011, p. 442).

Essa imposição de leis de mercados obre as condições ecológicas da reprodução
social produzem a degradação e o esgotamento dos recursos naturais, incidindo em
formas distintas de reprodução sociocultural baseadas em um processo crescente de
assimilação cultural e imposição de relações sociais e produtivas que são insustentáveis do
ponto de vista ecológico(QUINTANA; HACON, 2011), e que afetam tanto o meio rural
como o urbano.
Nessa perspectiva, Maricato (2003) refere que, apesar do processo de
urbanização ter propiciado a modernização do modo de vida, do ambiente construído e
das comunicações, esta tem sido apenas para alguns, assim como a cidadania e os
direitos. Contudo, a exclusão social não pode ser mensurada, mas indicadores como
informalidade, irregularidade, ilegalidade, pobreza, baixa escolaridade, e a ausência da
cidadania, podem ser utilizados para caracterizá-la. Ademais, muitos trabalhadores foram
excluídos do mercado imobiliário privado, passando a buscar a periferia ou a favela como
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forma de moradia. Este produtivo excluído é resultado da industrialização e dos baixos
salários, que mantém esse estrato populacional em níveis de subsistência.
Desse modo, no meio urbano, os excluídos pelo processo de modernização
globalizante são relegados a viver nas periferias, que expressam concretamente essa
segregação espacial ou ambiental, e configuram imensas regiões de concentração de
pobreza. Antes do processo de urbanização e do êxodo rural, a pobreza se apresentava
de modo relativamente esparso nas zonas rurais, onde há baixa densidade de ocupação
dos espaços. (MARICATO, 2003).
Destarte, tanto no campo como na cidade, a propriedade da terra tem sido um
dos principais agentes de segregação, pois a legislação sobre a terra tem servido para
garantir a continuidade do domínio dos latifundiários sobre a produção rural e do
mercado imobiliário sobre o espaço urbano. Todavia, a submissão da terra aos capitais de
promoção, construção e financiamento imobiliário ainda não conseguiu se fazer
homogênea, e por isso convive com formas arcaicas de produção do espaço, que vai da
autoconstrução de loteamentos ilegais à áreas invadidas. (MARICATO, 2003).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Independentemente de ser meio rural ou urbano, o espaço deve ser contemplado
com uma nova esfera pública que promova as relações de cooperação entre o Estado e as
Organizações Não-Governamentais, assegurando assim, o direito de cidadania de toda a
população.Dessa forma, a construção de subjetividade e da consciência social são
elementos fundamentais para a ação política local, pois a cidadania é um processo de
construção social, ou seja, "o estatuto jurídico da cidadania é um vazio, quando não está
preenchido pela existência de sujeitos em pleno exercício de sua consciência social".
(FLEURY; SUBIRATS; BLANCO, 2008, p. 19).
Destarte, é nas esferas de integração social econômica (produtiva), política (redistributiva) e comunitária (de reciprocidade) que os indivíduos e as comunidades
conseguem recursos de integração social e onde se deparam com os fatores que os
situam em uma posição de risco ou de exclusão social. São as grandes mudanças
originadas do processo de globalização, ocorridas em cada um desses três âmbitos, que
geram as novas realidades de insegurança social. (FLEURY; SUBIRATS; BLANCO, 2008).
Isso se evidencia no grande número de condomínios fechados, cada vez mais
exclusivos dos indivíduos de alto poder aquisitivo, e nas periferias e favelas em que se

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

352

reúnem e praticamente se amontoam um grande número de pessoas mais desfavorecidas
economicamente, e por isso, praticamente excluídas dos processos de desenvolvimento.
Com isso, o meio ambiente é cada vez mais degradado, o que é ainda mais visível no
espaço urbano, em que todo espaço de solo é utilizado para construção de moradias,
indústrias e comércios, ficando praticamente nenhum espaço natural nos centros urbanos
ou nas periferias.
Portanto, é urgente que haja a conscientização da população de forma geral, dos
empreendedores, e do Estado, no sentido de buscar a diminuição da degradação do solo,
da água e do ar, pois não se pode falar em direitos e cidadania se não houver a garantia de
um meio ambiente saudável para a sociedade atual e para a futura.
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INTRODUÇÃO
A crise de hoje não limita-se à economia. Não importa se olhamos para a natureza
(onde vivemos entre outros mudanças climáticas, perda de biodiversidade e crises de
agua), para a economia (onde ainda vemos a crise de 2008, a crise do Euro e tendências
de stagnação global) ou para a sociedade em geral (na qual aumenta a desigualdade, a
dívida e a alienação geral ao mesmo tempo que a aliança entre política e grande capital
afasta os cidadões da participação e inclusão).2 Fica cada dia mais óbvio que a situação da
nossa sociedade global exige várias mudanças profundas para adaptar-se às novas
realidades. Uma sugestão que está sendo discutida na literatura mais heterodoxa é a ideia
do decrescimento. Essa ideia tem suas origens nas críticas ao crescimento das décadas
1960 e 70 e hoje disfruta de grande popularidade dentro dos movimentos ambientalistas,
anti-consumeristas e anti-capitalistas. 3 Mas o conceito não é totalmente novo. Já
aparecem noções dessa ideia nos trabalhos de clássicos da economia ecológica como
Herman Daly.4
Proposto pela primeira vez pelo economista romano Nicholas Georgescu-Roegen
em 1970, o conceito virou uma estratégia de desenvolvimento.5 O conceito descreve a
ideia de um redução de escala equitativa tanto da produção como do consumo para
aumentar o bem-estar humano e melhorar as condições ecológicas. Além desses aspetos
o conceito também foi interpretado como uma descolonização do imaginário, um
afastamento dos valores do “mais é melhor” e da racionalidade do mercado e uma
aproximação à relações e comportamentos qualitativos. 6 A idéia do decrescimento
obviamente opõe-se fortemente ao sistema capitalista (que tem como a condição sine
qua non o crescimento). Ao mesmo tempo a sociologia nos explica que uma nova ordem
social não surge do nada e assim o decrescimento também surge dentro do capitalismo.
Os mecanismos de mudança para um sistema de decrescimento – que em algum ponto
chegar| no “steady-state” do Daly – já estão embutido em nosso sistema. São
principalmente os padrões de consumo e as relações sociais que ofrecem grande
potencial de mecanismos transformadores.7 Daí o objetivo deste artigo consiste em
explorar e discutir o conceito teórico do decrescimento, destacando e discutindo suas
possíveis implicações para a temática do desenvolvimento e planejamento (urbano).
2

Heinberg (2011) discute extensivamente as várias crises da atualidade
Veja DeMaria et al (2013) que argumentam que “degrowth” virou um movimento social
4
Veja Daly (1973)
5
Ver Georgescu-Roegen (1971) ou mais recentemente Bonauiti (2011)
6
See Schneider et al (2010)
7
See Boonstra/Josse (2013)
3
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O CONCEITO DE DECRESCIMENTO
Nessa seção o artigo quer rever a literatura existente sobre decrescimento, assim
descrevendo o conceito em si e também discutindo as controversas que ele traz.
O termo decrescimento (“decroissance”) foi introduzido pela primeira vez por el
francés Andre Groz em 1972 quando ele pergunta se a sobrevivência do capitalismo for
possível com zero crescimento ou até decrescimento.8 Essa pergunta foi inspirada pelo
trabalho do Nicolas Georgescu-Roegen quem é considerado o fundador da economia
ecolôgica. Na obra principal, “The Entropy Law and the Economic Process”, ele
argumenta que mesmo um crescimento zero dentro dos padrões de produção e consumo
na época vai acabar completamente com os recursos escassos e não renováveis para
gerações futuras. Segundo Georgescu-Roegen é preciso adaptar um realismo ecológico o
que implica entender os limites físicos do planeta e consumir cada vez menos materiais e
energia.9
Começando com estes dois autores, o debate sobre decrescimento pode ser
dividida em duas fases. A primeira fase inicou-se nos anos 1970 e teve um enfase nos
limites físico dos recursos e dos eco-sistemas. Aqui também encaixa o famoso relatório
“Limits to Growth” que é citado muito na literatura sobre desenvolvimento sustent|vel.10
Mas com o fim da crise do petróleo nos 80 os limites dos recursos pareciam muito longe
de novo. Agora, a segunda fase do debate começou já nos anos 90 na França e é centrado
ao redor da crítica da ideia hegemonial de desenvolvimento sustentável. 11 Aqui é
importante

notar

que

essa

crítica

refere-se

ao

conceito

“mainstream”

do

desenvolvimento sustentável. Essa versão, proposta principalmente pela ONU, argumenta
que fosse possível conciliar interesses económicos com objetos sociais e ecológicos sem
conflitos. Nos parágrafos seguintes ficará mais claro que os defensores do conceito de
descrescimento geralmente são muito céticos ao desenvolvimento – não nessesariamente
à sustentabilidade per se.
Assim, decrescimento em primeiro lugar é uma crítica do crescimento económico
e da ideia de um crescimento infinito. É um esforço para descolonizar o debate público e
acadêmico do economismo, ou seja da redução de fatos sociais à dimensões económicos.
8

Gorz (1977) ofrece um resumo dos debates sobre os limites de crescimento
See Georgescu-Roegen (1971)
10
See Meadows et al (1972)
11
D’Alisa et al (2015) oferecem um breve resumo das duas fases.
9
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Um grande desafio nesse contexto é a abolição de crescimento económico como meta
social – uma tarefa que até nos países desenvolvidos (que já experimentaram muito
crescimento) parece muito longe da realidade atual. Mas decrescimento também inclue
os debates sobre um reorganização da sociedade para um uso reduzido de recursos e
para criar novas institutições sociais. Caraterísticas de tal sociedade seriam
compartilhamento, simplicidade, convivência, cuidado e propriedade comum. Na área da
economia ecológica decrescimento basicamente significa um reduzão da escala de
produção e consumo para reduzir o rendimento (“troughput”) de energia e recursos. Um
metabolismo menor da sociedade é certamente desej|vel para os “degrowers”, mas eles
defendem sobre tudo um metabolismo da sociedade diferente. Isso aplica-se às formas e
ao uso da energia, às atividades humanas, às relações sociais, questões de gênero, à
alocação de tempo e às relações com o mundo não-humano.12

Limites ao crescimento
Assim, a literatura sobre decrescimento abraça vários temas e questões que vão
muito além do crescimento económico. Porém, um dos tópicos mais discutidos é o limite
de (e para) o crescimento económico. Aqui, os defensores de decrescimento oferecem
vários argumentos contra o crescimento económico. Hernan Daly, por exemplo, diz que
crescimento económico na verdade não é económico porque as “doenças” que vem junto
geralmente crescem mais rápido que a riqueza. Essa doenças podem ser poluição,
engarrafamentos, longas jornadas de trabalho ou má saúde (tanto psicológico como
físico).13 Nesses casos o PIB (produto interno bruto) ainda pode crescer, o que parece
lógico pensando que a construção de uma prisão ou a limpeza de um rio poluido de fato
aumenta a produção e o consumo. Porém, outros indicadores de bem-estar (por exemplo
o “Genuine Progress Indicator”) mostram um estagnaç~o na maioria dos países
desenvolvidos desde a década de 1970. Isso, provocou a hypótese de que encima de um
nível de renda específico é igualdade (de renda) e não mais crescimento o que melhora o
bem-estar.14
Outro argumento ligado ao limite de crescimento é que ele também é injusto. Esse
argumento baseia-se muito na teoria da dependência e a divisão entre centro e periferia.
Existe uma asimetria de poder (político, económico e militar) que possibilita uma troca
desigual de recurso ao favor do centro. Hoje em dia isso está ainda mais visible porque as
12

D’Alias et al (2015), em particular capítulo 1
Daly (1996)
14
Wilkinson/Pickett (2009)
13
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fronteras de extraç~o (“commodity frontiers”) encontram-se na maioria das vezes em
países da periferia ou regiões indígenas. Assim, o lixo e a poluição ficam em regiões
marginalizadas enquanto a maior parte do lucro vai para o centro (que não
nessecariamente é outro país). Um requerimento integral de crescimento é o processo de
“mercadorizaç~o”, ou seja transformar bens, serviços ou até pessoas em mercadoria que
pode ser trocada e vendida. Esse processo erode as dimensões sociais porque muitas
relações ou “serviços” – como amor, dever público ou conservação da natureza – não
seguem a lógica do lucro pessoal, mas estão tornando-se mais e mais objetos de
mercadoria. O problema é que motivações de lucro podem acabar com um
comportamento altruísta ou moral e o bem-estar social é reduzido.15 Agora, o fato de ser
injusto e não económico poderia ser justamente a razão porque crescimento é visto como
uma coisa desejável, através dele as pessoas no poder beneficiam-se e os marginalizados
(que muitas vezes são quase invisíveis na sociedade) sofrem.
Retomando as ideias da literatura das 1970, podemos ver que crescimento
económico geralmente não é sustentável para o meio-ambiente. Vários limites de
ecossistemas já foram ultrapassados e com crescimento contínuo mais vão a ser cruzados.
O debate sobre a capacidade m|xima de sustentar vida da terra (“carrying capacity”) est|
longe de ser concluída, mas tem pouca controvérsia de que existem limites fixos (água
doce, terra cultivável, etc.) da biosfera. Provavelmente existem possibilidades
tecnológicas que poderiam aumentar a eficiência da produção, mas hoje me dia a maioria
dos cientistas estima que muito mais que dez bilhões de pessoas não poderá ser
sustentado por muito tempo.16 Além disso podemos observar uma forte correlação entre
o crescimento do PIB e a emissão de carbono o que contribui mais para o aquecimento
global. O argumento que se ouve muito de defensores do crescimento é que
teoricamente é possível “descarbonizar” a economia com tecnologias mais limpas e
eficientes. Na prática parece quase impossível porque exigiria uma redução da emissão de
carbono muito maior da qual já aconteceu. De fato, é muito difícil destacar algum país que
realmente reduziu sua emissão. Tem casos de países onde a intensidade de carbono
(“carbon intensity”) na produç~o cresceu menos que o PIB em si, mas muitas vezes é
explicado com a terceirização de indústrias sujas (principalmente do centro para a
periferia).17

15

Hirsch (1976)
Wilson (2003), especificamente capítulo 2
17
Lorek (2015)
16
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A questão da eficiência de novas tecnologias deve-se revisto muito criticamente
porque historicamente podemos ver que reduções absolutas de energia ou material
provavelmente não serão atingidos por progresso tecnológico. Isso depende
principalmente do paradoxo de Jevon, também chamado de efeito chicote (“rebound
effect”). Primeiro observado durante a revoluç~o industrial na Inglaterra, esse efeito
descreve o caso quando a quantidade de insumo de energia (ou material, neste caso
carvão) por unidade de ferro diminuiu por causa dos avanços tecnológicos (aqui da
máquina de vapor). Porém, ao mesmo tempo o consumo total de energia aumentou e a
mesma coisa aconteceu com várias outras tecnologias. Dessas observações deriva a
hipótese que avanços tecnológicos que aumentam a eficiência com qual um recurso estão
sendo usados geralmente também aumentam o consumo total desse recurso (em vez de
reduzi-lo). Metodologicamente é bastante difícil medir esse efeito chicote exatamente
(porque existem vários efeitos indiretos), mas historicamente permanece muito duvidoso
se avanço em eficiência levam a poupanças reais. Esse efeito chicote é essencial para um
decrescimento porque está ligado ao consumo dos recursos biofísico – justamente o que
deveria ser reduzido.18
Considerando todos os argumentos de encima, podemos concluir que existem
várias rações boas para diminuir e até abolir o crescimento económico. Essa possibilidade
ainda está longe do vocabulário dos políticos e das elites que se beneficiam mais de
qualquer outro grupo do crescimento económico. Porém, tem processos (principalmente
no mundo ou nas regiões desenvolvidos) que poderiam acabar com o crescimento como o
vimos no século XX, mesmo sem mudanças ativas para um decrescimento. O ponto talvez
mais discutido nesse contexto é o esgotamento dos recurso naturais, sobre tudo petróleo
e outros produtos químicos como o fósforo.19 Hoje em dia já podemos ver umas tentativas
– porém em escala minúscula comparado com o consumo total de energia – de ficar
menos depende de energia fóssil.20 O que é poucas vezes dito nesses debates é que com a
tecnologia atual uma civilização solar (ou qualquer outra energia renovável) não será
capaz de sustentar níveis de consumo de energia aos quais nos acostumamos durante a

18

Veja Alcott (2005) e Sorell (2009) para as questões metodológicos.
Aqui encaixa o debate do „peak oil“ ou seja a discuss~o de quando acaba o petróleo. Alias, de uma
perspectiva de decrescimento a questão não seria quando ele acaba se não como reduzir e eventualmente
terminar com a dependência da economia de petróleo. O fato de já ter exausto um grande parte dos recursos
não-renováveis enfatiza que nossa civilização está chegando em limites bio-físicos que transformam o
decrescimento – ao menos destes recursos – em realidade.
20
Por exemplo, o governo alemão decidiu recentemente transformar a matriz energética do país e passou um
lei que demanda a saída de energias fossis (incluindo energia nuclear) e que incentiva a criação de novas
fontes de energia renovável.
19
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era do petróleo e do carvão.21 Assim, uma transição para fontes de energias renováveis
necessariamente implica um certo decrescimento. Mas um decrescimento não
intencionado poderia ter outras causas como esgotamento de inovações tecnológicas ou
limites na criação de demanda efetiva para o capital acumulado.22

Autonomia e repoliticização
Dois aspectos que surgem muitas vezes nos textos sobre decrescimento são as
questões da autonomia e da politização da sociedade. Poderia parecer que decrescimento
fosse somente uma tentativa de adaptar-se aos limites discutidos encima, mas na verdade
presenta-se como um objetivo em si na busca de mais autonomia (ou menos
dependência). Do mesmo jeito os “degrowers” argumenta em favor de uma
autolimitação coletiva; não para evitar ou melhorar os desastres potenciais e atuais, mas
simplesmente porque é concebido como uma vida de boa qualidade. Reduzir a
dependência individual e coletiva implica nesse contexto estabelecer (através de um
processo político) limites de produção e consumo para a sociedade.23 Assim, a autonomia
poderia ser aumentada em diferentes dimensões. Para Illich, por exemplo, a sociedade
depende demais de grandes infraestruturas tecnológicas e de burocracias centralizadas
que destinam-se a elas. O uso de combustível fóssil suporta sistemas tecnológicos muito
complexos e esses em troca exigem expertos altamente especializados e grandes
burocracias para funcionar. E essa organização corre um grande risco de criar hierarquias
desiguais e não democráticas. Ao contrário da autonomia que exige ferramentas
“convívios” (“convivial”), as quais s~o compreensíveis e gestionaveis para os usuários
(como uma bicicleta, hortas urbanas ou projetos DIY). Por isso os “degrowers” s~o
bastante céticos em relação a projetos de alta tecnologia ou de crescimento verde
(“green growth”), os quais reduzem a autonomia dos usuários.24
Outro aspecto de autonomia que está ligado ao decrescimento é a redução de
trabalho assalariado e o aumento da esfera de atividades voluntárias. Nessa esfera de
“trabalho” n~o pago os indivíduos e coletivos disfrutam de lazer e produzem para o
próprio uso em vez de para dinheiro.25 Os degrowers defendem fortemente uma redução
da carga horária e propõem compartilhar empregos como uma estratégica nessa direção

21

Ulgiati (2015)
Gordon (2012) e Harvey (2010)
23
D’Alisa et al (2015)
24
Illich (1973)
25
Gorz (1982)
22
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– o que também deveria aliviar o problema do desemprego. Ainda outra dimensão da
autonomia é a capacidade política de um grupo ou uma sociedade de decidir
coletivamente seu futuro livre de pressões externas. Isso inclui também imperativos
religioso (“a lei de deus”) ou económicos (“a lei do mercado”) que em muitas
circunstâncias incentivam decisões ideológicas.26

É importante destacar aqui que

esses limites ou melhor autolimitações são escolhas socais e o processo até chegar nessas
decisões é um ato altamente político. Estabelecendo limites para a sociedade também
libera-nos da ideia de escolhas infinitas que o capitalismo promete, mas quase nunca
cumpre (criando mais frustação que qualquer outra coisa). Parece que somente um
sistema com escala reduzida consegue virar verdadeiramente igualitário e democrático
porque podem ser governados pelos próprios usuários.27
Uma das críticas centrais dos degrowers ao desenvolvimento sustentável é que
ele cria um consenso apolítico prometendo soluções técnicas para problemas ecológicos,
desenvolvimento perpétuo e cen|rios vantajosos para todos (“win-win situations”).
Assim, o conceito mainstream de desenvolvimento evita o dilema central da
contemporaneidade

–

modernizaç~o

ou

“ecologizaç~o”.

28

Os

defensores

de

decrescimento argumentam que é preciso tomar partido (ou seja ser político) e estão
fortemente ao favor da ecologização. Agora, ela não significa simplesmente um
desenvolvimento mais verde – o que é a promessa do desenvolvimento sustentável – mas
significa imaginar e implantar visões alternativas de desenvolvimento. Por isso, a política
não deveria ser mera tecnocracia porque assim torna-se apolítica. Do mesmo jeito os
degrowers argumentam que a ciência e tecnologia não deveria ser (e segundo eles de
fato não é) apolítica. No caso de teorias ou tecnologias concorrentes, por exemplo, é
necessário tomar uma decisão coletiva e política para decidir a melhor alternativa. O que
poderia ajudar nesse processo são novos modelos de produção de conhecimento mais
democráticos, ou seja uma ciência menos exclusiva.29
Essa questão está ligada à uma caraterística central das sociedades modernas
(tanto capitalista como socialista) nas quais a decisão de investir grande parte do
excedente social é altamente institucionalizada. Por isso não tem muito debate sobre o
destino desse excedente – ao contrário do que era considerado soberania política em

26

Castoriadis (1987)
Scheider et al (2010)
28
Latour (1998)
29
D’Alisa et al (2010) propoem uma ciência “pós-normal” que implica “comunidades especialistas” em vez de
“comunidades de expecialistas”.
27
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civilizações mais velhas – e ele é geralmente investido em nova ou mais produção,
acelerando o crescimento ainda mais. Os velhos gregos, por exemplo, decidiram através
de um debate público (ao menos para quem era considerado cidadão) de investir partes
do excedente social em gasto “esbanjadores” como a construç~o de templos ou festas
como as olimpíadas porque eram expressões da vida boa. Na modernidade, a pergunta de
que é uma vida boa foi apolitizado e reduzido ao nível do indivíduo e ele ou ela tem direito
a mobilizar todos os recursos possíveis para atingir essa vida. Essa ideia, que o indivíduo é
unicamente responsável para decidir o que constitui uma vida desejável, deixa a esfera
autenticamente política (a esfera coletiva) subordinada a esfera individual. Esses
processos de apolítização do debate público não limitam-se ao desenvolvimento, são
parte de uma tendência geral nas democracias liberais onde a política é reduzida a
soluções tecnocratas e onde raramente existe uma verdadeira luta política sobre visões
alternativas. E além disso, num contexto onde uma riqueza monetária e material e
considerada uma vida boa, ela está exigindo cada vez mais crescimento econômico – até
todo mundo comprou um Ferrari e um iate.30

Capitalismo e transições
Outro assunto muito presente na literatura sobre decrescimento é a pergunta se
nosso sistema atual, o capitalismo, poderia lidar com estagnação ou redução do
crescimento. Segundo vários autores parece ter um conflito óbvio entre a necessidade de
reverter os impactos da nossa economia à biosfera e o imperativo do mercado capitalista
– crescimento máximo em busca de lucros. Esse conflito assume que crescimento
económico inevitavelmente cria mais consumo material e que crescimento é parte vitalícia
(ou seja, condição sine qua non) do capitalismo.31 Na teoria poder-se-ia imaginar um
capitalismo sem crescimento e de fato sempre existiram períodos de zero crescimento ou
até crescimento negativo no capitalismo. Porém, essas fases de zero crescimento não
pode continuar muito porque a exploração da força de trabalho aumentará para manter
as taxas de lucro. Por consequência aumenta a tensão social e em geral a violência o que
desestabiliza a democracia liberal. Tanto o fascismo europeu depois da Grande Depressão
como o comunismo na Rússia um pouco antes são exemplos históricos nas quais a falta de
crescimento desestabilizou o sistema político e até o próprio capitalismo. Porque

30
31

D’Alisa et al (2015)
Hobsbawm (2011)
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crescimento consegue evitar conflitos distributivos, ele sustenta o capitalismo
politicamente.32
Como poderíamos imaginar então uma transição a uma sociedade de convivência
que incentiva uma vida simples (ou seja com menos insumos materiais) e uma vida em
comunidade? Tanto na literatura como na prática já existem diversas ideias e projetos
sobre práticas e instituições quais poderiam facilitar tão transição. Uma delas são os
movimentos populares (“grassroots movement”) como eco-comunidades, cooperativas,
hortas urbanas, moedas locais ou bancos de tempo. Todos eles compartilham
caraterísticas ligadas ao decrescimento como, por exemplo, atividades voluntárias (em
vez de trabalho pago) que criam uma dinâmica de menos mercadorias e menos
profissionalizaç~o (“de-professionalization”). Essas pr|ticas também enfatizam uma
produção para o próprio uso em vez de uma produção para troca e não exigem uma
dinâmica de acumulação e expansão. Tais práticas geralmente também são resultados de
processos de “commoning” ou seja elas n~o só baseiam-se em atividades e esforços
coletivos, mas as relações e conexões que criam tem um valor intrínseco para os
participantes. Esses exemplos oferecem a um lado uma produção menos dependente de
material e combustíveis fósseis, e ao outro lado pode ser uma fonte de inovação dos
serviços públicos (em vez de privatizar eles).33
Outra área que promete muito potencial de decrescimento são as instituições de
bem-estar. Elas incluem, por exemplo, conceitos como garantia de trabalho, renda básica
e incondicional ou compartilhamento de emprego (“worksharing”). Um dos objetivos
dessas instituições é lidar com o desemprego qual necessariamente aumentará na
transição por causa da falta de crescimento. O estado poderia cria uma garantia de
trabalho que daria um emprego para todas pessoas adequadamente qualificadas e com
vontade de trabalhar, resolvendo a situação do desemprego involuntário e estrutural das
sociedades

capitalistas.

Os

empregos

garantidos

deveriam

ser

estabelecido

principalmente nas áreas sociais (saúde, educação, cuidado, etc.) ou ecológicas que
muitas vezes recebem pouca atenção do mercado porque não prometem muitos lucros.
Desse jeito também poderia ajudar na transição das existentes formas destrutivas de
produção para um sistema de trabalho que mira a atingir metas sociais ou ecológicas. E,

32
33

Harvey (2010)
Conill et al (2012)
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comparado com a ideia da renda básica, não cria nenhum estigma social porque exige
trabalho em troca para a renda.34
Agora, isso não quer dizer que a ideia da renda básica seja sem méritos. Essa
instituição – tanto como a ideia de uma renda máxima – tem como foco a erradicação da
pobreza e da desigualdade.35 A maioria dos conceitos de renda básica sugere uma renda
incondicional e garantido pelo estado. Igual que no caso da garantia de trabalho os
benefícios de tais propostas vão muito além de aliviar a pobreza – situação permanente
que até hoje nem nos estados de bem-estar foi resolvida. Ela tiraria a insegurança
económica das pessoas e daria mais poder aos empregados para negociar condições
decentes de trabalho, reduzindo assim a exploração e aumentando a autonomia e
liberdade.36
O último dos exemplos aqui é o compartilhamento de trabalho ou emprego que
poderia ser uma medida direita contra o desemprego de uma economia capitalista em
declínio. Desde a crise de 2008 a carga horária diminuiu em vários países desenvolvidos
(por exemplo na Alemanha, França, Itália e no Reino Unido) e também o salário real. Um
cenário de decrescimento da produção necessariamente leva a uma carga horária
reduzida, menos em casos onde a força de trabalho ou a produtividade dos trabalhadores
também diminui. Mas a taxa global de fecundidade ainda é positiva (e migração pode
equilibrar os saldos populacionais) e novas tecnológicas (principalmente na área da
informação e computação) muito provavelmente ainda aumenta a produtividade. O jeito
mais consistente de redução da carga horária com as ideias de decrescimento é uma troca
voluntária de renda para tempo livre. Já existem modelos na Europa (até o direito a
redução na Holanda!) Que estão sendo usados principalmente por indivíduos com
educação superior. Além dos benefícios intrínsecos de mais tempo livre uma redução da
carga horária também pode levar a menos emissão de carbono (porque o país não está
produzindo na capacidade máxima) e uma vida mais sustentável (menos deslocamento,
mais tempo para participação e relações sociais, produção própria, etc.). O desafio central
dessa transformação talvez seja o grande reconhecimento social que nossa sociedade
capitalista associa ao emprego assalariado e o sucesso profissional, porém com cada vez
mais modelos de worksharing também muda a imagem pública.37
34

Veja, por exemplo, Unti (2015) ou Wray (2012)
Aqui tem que considerar que o capital hoje em dia é certamente global e bastante flexível. Por isso, medidas
como a renda básica e ainda mais uma renda máxima só conseguiriam seu pleno potencial se fosse
implementados ao nível internacional.
36
Ráventos (2007) ou Pickett/Wilkinson (2010)
37
Veja Gorz (1999) ou Schor (2011)
35
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Dinheiro e crédito
Já mencionamos encima algumas medidas ligado a questões monetárias, mas
moedas locais ou bancos de tempo são medidas que funcionam principalmente no nível
local e regional. Existem duas questões centrais para um decrescimento no nível nacional
e internacional: dinheiro público e a legitimação da dívida. A ideia do dinheiro público
basicamente demanda que o estado democrático retomar o poder de criar dinheiro dos
bancos privados. No sistema atual novo dinheiro pode ser criado ou através autoridades
monetárias (impresso nos bancos centrais e chamado “base money” ou M0) ou através
do sistema bancário (em forma de créditos ou dívidas). A diferença central é que dinheiro
criado pelos bancos centrais pode ter a forma de dívidas, mas o dinheiro criado no sistema
bancário necessariamente tem a forma de dívida.38 Isso torna-se relevante porque hoje
em dia na maioria dos países grandes parte do dinheiro – nos países desenvolvidos
geralmente encima de 90% - é criado e circulado por os bancos privados. De fato, nas
economias modernas a oferta de dinheiro foi privatizada e comercializada. Houve vários
fatores que contribuíram a esse processo como a forte desregulação dos bancos,
aumentos significantes da dívida pública e privada ou uso reduzido de notas e moedas. E
contrário ao que diz a teoria bancária convencional – que as autoridades monetárias tem
o controle sobre a quantidade de dinheiro novo criado nos bancos privadas – a recente
crise mostrou que empréstimos privados pode ficar muito fora do controle.39
Para um sistema financeiro dentro dos princípios do decrescimento seria preciso
reduzir (ou até acabar) com a criação de novo dinheiro através de dívidas porque eles vem
junto com juros e geram assim uma dinâmica de crescimento. Em um cenário onde quase
todo dinheiro novo é criado com empréstimos dos bancos privados, a oferta de dinheiro
tem que expandir constantemente com novos empréstimos e dívidas. Não é muito difícil
perceber que tal sistema é pouco estável e a crise de 2008 mostrou que quando o sistema
sofre um colapso, o estado é basicamente forçado a resgatar os bancos falidos para não
ariscar uma queda total da economia (com todos os consequências sociais e políticos).
Por isso os degrowers demandam remover (ou ao menos restringir fortemente) esse
direito de criar novo dinheiro dos bancos privados, desse jeito os bancos poderiam
emprestar somente dinheiro existente das poupanças. Além disso o governo poderia criar
– baixo controle democrático ou autoridades monetárias independentes – novo dinheiro
38
39

Veja, por exemplo, Ingham (2004)
Jackson/Dyson (2013)
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público livre de dívidas e injetar ele diretamente na economia para atingir demandas
públicas. Nesse sistema deveria circular tanto dinheiro que ele possibilita um
fornecimento no nível de suficiência e atividades económicas baseadas nas necessidades –
seguindo sempre os princípios da sustentabilidade ecológica e da justiça social. Assim, o
dinheiro não ficaria mais controlado por motivações de lucro e crescimento e estaria onde
realmente pertence: no controle público e democrático.40
Mas o que acontece com as dívidas enormes que já existem hoje em dia? Temos
exemplos do Egito ou da Mesopotâmia onde o endividamento era usado pelas elites para
controlar a hierarquia social. Nessas sociedades antigas teve várias revoltas contra dívidas
injustas e também houve uma tradição de cancelamento institucionalizado de dívidas. No
presente não existem mais tantas formas de escravidão, mas a dívida ainda cumpre um
papel importante para o controle de até inteiro países. Aqui observe-se também o poder
de instituições financeiras internacionais como o FMI ou o banco mundial, quais foram
estabelecidas justamente para promover o desenvolvimento na forma de crescimento.41
Esse aumento vertiginoso de empréstimos e dívidas não corresponde a esfera da
economia real com limites de energia, de material e de reprodução (tanto humano como
não-humano). Crescimento é muitas vezes legitimado e considerado necessário por causa
das dívidas, quando na verdade nosso sistema financeiro global na busca de lucros (não
raramente com a ajuda dos governos) cria dívidas para sustentar uma taxa de crescimento
não sustentável. Nesse contexto o conceito de auditorias de dívida com forte participação
democrática dos cidadãos seria uma estratégia para avaliar se uma dívida originou baixo
circunstâncias injustas (por exemplo no caso de abuso de poder ou pressão militar) e,
portanto, é ilegítima. Tais auditorias certamente seriam um avanço na direção de mais
transparência e tal vez de até mesmo mais responsabilidade no sistema financeiro.42

CONCLUSÕES - PLANEJAMENTO PARA UM DECRESCIMENTO
Agora, o que seriam elementos de planejamento (urbano) que nos colocam numa
direção de decrescimento e como nos podemos preparar (através de planejamento) para
um mundo pós-crescimento? Em primeiro lugar é importante considerar a ideia de que a
era de crescimento que inicou-se com a revolução industrial foi uma fase excepcional e

40

Mellor (2010)
Toussaint (2012)
42
Ramos (2006)
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não a regra. Historicamente nunca teve um crescimento económico material antes de
começar usar os recursos não renováveis como petróleo ou carvão junto com uma
exploração exessiva dos eco-sistemas e da própria terra. Além disso, tem exemplos como
os países da antíga União Sovética que monstram claramente que um decrescimento nãocontrolado (ou seja não intencionalmente planejado) leva consigo uma seria de novos
problemas. Nesse contexto parece muito mais razoável tentar planejar (ou ao menos
guiar)

os

processos

de

decrescimento

em

vez

de

deixar

eles

acontecer

descontroladamente. Tais políticas de pós-crescimento – algumas delas praticamente
utópicas como quebrar o poder dos bancos – não são independentes da política atual. Por
que se não conseguimos estabelecer algumas pré-condições centrais existe um risco real
de chegar globalmente num estado como Detroit ou inúmeras cidades no interior russo.
Nessas paisagens de decrescimento descontrolado os pobres e mais vulneráveis vivem
precariamente em muitos sentidos enquanto os poderoso e ricos estão protegido e cada
vez mais separados do resto da sociedade nos condomínios fechados.43
Na primeira parte já foram discutidos algumas abordagens para desacoplar o
funcionamento da economia da necesidade de crescer e qualquer dessa ideias tem
potencial para avançar em direção a uma economia e sociedade pós-crescimento. O que
destaca aqui é a centralidade de dois elementos: igualidade e a esfera pública. Um
planejamento (tanto urbano como em outros níveis) que tem como objetivo melhorar a
igualdade entre os cidadões e fortalecer a esfera pública parece uma direção certa.
Porém, esse dois são elementos necessários e tem que considerar questões como o
insumo de materiais ou as mudanças ideológicas necessários para uma sociedade póscrescimento. Obviamente a questão mais fundamental aqui é despedir-se do objetivo de
crescimento o mais rápido possível e aplicar um planejamento que consegue aumentar o
bem-estar da população sem a necesidade de crescer economicamente. Tal planejamento
que basea-se em políticas do “suficiente” j| começa na própia communidade com a
população local e não necessariamente precisa ser guiado pelo estado. De qualquer jeito
vai exigir esforços e mudanças significativas tanto do lado das instituições públicas
existentes quanto da populaç~o civil como um colletivo. Uma política do “suficiente”
basicamente mira para contração e convergencia. Contração ao respeito de insumos,
emissões e poluição; convergencia ao respeito de um nível de renda per capita compatível
com as restrições bio-físicas do planeta.44
43
44

Veja por exemplo Latouche (2009), sobre tudo capítulo 1 e 2
Veja Dobson (2014)
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PAREDÃO DE MINAS: ANÁLISE DO ESPAÇO-TEMPO E DO
DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE
Amanda Alves Maciel Rocha1

RESUMO
Paredão de Minas, lugar escolhido como referência neste trabalho, nos coloca frente a
frente com os novos paradigmas dos estudos socioespaciais, com a necessidade de se
discutir conceitos, funcionamentos e formas de valoração sob uma ótica transdisciplinar.
O modelo de desenvolvimento dos últimos anos reservou para Paredão uma série de
impactos que tem levado à crescente vulnerabilidade da população e à desvalorização dos
seus meios de vida. Diante disso, este trabalho realizou uma análise socioespacial cuja
metodologia de pesquisa buscou apreender os valores locais e fundamentar os
questionamentos nas percepções dos que legitimamente vivem no local. Paredão de
Minas é um exemplo dentre vários que sofrem com os atuais modelos de
desenvolvimento pautados nos interesses de atores hegemônicos que detêm as “rédeas”
da economia, da política e da cultura. Existe urgência em se compreender, problematizar
e buscar novos caminhos para um desenvolvimento, a nível local e global, que de fato
promova a expansão das liberdades das pessoas, se atente às especificidades de cada
realidade e reconheça a legitimidade do papel de agente dos cidadãos em tais processos.
Palavras-chave: Espaço-tempo. Desenvolvimento. Meio Ambiente. Qualidade de Vida.
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INTRODUÇÃO
A ciência do século XIX, com grande influência do positivismo, fragmentou o saber
e criou barreiras disciplinares que reduziram os diálogos e trocas, tornando as disciplinas
cada vez mais herméticas. Além disso, a crença pela soberania do saber científico, objetivo
e neutro acabou por subjugar os conhecimentos do senso comum, hoje considerados tão
importantes quanto o científico para uma análise complexa da realidade. Dentro do
campo dos estudos socioespaciais essa especialização e pretensão pela autonomia dos
saberes têm levado a interpretações fragmentadas e reducionistas do espaço.
A nova crítica contempor}nea coloca em cheque a “pureza” das observações, a
separação entre o observador e a coisa observada, as relações simplificadas de causa e
efeito e entra com a percepção da totalidade dos fenômenos, entende que tudo se
relaciona e propõe a transversalidade das disciplinas e o diálogo entre as formas de saber.
Edgar Morin (1977, p.13), sociólogo que se dedica ao estudo do pensamento complexo,
declarou que est| “cada vez mais convencido de que a ciência antropossocial tem de
articular-se na ciência da natureza”, o que requer uma reorganizaç~o da própria estrutura
do saber. Enfatiza também que os conceitos que usamos para conceber a nossa sociedade
estão mutilados e levam a ações mutiladoras. Crítica parecida também é feita pelo
geógrafo Milton Santos:
O grande desenvolvimento das diferentes ciências particulares, durante o século XX,
contribuiu para grandes avanços científicos e tecnológicos, mas, também, levou a uma
extrema especialização do saber, cuja consequência é, frequentemente, o próprio
comprometimento do entendimento do mundo. (SANTOS, 2005, p. 139)

A pesquisa aqui contemplada tem como estudo de caso Paredão de Minas, distrito
da zona rural no município de Buritizeiro (MG) que surgiu há cerca de 200 anos através da
aglomeração de garimpeiros que exploravam o Rio do Sono.
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Figura 1: Localização geográfica Paredão de Minas
Fontes: Mapas 1 e 2- retirados do EIA PCH Paredão de Minas. AZURIT, 2009, Belo Horizonte. Mapa 3 – imagem
aérea Google Maps, 2015 com edições gráficas da autora.

O modelo e as diretrizes de desenvolvimento dos últimos anos, muito pautadas no
crescimento econômico e com grande dificuldade de articulaç~o entre o “urbano” e o
“rural”, reservaram para Pared~o uma série de impactos ambientais, sociais e econômicos
que têm levado à crescente vulnerabilidade da população, à desvalorização dos seus
meios de vida, à limitação das capacidades2 dos indivíduos e à impossibilidade de escolhas
para os modos como eles desejam e valorizam viver. Frente a este cenário local e às atuais
problemáticas dos estudos socioespaciais, este trabalho 3 buscou a compreensão
integrada da realidade complexa de Paredão de Minas, questiona o modelo de
desenvolvimento vigente, a naturalização das imposições e tomadas de decisão que se
dão de forma verticalizada e a supremacia do saber técnico. Além disso, buscou adotar
uma metodologia de pesquisa que permitisse a aproximação e integração das pessoas
que vivem em Paredão de Minas ao estudo, de forma a apreender suas prioridades e
valores e fundamentar os questionamentos nas percepções dos que legitimamente se
referenciam e formam o lugar em questão.

2

Amartya Sen (2010, p. 29) define capacidade como as “combinações alternativas de funcionamentos cuja
realizaç~o é factível a ela”, sendo, portanto um tipo de liberdade: “a liberdade substantiva de realizar
combinações alternativas de funcionamentos (ou, menos formalmente expresso, a liberdade para ter estilos
de vida diversos)”. Neste artigo o termo “capacidade” é sempre empregado tendo em vista tal definiç~o.
3
Este artigo se refere ao estudo realizado em 2015 durante o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de
Curso em Arquitetura e Urbanismo (UFMG) da autora, cuja orientação foi realizada pelo Prof. Dr. Flávio de
Lemos Carsalade (UFMG) e coorientação pela Prof. Ma Maria Cristina Rocha Simão (IFMG-Ouro Preto).
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ESPAÇO-TEMPO E DESENVOLVIMENTO
A análise realizada se deu através de uma leitura espaço-temporal do distrito de
Paredão de Minas com o aporte dos conceitos de meio-técnico e meio ambiente de Milton
Santos e da definição de desenvolvimento e avaliação da qualidade de vida do economista
Amartya Sen.
Sobre a questão ambiental, Milton Santos ultrapassa a definição limitada de meio
ambiente como sinônimo de meio natural e propõe sua compreensão através da técnica e
da formação do meio técnico:
Ao falarmos em meio ambiente, portanto, temos que entender, antes de tudo, a
formação desse meio-técnico que, hoje, é passível de ser apreendido na relação do lugar
com o mundo, posto que a técnica é a base de realização da mundialidade como
totalidade empírica e esta somente é alcançada através dos lugares, na medida em que os
lugares exprimem a funcionalização do mundo. [...] A técnica é a grande banalidade e o
grande enigma, e é como enigma que ela comanda nossa vida, nos impõe relações,
modela nosso entorno, administra nossas relações com o entorno. (SANTOS, 2005, p. 142)

O economista Amartya Sem (2011) coloca a liberdade como chave para o
desenvolvimento. Essa visão rompe com as fórmulas simplistas baseadas na acumulação
de capital, na abertura de mercado e no planejamento econômico e traz um novo
princípio organizador mais integrado e abrangente, que se preocupa, fundamentalmente,
com o processo do aumento das liberdades individuais para que o desenvolvimento seja
alcançado.
Ao avaliarmos nossas vidas, temos razões para estarmos interessados não apenas no tipo
de vida que conseguimos levar, mas também na liberdade que realmente temos para
escolher entre diferentes estilos e modos de vida. Na verdade, a liberdade para
determinar a natureza de nossas vidas é um dos aspectos valiosos da experiência de viver
que temos razão para estimar. O reconhecimento de que a liberdade é importante
também pode ampliar as preocupações e os compromissos que temos. [...]. Trata-se de
um tema importante na abordagem de questões tais como as exigências da
responsabilidade ambiental e do “desenvolvimento sustent|vel”. (SEN, 2011, p. 194).

Ultrapassando o entendimento de qualidade de vida baseada em índices e
parâmetros generalizados, Amartya Sen enfatiza que para avaliar a qualidade de vida das
pessoas é preciso observar os funcionamentos e as capacidades dos indivíduos e como
estes conseguem melhorar suas condições de vida.
A importância do conhecimento da técnica (e do meio-técnico) para leituras do
espaço-tempo, como proposto por Milton Santos, a apreensão das bases materiais sobre
as quais as pessoas vivem e se reproduzem, suas capacitações e seus meios de vida, como
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proposto por Amartya Sen, são formas interessantes de apreender a realidade complexa e
encontrar elementos fundamentais na formulação de respostas para questões ligadas ao
meio ambiente, à qualidade de vida e ao desenvolvimento. Tão interessante e importante
quanto qualquer contribuição que estes teóricos nos venham dar, é a busca pela
integração das pessoas relacionadas com as questões estudadas em todo processo de
pesquisa e análise, reconhecendo-as como agentes ativos dos processos de valoração e
nas tomadas de decisão.

LEITURA DO ESPAÇO-TEMPO ATRAVÉS DA PAISAGEM
Segundo relato dos moradores, Paredão de Minas existe há cerca de 200 anos, ou
seja, ele surgiu antes mesmo da municipalização de Buritizeiro e Pirapora. O distrito de
Paredão foi reconhecido em 1960, quando Buritizeiro foi desagregado de Pirapora e se
tornou um município.
O primeiro nome do povoado, São Sebastião das Lages, foi dado em homenagem
ao padroeiro local e fazia referência às grandes lajes de pedra que formam as margens do
Rio do Sono. O nome Paredão de Minas surgiu posteriormente inspirado na formação
rochosa situada à margem esquerda do rio do Sono, que, junto a este, forma a fronteira
entre os municípios de João Pinheiro e Buritizeiro.
A paisagem é o conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as heranças que
representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza. [...] O seu
caráter de palimpsesto, memória viva de um passado já morto, transforma a paisagem
em um precioso instrumento de trabalho, pois “essa imagem imobilizada de uma vez por
todas” permite rever as etapas do passado numa perspectiva de conjunto. (SANTOS,
2006, p. 83-86).

A paisagem local, que inspira o nome e faz parte da identidade de Paredão de
Minas, é um interessante elemento de leitura da formação do espaço. Quando se
identifica as marcas do tempo geológico e as marcas deixadas pela atividade humana na
paisagem, tem-se testemunhos importantes da formação espacial e do histórico das
técnicas do lugar.
A aglomeração de garimpeiros à margem do Rio do Sono foi o que deu origem ao
povoado de Paredão. Em vários pontos deste Rio é possível identificar detritos de rochas
que foram formados a partir da explotação das grandes lajes planas por dinamites e
dragas, prática comum nas antigas regiões de garimpo.
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Figura 2: Marcas na paisagem gerada pela atividade garimpeira. Locais: Ponte Pedra (no
topo) e Cachoeira Grande (embaixo)
Fonte: Acervo da autora, 2015

Outras técnicas também podem ser investigadas a partir dos elementos da
paisagem, como os pastos fabricados e os pastos naturais utilizados para a agropecuária e
a atividade de silvicultura, sendo esta última mais recente e tendo como principal foco a
plantação de eucaliptos para fabricação de carvão vegetal. Estas atividades modificaram a
morfologia do terreno e a vegetação local, típica do cerrado, o que gerou marcos físicos
visíveis na paisagem.

Figura 3: Área hoje destinada à silvicultura de eucaliptos (a) (b) que, segundo moradores,
correspondia a uma extensa floresta natural de Baru, árvore que produz um fruto típico da
região. Vista dos buritis que cercam uma vereda (c) (f). Vereda localizada em uma fazenda
próxima. Segundo moradores, a plantação de eucaliptos localizada à margem esquerda
vem provocando a diminuição do volume de água da vereda (d) (e)
Fonte: Acervo da autora, 2015

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

376

TRABALHO EM CAMPO: APREENSÃO DE VALORES E PERCEPÇÕES LOCAIS
No intuito de adotar uma metodologia participativa que convidasse os moradores
ao estudo, realizou-se uma pesquisa de campo durante 15 dias no local, entre os dias 4 e 19
de agosto de 20154.
Antes da inserção em campo foi desenvolvida uma pesquisa documental que
incluiu diversas fontes previamente disponíveis, como sites e blogs disponíveis na
internet, dados do IBGE e do INCRA, estudos disponibilizados por órgãos administrativos
locais e publicações e documentos oficiais de resoluções relacionadas à região estudada.
Além disso, pesquisou-se sobre as abordagens, metodologia e ferramentas de pesquisa
em campo possíveis de serem adotadas durante o trabalho5.
O estudo adotou uma pesquisa prioritariamente qualitativa cujas principais
ferramentas utilizadas foram entrevistas, mapas mentais e rodas de conversa. As
entrevistas foram previamente estruturadas de modo a direcionar as conversas para
temas de interesse centrais do trabalho, porém, mesmo contando com essa
predeterminação, houve a preocupação em adotar um roteiro e uma abordagem flexíveis
o suficiente para que as informações e contextos específicos de cada entrevistado fossem
contemplados. Tais entrevistas, quando havia permissão dos entrevistados, foram
gravadas. As abordagens se deram de forma fluida através de convites para cafés,
conversas espontâneas na porta das casas que, na maioria das vezes, foram propiciadas
pelo próprio interesse dos moradores sobre os motivos da presença de “forasteiros” no
local. O roteiro base das entrevistas foi definido no terceiro dia de campo, pois se julgou
necessário uma prévia inserção ao lugar e uma análise da receptividade dos moradores,
para inclusive, utilizar uma linguagem e abordagem próximas aos seus contextos (Ver
Apêndice A).
O processo de desenho dos mapas foi guiado por instruções básicas durante as
entrevistas, porém, qualquer livre manifestação de representação que surgisse fora das
instruções do roteiro era incentivada e aceita. Os mapas eram solicitados de acordo com a
receptividade do entrevistado e contexto de cada entrevista.6.
4

Houve um contato prévio com a população e o local durante uma viagem de lazer realizada em outubro de
2009, fato que facilitou a interação com os moradores e promoveu maior confiabilidade e abertura durante o
processo de pesquisa.
5
As principais referências metodológicas foram encontradas em COUTINHO; CUNHA (2004) e em LYNCH
(1960).
6
A fim de garantir a maior fidelidade possível ao que e como foi dito pelos entrevistados, a transcrição das
entrevistas se dará da forma mais semelhante possível ao que foi ouvido, gravado e lido pela entrevistadora.
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Figura 4: Garimpeiro artesanal durante suas atividades na Cachoeira Grande (à esqueda) .
Moradora que cultiva uma horta coletiva às margens do Rio do Sono (à direita)
Fonte: Acervo da autora, 2015

Figura 5: Mapa mental desenvolvido por moradora, 38 anos (à esquerda). Mapa mental
desenvolvido por morador, 53 anos (à direita)
Fonte: Desenhos elaborados pelos respectivos entrevistados. Registro do acervo da autora, 2015

O trabalho com os alunos da escola Teodora Alves do Santos7, localizada no
distrito, teve uma abordagem parecida com a descrita no roteiro, porém os
direcionamentos foram realizados com base no contexto na realidade das crianças e dos
jovens que lá estudam. No dia 8 de agosto de 2015 realizamos uma roda de conversa onde
foi perguntado aos alunos sobre o que eles se lembravam quando escutavam a palavra
Paredão, quais eram as coisas boas e ruins do local e o que eles gostariam que tivesse e
não tem8. Esta atividade foi importante para entender o sentimento de pertencimento
deles em relação ao lugar onde vivem, quais suas expectativas e o que valorizam.
Posteriormente, entregamos a eles um mapa da malha urbana de Paredão e pedimos para
que situassem e desenhassem suas casas, o trajeto feito por eles até a Escola e os pontos
que eles consideravam mais importantes de Paredão. No dia 12 de agosto de 2015
realizamos mapas mentais livres e individuais com os alunos do 7º ano. Após a finalização

Assim, é certo que erros de grafia, concordância e o uso de palavreado informal serão recorrentes e, por isso,
evitar-se-á o uso repetido de observações acerca desses eventuais erros e desvios da linguagem formal, a fim
de que a transcrição das entrevistas se dê de forma fluída e espontânea. Com o intuito de preservar a
identidade dos entrevistados utilizamos o termo “Morador” ou “Moradora”, seguido das referidas idades,
para referenciar citações e transcrições.
7
A atividade foi realizada com alunos do 5º ao 9º ano.
8
Tais informações foram anotadas em um quadro durante a rola de conversa, como mostra a Figura 7.

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

378

dos mapas foi feita uma roda onde conversamos sobre os lugares e os elementos que
mais apareciam nos desenhos e quais eram as percepções deles sobre o Paredão. Tanto o
mapa coletivo quanto os individuais nos forneceram elementos fundamentais para a
compreensão das relações de vizinhança, quais elementos eram utilizados como marcos
de referência espacial, os trajetos comumente realizados e os locais mais representativos
para eles.
Cabe lembrar que antes de iniciar qualquer entrevista, roda de conversa ou mapa,
era explicado aos moradores o contexto do trabalho e qual o nosso intuito em realizar tal
pesquisa.

Figura 6: Registros das atividades de roda de conversa e mapa mental coletivo
desenvolvidos com os alunos da Escola Teodora Alves dos Santos
Fonte: Acervo da autora, 2015

Figura 7: Mapas mentais individuais desenvolvidos por alunos do 7º ano da escola
Teodora Alves dos Santos
Fonte: Desenhos de autoria dos alunos. Registro do acervo da autora, 2015

ANÁLISE HISTÓRICA DOS EVENTOS
O estudo das interações entre os diversos elementos do espaço é um dado fundamental
da análise. Na medida em que a função é ação, a interação supõe interdependência
funcional entre elementos. Através do estudo das interações, recuperamos a totalidade
social, isto é, o espaço como todo e, igualmente, a sociedade como um todo. Pois cada
ação não constitui um dado independente, mas um resultado do próprio processo social.
(SANTOS, 1997, p.7)
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Perceber e considerar o movimento conjunto dos eventos, as mudanças de
significados e conteúdos das coisas preexistentes, o surgimento de novas e a escala das
relações globais e locais na análise do espaço-tempo têm como objetivo central o
entendimento deste em sua totalidade (SANTOS, 1997).
É importante ressaltar que, apesar de não serem isolados, os eventos são
individuais uma vez que se d~o nos lugares e cada lugar tem suas particularidades, “eles
s~o individuais e interdependentes e é nessas condições que participam de situações”
(SANTOS, 1999. p.130). Essa interdependência dos eventos se dá em vários níveis, indo do
local ao global.
O território é formado por frações funcionais diversas. Sua funcionalidade depende de
demandas a vários níveis, desde o local até o mundial. A articulação entre diversas frações
do território se opera exatamente através dos fluxos que são criados em função das
atividades, da população e da herança espacial. (SANTOS, 1997 p.72)

A leitura da paisagem juntamente com as narrativas dos moradores locais, além de
tornar possível a recomposição da evolução do espaço-tempo a nível local, também
permite a compreensão de coexistências e sucessões de eventos em escalas mais amplas.
A transcrição a seguir, que se refere à entrevista realizada com Morador (53 anos), além
de fornecer informações muito relevantes sobre as sucessões de eventos que definem o
cenário local atual, nos permite apreender qual percepção do morador quanto a este
processo:
[Entrevistadora: o senhor cria animais em casa?... planta?]
Morador: […] Hoje as coisa aqui est~o se complicando, a gente não planta mais igual plantava, mas
aqui nós já vivemos do sustento daqui do Paredão [...].
[Entrevistadora: e hoje compra na cidade?]
Morador: A maioria das coisas são tudo compradas na cidade, inclusive o leite e o ovos, entendeu?
Porque nunca imaginei que ia chegar a este ponto, de você trazer ovos da cidade, o leite…
[Entrevistadora: e porque o senhor acha que o pessoal foi parando de plantar, de cultivar e começou a
comprar?]
Morador: A história é bem longa, veja bem… O próprio governo, sistema político do Brasil, leva... Na
época, em 1970, foi quando surgiu o reflorestamento. Quê que o governo fez? Ele aumentou a
poupança de uma certa forma e incentivou que todo mundo que vendesse suas terra, porque ele
queria que as firmas entrasse no Brasil, fazer o que fez, incentivou os fazendero a vender as terra e
por dinheiro na poupança, que dinheiro na poupança era muito melhor que criar gado. [...] Quê que
aconteceu na época? Todo mundo foi vendendo as propriedades, quem produzia pouco, e foi por
dinheiro no banco, foi pras capitais, igual Belo Horizonte, e querer viver de juros de banco. [...] Com
isso as firmas tomaram conta praticamente do Brasil, a maioria daqui pra Buritizeiro quase tudo é
firma, em volta de Pirapora, daqui de Belo Horizonte, cê vai ver, tudo é empresa grande… isso foi
incentivo do governo. Então o governo fez isso porque ele precisava da verba, uma troca que ele
queria fazer com os empresários, a corda só quebra do lado mais fraco, então com isso enfraqueceu
a nossa região, que os pequenos fazendeiros foram tudo embora. Já teve fazendeiro aqui na nossa
região de ter duas mil hectares em terra, e os filhos tão pobre. Por quê? Porque eles venderam o que
eles sabiam fazer. [...].
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Para a análise do desenvolvimento, entendido aqui como um processo de
expansão das liberdades e das capacidades de viver da forma que se valoriza (SEN, 2010),
buscou-se o a compreensão dos elementos e aspectos valorizados pelos moradores de
Paredão de Minas. A primeira parte da pesquisa, referente à análise histórica dos eventos
e a formação do espaço-tempo, identificou uma série de elementos (como o Rio do Sono,
a Cachoeira Grande, a Praça São Sebastião e a própria história de formação lugar) que são
valorizados por eles. Identificou também relações cotidianas, valores locais e forneceu
elementos para a melhor apreensão do sentimento de pertencimento dos moradores com
o lugar onde vivem. O objetivo da segunda etapa deste trabalho foi tangenciar tais
elementos, valores e relações com as atuais diretrizes de desenvolvimento que foram
reservadas para o local e, com isto, analisar se elas de fato promovem o desenvolvimento
e a qualidade de vida.

DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE: O QUE ELES VALORIZAM?
Atualmente Pared~o de Minas passa por um grande “v|cuo” de atividades
econômicas e um intenso êxodo da população em direção às cidades próximas. Segundo
moradores, a população residente diminuiu em 50% nos últimos cinco anos (hoje conta
com cerca de 100 habitantes) e metade do número de casas (o que equivale à cerca de 50
residências) estão abandonadas ou alugadas para funcionários de empresas de
mineração, extração de gás mineral e demais empreiteiras9. Cerca de 70% da população
local é constituída por crianças, estudantes, desempregados, aposentados e donas de
casa10, ou seja, a maioria das pessoas não conta com uma ocupação geradora de renda.
Quando se considera que o “sossego” e a “tranquilidade” s~o os principais
motivos pelos quais as pessoas gostam de viver em Paredão11, ou seja, são motivos
fundados das relações cotidianas entre os moradores, que estruturam o bem-estar e
aparecem como elementos constituintes do ideal de qualidade de vida local, o êxodo
populacional associado à chegada de agentes com interesses e relações completamente
externas à dinâmica do lugar (como é o caso dos funcionários das empresas de
mineração, reflorestamento e demais empreendimentos), deixa de ser um fator

9

Dados da pesquisa, 2015.
Fonte: AZURIT. Estudo de Impacto Ambiental da PCH Paredão de Minas. Relatório. Belo Horizonte, 2009.
11
Dados da pesquisa gerados através das entrevistas com os moradores locais, 2015.
10

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

381

meramente demográfico ou econômico para se tornar, também, uma grande ameaça à
coesão social e à sustentabilidade do local.
Em 2009 foi anunciada a implantação da PCH Paredão de Minas, empreendimento
que ainda está em processo de licenciamento. Durante a pesquisa buscamos
compreender quais os potenciais impactos locais da PCH, principalmente os que
comumente não são contemplados nos Estudos de Impacto Ambiental (EIA). Foi
perguntado aos moradores se eles participaram de reuniões com a empresa responsável
pelo estudo de impacto, se eles sabiam do que se tratava o empreendimento e quais as
possíveis consequências para a região. Com base nas respostas obtidas constatamos que
a população estava à margem do processo, poucos haviam ido à única reunião que houve
com a população, em 2009, sendo que muitos dos que foram disseram não ter entendido
muito bem o que os responsáveis pelo estudo disseram. O trecho a seguir foi retirado da
entrevista com um jovem Morador de 25 anos que vive em Paredão:
[...] Eu sei que tá estudado, não, beleza [...] Eu sei que ês num vai deixar, se começar a parar peixe ali
a poliça vai lá e é um problema doido. Mas eu num tô entendendo é que, olha procê vê... a cachoeira
moço, tem quanto tempo que tem essa cachoeira aí? Todo mundo que anda aqui conhece a
cachoeira “olha a Cachoeira Grande”, todo mundo vai na Cachoeira Grande. Agora, Pared~o,
Paredão sem a Cachoeira Grande? N~o, n~o tem mais nada. “E aí, e a cachoeira? N~o, n~o tem mai
n~o, agora cês v~o l| na Cachoeira Comprida, num sei quantos quilômetro... vai l|...”. Ah!... eu n~o
gosto desse trem não, esse povo ta errado![...].

12

A fala do morador retrata uma falha comum dos processos de avaliações de
impactos de empreendimentos que comumente se dão por meio de processos e
interesses externos e verticalizados e adotam uma vis~o limitada sobre o que é “meio
ambiente” e seus impactos.
O represamento do rio do Sono e a elevação do nível da água promoverão, ainda, a
descaracterização da área de corredeira do rio do Sono denominada de Cachoeira
Grande.
Esse local é tradicionalmente utilizado pela população de Paredão de Minas para lazer,
sobretudo pelos jovens. Todavia, não há significativa exploração do turismo no local, que
inclusive é pouco conhecido por pessoas que não moram na região da ADAE, não sendo
fonte de renda para nenhum morador. (AZURIT, 2009, p.124).

O trecho acima, retirado do Relatório de Impacto Ambiental (AZURIT, 2009) feito
pra o licenciamento da PCH Paredão de Minas, sugere que, como o local não tem
“significativa exploraç~o do turismo” e como n~o é “fonte de renda para nenhum
morador”, o impacto gerado pelo represamento e a conseqüente descaracterização da

12

Depoimento Morador, 25 anos [ago. 2015]. Entrevistadora: Amanda Alves Maciel Rocha. 1 arquivo mp3 (54
min.), trecho referente: 00:16:36 a 00:22:37.
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paisagem não são questões muito relevantes, o que contrasta fortemente com o
posicionamento do jovem morador. De acordo com a fala do entrevistado (Morador, 25
anos), a Cachoeira Grande tem um forte significado para o local, é uma referência cultural,
se apresenta como um importante elemento caracterizador de Paredão e possui estreita
relação com seu sentimento de pertencimento ao lugar onde vive. Além da Cachoeira
Grande, a formação rochosa que deu origem ao nome do lugar é outro elemento que seria
fortemente descaracterizado com a implantação da PCH, elemento este que carrega
muito da identidade local.

Figura 8: Cachoeira Grande, localizada no Rio do Sono
Fonte: Acervo da autora, 2015

Figura 9: Formação rochosa à margem esquerda do Rio do Sono e desenho com pedras
formando o nome “Pared~o de Minas”, feito por moradores
Fonte: Acervo da autora, 2015.

Subestimar os usos e valores locais por não estarem inseridos em nenhuma
atividade geradora de renda, ou mais preocupante, julgá-los irrelevantes por não serem
reconhecidos por agentes externos ao local, são posturas que geram tomadas de decisão
verticalizadas baseadas em valores externos e hegemônicos. Essa é uma questão
essencial que deve ser abordada, pois, considerar a forma como os impactos de fato
acontecem e são assimilados nos espaços onde os eventos se inserem é fundamental para
qualquer planejamento que preze pelo desenvolvimento sustentável e por melhorias na
qualidade de vida das pessoas.
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Vargas (2005) faz uma importante consideração quando enfatiza a falta de
contextualização territorial no atual discurso globalizado dos fenômenos ambientais:
Cabe perguntar se esta omissão da territorialização do ambiente, de sua inserção em
escalas concretas dos acontecimentos sociais, não é um dispositivo espistemológico e
geopolítico que torna visíveis apenas alguns conteúdos dos fenômenos ambientais
enquanto torna outros invisíveis.” (VARGAS, 2005. Tradução nossa)13

A busca pela compreensão do que é meio ambiente e a consideração dos
contextos e das especificidades das relações sociais se mostra essencial às análises e
propostas totalizantes e integradas que prezam pelo desenvolvimento sustentável e pela
qualidade de vida das pessoas.

CONCLUSÃO
Este trabalho propôs, sob uma ótica transdiciplinar, realizar uma análise integrada
de uma realidade complexa, questionar os atuais modelos de desenvolvimento, as
tomadas de decisão e processos de valoração que se dão de forma impositiva e
verticalizada, as limitações das análises descontextualizadas, os conceitos limitados de
desenvolvimento, qualidade de vida e meio ambiente que comumente norteiam as
políticas públicas e privadas e, principalmente, afirmar a importância do empoderamento
das pessoas frente os rumos do desenvolvimento e demais processos, principalmente os
que afetam diretamente o cotidiano e o espaço onde vivem.
A proposta de uma metodologia de pesquisa próxima à realidade das pessoas que
vivem no local, de seus contextos e especificidades possibilitou a compreensão da
formação histórica e geográfica do lugar e dos processos de sucessão e concomitância
dos eventos. A análise do espaço-tempo, por sua vez, foi fundamental para que se
conhecesse o que as pessoas de fato valorizam e o modo que elas valorizam viver, suas
capacidades e também de que forma o desenvolvimento, entendido como processo de
expansão das liberdades reais, as contemplam ou não.
Paredão de Minas, objeto de estudo deste trabalho, é um exemplo dentre vários
que sofrem com os atuais modelos de desenvolvimento pautados nos interesses de
atores hegemônicos que detêm as “rédeas” da economia, da política e da cultura. Existe
urgência em se compreender, problematizar e buscar novos caminhos para um

13

Cabe preguntar si esta omisión de la territorialización del ambiente, de su inserción en escalas concretas del
acontecer social, no es un dispositivo epistemológico y geopolítico que torna visibles apenas algunos
contenidos de los fenómenos ambientales en cuanto hace invisibles.
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desenvolvimento, a nível local e global, que de fato promova a expansão das liberdades
das pessoas, se atente para as especificidades de cada realidade e considere a
legitimidade do papel de agente das pessoas nesse processo.
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APÊNDICE A - Roteiro Guia para entrevistas - Paredão de Minas
1. Quando escuta a palavra Paredão do que se lembra imediatamente?
2. Você poderia desenhar o mapa do Paredão? Marque os pontos que você considera
mais diferenciados/ importantes. Quais locais ficam perto do Paredão? Quais lugares
você mais gosta no Paredão? Pode marcá-los no mapa? Não gosta de algum lugar?
3. Você gosta de morar aqui? Por quê? Você tem parentes que nasceram aqui e saíram
para morar em outro lugar? Porque se mudaram?
4. Já aconteceu algo na história do Paredão que você considera importante? O quê?
5. Você planta e/ou cria animais em casa? Quais/o quê?
6. Você tem saudade de algo que existia aqui e não existe mais?
7. Você vai muito ao Rio do Sono? O que costuma fazer lá?
8. O que você acha que poderia ser feito no Paredão para melhorar a vida das pessoas?
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A ANTROPOLOGIA UTÓPICA DE JOHN ZERZAN: O
ANARCOPRIMITIVISMO COMO SAÍDA PARA A CRISE
AMBIENTAL
Rogério Bianchi de Araújo1

RESUMO
Neste artigo pretendo refletir sobre a proposta do anarcoprimitivismo do filósofo e
escritor americano John Zerzan. A teoria de Zerzan significa uma reformulação
antropológica nas formas como o humano vive além de remeter às antigas discussões
sobre a condição e natureza humana. Sua proposta básica é a destruição da sociedade
tecnológica e o retorno às sociedades primitivas, anárquicas e ligadas à natureza.
Interpreto o pensamento radical de Zerzan como a de um utopista. É por isso mesmo que
seu pensamento é provocativo e instigante porque nos incentiva a pensar outro mundo e
outra realidade. Não se trata de análises conjunturais ou reflexões políticas de nossa
época, mas sim de propostas efetivas que nos remetem ao não-lugar ou ao ainda-não,
próprio do pensamento utópico.
Palavras-chave: Anarcoprimitivismo, Utopia e Civilização.
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There is change in the air. The realities that surround us, the toll of industrialism, and the growing
pathology of our social and personal lives are forcing people to rethink claims of modernity, progress
and enlightenment.2 John Zerzan

INTRODUÇÃO
Neste artigo pretendo refletir sobre a proposta do anarcoprimitivismo do filósofo
e escritor americano John Zerzan. A teoria de Zerzan significa uma reformulação
antropológica nas formas como o humano vive, além de remeter às antigas discussões
sobre a condição e natureza humana.
Muitos

antropólogos

admitem

que

a

nossa

natureza

humana,

há

aproximadamente dois milhões de anos, antes de estarmos submetidos às estruturas
hierárquicas de poder e dominação, era marcada sobretudo pelo ócio, pela intimidade
com a natureza, pela sabedoria sensual, igualdade entre sexos e boa saúde corporal.
Zerzan diz que a antiga tese que primava pela “ignor}ncia” do primitivo foi renegada e
agora passamos a contemplar as nossas origens sob perspectivas muito mais positivas.
Embora seja considerado um dos pensadores mais radicais, suas teses são muito
pertinentes para uma época em que a sociedade parece ter alcançado um falso apogeu
com a abundância de objetos de consumo, informação e tecnologia.
Interpreto o pensamento radical de Zerzan como de um utopista. É por isso
mesmo que seu pensamento é provocativo e instigante porque nos incentiva a pensar
outro mundo e outra realidade. Não se trata de análise conjunturais ou reflexões políticas
de nossa época, mas sim de propostas efetivas que nos remetem ao não-lugar ou ao
ainda-não, próprio do pensamento utópico.
A crítica de Zerzan é tão profunda que vai para além da sociedade industrial ou da
agricultura. Para ele, a aceitação da cultura simbólica, da linguagem, da arte e do número
não são o apogeu do início da civilização, mas o início do declínio da humanidade, afinal a
cultura, não é emancipadora, mas castradora, que impede e nos distancia da aceitação
sensual da realidade e nos impossibilita de conhecermos a nós mesmos. A cultura
simbólica tem no seu bojo a necessidade de transformar e dominar, por isso abre o
caminho à domesticação da natureza.

2

“Há mudança no ar. As realidades que nos cercam, o número de vítimas do industrialismo e a crescente
patologia de nossas vidas sociais e pessoais estão forçando as pessoas a repensar reivindicações da
modernidade, do progresso e da iluminaç~o.”
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Ele se declara como um primitivista, um termo que pode ser considerado para
além de um movimento político, mas como um movimento espiritual com uma
abordagem altamente anti-industrial. Diante das crises que assolam o mundo, Zerzan
acredita que o movimento primitivista tende a crescer cada vez mais.
Considera isso uma necessidade diante das transformações negativas planetárias
e o crescimento do cinismo em nossas sociedades. O uso absurdo de poluentes; o
imperativo da tecnologia sem questionamento crítico; o aumento do número de casos de
pacientes com câncer; o aumento do uso de drogas de qualquer tipo, principalmente a
medicação da angústia; falsas espiritualidades que despejam vãs ilusões e não assumem a
loucura de nossa época, mas antes se resignam perante os fatos; o aumento do fosso
entre ricos e pobres pelo mundo; a mentira e a falsidade absurda das propagandas; o
aumento da taxa de homicídios e de suicídio entre jovens; esses e muitos outros
apontamentos feitos por Zerzan são creditados ao que ele chama de época pós-moderna,
centrada no consumo, na tecnologia e na influência do mass-media, a ponto da própria
violência tornar-se parte da diversão ou da sociedade do espetáculo.

AS BASES DA TEORIA DE ZERZAN
As referências de Zerzan pertencem ao modo de vida pré-histórico. Como
exemplo, podemos citar os !Kung, uma comunidade de coletores-caçadores que vivem no
deserto de Calaari, entre os países de Angola, Namíbia e Botsuana. Um grupo sem líderes
nem subordinados, em que todas as coisas são decididas em conjunto. Como se
movimentam frequentemente por planícies e campos em busca de alimentos, eles nãos
possuem assentamentos permanentes e também poucas posses materiais. A repartição
da carne da caça é realizada de maneira equitativa e, de acordo com as pesquisas de
Pinsky (2010), aquele que fez a melhor caça procura desvalorizar sua própria conquista
diante de todos os membros do grupo para que não se configurasse uma superioridade
em relação ou prestígio sobre os demais.
No que se refere ao pensamento antropológico suas maiores referências são os
antropólogos Marshall Sahlins e Richard B. Lee. Na sua concepção, a partir de meados dos
anos 1960 esses antropólogos começaram a enxergar o período da pré-história de uma
maneira diferente e passaram a considerar a existência social antes da domesticação de
animais e plantas. Assim, a vida antes do período Neolítico seria marcada por um amplo
tempo livre para as pessoas, também dotadas de autonomia e permeadas pela igualdade
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sexual com forte ethos de igualitarismo e comunidade com ausência de violência
premeditada. Os caçadores-coletores rejeitam agressão coletiva e recusam a competição.
Repartem os recursos, enaltecem a cooperação e são carinhosos com as crianças. Além
disso, as pessoas de 2 milhões de anos atrás não destruíam a natureza e não faziam
guerras. Por isso o primitivismo é tão inspirador para o pensamento de Zerzan. Serve
também como respaldo para o ambientalismo.
O antropólogo Marshall Sahlins vê nas sociedades de caçadores-coletores uma
ética de generosidade e humanidade. Segundo Sahlins (1974), os caçadores e coletores
trabalhavam menos do que nós e que, mais do que um trabalho contínuo, a aquisição de
alimentos era intermitente, deixando muito tempo para o ócio, o qual redunda numa
proporção de sonho durante o dia per capita e por ano maior que em qualquer outra
condição social.
Sem dúvida, para a formulação dessa hipótese é fundamental o trabalho de
descoberta dos arqueólogos que apontam para uma inteligência parecida com o dos
humanos de hoje, com a vantagem de viverem de forma pacífica, igualitária e saudável. É
assim que Zerzan vê nessas descobertas a real possibilidade de uma alternativa
primitivista emergir, a qual me possibilita alinhar John Zerzan como um dos utopistas de
nossa época.
Zerzan destaca a abundância primitiva e a proximidade do modo de vida desses
povos com a natureza. Sua intenção é chamar a atenção para o modo de vida desses
povos para contrapor com o modo de vida das sociedades capitalistas modernas.
Podemos fazer uma analogia com o termo “bom selvagem” criado por Rousseau. Afinal,
Zerzan também enaltece o modo de vida no estado de natureza, antes do implemento da
chamada “civilizaç~o” e o consequente dualismo que se formou a partir de ent~o entre o
“selvagem” e o “civilizado”. Zerzan toma como base para fundamentar o seu
pensamento o texto cl|ssico de Adorno e Horckeimer, “A Dialética do Esclarecimento”.3
O pensamento de Zerzan se assume como uma utopia para pensar uma outra
realidade que não se apoia na perspectiva antropológica e ideológica do domínio da

3

Como exemplo dessa influência, cito uma passagem do texto de Adorno e Horkheimer: “Para a civilizaç~o, a
vida no estado natural puro, a vida animal e vegetativa, constituía o perigo absoluto. Um após o outro, os
comportamentos mimético, mítico e metafísico foram considerados como eras superadas, de tal sorte que a
ideia de recair neles estava associada ao pavor de que o eu revertesse à mera natureza, da qual havia se
alienado com esforço indizível e que por isso mesmo infundia nele indizível terror. A lembrança viva dos
tempos pretéritos – do nomadismo e, com muito mais razão, dos estágios propriamente pré-patriarcais – fora
extirpada da consciência dos homens ao longo dos milênios com as penas mais terríveis. O espírito esclarecido
substituiu a roda e o fogo pelo estigma que imprimiu em toda irracionalidade, j| que esta leva { ruína”
(ADORNO e HORKHEIMER, 1985:43).

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

389

técnica ou da lógica psicológica do desejo ininterrupto proporcionado pelas sociedades de
consumo. Retornarmos aos nossos sentidos é um imperativo antropológico fundamental.
Uma existência cada vez mais tecnológica, nos torna mais inertes e menos
propensos a experimentar e interagir diretamente com as coisas. Como consequência,
Zerzan alega que o indivíduo é transformado num espectador e o mundo num verdadeiro
espetáculo cujo corpo tem a função de objeto ou modelo.

O ANARCOPRIMITIVISMO
A anarquia implica numa rejeição a qualquer tipo de poder estabelecido por um
governo com regras hierárquicas e também é contra a qualquer espécie de autoritarismo.
O anarcoprimitivismo de Zerzan parte de alguns pressupostos básicos. A
identificação de uma profunda crise em vários níveis, tais como: individual, social e
ambiental impulsionada pelo capitalismo tecnológico. Faz a crítica a uma oposição fraca e
faz a defesa da anarquia como a única oposição radical à ordem dominante. Além disso,
destaca o crescimento da militância anarquista e primitivista, cuja defesa consiste na
abolição da divisão e domesticação do trabalho. Projeta uma comunidade não-hierárquica
de face a face em que todo obstáculo seja removido com uma descentralização completa.
O incentivo crescente à livre associação, autonomia, transparência, espontaneidade,
comunhão com a Natureza, diversão, criatividade vistos como requisitos fundamentais
para uma existência saudável e livre. Por fim, ao invés dos protestos, reformas,
programas, etc., o anarcoprimitivismo propõe o rompimento gradativo e qualitativo com
a máquina do sistema.
Zerzan, na sua utopia primitivista, ressalta que a imagem de que a vida antes da
civilização era brutal, miserável e selvagem é uma imagem estereotipada e ideológica que
aos poucos vai se desfazendo. Segundo Zerzan, antes da agricultura a humanidade teria
existido em estado de graça, tranquilidade e efetiva comunhão com a natureza, muito
difícil para o indivíduo contemporâneo imaginar, quanto mais compreender. Junto com a
agricultura vieram o nascimento da divisão do trabalho, a hierarquia social e a destruição
ambiental.
O fato é que nossos ancestrais viveram cerca de dois milhões de anos em
harmonia com o meio ambiente e não como um poder externo exercido sobre ele. Nas
sociedades de caçadores-coletores, por exemplo, não existia qualquer hierarquia entre a
espécie humana e as outras espécies animais. Entretanto, na nossa civilização, essa

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

390

hierarquia foi tão profunda que hoje vivemos a era do Antropoceno.4 É como se Zerzan
nos projetasse à experimentação de uma vida passada.
A hipótese de Zerzan é que a alienação progrediu lentamente até culminar na
divisão sobre o trabalho e na simbolização. Zerzan cita o exemplo dos Mbuti 5 que nunca
cultivaram vegetais ou domesticaram animais. Os Mbuti estão acostumados a esperar que
as situações melhorem. Se a dificuldade de obter caça persiste, ou a doença não dá
nenhum sinal de declínio, então o problema é da floresta. Eles acreditam que tudo o que
têm de fazer é despertar a floresta, que é por natureza benevolente, para que seus
problemas sejam resolvidos (ASHELEY-FARRAND, 2010). A Floresta é a Vida. A morte
acontece porque a Floresta adormeceu e por isso é necessário despertá-la a fim de que
continue a ser pródiga em alimentos, saúde, felicidade, compreensão e harmonia social
para todos os mbuti, qualquer que seja o bando a qual pertençam (RODRIGUES, 2006).
Segundo Godelier (1973), para os Mbuti a floresta é uma realidade amigável, sentem-se
seguros nela. Os Mbuti, nômades, caçadores, vêm a floresta como sua casa. Ela é o
conjunto de todos os seres animados e inanimados.
Ao contrário do que se pensa, esse movimento não pretende desenvolver uma
nova ideologia e perpetuar uma visão de mundo única. Além disso, nem todos anarquistas
verdes são contra a civilizaç~o. No entanto, construir uma civilizaç~o “mais verde” ou
“mais justa” s~o apenas paliativos ou discurso de retórica. A mudança tem que ser radical,
para outra direção. Rumo a um mundo descentralizado.
Para os anarquistas verdes, a civilização é vista como detentora dos aparatos
lógicos, institucionais e físicos da domesticação, controle e dominação. Essa estrutura é
que dá a base para a opressão sobre os indivíduos e é isso que precisa ser desmontado.
Enquanto os marxistas focam seus esforços na crítica ao Estado burguês e capitalista, os
anarquistas verdes, como Zerzan, direcionam suas críticas para o modelo civilizacional. A
civilização iniciou a guerra, a subjugação da mulher, o crescimento populacional, o
trabalho forçado, os conceitos de propriedade, hierarquias, e praticamente todas as
doenças conhecidas, por isso é muito difícil acreditar que ela possa ser reformada.
4

Antropoceno é um termo formulado por Paul Crutzen, Prêmio Nobel de Química de 1995. O prefixo grego
“antropo” significa humano; e o sufixo “ceno” denota as eras geológicas. Impressionado com a intensidade
da moderna escala de destruição do meio ambiente, concebeu a possibilidade desta era geológica, na qual o
extermínio do ecossistema, desencadeado pela ação irracional do Homem, se torna cada vez mais frequente.
Esse conceito sugere que a sociedade é a nova força geológica a transformar o planeta, levando-o a se tornar
irreconhecível, especialmente devido à queima de quantidades espantosas de carvão, petróleo e gás natural.
5
A etnia Mbuti tem a característica de possuir menor estatura do mundo. Vivem principalmente dentro da
selva em pequenos grupos dedicados a caça e a coleta de outros alimentos. Vivem paz consigo mesmo e em
harmonia com o seu entorno. São tribos pacificas. A selva representa sua principal fonte de somente alimento
material e espiritual.
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Zerzan cita vários atos de protesto e projetos alternativos de oposição tais como:
motins anti-governo; ações diretas de apoio à libertação animal ou para proteger a terra;
esforços concentrados para resistir à construção de barragens, autoestradas, instalações
industriais; revoltas em prisões; focos espontâneos de vandalismo por pessoas fartas ou
entediadas; greves sem autorização sindical; a energia de inúmeros infoshops, zines,
acampamentos primitivos, escolas e encontros; grupos radicais de leitura, o “Food Not
Bombs”, etc.
Por isso, entende que o caminho hoje é a anarquia no sentido da paixão e da
criatividade, muito mais do que as ideologias de esquerda comunistas ou socialistas.
Zerzan não se refere ao anarquismo tradicional ou clássico, mas sim à anarquia como uma
ideologia aberta. O anarquismo, segundo Zerzan, ainda não conseguiu se desvencilhar do
capital e da tecnologia, além de aceitar a divisão do trabalho e a domesticação. O
anarquismo serve como um ponto importante de referência histórica mas ele se tornou
fixo, sistemático e ideológico.
A anarquia tem muito a ver com aqueles que se consideram anarquistas e
defendem algo que está sempre fluindo e que não está solidificado. A percepção
anarquista vai de encontro a visões multifacetadas de libertação pessoal e coletiva e que
está sempre em aberto para novas experimentações. Não significa criar regras para viver
e seguir. É uma utopia que está sempre em aberto e que questiona todo tipo de
dominação que impeça essa liberdade do bem viver conectada com os desejos.
Ao contrário do anarquismo tradicional que defende a existência das fábricas
autogestionadas pelos trabalhadores, o movimento proposto por Zerzan quer um mundo
sem fábricas. Sua perspectiva primitivista vai de encontro ao pensamento e sabedoria
indígena e na existência das comunidades face a face que combata a globalização, a
sociedade de massa e o mundo tecnificado. Se pensarmos por exemplo a ciência sob o
ponto de vista indígena e não sob o ponto de vista cartesiano que objetiviza a realidade
veríamos a ciência de uma outra maneira, que aprende a realidade direta e cotidiana com
a natureza. É por isso que para Zerzan, assim como a tecnologia, a ciência também não
tem qualquer neutralidade.
Zerzan critica os adeptos das ideologias de esquerda que ainda não conseguiram
abandonar o que ele entende como alternativa agonizante e desacreditada. Como
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exemplo ressalto sua crítica às obras recentes de Michael Hardt e Antonio Negri6, os quais
considera sem entendimento da crise que nos envolve atualmente. A procura de
“alternativas na modernidade” por parte desses pensadores de esquerda s~o um grande
equívoco para Zerzan, pois não conseguem tirar o foco do producionismo marxista que
ignora a destruição das culturas indígenas e do mundo natural, além do constante
processo de desumanização. O marxismo é o eterno refúgio para aqueles que criticam a
realidade, mas para Zerzan o marxismo deixou de ser uma visão inspiradora desde o fim
da I Guerra Mundial.
Como estratégia política, Zerzan diz que os danos conscientes à propriedade ou
mesmo a destruição da propriedade é necessário. Isso quebraria com a lógica da política
“usual”. Para ele, nada adianta segurar faixas de protesto como de costume. As pessoas
não prestam atenção nesses movimentos, exceto quando lutam, porque aí deixa de ser
um jogo simbólico e passa a ser real. Para Zerzan, infelizmente as manifestações pacíficas
de protestos não têm resultados. Nesse sentido, as propriedades corporativas é que
devem ser os principais alvos, tais como: bancos, lojas de grife, redes de fast food, etc.
Não entende dano à propriedade como violência, já que uma janela ou prédio não
podem ser violentados. Isto não pode ser considerado violência a menos que esteja
advogando ataques individuais, o que não é o caso na metodologia dos movimentos
reivindicatórios propostos por Zerzan.
A esquerda, segundo Zerzan, tem uma visão limitada porque não consegue
questionar a fundo a produção em massa e a tecnofilia. O foco principal se se quer de fato
uma mudança é a procura por novas alternativas para se viver cujas expressões
“autonomia” e “re-conex~o com a terra” devem estar na linha de frente de qualquer
reflexão.

ANTI-CIVILIZAÇÃO
Zerzan rejeita todas as características da civilização humana: linguagem,
matemática, divisão do trabalho, especialização e tecnologia. Chama a atenção para o
crescimento das correntes de pensamento associadas à anti-civilização para fazer frente
às crises psíquicas contempor}neas, como j| havia sido prognosticado por Freud em “O

6

Michael Hardt e Antonio Negri escreveram livros importantes no início do século XX tais como Império e
Multidão. Em Império os autores discutem a nova ordem política da globalização e Multidão é uma tentativa
de nomear e compreender as condições que envolvem a dinâmica social do século XXI.
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Mal-Estar da Civilizaç~o”. Nesse sentido, a vida simbólica contempor}nea acaba por se
transformar como elemento vital de crítica dessas correntes.
Vivemos uma efervescência do mundo imagético e simbólico, mas são imagens
com alto poder de persuasão e que comandam a vida das pessoas. O mundo da imagem
hoje faz o trabalho ideológico daquilo que Adorno e Horkheimer chamam de razão
instrumental.
Quando ele fala de civilização remete à ideia de que temos hoje um único modelo
civilizacional, uma máquina global de domesticação que desencanta e instrumentaliza o
mundo natural não-cultural. Entramos num estado de emergência mundial.
O conjunto de símbolos representa a ordem social e o lugar do indivíduo nele. O
objetivo de Zerzan é mostrar como o símbolo sempre foi uma referência em todas as
culturas e sua importância para o tornar-se humano, mas como ele se torna um imperativo
ideológico em tempos de exacerbação das imagens. Como eles são construídos e
manipulam a psique e o comportamento humano ao trazer a domesticação e alienação da
existência afastada dos sentidos mais humanos. Freud e depois Marcuse já haviam
apontado como a civilização estabelece mecanismos de controle dos prazeres dos
sentidos.
Na sua concepção, somente a rejeição da cultura simbólica pode representar um
desafio suficientemente profundo ao que é a parte central daquela cultura. A cultura
simbólica exige que rejeitemos a nossa “natureza animal” em prol de uma “natureza
humana” simbolicamente definida. Ela aprisiona a nossa percepç~o através de símbolos
formais e informais. Nossa relação com o mundo é dada através das lentes da
representação simbólica. O que os anarcoprimtivistas alegam é que o modo simbólico de
expressão é limitado, e sua dependência leva à objetivação, alienação e a uma cegueira da
percepção.
Também a cultura, mais ou menos desenvolvida, é a mesma prisão de consciência,
o simbólico como agente repressivo. Decreta dentro de nós a morte da natureza. O vazio
da cultura faz Zerzan pensar no entusiasmo pelo primitivo e também pelo processo de
desaprendizagem para alcançar a utopia desejada de uma vida livre de qualquer
domesticação inclusive aquela proporcionada pelo mito da cultura.
A divisão do trabalho é, para Zerzan, outro elemento subjacente ao modelo de
vida humana desagregador e alienante. Trata-se de um dos principais fatores para o
surgimento da civilização tal qual a conhecemos. Essa divisão apenas se sofisticou cada
vez mais a ponto de estrangular as nossas potencialidades mais criativas e naturais.
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O tripé crítico de Zerzan é o trabalho degradante, o consumismo desenfreado e as
futilidades incentivadas pelas dependências tecnológicas. Ao mesmo tempo em que
assistimos a ruína da Natureza assistimos a ruína da nossa própria natureza.
A lógica do trabalho e consumo se impõe a todas as partes do planeta. Como
contraponto, Zerzan adverte que tem que haver mais trabalhos anti-tecnológicos, e
mesmo anti-civilização disponíveis ao público. O desejo de consumo é, na sua visão,
aterrorizador. A liberdade de escolher entre as marcas disponíveis no mercado é
entendida como a essência do ser humano livre e autônomo hoje. Constante trabalho e
constante consumo é típico de um modo de vida esquizofrênico que destrói tudo. Desta
forma, esse sistema com base no incentivo no consumo nada mais é do que uma forma
sofisticada de coerção social. Cria-se um mundo de coisas pelas quais ditam a significância
da nossa existência ao longo dos anos. É essa lógica que deve ser detida e destruída
segundo Zerzan.
O tempo é cada vez mais uma outra manifestação chave da alienação e da
humilhação que caracterizam a existência moderna de nossa civilização. Um mundo cada
vez mais reificado faz com que nos adaptemos a uma espécie de sentido e aceitação do
tempo que nos é imposto e que cria um novo modelo de dominação. Para Zerzan, o
tempo é uma construção simbólica anterior a todas as demais. Numa época em que não
existia o tempo cronometrado, a vida tinha um ritmo ao invés de uma progressão. A
natureza se encarregava de fornecer os sinais necessários para o humano. No entanto,
com as transformações da relação do homem com a natureza, há uma simbolização
progressiva que faz com que o tempo se internalize em muitas culturas humanas até ao
ponto em que ele seja um verdadeiro carrasco. Novos conteúdos simbólicos poderosos
elegem o que seja “perda” ou “ganho” de tempo caracterizando comportamentos e
atitudes dentro de um campo simbólico valorativo. O tempo ganha uma objetivação
crescente em nossa civilização aprofundada sobretudo com a especialização e a
tecnologia, tornando-se assim um grande castrador e incentivador da alienação.
A Revolução Científica proporcionou que o tempo pudesse ser matematicamente
divisível e necessário para a conquista da natureza e justificativa para a introdução da
tecnologia moderna em todos os segmentos da existência humana. O tempo numérico
ganha um poder extraordinário e relega a experiência humana não quantificável para um
plano completamente secundário. Abre-se assim o campo para o advento fecundo de um
sistema econômico capitalista que possa deter o tempo como uma das diretrizes básicas
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para o bom funcionamento de dominação imposto pelo sistema. Junto com esse domínio
veio todo um conjunto de referências simbólicas que expressam a consciência do tempo.
Zerzan aponta como contraste a vida do não civilizado cujo presente sob a qual a
vida é vivida não se reduz a um simples momento do presente matemático. Para os nãodomesticados só o presente pode ser total. Os povos primitivos não têm necessidade de
recordação e pouco desejo de dominar o futuro, já que o desconhecem.
A invenção do relógio mecânico trouxe consigo grandes oportunidades para a
opressão que viria a seguir. Por outro lado, deu suporte para a consciência crítica e
revolucionária sobretudo por meio da consciência do tempo histórico. O tempo ganhou
um forte componente de análise social ao permitir sua medição a partir de um campo
simbólico em que podíamos comparar o tempo dos reis, monarcas, etc., com o tempo dos
servos e outros subalternos. O mesmo acontece até hoje quando quantificamos o tempo
das diversas camadas e classes sociais a partir de seu uso simbólico. Valorizamos o tempo
de acordo com uma época em que ainda vale o imperativo de que “tempo é dinheiro”.
Diante desse domínio, Zerzan cita o exemplo do caso de Rousseau no qual no ano de 1749
teria jogado fora seu relógio. Zerzan interpreta seu gesto como uma rejeição simbólica da
ciência e civilização modernas. Mas o fato é que os relógios acabaram por tornar-se um
dos principais produtos da era industrial e moderna.
Stress, solidão, depressão, tédio e a loucura do cotidiano são marcas de nosso
tempo. Zerzan é cético quanto à nossa época. Identifica que os níveis de tristeza
aumentam cada vez mais. A alegria proporcionada pela sociedade tecnológica, não passa
de um maior campo de alienação geradora de mais ansiedade. Para justificar esse
pensamento um tanto quanto pessimista, chama a atenção para o alerta feito pelos
epidemiologistas de saúde mental para os quais não mais de vinte por cento de nós estão
livres de sintomas psicopatológicos. Assim, estaríamos marcados pelo crônico
empobrecimento psíquico de uma sociedade qualitativamente insalubre. Tranquilizantes e
antidepressivos são os medicamentos mais amplamente prescritos no mundo, trazem
recordes de vendas. O alívio temporário é uma estratégia ainda melhor para o estímulo
viciante.
A utopia de Zerzan traz a pergunta se seria possível acabarmos com o tempo, tal
qual o construímos, principalmente diante de uma existência vazia, coisificada e
tecnificada como a nossa. Como fazer para que nossas vidas possam voltar a ser vividas
completa e intensamente sem a ditadura do tempo? Em primeiro lugar necessitamos nos
conscientizar que o tempo é socialmente construído. Uma dimensão fabricada que se
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legitima sob os auspícios da cultura. O próprio ritual, segundo Zerzan, nada mais é do que
uma tentativa, por intermédio do simbolismo, de se resgatar uma existência sem tempo.
Nos rituais o tempo fica em suspenso, mas nas sociedades contemporâneas ele é efêmero
e incapaz de trazer à tona a transcendência necessária, embora seja eficaz em termos de
satisfação psíquica momentânea.
O calendário foi o primeiro artefato simbólico que regulou a conduta social
medindo o passo do tempo. A partir dele a objetivação de dominação cresceu de tal forma
que hoje temos a falsa sensação de domínio de tempo sem percebermos que na verdade
sofremos um processo claustrofóbico de estrangulamento pessoal e individual sob a sua
tirania e intransigência. É assim que vagamente acusamos que o “tempo é cruel”. Na
verdade, cruel é a própria humanidade que criou tal abstração.
Outro aspecto crítico na concepção de Zerzan é que a civilização além da
dominação sobre a natureza, também é caracterizada como patriarcal e exerce um forte
domínio sobre a mulher. Aponta que se a civilização tivesse sido conduzida pelas mulheres
talvez o rumo tomado fosse completamente diferente, desacelerado, com mais
tranquilidade, sem a avalanche do progresso e desenvolvimento material e estaríamos
mais conectados com a natureza. O que vemos ao longo da história mais recente é que
tanto a mulher como a natureza foram amplamente desvalorizados pelo paradigma
dominante. Muitos estudos de antropólogos e arqueólogos mostram o caráter igualitário
da relação entre homens e mulheres nas sociedades pré-civilizadas.
O papel social da mulher começou a mudar na transição do médio para o
paleolítico superior. O sistema de gêneros e a divisão sexual do trabalho a partir de então
só fez aumentar o fosso de desigualdade entre os sexos criando novas relações simbólicas
que legitimam as diferenças e desigualdades sociais. A dualidades entre os sexos foi
crescente e reforça a sociedade dividida. Com o advento da agricultura, mulheres, assim
como as plantas e os animais foram domesticados. Segundo Zerzan,
A cultura que se estabeleceu pela instauração da nova ordem exigia a submissão
autoritária dos instintos, da liberdade e a sexualidade. Toda desordem tem que ser
banida, o que é mais elementar e espontâneo precisa estar controlado firmemente na
palma da mão. A criatividade das mulheres e o seu ser como pessoas sexuais são
pressionadas para dar lugar ao papel, expressado em todas as religiões camponesas, da
Grande mãe, isto é, a reprodutora fértil de homens e de alimentos. (ZERZAN, 1999:29)

O que vemos é um crescimento simultâneo da cultura simbólica e da vida dividida
em gênero. A agricultura e a domesticação de animais só fizeram por acirrar ainda mais
esse processo. Para Zerzan, nada na natureza pode explicar a divisão sexual do trabalho.
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Até mesmo instituições como o casamento foram impostos sobre a mulher por meio da
coerção. A passagem do selvagem para o cultural é representada pelo domicílio. A
domesticação da mulher acaba por sinalizar a domesticação da vida no futuro e o
fortalecimento da dicotomia trabalho e não-trabalho com o desprestígio nesse campo
simbólico para o “n~o-trabalho” doméstico da mulher em relaç~o ao homem. A mulher,
assim como a natureza, é associada à passividade, como produtos a serviço da civilização.
A mulher e a terra é sujeito a todo tipo de dominação.
Zerzan acrescenta a perda do silêncio na civilização contemporânea. Civilização é
sinônimo de barulho e o silêncio causa desconforto. Consequentemente, a ausência de
silêncio provoca um arrefecimento do pensamento crítico e da capacidade de sentir as
experiências. Zerzan não se refere ao silêncio provocado pelo medo, mas ao silêncio
contemplativo que eleva o ser. A natureza é preenchida com silêncios. Por isso o silêncio
pode ser entendido como uma espécie de conexão com a natureza. Hoje vivemos uma
ditadura do barulho e do som semelhante à ditadura da felicidade. Quando alguém está
em silêncio causa um incômodo desconfortante. Logo precisamos ouvir as outras pessoas
para que possamos nos sentir seguros. A autonomia e a imaginação são alimentadas pelo
silêncio, mas o imperativo da cultura de massa impede que isso se realize. Além disso, o
silêncio induz a estarmos com nós mesmos longe das avalanches barulhenta da sociedade
da informação. Não se trata de um silêncio alienante, mas de um silêncio meditativo que
proporciona o necessário equilíbrio mental por meio da desaceleração do tempo. Zerzan
destaca que as mais profundas paixões humanas são nutridas de modo silencioso e
intenso.
Segundo Zerzan, o principal legado da civilização é a guerra. O progresso da
civilização é também a história do desenvolvimento das guerras. A visão pessimista
hobbesiana “da guerra de todos contra todos” como parte intrínseca de nossa natureza
humana não se sustenta quando as evidências arqueológicas demonstram a existência de
muitos povos caçadores-coletores não-belicosos. Batalhas, conflitos e confrontos são
quase que inexistentes nos relatos sobre as sociedades de caçadores-coletores.
A partir da agricultura, há uma crescente luta por novas terras a serem exploradas
o que leva ao seu reconhecimento como a principal causa da guerra no desenvolvimento
da civilização. A partir de então se constrói a maior guerra quase que intermitente, ou
seja, a guerra do humano com a natureza. O controle sobre a natureza e sobre a terra
passa a ser o caráter simbólico mais representativo. Intensificar a agricultura significa
intensificar a guerra. Zerzan cita como exemplo clássico desse processo os jívaros da

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

398

Amazônia 7 que durante milênios fizeram parte harmoniosa da comunidade biótica,
adotaram a domesticação e elaboraram uma revanche de sangue e de guerra até o ponto
de que estas atividades dão o tom de toda a sociedade.
As civilizações antigas foram todas criadas em função da guerra. Desde então, a
lógica da guerra não sofreu grandes alterações. Toda uma simbologia a partir de então foi
criada a partir dessa lógica que serve apenas para desencadear novas animosidades entre
os povos e preservar ressentimentos intermináveis.

UTOPIA E FUTURO PRIMITIVO
John Zerzan criou o termo “Futuro Primitivo” com o intuito de sintetizar técnicas e
ideias primitivas juntamente com conceitos e motivações anarquistas. Seu objetivo é
mostrar como situações descentralizadas saudáveis, sustentáveis e igualitárias podem ser
aplicadas sem cunho ideológico e no sentido de levar ao processo de des-civilização.
Zerzan anseia por uma reconstrução da sociedade baseada nos modelos de vida
primitivos das sociedades de caçadores-coletores na busca por um modo de vida nãoalienado. Na visão de Zerzan a vida de caçador-coletor foi a mais bem sucedida adaptação
do ser humano à natureza em que havia o maior império da igualdade. Isso, de fato, pode
ser inspirador apesar da vida de nossos antepassados nunca ter sido suficientemente
divulgado e informada para nós, o que traz um imenso desconhecido e um imaginário
bastante estereotipado. O retorno a um estado primitivo literal é o desejado.
Para que tal utopia se realize, propõe nada mais nada menos do que a destruição
da tecnologia. Esta para Zerzan está a serviço de uma elite e de uma estrutura de poder
que aliena, produz domesticação de pensamento, além de uma forte imposição ideológica
e simbólica. A utopia primitivista tem por maior ambição a reconciliação das tensões
entre humanos e o mundo natural.
A utopia de Zerzan aposta num projeto de desmantelamento de todas as coisas
relacionadas à sociedade de consumo e de todas as coisas que se apoiam na destruição da
natureza e que nos separam desta. As promessas de conforto e bem-estar material são
vazias de conteúdo.

7

Os jivaros são um povo indígena (ou nativo americano) do alto rio Amazonas. Vivem na Montaña (a vertente
oriental da cadeia de montanhas dos Andes), parte da Amazônia que fica no Equador e no Peru, ao norte do
rio Marañón. Sua língua se chama aguaruna. Nenhum censo recente e acurado foi feito sobre esse povo, mas
calcula-se que restavam entre 15 mil e 50 mil indivíduos no início do século XXI.
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Nesse novo mundo utópico de Zerzan, as pessoas poderiam ter de volta a sua
própria cultura. Nós teríamos um novo conjunto de valores. Uma mudança de
paradigmas. Uma grande transformação do mundo global onde as pessoas se rebelassem
contra as imposições do mercado, os modismos do consumo, a alimentação
industrializada e clamassem definitivamente por uma vida simples e satisfatória. O futuro
primitivo proposto por Zerzan abraça o espírito e a sua realidade baseada na Terra num
verdadeiro processo de cura a partir do abandono completo da vida industrial.
O anarcoprimitivismo é para Zerzan a antiglobalização. Como ele pode ser uma
ferramenta de resistência aos efeitos nefastos da globalização?
“Definir” um mundo desalienado seria impossível, inclusive indesej|vel, mas podemos e
devemos tentar desmascarar o não-mundo de hoje em dia e como chegamos a ele.
Temos tomado um caminho monstruosamente errado com a cultura simbólica e a divisão
do trabalho, de um lugar de entendimento, encanto, compreensão e totalidade para a
ausência que nos encontramos, no coração da doutrina do progresso. Vazia e cada vez
mais vazia, as lógicas da domesticação, com suas exigências de total dominação, nos
mostram a ruína de uma civilização que arruína todo o resto. Presumir a inferioridade da
natureza favorece a dominação de sistemas culturais que logo tornarão a Terra um lugar
inabitável. (ZERZAN, 1999:33-34).

A lista dos mecanismos de domesticação do processo de civilização é interminável,
inclui quase todas as interações sociais civilizadas. A paisagem domesticada colocou fim a
livre divis~o dos recursos que antes existiam e eram partilhados onde “tudo era de
todos”. A propriedade e o poder que emergiriam a partir daí criam uma ordem totalitária
e escraviza as espécies domesticando tudo a seu redor.
São claras as evidências de que a passagem de uma vida nômade-coletora para
uma vida domesticada não se deu de forma autônoma, mas muitas vezes com o uso da
força e das armas. Trata-se de uma força colonizadora da vida, causa do crescimento
gradativo de várias patologias tanto sociais, quanto biológicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em linhas gerais, a postura primitivista de Zerzan enquanto crítica da sociedade
contemporânea indica a falta de exploração do mundo dos sentimentos humanos e a
cegueira humana diante da absurda rapidez do progresso, o qual promove um real
afastamento de nós mesmos.
Segundo Derrick Jensen (2006) essa cultura está destruindo o planeta. Jensen
ridiculariza a ideia de que haverá uma mudança voluntária que resolva o problema. Essa

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

400

cultura subjugou toda e qualquer outra cultura encontrada e é por isso que para Jensen a
tecnologia mais maligna é a própria cultura. É totalmente cético na possibilidade que haja
um despertar em massa e de forma voluntária perante a crise civilizacional.
Zerzan se alinha a essa interpretação da cultura destrutiva, mas é muito mais
esperançoso, por isso um utopista. Pensa que quando as pessoas enxergarem o que está
acontecendo de fato não é tão improvável que percebam os resultados negativos desse
processo em todas as esferas. Seria mais irracional pensar que as pessoas não estarão
aptas a confrontarem isso e chegarem à conclusão que não vale mais a pena seguir o
caminho suicida da civilização e tecnologia. Para Zerzan não há espaço para pensar que
nunca haverá uma mudança de consciência nas pessoas.
Em primeiro lugar, o filósofo anarcoprimtivista demonstra que as pessoas
precisam saber que as tecnologias verdes não são sustentáveis. É preciso começar a
questionar toda a produção em massa, toda a massificação e toda a fundação da cultura
tecnológica. Do mesmo modo as pessoas precisam sair da posição passiva e começar a se
ver como parte de uma solução ativa.
Para Zerzan, nós temos que nos preparar para viver de uma forma diferente.
Temos que começar a pensar sobre questões fundamentais e urgentes. O que nós vamos
comer? Como vamos viver? E todo o resto. Sair da instantaneidade, da qual nos fala o
sociólogo Zygmunt Bauman (2001), para poder voltar a pensar as grandes questões.
Para os críticos dos críticos da civilização é impossível voltarmos no tempo e
vivermos próximos ao estado de natureza, principalmente nessa perspectiva primitivista
do filósofo John Zerzan. No entanto, o que nos interessava nesse artigo não era debater a
viabilidade ou não de tal empreitada, mas ressaltar a importância do pensamento utópico
e da utopia como proposta transgressora de uma dada realidade social e civilizacional.
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COMUNIDADES TRADICIONAIS E DESENVOLVIMENTO: OS
DESAFIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS DIREITOS
PROMULGADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
Tiago Geisler Moreira Costa1

RESUMO
O artigo pretende abordar os aspectos territoriais e os atuais desafios das comunidades
tradicionais a terem acesso ao território que historicamente ocupam, bem como os
impactos decorrentes do “desenvolvimento” de grandes empreendimentos extrativista
nas intermediações do espaço físico destas comunidades.
Palavras-chave: Desenvolvimento, identidade, quilombolas e populações tradicionais.
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INTRODUÇÃO
O Estado brasileiro com a promulgação da Constituição Federal de 1988 garantiu
aos remanescentes de antigos quilombos, aos índios e outras populações tradicionais o
direito ao território como meio e garantia a efetivaç~o da identidade do “ser”, através do
espaço físico, onde historicamente foram estabelecidos laços de compadrio e afinidades
próprios de cada localidade.

DESENVOLVIMENTO
O tratamento dado ao território pela Constituição Federal de 1988 tem como
objetivo manter viva e proteger a forma que as chamadas populações tradicionais quais
sejam: os remanescentes de quilombos, os índios, quebradoras de coco, ribeirinhos todos
que historicamente se organizaram para sobreviver em um espaço geográfico próprio.
Os preceitos evolucionistas de assimilaç~o dos “povos indígenas e tribais” na sociedade
dominante foram deslocados pelo estabelecimento de uma nova relação jurídica entre o
Estado e estes povos, com base no reconhecimento da diversidade cultural e étnica.
(ALMEIDA, 2004.)

Muito embora a Constituição Federal de 1988 tenha garantido direitos territoriais
aos remanescentes de quilombos, aos índios e outras populações tradicionais, sua
efetivação ainda é um desafio para o Estado brasileiro, devido ao próprio
desconhecimento de sua historia.
As dificuldades de efetivação destes dispositivos legais indicam, entretanto, que há
tensões relativas ao seu reconhecimento jurídico-formal, sobretudo porque rompem com
a invisibilidade social, que historicamente caracterizou estas formas de apropriação dos
recursos baseadas principalmente no uso comum e em fatores culturais intrínsecos, e
impelem a transformações na estrutura agrária. (ALMEIDA, 2004.)

O conceito de povos e terras tradicionais no Brasil está inscrito no ordenamento
jurídico pátrio através do Decreto Presidencial 6.040/2007, onde diz que:
Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam
e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social,
religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados
e transmitidos pela tradição. (Grifo)

Dessa definição legal sobre o que é povos e comunidades tradicionais podemos
perceber que trata-se de grupos étnicos diferenciados, que assim se reconhecem em
relação a outros grupos, e que utilizam seu território e recursos naturais como meios
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necessários a sua reprodução social, econômica e cultural em uma dinâmica
historicamente construída.
Alfredo Wagner Berno de Almeida, ao referir-se a povos e comunidades
tradicionais afirma que:
Os povos e comunidades tradicionais, embora apoiados também nas unidades de
trabalho familiar e em diferentes modalidades de uso comum dos recursos naturais,
apresenta uma consciência de si como grupo distinto, com identidade coletiva própria, e
formas de organização intrínsecas que não reproduzem à ocupação econômica ou à
relação com os meios de produção. (ALMEIDA, 2010; pag. 105)

Devido ao desconhecimento da população brasileira e do próprio Estado de sua
historia, vez que com a promulgação dos direitos territoriais na Constituição Federal de
1988, tais dispositivos proporcionou o surgimento de novas categorias das chamadas
populações tradicionais, que surgem para reivindicarem seus direitos.
Neste sentido, ALMEIDA afirma que:
Estes processos de rupturas e de conquistas, que levaram alguns juristas a falar em um
“Estado pluriétnico” ou que confere proteç~o a diferentes expressões étnicas, n~o
resultaram, entretanto, na adoção pelo Estado de uma política étnica e nem tampouco
em ações governamentais sistemáticas capazes de reconhecer prontamente os fatores
situacionais que influenciam uma consciência étnica. Mesmo levando em conta que o
poder é efetivamente expresso sob uma forma jurídica ou que a linguagem do poder é o
direito, há enormes dificuldades de implementação de disposições legais desta ordem,
especialmente em sociedades autoritárias e de fundamentos coloniais e escravistas,
como no caso brasileiro. Nestes três lustros que nos separam da promulgação da última
Constituição Federal tem prevalecido ações pontuais e relativamente dispersas,
focalizando fatores étnicos, mas sob a égide de outras políticas governamentais, como a
política agrária e as políticas de educação, saúde, habitação e segurança alimentar.
Inexistindo uma reforma do Estado coadunada com as novas disposições constitucionais,
a solução burocrática foi pensada sempre com o propósito de articulá- las com as
estruturas administrativas preexistentes, acrescentando à sua capacidade operacional
atributos étnicos.

Abordar os aspectos territoriais e os atuais desafios das comunidades tradicionais
ao acesso do território que historicamente ocupam, minimizando os impactos
decorrentes do desenvolvimento de grandes empreendimentos extrativista nas
intermediações do espaço físico destas comunidades. Que historicamente mantiveram
uma relação direta com os recurso da natureza, sem, contudo, causar impactos de grande
porte, pois o acesso e controle a tais recurso nestas comunidade tradicionais não se dá
diretamente por uma pessoa ou pequeno grupo, mas por toda a comunidade de forma
consensual.
Em termos analíticos, pode-se adiantar que tais formas designam situações nas quais o
controle dos recursos básicos não é exercido livre e individualmente por um determinado
grupo doméstico de pequenos produtores diretos ou por um de seus membros. Tal
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controle se dá através de normas específicas, combinando uso comum de recursos e
apropriação privada de bens, que são acatadas, de maneira consensual, nos meandros
das relações sociais estabelecidas entre vários grupos familiares que compõem uma
unidade social. Tanto podem expressar um acesso estável à terra, como ocorre em áreas
de colonização antiga, quanto evidenciam formas relativamente transitórias
características das regiões de ocupação recente. A atualização destas normas ocorre,
assim, em territórios próprios, cujas delimitações são socialmente reconhecidas, inclusive
pelos circundantes. A territorialidade funciona como fator de identificação, defesa e
força. Laços solidários e de ajuda mútua informam um conjunto de regras firmadas sobre
uma base física considerada comum, essencial e inalienável, não obstante disposições
sucessórias porventura existentes. (ALMEIDA, 2004.)

Esse processo atual de aquilombamento destas comunidades no contexto de
desenvolvimento territorial, econômico, social e cultural, tendo em vista o processo
histórico de territorialização, sendo o espaço físico meio para efetivação dos direitos
promulgados na Constituição Federal de 1988; Isto é, as comunidades tradicionais
encontram-se ainda em momento de empoderamento na luta pelo território e pelo
próprio reconhecimento.
O que compreende também, as comunidades estão na busca de um território
capaz de reafirmar os laços historicamente construídos, assim pode ser classificado como
atual aquilombamento das comunidades locais. Assim entendo por aquilombamento o
que Marivania Leonor Souza Furtado nos ensina:
O aquilombamento é fruto de uma abordagem relativizadora, ou mesmo ressemantizada
dos processos históricos pelos quais têm passado as comunidades quilombolas, ou seja, o
aquilombamento é um construto teórico e também histórico derivado do conceito de
território, entendido enquanto movimento social, praticado por comunidades
quilombolas que têm, na atualidade, protagonizado novos movimentos socioterritoriais
(FERNANDES, 2005).
O aquilombamento está assentado na compreensão de que, embora consubstanciados
em modos de vida determinantes de uma definiç~o prévia de “comunidade quilombolas”,
a existência concreta de tais comunidades não revela, consequentemente, que sua
condição em si garantiria a inserção no plano dos direitos formais já pactuados.
Necessário se faz que tais comunidades transcendam da condição de sujeitos concretos,
alvos de direitos, para sujeitos sociais que se organizam na busca e efetivação de tais
direitos. Retomando uma definição marxista, essas comunidades sairiam de uma
condiç~o “em si”, para a conquista e redefiniç~o de uma história “para si”. Tal
movimento, nessa perspectiva, poderia ser entendido como o aquilombamento, que se
gesta historicamente mediado pelas relações socioeconômicas, culturais e políticas e
determinaria a tentativa de resistência dessas comunidades ( e demais minorias) às
estruturas dominantes. (FURTADO,2012)

Essas comunidades negras rurais compartilham de um modo próprio de cotidiano
que as fazem se reconhecerem como remanescentes de quilombos. Que no dizeres de
Lilian Gomes “estes grupos, submetidos a processos de exclus~o desde os tempos

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

406

coloniais, construíram territorialidades repletas de significações próprias.” (GOMES, 2010;
pag. 186)
Paul E. Little nos diz sobre o processo de territorialização que este é:
A territorialidade é uma força latente em qualquer grupo, cuja manifestação explicita
depende de contingencias históricas. O fato de que um território surge diretamente das
condutas de territorialidade de um grupo social implica que qualquer território é um
produto histórico de processos sociais e políticos. Para analisar o território de qualquer
grupo, portanto, precisa-se de uma abordagem histórica que trata de contexto especifico
em que surgiu e dos contextos em que foi defendido e/ou reafirmado. (LITTLE, 2002; pag.
¾)

E afirma ainda que:
A cosmografia de um grupo inclui seu regime de propriedade, os vínculos afetivos que
mantém com seu território especifico, a historia de sua ocupação guardada na memoria
coletiva, o uso social que dá ao território e as formas de defesa dele. (LITTLE, 2002; pag.
4)

Rafael Sanzio Araújo dos Santos desenvolve o conceito do que venha a ser o
território, dizendo que:
O território étnico seria o espaço construído, materializado a partir das referências de
identidade e pertencimento territorial e, geralmente, a sua população tem um traço de
origem em comum. As demandas históricas e os conflitos com o sistema dominante têm
imprimido a esse tipo de estrutura espacial exigências de organização e a instituição de
uma autoafirmação política-social-econômica-territorial. (ANJOS, 2013; pag. 139)

E, segundo Carlos Ari Sundfeld diz sobre o processo de territorialização e afirma
que:
“A territorialidade é um fator fundamental na identificaç~o dos grupos tradicionais, entre
os quais se inserem os quilombolas. Tal aspecto desvenda a maneira como cada grupo
molda o espaço em que vive, e que se difere das formas tradicionais de apropriação dos
recursos da natureza. S~o as terras de uso comum, em especial as “terras de pretos”, cuja
ocupação não é feita de forma individualizada, e sim em um regime de uso comum. O
manejo do espaço territorial “obedece a sazonalidade das atividades agrícolas,
extrativista e outras, caracterizando diferentes formas de uso e ocupação do espaço que
tomam por base laços de parentesco e vizinhança, assentados em relações de
solidariedade e reciprocidade.” (SUNDFELD, 2002; pag. 78/79)

A proteção jurídica dispensada às comunidades de remanescentes de quilombo vai
além do artigo 68 do ADCT, ou seja, pois a CF/88 protegeu outros direitos das populações
afrodescendentes.
Desta relação direta com o território que historicamente compartilharam,
formando laços de afinidades, compadrio e parentesco é que podemos falar na formação
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da identidade do que é “ser” quilombola. A formaç~o da identidade est| diretamente
ligada as praticas construídas ao longo da história.
“A identidade étnica tem sido diferenciada de “outras formas de identidade coletiva pelo
fato de ela ser orientada para o passado”. Essa referência a uma origem comum
presumida parece recuperar, de certo modo, a própria noção de quilombo definida pela
historiografia. Vale assinalar, contudo, que o passado a que se referem os membros
desses grupos “n~o é o da ciência histórica, mas aquele em que se representa a memória
coletiva”7 — portanto, uma história que pode ser igualmente lend|ria e mítica.”
(O’Dwyer, 2002, pag.17)

Assim é possível perceber através de uma leitura sistemática da CF/88, que
tombou os sítios arqueológicos das populações formadoras da identidade nacional, assim
as comunidades remanescentes de quilombos estão protegidas.
Para que possamos falar em principio da dignidade da pessoa humana aplicada as
populações tradicionais, temos que abordar e proteger os aspectos históricos de
ocupação territorial, além de considerar o que chamamos de desenvolvimento.
O conceito de desenvolvimento no contexto das populações tradicionais parece
não corresponder ao mesmo conceito de desenvolvimento aplicado ao capitalismo
mundial. Essas comunidades remanescentes de quilombos, ainda se encontram em
processo de aquilombamento, isto é, essas comunidades encontram-se ainda em
momento de empoderamento na luta pelos direitos territoriais e pelo próprio
reconhecimento. O que compreende também, as comunidades estão na busca de um
território capaz de reafirmar os laços de afinidade e compadrio historicamente
construídos, podendo ser classificado como atual aquilombamento das comunidades
locais.
A instalação/expansão de empreendimento de prática extrativista mineral nestas
regiões aponta para o processo de grande impacto sobre as comunidades tradicionais,
principalmente na reproduç~o da identidade do “ser” quilombola em seus territórios de
remanescentes

de quilombos, que serão diretamente afetados

por

grandes

empreendimentos.
A relação direta entre terra e território é o principio fundante para formar a
identidade do “ser” quilombola. Isso quer dizer que a construç~o da identidade do ser
quilombola está diretamente ligada com valores culturais compartilhados em um mesmo
espaço geográfico e especifico, criando ali laços de parentescos e compadrio próprio.
Com o objetivo de proteger a forma de vida tradicional relacionada ao território e
que esta seja assegurada, é necessário à preservação de seu espaço físico como condição
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de garantia de reprodução das relações econômicas, sociais e culturais destas
comunidades que formam um grupo étnico diferenciado com uma estrutura de interação
histórica própria.
A emissão do titulo de forma coletiva permite às comunidades quilombolas manter a
forma pela qual exploram a terra e também a maneira pela qual estão organizadas. Tal
preservação dos valores culturais e organizacionais do grupo é necessária, e se impõe
pela importância com que tal tema é tratado em nossa Constituição Federal. (SUNDFELD,
2002; pag. 81)

Assim, podemos dizer que o território é um espaço físico, social, político com
características culturais e simbólicas das populações que historicamente ocuparam.
Assim, diante do modelo econômico mundial vigente Almeida diz que é:
“repensar a lógica de reestruturaç~o formal do mercado de terras, que considera o fator
étnico, os laços de parentesco, as redes de vizinhança e as identidades coletivas como
formas de imobilização dos recursos básicos, que impedem que as terras sejam
transacionadas livremente como mercadorias. Nos fundamentos desta análise uma luta
contra os “economistas formalistas”, que imaginam as mesmas categorias econômicas
para todo e qualquer povo ou sociedade e um “modelo de propriedade” homogêneo,
coadunado com as vicissitudes do mercado de terras.” (ALMEIDA, 2008; pag.18)

É possível perceber que as chamadas populações tradicionais encontram-se
atualmente em um ambiente paradoxal, pois embora tenham seus direitos positivados a
realidade nos mostra que esses grandes empreendimentos têm sido favorecidos pelo
modo de produção dominante, vigente, onde não está priorizada os direitos destas
populações tradicionais, o que reforça e solicita um debate reflexivo sobre este tema,
reforçando sua atualidade e necessidade de debate.
Com o intuito de abastecer o mercado mundial o Brasil adotou um modelo
econômico

que

tem

aparentemente

privilegiado

a

expansão

de

grandes

empreendimentos extrativista minerário por todo o país. O que tem afetado diretamente
as chamadas populações tradicionais, uma vez que seus espaços físicos, ora tratado como
territórios sociais estão em disputa pelas riquezas existentes em seu solo.
Maristella Svampa refere à nova onda de desenvolvimento e a procura por matéria
prima em países em desenvolvimento tem buscado atender as demandas do mercado
mundial, porem é um instante também de atentar para consequências geradas por este
tipo de exploração. Vejamos:
el ingreso de América Latina en un nuevo orden económico y político-ideológico,
sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes
de consumo demandados cada vez más por los países centrales y las potencias
emergentes. Este orden va consolidando un estilo de desarrollo neoextractivista que
genera ventajas comparativas, visibles en el crecimiento económico, al tiempo que
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produce nuevas assimetrias y conflictos sociales, económicos, ambientales y políticoculturales.

Percebe-se que a instalação destes empreendimentos em territórios tradicionais
poderá influenciar ou promover mudança nos próprios conceitos sobre o seu território,
causando assim um processo de (des)territorialização ou da própria reafirmação
identidária dos diversos grupos chamados de “populações tradicionais”.
Ainda segundo Svampa “Para el caso de América Latina, la demanda de
commodities está concentrada en produtos alimentarios, como el maíz, la soja y el trigo,
así como en hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata,
estaño, bauxita, zinc, entre otros) (SVAMPA, 2003, pag. 2)
No contexto, é possível perceber que as existências dos territórios tradicionais
brasileiros estão ameaçadas pelo avanço dos empreendimentos por possuírem as
matérias primas objeto de empresas. Nesse sentido a autora diz que:
“El neoextractivismo instala una din|mica vertical que irrumpe en los territorios y a su
paso va desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad y
profundizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras, al expulsar o
desplazar a comunidades rurales, campesinas o indígenas, y violentando procesos de
decisión ciudadana.” ((SVAMPA, 2003, pag. 5)

Anjos nos alerta para o fato de que embora tenha se passado um tempo do
regime escravista, as comunidades quilombolas ainda est~o “invisíveis” perante as
politicas de desenvolvimento adotadas pelo estado; e diz que:
Mesmo passado mais de um século da sanção da Lei Áurea pelo regime imperial, a
história e o sistema oficial brasileiro ainda continuam associado a população de matriz
africana { imagem de “escravizada” e os quilombos continuam visto sempre como algo
do passado, como se não fizessem mais parte da vida do país. Mesmo não sendo ainda
assumida devidamente pelo Estado, a situação precária dos descendentes de quilombos
no Brasil é uma das questões estruturais da sociedade brasileira, uma vez que, além da
falta de visibilidade oficial no sistema dominante territorial e social, essa questão é
agravada pelo esquecimento e pouca prioridade politica. (ANJOS, 2013; pag. 146)

O dialogo com excertos de alguns autores citados mostra que o Estado indica para
o reconhecimento de certos direitos em âmbito normativo, porém na realidade as
comunidades remanescentes de quilombos tem enfrentado outra realidade, e entrado em
uma invisibilidade social e pouca prioridade politica e marcada por violações aos direitos
estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, como condição de possibilidade de
garantia da reprodução do modo de ser, fazer e reproduzir do ser quilombolas nestes
locais que estão sob a mira de grandes empreendimentos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste cenário atual de desenvolvimento econômico falar em sustentabilidade de
comunidades tradicionais é antes de tudo um desafio, vez que a própria existência delas
encontram-se em situação delicada neste contexto de desenvolvimento econômico, seja
no agronegócio ou mesmo na instalação de grandes empreendimentos.
Ao referir a estas políticas desenvolvimentistas que o país tem adotado, Alfredo
Wagner Berno de Almeida diz que:
De maneira resumida, constata-se que os estudos e pesquisas, que nos últimos anos têm
convergido para o traçado das agroestratégias, reforçam a finalidade precípua de influir
na formulação de políticas governamentais, com seus respectivos planos, programas e
projetos para o setor agrícola. Além de propiciarem elementos para politicas agrícolas e
agrárias, objetivando colocar como prioridade na agenda oficial a concessão de terras
publicas e a isenção de carga tributária, as agroestratégias orientam também iniciativas
localizadas de implantação de empreendimentos agroindustriais. Tais empreendimentos
podem ser caracterizados, concomitantemente, por inovações tecnológicas, pela
demanda de imensas extensões de terras aráveis e por uma racionalidade gerencial
intrínseca no mercado de commodities. Os cálculos, racionais e conscientes, de
viabilidade e implementação destes empreendimentos, mesmo fazendo uso de uma
retórica de “gest~o ambiental” e de um “gerenciamento voltado para a
sustentabilidade”, parecem n~o estar levando em conta seu elevado poder de destruiç~o
dos recursos naturais. A incorporação acelerada de imensas extensões de terras tem
posto em risco patrimônios tanto naturais quanto culturais, violando flagrantemente,
segundo entidades ambientalistas, tratados e convenções internacionais. (ALMEIDA,
2010; pag. 103/104)

Assim, é preciso perceber como o próprio discurso da sustentabilidade tem se
apresentado, vez que os territórios tradicionais estão frente a uma politica
desenvolvimentista que tem privilegiado este tipo de expansão.
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UNIVERSIDADE SUSTENTÁVEL: ESTUDO DE CASO DAS BOAS
PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NA PUC MINAS BETIM
Jaqueline Silva Melo1; Eugênio Batista Leite2; Rafahel
Carvalho de Souza3

RESUMO
O avanço tecnológico dos últimos tempos alterou os modos de produção e,
consequentemente, o consumo. O desempenho econômico que antes era medido
conforme a capacidade produtiva, agora é avaliado segundo a relação de convívio
cúmplice com o meio ambiente. Para se adequar a este novo cenário, tornou-se necessária
uma intervenção educativa no sentido de se conscientizar os seres humanos sobre a
importância de se preservar a natureza. Neste sentido, as Instituições de Ensino Superior
(IES) possuem papel fundamental, pois, além de abrangerem um grande número
populacional e de formar potenciais aliados na disseminação do saber, tem a incumbência
de servirem como modelo de gestão, demonstrando que se aplica o que se ensina.
Partindo dessa premissa, a PUC Minas insere teorias e casos exemplares de ações
sustentáveis no cotidiano interno da Universidade. Buscando atender a estes princípios e
propósitos institucionais, o Campus Universitário da PUC Minas em Betim criou, em 2010,
sua Comissão de Sustentabilidade. Seu objetivo é desenvolver no cotidiano do Campus
formas educativas, comunicativas e de atuação para evitar a degradação ambiental.
Contudo, apesar de algumas das propostas elaboradas por esta Comissão já terem sido
executadas, não há uma categorização das ações que contemple embasamento científico,
cronologia das etapas e o acompanhamento das mesmas. A pesquisa realizada foi de
natureza qualitativa, cujo método escolhido foi o estudo de caso. Para a coleta de dados
foram realizadas pesquisas bibliográficas e pesquisa documental no acervo da referida
Comissão. O propósito deste trabalho é o de apresentar o esboço de um modelo para
análise das ações para, posteriormente, avançar com um plano de ação. Para isso, lança
mão da literatura sobre sustentabilidade ambiental e sua abordagem nas instituições de
ensino superior. Os resultados aqui apresentados apontaram a importância do
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planejamento das ações ainda não realizadas, bem como o controle daquelas já
implantadas. Além disso, tais resultados devem ser testados e aperfeiçoados em
pesquisas empíricas.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Ensino. Gestão.

ABSTRACT
Technological advances in recent times has changed modes of production and hence
consumption. Economic performance was once measured as the production capacity is
now assessed according to accomplice convivial relationship with the environment. To
adapt to this new scenario, an educational intervention became necessary in order to
educate people about the importance of preserving nature. In this sense, higher
education institutions (HEIs) have a fundamental role, because in addition to cover a large
population number and form potential allies in the dissemination of knowledge, is tasked
to serve as a management model, demonstrating that applies to is taught. From this
premise, the PUC Minas part theories and exemplary cases of sustainable actions in the
domestic daily life of the University. Seeking to meet these principles and institutional
purposes, the Campus of PUC Minas Betim created in 2010, its Committee on
Sustainability. Its goal is to develop in the daily campus educational forms, communication
and action to prevent environmental degradation. However, despite some of the
proposals made by the Committee have already been implemented, there is a regulatory
plan that includes logical and scientific basis, chronology of steps and follow-up actions. In
order to meet this need, this paper suggests, from a "management plan" a guiding
principle of the already implemented actions and future actions. The research was
qualitative in nature, whose chosen method was the case study. For data collection were
conducted literature searches and desk research regarding the activities hitherto carried
out by the Committee. The purpose of this paper is to present the outline of a model for
the analysis of actions to subsequently advance a plan of action. For this, it makes use of
literature on environmental sustainability and its approach to higher education
institutions. The results presented here have pointed out the importance of planning and
control for the success of actions not performed yet, and control those already deployed.
In addition, s results presented here should be tested and perfected in empirical research.
Keywords: Sustainability, Education, Management.

INTRODUÇÃO
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O avanço tecnológico dos últimos tempos alterou os modos de produção e,
consequentemente, o consumo. A natureza fornece a matéria prima para atender as mais
diversas necessidades humanas. O desempenho econômico que antes era medido
conforme a capacidade produtiva agora é avaliado segundo a relação de convívio
cúmplice com o meio ambiente, ou seja, pela condição de se desenvolver utilizando e
reaproveitando os insumos naturais. Isso se traduz, na prática, na possibilidade de ser
produtivo e consumista valendo-se de um processo de desenvolvimento sustentável.
A possibilidade de trabalhar os conhecimentos preconizados e deles produzir
novos conhecimentos e a oportunidade de demonstrar o ganho individual e global faz das
IES modelos para outros tipos de organizações sociais. Portanto, espera-se que essas
Instituições desempenhem o papel de precursores também no quesito de proteção
ambiental.
Para Tauchen et. al. (2005) as IES devem ser pioneiras em trilhar o caminho para o
desenvolvimento sustentável e, tendo a missão de ensinar e formar tomadores de decisão
para o futuro, devem assumir papel essencial na construção de um projeto de
sustentabilidade.
Neste sentido, as Instituições de Ensino Superior (IES) têm papel fundamental,
pois, além de abrangerem um grande número populacional e de formar potenciais aliados
na disseminação do saber, tem a incumbência de servirem como modelo de gestão,
demonstrando que se aplica o que se ensina.
As IES são consideradas sustentáveis quando integram questões relacionadas com
a sustentabilidade no conteúdo disciplinar, que promovem aplicações práticas e
investigação científica na área. Além disso, ajudam as comunidades internas e externas a
assegurar um futuro exemplar em termos ecológicos, sociais e econômicos e refletem os
seus valores através de projetos relacionados ao meio ambiente.
Dada a crescente importância da sustentabilidade para a qualidade de vida da
população mundial, e, também, a contribuição das Instituições de Ensino Superior (IES)
para a temática, o presente trabalho pretende dar um passo em direção a uma concepção
de uma proposta de categorização das ações realizadas na PUC Minas Betim, com o
objetivo de subsidiar a formulação de um plano de ação que contemple um planejamento,
execução e controle eficaz, das práticas sustentáveis realizadas neste campus.
O presente artigo divide-se em cinco partes. A primeira enfoca a temática da
sustentabilidade em Instituições de Ensino Superior (IES) no mundo, apresentando, de
forma resumida, os principais eventos e abordagens do tema. A segunda, a
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sustentabilidade em Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil. Em seguida, um breve
relato sobre a sustentabilidade em Instituições de Ensino Superior (IES) na PUC Minas. A
partir dessas análises, apresenta-se um relato das ações realizadas na PUC Minas Betim
com o objetivo de realizar a categorização destas ações, objeto de estudo desta pesquisa.
Por fim, são apresentadas as considerações finais. Espera-se que as reflexões, aqui apenas
iniciadas, possam servir de subsídios para futuros trabalhos na área.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
(IES)
Conforme Shriberg (2002), as IES são consideradas sustentáveis quando integram
questões relacionadas com a sustentabilidade no conteúdo disciplinar, quando promovem
aplicações práticas e investigação científica na área e quando, além disso, ajudam as
comunidades internas e externas a assegurar um futuro exemplar em termos ecológicos,
sociais e econômicos e refletem os seus valores através de projetos relacionados ao meio
ambiente.
Desde a década de 1970 são observadas movimentações acerca do tema
ambiental. Contudo, nota-se que a adesão à causa vem sendo mais significativa após a
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD ECO 92), quando o conteúdo ambiental passa a ser exigido nas disciplinas das escolas
públicas e privadas (SOUSA, 2002). Madeira (2008) apresenta na tabela abaixo as
declarações e eventos mais importantes que colocaram o desenvolvimento sustentável
no pilar das discussões das IES no mundo.

Quadro 1 - Resumo das declarações e eventos importantes para a implementação
da sustentabilidade nas IES
1972 Declaração de Estocolmo sobre Ambiente Humano
1977 Declaração de Tbilisi
1989 Fundação do Programa de Ecologia da National Wildlife Federation
1990 Declaração de Talloires
1991 Declaração de Hallifax
1992 Fundação da Associação University Leaders for a Sustainable Future
1992 Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento (Agenda 21)
1993 Fundação da Second Nature
1993 Declaração de Quioto
1993 Declaração de Swansea
1993 Carta de Copernicus – Carta Universitária para o DS
1994 Campus Blueprint for a Sustainable Future, Cimeira Campus Earth
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1995 Workshop sobre os Princípios de Sustentabilidade no Ensino Superior: Relatório Essex
1997 Declaração de Thessaloniki
1998 Conferência Mundial sobre o Ensino Superior para o Século XXI: Visão e Acção, Paris,
França Declaração Mundial sobre o Ensino Superior para o século XXI: Visão e Acção
2001 Declaração de Lüneburg
2002 Cimeira Mundial sobre DS em Joanesburgo: Declaração de Ubuntu e a Década da
Educação para o DS
2005 Formação do Higher Education Associations Sustainability Consortium
Fonte: Madeira, 2008

Abaixo, esta mesma autora faz um consolidado das abordagens da sustentabilidade
em IES contidas nessas declarações e eventos.
Quadro 2 - Resumo das abordagens das declarações
- Importância da educação ambiental em todo o ensino
- Importância do Ensino Superior na promoção da sustentabilidade
- Importância do papel da educação ambiental na preservação e melhoria do ambiente
- Compromisso das instituições para se atingir a sustentabilidade
- Sensibilização para um risco de degradação ambiental irreparável e para práticas de consumo
insustentáveis
- Integração da sustentabilidade no ensino, investigação e nas operações
- Criação de redes internacionais de instituições que estejam empenhadas em atingir a
sustentabilidade
- Envolvimento de todos os stakeholders
- Criação de uma cultura de DS dentro e fora da Universidade
- Cooperação e ajuda entre Universidades de diferentes países
- Visão intergeracional
- Comunicação dos esforços e resultados de desenvolvimento sustentável a toda a comunidade
Fonte: Madeira, 2008

Tauchen e Brandli (2006) destacam a responsabilidade das IES em preparar sua
comunidade interna para construir o desenvolvimento de uma sociedade sustentável e
justa, sugerindo que incorporem princípios e práticas da sustentabilidade em seus planos
e ações tanto como forma de conscientização como para gerenciar sua estrutura física.
Madeira (2008) apud Clugston e Calder, afirma que uma Universidade sustentável
é aquela que ajuda os alunos a compreender a degradação do ambiente, que os motiva no
sentido de procurarem práticas ambientalmente sustentáveis e que ao mesmo tempo os
sensibiliza para as atuais injustiças.
Estes autores acrescentam que para estarem no caminho da sustentabilidade, as
IES devem:
“incluir um compromisso explícito relativamente { sustentabilidade nas declarações
escritas da missão e objetivos da instituição acadêmica; incorporar o conceito de
sustentabilidade no ensino em todas as disciplinas acadêmicas e na investigação;
estimular os alunos de forma a refletirem de uma forma crítica sobre problemas

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

417

ambientais; incluir práticas e políticas sustentáveis que permitam reduzir a pegada
ecológica da Universidade; incluir serviços de apoio aos alunos que realcem a
sustentabilidade; incluir parcerias a nível local e global para melhorar a sustentabilidade”.
(CLUGSTON; CALDER apud MADEIRA, 2008).

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
(IES) NO BRASIL
No Brasil, o sistema político vem se ajustando cada vez mais para favorecer a
adoção de medidas de sustentabilidade por todos os tipos de organizações, inclusive
pelas Instituições de Ensino. Encontra-se no Brasil a primeira universidade da América
Latina a receber a certificação ISO 14001, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos
(UNISINUS), por seu programa de sustentabilidade que visa à preservação, a melhoria e a
recuperação da qualidade ambiental através de rotinas operacionais preventivas.
Outro exemplo de emprego de boas práticas de sustentabilidade é da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) que iniciou a implementação de um
Sistema de Gestão Ambiental (SGA), criando uma coordenadoria de Gestão Ambiental e
estabelecendo uma política de gestão ambiental responsável. Com o objetivo de
identificar sistematicamente seus problemas ambientais para eliminá-los, a Universidade
Regional de Blumenal (FURB) de Santa Catarina definiu sua política ambiental pautada na
melhoria da qualidade de vida atual e futura. Criou um Comitê constituído por
representantes de toda a comunidade universitária para implantação de seu SGA e, em
conformidade com a norma ISO 14001 e com seu SGA, elaborou seu Planejamento
Ambiental.
Outra que vem se empenhando em implantar um SGA é a Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS). A partir de um diagnóstico sobre os resíduos gerados e de sua
destinação foi possível verificar os impactos no campus e as iniciativas para reduzi-los.
A PUC Rio de Janeiro designou a tarefa de elaboração do plano ambiental em
defesa do meio ambiente para seu Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente (NIMA), a
qual criou uma invejável Agenda Ambiental como o instrumento que subsidia as ações
sustentáveis da IES.
A PUC São Paulo fundou uma ONG denominada Núcleo de Estudos do Futuro
(NEF) para criar uma rede de especialistas das áreas ambientais e da comunicação com o
objetivo de montar um acervo e divulgar informações nacionais e internacionais
decorrendo sobre a visão futura dos desafios globais acerca do meio ambiente.
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Na USP foi criada uma política metodológica denominada USP Recicla que orienta
as práticas de sustentabilidade de todos os campi. Em cada unidade da USP há ações
independentes executadas por Comissões de Sustentabilidade que incorporam a política
do USP Recicla. Há também o Programa para Uso Eficiente de Energia (PUREUSP) que
implanta ações de economia de energia e conscientização da comunidade universitária
sobre a importância da eficiência energética e do uso sustentável dos recursos naturais.
Pelo exposto, nota-se que para se tornar e ser reconhecida como Universidade
Sustentável, é necessário a elaboração de um planejamento de gestão ambiental eficiente
que permita identificar os problemas ambientais internos e suas respectivas fontes
causadoras. Para tanto, deve-se prever a designação de pessoas específicas para a
elaboração e execução das ações.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
(IES) NA PUC MINAS
Condizente com a sua missão e valores, a PUC Minas insere teorias e casos
exemplares de ações sustentáveis no cotidiano interno da Universidade. São percebidas
práticas em benefício ambiental, tanto nas atividades de ensino, de pesquisa e de
extensão, quanto nas atividades operacionais de seus campi.
Nesse contexto, a PUC Minas defende, em seu Projeto de Desenvolvimento
Institucional (PDI), uma gestão compartilhada, participativa e sustentável. Em
conformidade com o PDI, o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da PUC Minas é
constituído prevendo como parte de suas premissas a responsabilidades sobre a
preservação ambiental e a necessidade de práticas curriculares propícias ao
desenvolvimento sustentável do País.
Em 2011, compreendendo a complexidade e dinâmica das alterações contextuais
pelas interferências tecnológicas e produtivas, bem como as recentes políticas de
regulação ambiental, a PUC Minas entende a necessidade de alterar seu PDI, propondo
um capítulo específico para implementação de práticas de sustentabilidade com a
proposta de um Programa de Responsabilidade Ambiental, explanando a temática como
item de seu compromisso social.
Paralelamente ao novo PDI foi elaborado o Plano de Gestão Estratégica (PGE), o
qual se propõe a ser o documento metodológico das premissas definidas no Plano de
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Desenvolvimento Institucional e no Projeto Pedagógico Institucional. Dentre os temas
estratégicos idealizados no PGE, encontra-se a sustentabilidade ambiental.
A partir do exposto, entende-se que a PUC Minas pretende trabalhar em prol de
práticas sustentáveis em todo seu âmbito, o que presume a necessidade de um plano
estratégico específico para as ações de sustentabilidade que contemple dimensões
teórico-metodológicas propostas por alguns autores e testadas por algumas IES.
Buscando atender a estes princípios e propósitos institucionais, o Campus
Universitário de Betim da PUC Minas criou, em 2010, a sua Comissão de Sustentabilidade.
Composta por alunos, professores e funcionários, esta Comissão adota como missão:
“tratar de forma sistematizada e ambientalmente avançada os recursos da instituiç~o, de
forma a reduzir custos, desperdício e geração de poluição e assegurar benefícios
estruturais através de boas práticas de utilização de recursos e equipamentos, capazes de
gerar continuamente a compatibilização entre crescimento da instituição e
sustentabilidade ambiental”. (I RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SUSTENTABILIDADE DA PUC
MINAS BETIM, 2011)

Ela se propõe a desenvolver no cotidiano da PUC Minas em Betim, formas
educativas, comunicativas e de atuação para evitar a degradação ambiental e,
consequentemente, reduzir custos, a partir do uso consciente dos recursos materiais e
ambientais, do descarte correto de materiais, além de promover sua reutilização ou a
contribuição social por meio de doações.
Contudo, apesar de algumas das propostas elaboradas por esta Comissão já terem
sido executadas, não há um planejamento e controle que contemple embasamento
científico, cronologia das etapas e o acompanhamento das ações. É neste foco que este
estudo tem a intenção de colaborar.

METODOLOGIA
A pesquisa realizada foi de natureza qualitativa. O método escolhido foi o estudo
de caso que, na definiç~o de Yin (2005) “é uma forma de fazer pesquisa social empírica ao
investigar-se um fenômeno atual dentro de seu contexto de vida real”. Neste estudo,
utilizou-se o estudo de caso de apenas uma instituição, a PUC Minas Betim.
Para a coleta de dados foram realizadas pesquisas bibliográficas a respeito do
tema da sustentabilidade em Instituições de Ensino Superior e pesquisa documental no
acervo da Comissão de Sustentabilidade da PUC Minas Betim.

ESTUDO DE CASO
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A PUC Minas Betim foi inaugurada em 1995, fazendo parte do plano de expansão
da PUC Minas na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Atualmente, conta com
aproximadamente 4.000 alunos, 300 professores e 250 funcionários.
Combater o desperdício não significa abrir mão do conforto, da segurança ou
comprometer a prestação dos serviços. Na maioria das vezes, basta adotar medidas
simples, porém eficientes. Qualquer ação isolada tende a perder seu efeito ao longo do
tempo, por melhores resultados que possam apresentar. Sua elaboração deve ser
resultado do esforço dos diversos setores e da participação de todos os usuários. É
necessário um acompanhamento de todas as atividades desenvolvidas, bem como
confrontar periodicamente os dados obtidos com metas previamente propostas.
(Comissão Interna de Controle de Insumos da PUC Minas – CICI, 2016).
Nesse contexto, são apresentadas abaixo, as ações realizadas pela Comissão de
Sustentabilidade da PUC Minas, desde sua criação em 2010:

Guia de boas práticas sustentáveis
Para o planejamento das ações de sustentabilidade da PUC Minas Betim
recomendou-se a criaç~o de um “Guia de Boas Pr|ticas Sustent|veis”. Sugeriu-se que
todas as práticas existentes e pretendidas sejam elaboradas conforme as normas e
certificações que estabelecem procedimentos, indicadores, princípios e processos
internacionais de sustentabilidade para que sejam inseridas neste guia. Apesar do referido
guia ainda não ser uma realidade, na prática, percebemos a realização de rotinas
operacionais não sistematizadas.
Uso da energia e eficiência energética
Quanto ao uso da energia, foram propostas ações cuja eficiência pudesse ser
percebida por meio do acompanhamento do consumo mensal. Visando a redução deste
consumo, foram realizadas reuniões envolvendo gestores e funcionários do Campus,
buscando sugestões para ações conjuntas para a economia de energia. Foram sugeridas
ações como apagar luzes em horários cuja iluminação solar é suficiente, desligar
monitores de computadores em momentos ociosos, avaliar a real necessidade do uso de
ar condicionado, buscar a substituição por ventilação natural ou ventiladores, realizar
estudos de otimização dos equipamentos obsoletos, alterar o horário de acionamento das
luzes dos jardins, desligar luminárias desnecessárias, trocar as lâmpadas comuns por
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lâmpadas de LED, trocar holofotes mais antigos por lâmpadas mais modernas, dentre
outros.
Consumo, reuso e tratamento da água
Quanto ao uso da água, foram propostas ações cuja execução ainda estão em
andamento. A captação da água da chuva foi pensada e estruturada por meio de um
projeto realizado por alunos, professores e funcionários. Para tal, foi realizado um projeto
piloto em um prédio ocupado pelo Diretório Central dos Estudantes e por Diretórios
Acadêmicos dos Cursos. A água captada está sendo utilizada pelo setor de Jardinagem
para irrigação de uma parte dos jardins do Campus.
O Campus possui dois poços artesianos, sendo um localizado no campus e outro
no Hospital Veterinário. São realizados, periodicamente, ações para garantir a qualidade e
a durabilidade dos mesmos. Nesse sentido, foi contratada empresa especializada para o
monitoramento dos mesmos.
Além disso, foram realizadas ações conjuntas advindas das sugestões dos
funcionários, como a instalação de redutores de vazão, a desativação de torneiras
desnecessárias em alguns locais, a adoção da irrigação dos jardins com regadores, o
desligamento dos destiladores de água e a compra de água destilada, o monitoramento
diário de vazamentos, dentre outros.
Controlar e tratar os efluentes
Os principais efluentes produzidos nos campus possuem produtos de limpeza e
higiene provenientes dos banheiros, gorduras escorridos pelos ralos das pias das cantinas
e os produtos químicos descartados nas pias dos laboratórios. Dentre as soluções
realizadas pela PUC Minas Betim para minimizar os impactos degradantes causados por
tais efluentes destacam-se: i) resíduos químicos, tais como tintas, solventes e óleos
provenientes da construção civil, estão sendo eliminados através do descarte em
caçambas e uso racionalizado dos produtos; ii) tratamento e reaproveitamento dos
resíduos químicos de laboratórios e clínicas, através de empresas especializadas; iii)
adesão ao Programa de Recebimento e Controle de Efluentes não Domésticos
(PRECEND), criado pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA).

Racionalizar o uso de combustíveis
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No que tange à utilização de combustíveis alternativos e racionalização do uso foi
sugerido: i) aperfeiçoar o sistema de transporte coletivo dos professores. Para atingir este
objetivo foi realizada campanha educativa incentivando os professores a substituírem
seus veículos próprios por ônibus alugado pela Universidade para o trajeto Belo
Horizonte/Betim. Os resultados demonstraram a adesão de uma quantidade razoável de
professores ao transporte.
Gestão ambiental de resíduos
As ações de reciclagem e reuso de resíduos realizados pela PUC Minas Betim
foram as mesmas já pré-estabelecidas no âmbito da PUC Minas: i) reaproveitamento de
móveis obtidos através de matérias-primas que seriam descartadas; ii) gestão de resíduos
de construção civil. (reaproveitamento, reciclagem); iii) venda de equipamentos de
informática obsoletos por preço irrisório aos colaboradores; iv) planos de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos Especiais e de Serviços de Saúde aprovados; v) construção de abrigos
de resíduos comuns, recicláveis, infectantes e químicos; vi) resíduos eletroeletrônicos
restaurados e doados a instituições; material sem recuperação segue para a reciclagem;
vii) transformação de resíduos recicláveis em objetos de venda ou doação a associações;
viii) revitalização e efetivação do uso de lixeiras seletivas para segregação de recicláveis;
ix) planejamento e educação ambiental na implantação da gestão de resíduos;
Utilizar papel reciclado e incentivar a comunicação virtual
Foram propostas ações de reciclagem e reuso utilizando o conceito dos 3Rs
(reduzir, reutilizar e reciclar). Como resultado, foram relatadas as seguintes ações: i)
disponibilização de caixas para depósito de papéis para reciclagem; ii)

destinar

adequadamente aos papéis descartados; iii) conscientizar e mobilizar dos funcionários
sobre a prática de papel rascunho e da importância da correta destinação; iv)
transformação de folhas de papel em blocos de rascunho.
Utilizar copos de vidros para reduzir o uso de copos descartáveis
O uso de copos de vidro foi adotado pelos funcionários, reduzindo
consideravelmente o uso de copos descartáveis. Mais recentemente, tal ação foi
implantada na sala dos professores, sendo a ação aprovada pelos usuários, contribuindo
assim, para mais uma prática sustentável no Campus.
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Coleta seletiva
Para a coleta seletiva, foram propostas ações de planejamento de comunicação
para orientar a prática da coleta seletiva para abrigo de resíduos sólidos. Na prática, são
realizados procedimentos de triagem e pesagem do material depositado no abrigo,
separando aqueles que podem ser reutilizados, como: papel, caixas, CDs, pastas, clips de
papel, entre outros. Tais materiais são reutilizados nos diversos setores administrativos do
Campus. Além disso, foi firmada uma parceria com a Associação dos Catadores de Papel
do município de Betim (ASCAPEL), que periodicamente recolhem tais resíduos para
reciclagem.
Comunicação
Para alcançar os objetivos de um programa de Boas Práticas Sustentáveis a PUC
Minas em Betim instituiu, em seu calend|rio anual, a realizaç~o do “Seminário de
Sustentabilidade”, que atualmente se encontra em sua quarta ediç~o. Além disso,
docentes

e

discentes

realizam,

periodicamente,

pesquisas

acerca

do

tema

sustentabilidade, tendo sido já publicados artigos científicos e capítulos de livros. Além da
divulgação de dados científicos, foi criado, também, um correio eletrônico interno da
Comissão de Sustentabilidade com o intuito de divulgação das ações, campanhas e
eventos ali realizados para toda a comunidade acadêmica.
Campanhas de conscientização da Comunidade Acadêmica
Foram realizados treinamentos e sensibilização da equipe de funcionários, bem
como campanhas de conscientização de professores, alunos e comunidade externa
abordando temas inerentes à sustentabilidade.

RESULTADOS
Visando atender ao objetivo de criar um plano de ação norteador para as
atividades da Comissão de Sustentabilidade da PUC Minas Betim, surgiu a necessidade de
utilização de uma categorização destas ações. Nesse contexto, Leite et. al. (2011), com o
intuito de implantar a política ambiental da PUC Minas, sugeriram a atuação em quatro
dimensões: Formação, Ações Investigativas, Articulação Política e Comunicação e Boas
Práticas Sustentáveis (Quadro 1), contemplando experiências já testadas em outras IES.
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Quadro 3 - Dimensões e ações estratégicas do Plano de Sustentabilidade Ambiental da
PUC Minas

DIMENSÃO

AÇÕES ESTRATÉGICAS SUSTENTÁVEIS

FORMAÇÃO

Capacitar, sensibilizar e mobilizar permanentemente professores,
alunos e equipes de funcionários técnico-administrativos e
prestadores de serviços (cantinas e outros)
Incluir nos projetos pedagógicos conteúdos de sustentabilidade
ambiental
Desenvolver e publicar materiais sobre sustentabilidade ambiental
Promover cursos de formação de gestores ambientais

AÇÕES
INVESTIGATIVAS

ARTICULAÇÃO
POLÍTICA E
COMUNICAÇÃO

BOAS PRÁTICAS
SUSTENTÁVEIS
NA PUC MINAS

Diagnosticar os impactos, positivos e negativos, diretos ou
significativos para o ambiente
Fomentar e desenvolver projetos de pesquisa e extensão com a
temática da sustentabilidade ambiental
Coletar e construir indicadores ambientais
Criar ferramenta operacional para análise e monitoramento da
sustentabilidade
Estabelecer sistema de neutralização de carbono
Estruturar incubadora de projetos socioambientais
Criar um portfolio de programas e projetos ambientais da PUC Minas
através do Diagnostico das Ações Ambientais da Universidade
Criar Comissão e Subcomissões de Sustentabilidade com participação
de alunos, professores, funcionários e prestadores de serviços
Criar uma agenda de sustentabilidade ambiental
Elaborar programas de sensibilização, conscientização e mobilização
ambiental voltados à comunidade do entorno
Disseminar os projetos desenvolvidos dentro dos cursos e/ou
programas e participar de redes universitárias de sustentabilidade
Organizar, sistematicamente, eventos na área ambiental
Buscar parcerias com outras instituições de ensino e pesquisa para
desenvolver a questão ambiental
Estruturar um plano de comunicação e marketing ambiental
Criar um Prêmio de Atitude Ambiental para o reconhecimento das
boas práticas internas e as dos parceiros institucionais
Participar de encontros políticos, técnicos e científicos nacionais e
internacionais
Elaborar guia de boas práticas sustentáveis
Tomar como referência normas e certificações que estabelecem
procedimentos, indicadores, princípios e processos internacionais de
sustentabilidade para as soluções locais
Controlar o uso da energia e buscar a eficiência energética
Controlar o consumo e promover o reuso e tratamento da água
Articular ações para a alimentação orgânica e viveiro de mudas
nativas para neutralizar carbono
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Controlar e tratar os efluentes
Racionalizar o uso de combustíveis, buscando combustíveis
alternativos para a frota
Elaborar programa de reciclagem e reuso de resíduos e implementar a
gestão ambiental de resíduos
Utilizar papel reciclado e incentivar a comunicação virtual
Criar um Setor de Gestão Ambiental
Aplicar os princípios da construção sustentável para edificar e
reformar sua infraestrutura
Promover a biodiversidade dos ecossistemas dos campi / unidades
Elaborar plano de ação para melhoria contínua, com plano de metas e
resultados
Definir critérios ambientais com fornecedores de materiais de
consumo
Fonte: Leite et. al.(2011)

A categorização das ações de sustentabilidade realizadas na PUC Minas Betim
foram descritas a partir das dimensões propostas por Leite et al. (2011). Como ponto de
partida, foram excluídas as dimensões Formação, Ações Investigativas, Articulação
Política/Comunicações, e consideradas, nesse primeiro momento, as Boas Práticas
Sustent|veis para o início do delineamento do “Plano de Ação” proposto no objetivo
deste trabalho. Nesse sentido, as ações foram categorizadas, apresentando o seguinte
resultado:
Quadro 4 - Ações estratégicas para a Dimens~o “Boas Pr|ticas de Sustentabilidade” na
PUC Minas Betim
AÇÕES ESTRATÉGICAS SUSTENTÁVEIS
Elaborar guia de boas práticas sustentáveis
Tomar como referência normas e certificações que estabelecem
procedimentos, indicadores, princípios e processos internacionais de
sustentabilidade para as soluções locais
Controlar o uso da energia e buscar a eficiência energética
Controlar o consumo e promover o reuso e tratamento da água
Controlar e tratar os efluentes
Racionalizar o uso de combustíveis, buscando combustíveis alternativos
para a frota
Elaborar programa de reciclagem e reuso de resíduos e implementar a
gestão ambiental de resíduos
Utilizar papel reciclado e incentivar a comunicação virtual
Aplicar os princípios da construção sustentável para edificar e reformar
sua infraestrutura
Elaborar plano de ação para melhoria contínua, com plano de metas e
resultados
Campanhas de conscientização da Comunidade Acadêmica

DIMENSÃO

BOAS PRÁTICAS
SUSTENTÁVEIS
NA PUC MINAS
BETIM
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Fonte: Adaptado de Leite et. al.(2011)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das possibilidades e alternativas de ações sustentáveis aqui apresentadas,
foi evidenciada a necessidade da realização de um projeto pautado em um planejamento
consistente, com diretrizes claras e metas bem definidas e indicadores para
monitoramento.
A partir dos dados apresentados no presente estudo, espera-se que o Campus da
PUC Minas Betim possa dar continuidade à implantação da cultura de uma universidade
sustentável por meio de planejamento consistente e uma execução factível com
ferramentas de controle que proporcione sua melhoria contínua. Outro ponto que deve
ser ressaltado, é que as ações não podem ser realizadas de forma pontual, além de haver
a necessidade de envolver toda a comunidade acadêmica deste a sua concepção ao seu
projeto de melhoria contínua.
As ações propostas no presente trabalho extrapolam a tão discutida questão da
sobrevivência em nosso planeta. Evidentemente, tal questão sobrepõe a todas as outras,
no entanto, ela não se restringe a si mesma. É preciso destacar que o engajamento das
questões ambientais no nosso dia a dia, especialmente dentro do ambiente universitário,
produz ganhos tangíveis e intangíveis que vão além de uma simples redução de custos ou
do cumprimento das questões legais em que o tema está inserido.
Diante do exposto, podemos concluir que dentro dessa perspectiva, a formação
dos

nossos

alunos

não

seria

completa

e

não

atenderia

à própria missão da Universidade se a temática da Sustentabilidade não for inserida e
vivenciada dentro do ambiente Universitário e ampliada para a vida dos seus alunos e de
seus familiares. No entanto, para que tais ações sejam mais eficazes e atinjam os objetivos
a que se propõem com qualidade, elas devem ter um mínimo de planejamento e controle
por parte dos seus envolvidos.
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O DIREITO À PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO PROCESSO DE
NEGOCIAÇÃO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS NO BRASIL1
Rômulo Magalhães Fernandes2 e Anna Carolina de Oliveira
Azevedo3

RESUMO
A partir de um estudo legislativo e teórico-bibliográfico, o presente artigo objetiva analisar
o “desastre” ambiental, político, econômico e social causado pelo rompimento da
barragem de Fundão, no município de Mariana, Minas Gerais. Isso, com o objetivo de
aprofundar as características relacionadas à participação social no processo de
negociação dos atingidos por barragens no Brasil e no mundo. Apesar de possuir uma
estrutura legal e normativa sobre a proteção aos Direitos Humanos, o Brasil ainda convive
com limitações no pleno exercício dos direitos de populações atingidas. Considera-se,
assim, a necessidade de um maior compromisso do Estado brasileiro com o
fortalecimento da sociedade civil nos processos de negociação de conflitos envolvendo
atingidos por barragens, estimulando a publicidade das informações, o reconhecimento e
a efetividade da participação social, o protagonismo das populações atingidas, o papel do
Estado no processo de negociação da indenização e reparação como objeto de
negociação coletiva.
Palavras-chave: Atingidos por barragens; Negociação; Participação Social.

ABSTRACT
From a legislative and theoretical and bibliographical study, this article aims to analyze the
"disaster" environmental, political\ economic and social disruption caused by the Fundão
dam in the town of Mariana, Minas Gerais. This, in order to deepen the characteristics
related to social participation in the negotiation process of the affected people in Brazil
and around the world. Despite having a legal and regulatory framework on the protection
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práticas – no Grupo de Trabalho 3: Os sentidos do desenvolvimento e o meio ambiente.
2
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of human rights, Brazil still lives with limitations on the full enjoyment of rights affected
populations. Thus it is considered the need for a greater commitment of the Brazilian
state with the strengthening of civil society in the negotiation process conflicts involving
affected people by stimulating the publication of information, recognition and
effectiveness of social participation, the role of populations affected, the state's role in
the compensation negotiation process and repair as the object of collective bargaining.
Keywords: Affected by dams; Negotiation; Social participation.
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INTRODUÇÃO
Milhares de pessoas foram atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de
mineração do Fundão, ocorrido no início de novembro de 2015, no município de Mariana,
Minas Gerais.
Ao longo da Bacia do Rio Doce, as pessoas atingidas de diversas comunidades
tiveram perdas de todo tipo, como a morte de familiares, a destruição de moradias, a falta
de água potável, a perda de plantações, o prejuízo na produção, a contaminação do rio, a
morte dos peixes, etc.
A população atingida, seja pelos impactos diretos ou indiretos do rompimento da
barragem, passa por um momento de insegurança sobre as medidas de reparação e de
recuperação que serão tomadas na região.
Com base no exposto, e a partir de um estudo legislativo e teórico-bibliográfico, o
presente artigo objetiva analisar o “desastre” ambiental, político, econômico e social
causado pelo rompimento da barragem de Fundão, no município de Mariana, Minas
Gerais.
Isso, com o objetivo de aprofundar as características relacionadas à participação
social no processo de negociação dos atingidos por barragens no Brasil e no mundo.
Além desta introdução, o artigo está organizado em três eixos centrais de
discussão, que refletem a própria organização dos seus tópicos. No primeiro, aborda-se o
conceito e as características sobre a pessoa ou a coletividade de pessoas atingidas por
barragens ou grandes empreendimentos empresariais dessa natureza, considerada a
complexidade do tema e a proteção dos Direitos Humanos consagrada na legislação
brasileira.
No tópico seguinte, examina-se a ausência de um marco legal específico sobre os
atingidos e as possibilidades apresentadas pelo Poder Público e pela sociedade civil de
Minas Gerais na construção de uma Política Estadual dos Atingidos por Barragens e outros
Empreendimentos.
E, por fim, no último tópico, busca-se analisar o contexto do rompimento da
barragem de rejeitos de mineração do Fundão, em Marina, destacando os limites e as
possibilidades da participação social na atuação dos atingidos por barragem e o papel do
Poder Público em propiciar e favorecer a constituição de sujeitos coletivos autônomos e
legítimos nesse processo de negociação e interlocução das partes envolvidas num
conflito.
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ATINGIDOS POR BARRAGENS: CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS
O termo atingido encerra um conceito polêmico, que reflete uma grande disputa
no contexto de barragens e outros empreendimentos dessa natureza.
Como alerta Carlos B. Vainer, para o melhor entendimento do conceito de atingido
(ou o que está por trás dele) é importante que se saiba o que realmente está em jogo:
Conceito em disputa, a noção de atingido diz respeito, de fato, ao reconhecimento, leiase legitimação, de direitos e deveres de seus detentores. Em outras palavras, estabelecer
que determinado grupo social, família ou indivíduo é, ou foi, atingido por certo
empreendimento significa reconhecer como legítimo – e, em alguns casos, como legal –
seu direito a algum tipo de ressarcimento ou indenização, reabilitação ou reparação não
pecuniária. Isto explica que a abrangência do conceito seja, ela mesma, um objeto de
disputa (VAINER, 2008, p. 40).

Particularmente a partir de 1960, com a criação de grandes projetos hidrelétricos
no Brasil, noções sobre o termo atingido foram sendo consolidadas em documentos
oficiais, registros não oficiais, legislações e doutrinas sobre o tema.
Na construção das primeiras hidrelétricas no país, o setor elétrico brasileiro
adotou a chamada concepção territorial-patrimonialista, segundo a qual, de forma geral, o
atingido é tão-somente o proprietário diretamente afetado com a inundação das terras.
De acordo com tal concepção, admite-se apenas o direito dos empreendedores na
desapropriação por interesse público e, consequentemente, a população passa a ser
considerada um obstáculo ao avanço do empreendimento hidrelétrico (BENINCÁ, 2011, p.
118).
Em estudo comparado entre as barragens de Sobradinho (Bahia) e Machadinho
(Rio Grande do Sul), Sigaud aponta a perspectiva territorial-patrimonialista desses
projetos hidrelétricos, nos quais a população atingida é vista como um problema, “um
obst|culo a ser removido para liberar a |rea” (1986, p. 107). Tanto em Sobradinho, quanto
em Machadinho, “n~o se sabe o que fazer com a populaç~o a n~o ser impor-lhes
condições de indenizaç~o e tabelas de preços” (SIGAUD, 1986, p. 107).
Posteriormente, ganhou notoriedade a concepção hídrica de atingido, isto é,
aquela em que o atingido passa a representar o conjunto de pessoas desalojadas pelas
águas, o inundado.
Na visão hídrica, além dos proprietários, o atingido também inclui os não
proprietários, como ocupantes, posseiros e meeiros. Por outro lado, não se considera a
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população circunvizinha dos alagamentos que sofreram os impactos dessa inundação
(BENINCÁ, 2011, p. 119).
Para Carlos B. Vainer existe semelhança entre as concepções territorial-patrimonial
e hídrica. Essa, na verdade, é uma reformulação daquela, uma vez que continua
prevalecendo a estratégia exclusiva de assumir o domínio da área a ser ocupada pelo
projeto, e não a responsabilidade social e ambiental do empreendedor (VAINER, 2008, p.
44).
Outras concepções podem ser visualizadas a partir da leitura dos documentos de
agências multilaterais, como é o caso do Banco Mundial. As diretrizes do Banco Mundial
para “reassentamento involunt|rio”, um termo eufemístico para atingidos, apontam para
a superação da perspectiva patrimonialista ou simplesmente física (VAINER, 2008, p. 49).
O Banco Mundial considera que cabe reassentamento quando existe: 1) perda
involuntária da terra, em decorrência da recolocação ou perda de abrigo, perda de
recursos ou acesso a recursos, ou perda de fontes de renda ou meios de sustento, se as
pessoas afetadas têm que se deslocar ou não para outra localização; ou, 2) restrição
involuntária de acesso para parques legalmente designados e áreas de proteção que
resultam em impactos adversos nos sustentos das pessoas deslocadas (WORLD BANK,
2001).
Cita-se, ainda, a posição da Comissão Mundial de Barragens (CMB), que foi criada
em 1997 na Suíça, associada ao Banco Mundial e com a participação de movimentos
sociais, organizações não governamentais, empresas construtoras, entidades de
financiamento e governos. Para a CMB, os atingidos consideram a parcela da população
que enfrenta o “deslocamento físico” e/ou “deslocamento dos modos de vida”:
Em sentido estrito, deslocamento resulta do deslocamento físico de pessoas que vivem
na área do reservatório ou do projeto. Isso ocorre não apenas pelo enchimento do
reservatório, mas também pela instalação de outras obras de infraestrutura do projeto.
Contudo, o alagamento de terras e alteração do ecossistema dos rios – seja a jusante ou a
montante da barragem – também afeta os recursos disponíveis nessas áreas – assim
como atividades produtivas. [...] Isso provoca não apenas rupturas na economia local
como efetivamente desloca as populações – em um sentido mais amplo – do acesso a
recursos naturais e ambientais essenciais ao seu modo de vida. Essa forma de
deslocamento priva as pessoas de seus meios de produção e as desloca de seus modos de
vida (WORLD COMMISSION ON DAMS, 2000, p. 102).

Esse relatório da Comissão Mundial de Barragens traz contribuições importantes,
como a variável temporal no entendimento dos impactos e o olhar diferenciado na
maneira com que são afetados grupos sociais e indivíduos no decorrer da implementação
do projeto hidrelétrico.
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A partir de 1992, a ideia de “mudanças sociais” também passa a ser incorporada
nos Planos Diretores da Eletrobrás em alusão aos atingidos por barragens, atribuindo
responsabilidade ao setor elétrico pelo ressarcimento de danos causados a todos quantos
forem os afetados por seus empreendimentos (BENINCÁ, 2011, p. 119).
Como exemplo disso tem-se que o II Plano Diretor de Meio Ambiente da
Eletrobrás afirma que a implantação de um projeto hidrelétrico constitui um processo
complexo de mudança social que implica, além da movimentação de população,
alterações na organização cultural, social, econômica e territorial (ELETROBRÁS, 1992).
Mesmo que a Eletrobrás tenha avançado na perspectiva socioambiental, na
prática, a maioria das empresas construtoras no Brasil continuou operando com as
concepções

territorial-patrimonialista

e

hídrica,

numa

perspectiva

meramente

indenizatória (BENINCÁ, 2011, p. 120).
Na visão dos movimentos sociais, mais especificamente do Movimento dos
Atingidos por Barragens (MAB), o conceito de atingidos amplia a dimensão de direitos dos
envolvidos, bem como a população afetada pelo empreendimento hidrelétrico (MAB,
2011b).
Em 1989, no I Encontro dos Movimentos dos Atingidos por Barragens, realizado
com o objetivo de constituir uma organização em nível nacional para fazer frente aos
planos de construção de grandes barragens no Brasil (FOSCHIEIRA et. al, 2009, p. 136), o
MAB adotou o conceito de atingido como “todos aqueles que sofrem modificações nas
condições de vida como consequência da implantação das usinas hidrelétricas,
independentemente de ser atingidos diretos ou indiretos” (TRINDADE apud BENINCÁ,
2010, p. 98).
Posteriormente, e diante das mudanças da conjuntura nacional e internacional, o
Movimento dos Atingidos por Barragem passou a considerar, como atingido direto, não
só quem é afetado com as obras das barragens, mas também toda população onerada
com as pesadas tarifas sociais (BENINCÁ, 2011, p. 120).
No II Encontro Nacional dos Atingidos por Barragens, em 2006, o MAB reafirmou o
caráter nacional da organização e a necessidade da luta contra o atual modelo energético,
agora, sintetizada na palavra de ordem: “Água e energia não são mercadorias!”.
[...] Neste momento que vivemos uma grande crise mundial, a questão energética ganha
lugar importante novamente por ser uma fonte vital para o desenvolvimento de possíveis
tecnologias novas que permitam alcançar novos padrões de produção de mercadorias
(MAB, 2009, p. 129).
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Para o MAB prevaleceu o entendimento de que “a água e a energia são bens
essenciais para a vida das pessoas e para a sociedade, e por isso devem ser um bem
público, onde todos tenham acesso com qualidade” (MAB, 2011a).
Atualmente, com a ausência de um marco legal específico no Brasil, o termo
atingido continua um campo aberto para disputas e conflitos de interesses entre
empresas, governos e populações atingidas por grandes empreendimentos hidrelétricos.
E, nesse sentido, prevalece no país um contexto jurídico, social, econômico, ambiental e
político de insegurança, no qual se convive com uma triste realidade de violações dos
Direitos Humanos.

MARCO LEGAL DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS: POSSIBLIDADES NO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Após a pressão do Movimento dos Atingidos por Barragens, no ano de 2006, o
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), vinculado à Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), recebeu um dossiê com um
conjunto de denúncias sobre violações de Direitos Humanos na implantação de barragens
no Brasil.
Dentro dos limites desse artigo, destaca-se que relatório da CDDPH aponta como a
disputa pela definição do conceito de termo atingido relaciona-se ao contexto de
violações dos direitos das populações atingidas por barragens (SANTOS, 2014, pp. 133134).
Segundo o relatório do CDDPH:
Uma caracterização restritiva ou limitada do que sejam os atingidos, ou seja, do que
sejam os prejuízos e os prejudicados pelo planejamento, implantação e operação da
barragem acaba por desconhecer uma série de direitos, bem como desqualificar famílias
e grupos sociais que deveriam ser considerados elegíveis para algum tipo de reparação.
Alguns dos casos eleitos pela Comissão para análise ilustram que o conceito de atingido
adotado tem propiciado e justificado a violação de direitos a uma justa reparação ou
compensação, entre outros, de ocupantes e posseiros, pequenos comerciantes,
garimpeiros artesanais, pescadores e outros grupos cuja sobrevivência depende do
acesso a determinados recursos naturais (CDDPH, 2010, p.14).

Ainda, referente ao conceito de atingido, o relatório do CDDPH remete à literatura
técnica e acadêmica para apontar a centralidade que o termo ganhou nos debates e
conflitos relativos à identificação e reparação, uma vez que decorre da amplitude dos
reconhecimentos que a definição do mesmo pode trazer (SANTOS, 2014, pp. 133-134).
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Minas Gerais, assim com a maioria das unidades da Federação no Brasil, ainda não
possui um marco legal capaz de sintetizar e assegurar uma Política Estadual de Direitos
dos Atingidos por Barragens.
Em resposta a essa demanda social, o governo de Minas Gerais, por meio do
Decreto nº 326, de 4 de setembro 2015, criou o Grupo de Trabalho para análise e
apresentação de proposta de instituição da “Política Estadual para Atingidos por Obras de
Infraestrutura e Urbanização”.
Sob a coordenação da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação
Social e Cidadania (SEDPAC), em particular, das áreas de Promoção e Defesa de Direitos
Humanos, o Grupo de Trabalho é composto por representantes do Poder Público e da
sociedade civil, estes últimos indicados pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos e
pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB).
Segundo o Decreto acima mencionado, compete ao Grupo de Trabalho:
Art. 2º Compete ao Grupo de Trabalho:
I – analisar convenções, tratados e demais legislações ordinárias nacionais e
internacionais, bem como produções técnicas e acadêmicas que tratam da temática
relativa aos atingidos por obras de infraestrutura e urbanização, com vistas a buscar
subsídios para elaboração de proposta de política estadual sobre o tema;
II – definir o conceito de “atingidos por obras de infraestrutura e urbanização”, a partir
das violações de direitos das populações atingidas, estabelecendo critérios técnicos para
tal definição;
III – elaborar proposta de política estadual para esta população, em consonância com as
legislações nacional e internacional já existentes;
IV – propor plano de ação e monitorar a sua implementação no que se refere à
institucionalização de políticas públicas (MINAS GERAIS, 2015, grifo nosso).

Dentre as principais inciativas desse Grupo de Trabalho, destaca-se a apresentação
do Projeto de Lei nº 3.312/2016 à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), com o
intuito de instituir a “Política Estadual dos Atingidos por Barragens e outros
Empreendimentos”.
Tal proposta de lei, em análise pelo Poder Legislativo mineiro, considera os
atingidos:
Art. 2º – Para fins desta lei, considera-se:
(...) VII – atingidos, os indivíduos e populações afetados por quaisquer impactos
decorrentes da construção, da instalação, da ampliação e da operação de barragem e
outros empreendimentos, inclusive desastres tecnológicos, nomeadamente os seguintes:
a) perda de propriedade ou da posse de imóvel;
b) perda da capacidade produtiva de terras afetadas pela construção, instalação,
ampliação e operação de barragem e outros empreendimentos;
c) perda de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros,
inviabilizando ou reduzindo a atividade extrativista ou produtiva;

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

436

d) perda de fontes de renda e trabalho das quais os atingidos dependam
economicamente;
e) prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de
estabelecimento comercial;
f) inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros
localizados nas regiões afetadas por barragem e outros empreendimentos que impactem
na renda, na subsistência e no modo de vida dos atingidos;
g) prejuízos comprovados às atividades produtivas locais a montante e a jusante do
reservatório, afetando a renda, a subsistência e o modo de vida de populações (MINAS
GERAIS, 2016a).

Nesse projeto, o conceito de atingido é caracterizado tendo em vista as perdas e
impactos sofridos por pessoas e populações a partir da construção ou operação de
barragens e outros empreendimentos, bem como da ocorrência de desastres
tecnológicos.
Para a formulação desse conceito de atingidos, o Grupo de Trabalho baseou-se no
marco normativo geral sobre Direitos Humanos e na construção histórica do conceito pelo
Movimento dos Atingidos por Barragens (MINAS GERAIS, 2016b).

PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS: NEGOCIAÇÃO COLETIVA
COMO FORMA DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO
No âmbito da relação entre participação social e os atingidos por barragens ou por
empreendimentos dessa natureza, o primeiro ponto a ser considerado é a abrangência
que deve ser atribuída ao conceito de atingido, de forma a reconhecer o conjunto de
famílias, grupos sociais e indivíduos que tiveram seus Direitos Humanos violados por tais
fatos.
Como aponta o relatório da Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos
da Pessoa Humana, identifica-se um conjunto de direitos sistematicamente violados em
situações que envolvem atingidos por barragens, dentre os quais se destacam o direito à
informação, à participação e à justa negociação (CDDPH, 2010, p. 15).
Apesar de possuir uma estrutura legal e normativa sobre a proteção aos Direitos
Humanos, o Brasil ainda convive com limitações ao pleno exercício dos direitos de
populações atingidas.
Nesse ponto, a garantia do pleno exercício dos Direitos Humanos encontra-se,
principalmente, na presença de uma sólida organização da sociedade civil, informada e
vigilante (CDDPH, 2010, p. 23).
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Ações governamentais ou aparatos normativos, evidentemente indispensáveis,
ganham outros significados e maior eficácia quando autênticas representações da
sociedade civil são capazes de constituírem-se, ampliarem suas bases sociais e agirem sem
constrangimentos e restrições.
Desse modo, cabe ao Estado brasileiro e às demais instâncias públicas propiciarem
e favorecerem a constituição de sujeitos coletivos autônomos e legítimos (CDDPH, 2010,
p. 23).
E, para tanto, deve-se promover a difusão de informações que, de fato, capacitem
populações atingidas e garantam o efetivo processo de participação social. A
disponibilização da informação com linguagem acessível deve permitir o esclarecimento
prévio das partes envolvidas, possibilitando o envolvimento da sociedade civil nos
processos decisórios incidentes sobre seus direitos e interesses (MINAS GERAIS, 2016b, p.
182).
Há que se considerar, ainda, que o conflito, a interlocução e a negociação são
partes essenciais e complementares de processos democráticos e participativos. As
negociações, sobretudo aquelas nas quais empresas com grande poder econômico
figurem como parte, devem ocorrer em condições de igualdade e respeito aos critérios
coletivamente acordados, para que não paire sobre o processo de negociação qualquer
constrangimento ou restrição (MINAS GERAIS, 2016b, p. 182).
Nesse aspecto, a atuação de representantes do Poder Público e de entidades de
defesa de Direitos Humanos é indispensável, em particular, no empoderamento das
pessoas atingidas de modo a contrabalançar o desequilíbrio de poder e de meios que, via
de regra, marca esses processos.
O Relatório de Avaliação dos efeitos e desdobramentos do rompimento da
Barragem de Fundão em Mariana-MG, elaborado pela equipe da Força-Tarefa do Estado
de Minas Gerais, recomendou as seguintes intervenções para o fortalecimento da
participação da sociedade civil num processo de negociação:
1) Reconhecimento do caráter público do processo de produção e difusão da informação;
2) Informação ampla, abrangente, completa e pública, veiculada de forma adequada e
compreensiva a todos os interessados, como condição da participação informada e
esclarecida;
3) Reconhecimento da legitimidade da participação social em vários níveis e escalas,
envolvendo desde as populações atingidas na Bacia do Rio Doce, até segmentos sociais e
organizações da sociedade civil regional e nacional que defendam interesses difusos,
coletivos ou individuais homogêneos;
4) Reconhecimento da multiplicidade de formas e procedimentos que propiciam e
enriquecem o processo de participação, a exemplo de audiências públicas, criação de
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Comitês locais de atingidos, acesso a apoio técnico e jurídico pelos interessados, sempre
de modo a favorecer uma participação esclarecida;
5) Efetiva participação nos processos deliberativos relativos à identificação e ao
detalhamento de políticas, planos e programas voltados à reparação dos danos causados
pelo rompimento, que devem ser incorporadas pelo Poder Público nos processo de
negociação e indenização dos atingidos;
6) Reconhecimento do protagonismo das populações atingidas, que devem escolher os
seus representantes, de forma autônoma e sem constrangimentos;
7) Assunção direta pelo Estado, em âmbito federal e estadual, do processo de negociação
e articulação, sem delegação de tal inciativa a entes privados ou às empresas envolvidas
diretamente no conflito;
8) Definição de regras, critérios e parâmetros de indenização e reparação como objeto de
negociação coletiva e com a devida publicidade;
9) Investimento em ferramentas de participação da sociedade civil, com estímulo ao
controle social dos processos de negociação, de reparação e de indenização das pessoas
atingidas em decorrência do desastre de Mariana e Bacia do Rio Doce (MINAS GERAIS,
2016b, pp. 182-184).

Apesar dessas orientações, o papel do Estado brasileiro, tanto em âmbito
nacional, quanto estadual, tem recebido duras críticas da sociedade civil. Dentre as
principais críticas, destaca-se o não cumprimento do direito à participação dos atingidos
no acordo de indenização e reparação, celebrado entre o Poder Público e as empresas
Samarco, Vale e BHP Billiton.
Recentemente, nos dias 7 e 8 de junho de 2016, o Movimento dos Atingidos por
Barragens, em parceria com outras organizações sociais, participou de audiência sobre
Direitos Humanos e Mineração no Conselho Interamericano de Direitos Humanos, na
cidade de Santiago, no Chile, ocasião em que denunciou a atuação da Samarco, Vale e BH
Billiton e a exclusão, em diferentes momentos, da participação da população afetada com
o rompimento da barragem:
Em relação ao direito de acesso à informação e participação anterior ao acidente, é
importante ressaltar que não houve participação da população na elaboração de um
plano de contingência e nem mesmo a devida informação para as comunidades afetadas
sobre os procedimentos em caso de emergência. Esses documentos, inclusive, deveriam
ser públicos e amplamente divulgados (Informe à CIDH, 2016, p. 30 apud CONECTAS,
2016).
[...] As comunidades, grupos e populações afetadas e seus representantes estiveram
ausentes da mesa de negociação. A eles não foi dada a oportunidade de influenciar os
termos do acordo e até mesmo as disposições relacionadas com a transparência e a
participação das comunidades na fase de implementação não suprem este vício original
porque lhes falta qualquer parâmetro para a sua correta aplicação (Informe à CIDH, 2016,
p. 40 apud CONECTAS, 2016).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo ressalta a relevância do compromisso do Estado brasileiro com o
fortalecimento da sociedade civil nos processos de negociação de conflitos envolvendo
atingidos por barragens.
Nesse sentido, torna-se fundamental o resgate do processo histórico de
conceituação e caracterização do termo atingido, para que se possa admitir toda a
complexidade e abrangência em torno da disputa do seu entendimento.
O que se percebe, tanto no processo de negociação, quanto no empoderamento
das pessoas afetadas pelos impactos das barragens e de outros empreendimentos dessa
natureza, é que nos locais onde existe a presença dos movimentos dos atingidos por
barragens, notadamente do MAB, a população tende a organizar uma maior resistência
que se reflete em maiores conquistas para os atingidos.
Na mesma perspectiva, Arroyo destaca o papel pedagógico dos movimentos
sociais no processo de formação das pessoas:
Os movimentos sociais têm sido educativos não tanto através da propagação de
discursos e lições conscientizadoras, mas pelas formas como têm agregado e mobilizado
em torno das lutas pela sobrevivência, pela terra ou inserção da cidade. Revelam à teoria
e ao fazer pedagógicos a centralidade que têm as lutas pela humanização das condições
da vida nos processos de formação (ARROYO, 2003, p 32).

Ademais, considerando o processo de negociação e os impactos do rompimento
da barragem de rejeitos de mineração do Fundão, na cidade de Mariana, é importante
destacar alguns compromissos do Poder Público na discussão dos atingidos que não
podem ser secundarizados, como a publicidade das informações, o reconhecimento e a
efetividade da participação social, o protagonismo das populações atingidas, o papel do
Estado (em âmbito federal e estadual) no processo de negociação e articulação e a
definição de regras, critérios e parâmetros de indenização e reparação como objeto de
negociação coletiva.
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RELAÇÕES DE TRABALHO E MEIO AMBIENTE: VIVÊNCIA
GARIMPEIRA NO VALE DO JEQUITINHONHA
Arthur Saldanha dos Santos1 e Anderson Jorge Ferreira2

RESUMO
O objetivo do presente artigo é compreender a construção histórica do Vale do
Jequitinhonha a partir da atividade garimpeira e sua relação com as populações locais, o
meio ambiente e a interferência do Estado em sua dinâmica. Analisamos através de visitas
{s regiões de garimpos, “entrevistas” (n~o diretivas) com garimpeiros e moradores locais
e leituras de bibliografias diversas sobre o assunto, a situação atual do garimpo em
Areinha (considerado o maior garimpo do Alto Jequitinhonha). Foi necessária uma
observação e análise detalhada dos fatores relevantes que compõe o cenário do garimpo,
bem como a posição social do garimpeiro em Diamantina e seus arredores (Guinda, São
João da Chapada, etc.). É possível observar que as relações sociais formadas em torno do
garimpo são complexas e conflituosas. Observamos também que o Estado tem proposto
intervenções favoráveis aos seus princípios desde tempos remotos e contribuído para a
visão negativada da atividade garimpeira nos aglomerados urbanos na região, o que de
certa forma, contribui para maior aversão entre os garimpeiros e o poder público ou a
qualquer pessoa que questione suas ações. Esperamos promover uma relação mais
propositiva e ética que funcione de fato entre o garimpo e o seu meio, seja social, jurídico
e ambiental.
Palavras-chave: Cidade, Estado, Meio Ambiente.

1

Mestrando em Sociedade, Ambiente e Território na Associação entre a Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) e a Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). Bacharel em Humanidades pela
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). E-mail: arthur-ufvjm@hotmail.com
2
Especialista em Supervisão Educacional pela Universidade Cândido Mendes – UCAM. Licenciado em
Matemática pela Associação entre a Universidade Estadual de Minas Gerais – UEMG e a Faculdade de Filosofia
e Letras de Diamantina. E-mail: andejorge@bol.com.br

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

444

INTRODUÇÃO
A história dos garimpeiros geralmente só é reconhecida em função das atribuições
negativas que o poder público (pela promulgação de leis restritivas ou excludentes da
atividade garimpeira) a iniciativa privada (mediante embate das grandes empresas
minerarias com os garimpeiros) e parte da sociedade civil lhes conferem, pois é recorrente
na sociedade que compõe o espaço circular às áreas de garimpagem, especialmente em
Diamantina - MG, a desvalorização e rebaixamento social desses trabalhadores, bem como
de suas condutas na esfera moral. São atribuídos adjetivos e denominações de alta
violência simbólica como “selvagens”, “criminosos”, “sem coraç~o”, desdentados,
“donos do pedaço”.
Após a descoberta do diamante em torno de 1729, no Alto do Jequitinhonha,
Minas Gerais, o Arraial do Tejuco (hoje Diamantina) tornou-se um dos maiores produtores
mundiais de diamante, conforme apontam os estudos de Santos (1976). Esse evento
culminou no desenvolvimento cultural e social da região, apresentando um modo
específico e complexo de viver dos garimpeiros, bem como, tornou o pequeno vilarejo do
Arraial do Tejuco mundialmente conhecido por tamanha dinâmica econômica e estrutural
assumido pelo tamanho da extração minerária na região.
Vale dizer que o espaço do garimpo é composto, por diversificadas identidades
culturais, que possibilitam uma complexa interação e sociabilidade entre a comunidade
trabalhadora, cotidianamente. Há de se lembrar, que o garimpo, no Brasil,
especificamente em Diamantina, incentivou também, as imigrações que culminaram
repentinamente na criação de povoados, vilarejos, distritos e, consequentemente, na
constituição de cidades.
Sendo Assim, a nossa compreensão e análise da relação garimpo e cidade, vai
além da observação simplificada e estritamente marcada pelos fatores recentes.
Procuramos ao longo da pesquisa, fazer uma análise mais detalhada e completa da sua
formação histórica. Promovendo assim, uma relação conforme ressaltado pelo Burke na
seguinte passagem,
não se limitou apenas a identificar o problema geral da reconstrução da experiência de
um grupo de pessoas comuns. Percebeu também a necessidade de tentar compreender o
povo no passado, tão distante no tempo, quanto o historiador moderno é capaz á luz de
sua própria experiência e de suas próprias reações a essa experiência. (BURKE, 1992,
p.42).

Nessa perspectiva, identificamos ainda que a maioria dos garimpos apresenta um
contexto de encontros culturais, pois é um recinto de reciprocidades e, ao mesmo tempo,
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de heterogeneidades. É um lugar que possibilita a troca de experiências e a assimilação de
conhecimentos comuns entre as culturas, que, por sua vez, se compõem de imigrantes de
diversas regiões, destacamos em larga escala, a imigração vinda de Diamantina para
Areinha.
Diante disso, pode-se observar o que ressaltou Peter Burke na “interpretaç~o dos
encontros culturais” sobre a import}ncia dos estudos culturais na compreens~o do
passado, como fator de estudo e compreensão das relações sociais. Observamos que se
trata de,
uma das regiões pelas quais é improvável que a história Cultural desapareça, apesar das
possíveis reações contra ela, é a importância dos encontros culturais em nossa época,
gerando uma necessidade cada vez mais urgente de compreendê-los no passado.
(BURKE, 2005, p.154).

Recorremos também aos estudos de Michel de Certeau (2008), em que ele vê que
o pesquisador deve atentar para as minúsculas coisas que compõem o processo natural
de construção da história e ir além dos marcos cronológicos que compõem o cenário
estudado, pois determinados elementos não são percebidos, na maioria das vezes, pela
escala de estudos científicos que compõem uma cultura determinada. Portanto, o
pesquisador possui o poder de transformar objetos de estudos em história cultural, a
partir daí, promover uma “faixa” de an|lise maior e mais rica sobre determinado assunto.
Nessa perspectiva, não só o historiador, mas o pesquisador de modo geral,
[...] não se contenta em traduzir de uma linguagem cultural para outra, quer dizer,
produções sociais em objetos de história. Ele pode transformar em cultura os elementos
que extrai de campos naturais. Desde a sua documentação (onde ele introduz pedras,
sons, etc.) até o seu livro (onde plantas, micróbios, geleiras, adquirem o estatuto de
objetos simbólicos), ele procede a um deslocamento da articulação natureza/cultura.
Modifica o espaço, da mesma forma que o urbanista, quando integra o campo no sistema
de comunicação da cidade [...]. (CERTEAU, 2008, p.80).

Nesse sentido, tornamos públicas as formas de vida que o garimpeiro leva em seu
habitat, seus costumes, seus ritos e suas crenças que compõem uma identidade rica em
diversidade cultural e reestabelecer as relações históricas que esse campo tem na
construção, formação social ou mesmo turística que Diamantina tem hoje. Percebemos
que o garimpo de Areinha faz parte da História Cultural e Social de Diamantina, talvez
como elemento fundamental de sua construção memorial e histórica.
Essa análise do garimpo, até então, pouco explorada pelos historiadores,
sociólogos ou mesmo antropólogos brasileiros, pelos escassos trabalhos sobre tais
temáticas referentes à região, consequentemente nos proporciona contribuir para a
futura ampliação e clareza dessa área de conhecimento, apontando caminhos e
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horizontes para os estudos científicos futuros, por meio das fundamentações teóricas
específicas da área da História Cultural e Social, que passam a enriquecer a nossa
historiografia, no sentido de contribuir para a desmistificação de ideias preconceituosas e
excludentes, formadas pelo senso comum, sobre o mundo do garimpeiro. (sobretudo nas
cidades ao entorno de areinha).
Este trabalho aponta, ainda, a problematização quanto às poucas fontes
historiográficas científicas existentes no mercado que enfocam essas particularidades
necessitadas de estudo. Mas é com o advento da História Cultural e Social, com seus
conceitos de representação, imaginário, identitário é que se passou a valorizar as culturas
consideradas marginalizadas, por meio dos estudos e pesquisas epistemológicas com
resultados de publicações.
Destacamos, também, que o garimpo é um espaço rico em diversidade, que
possibilita a integração entre os povos, trocas de experiências e intercâmbio cultural com
a convivência na busca para realizar o sonho de encontrar o minério e melhorar a situação
social. Com base na análise historiográfica brasileira e dos pressupostos teórico-analíticos
da História Cultural e Social, investigamos essa relação intrínseca entre o garimpo de
Areinha e a construção social e histórica de Diamantina, bem como as mazelas dessa
relação.
Sendo assim, objetivo dessa pesquisa é compreender a construção histórica do
Vale do Jequitinhonha a partir da atividade garimpeira e sua relação com as populações
locais, o meio ambiente e a interferência do Estado em sua dinâmica. Procuramos também
analisar através de visitas {s regiões de garimpos, “entrevistas” (n~o diretivas) com
garimpeiros e moradores locais e leituras de bibliografias diversas sobre o assunto, a
situação atual do garimpo em Areinha (considerado o maior garimpo do Alto
Jequitinhonha), que se encontra fragilizado e requerente de atenção. Foi necessária uma
observação e análise detalhada dos fatores relevantes que compõe o cenário do garimpo,
bem como a posição social do garimpeiro em Diamantina e seus arredores (Guinda, São
João da Chapada, etc.).
Recorremos com devida atenção aos dados históricos relacionados e
levantamentos de campo, como também subdividimos o “composto garimpo” em espaço
de convivência, ambiente de cultura histórica, exclusão e esperança. É possível observar
que as relações sociais formadas em torno do garimpo são complexas e conflituosas.
Observamos também que o Estado tem proposto intervenções favoráveis aos
seus princípios desde tempos remotos e contribuído para a visão negativada da atividade
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garimpeira nos aglomerados urbanos ao seu redor, o que de certa forma, contribui para
maior aversão entre os garimpeiros e o poder público ou a qualquer pessoa que questione
suas ações. Nossa proposta se centraliza em promover a posteriori, uma relação mais
propositiva e ética que funcione de fato entre o garimpo e o seu meio, seja social, jurídico
e ambiental, relacionando o dilema cidadania e direitos humanos.
De forma sucinta, reafirmamos que a presente pesquisa objetivou analisar, por
meio de uma investigaç~o crítica, a situaç~o atual do garimpo em “Areinha” (considerado
o maior garimpo do Alto Jequitinhonha situado às margens do rio Jequitinhonha a 80 km
de Diamantina), que se encontra fragilizado e requerente de atenção quanto a sua relação
social (com as cidades vizinhas) e ambiental.
Tivemos por objetivo ainda, propiciar intervenções e ações que possam dinamizar
os complexos processos de ressignificações de identidades dos garimpeiros, bem como
visibilizar dizeres e representações no imaginário social em que os próprios trabalhadores
atuem como agentes transformadores na construção e determinação de suas histórias de
vida e comunitárias. Como se trata de um objeto multifacetado, as análises se pautaram
necessariamente por teorias interdisciplinares dos Estudos Culturais.

FORMAÇÃO HISTÓRICA DO VALE DO JEQUITINHONHA E SUA RELAÇÃO
COM O GARIMPO
Através dos estudos históricos do Vale do Jequitinhonha, sobretudo, de Martins
(1997), percebemos que, logo após a descoberta do ouro no sertão das gerais, no século
XVII, a colônia brasileira sofreu um forte impacto socioeconômico, atraindo uma grande
leva de curiosos, criminosos, degredados, aventureiros, vagabundos, escravos africanos,
etc. Um emaranhado social havia se formado em torno da recente atividade econômica
promissora do país. Percebe-se então, que, desde os primórdios, a construção do estigma
em relação à identidade garimpeira. Ao navegar, ao longo da história, evidencia-se uma
formaç~o identit|ria de uma “populaç~o culturalmente diferenciada” (SATHLER, 2008).
A esse segmento social deve-se frisar, descende de uma complexa estrutura
econômica e cultural originada no século XVIII e que sustentou uma tenaz resistência à
tirania dos procedimentos despóticos da Coroa Portuguesa e edificou valores inalienáveis
tais como “a luta pela liberdade”, os laços de “irmandade”, além de construir
subjetividades capazes de efetuar um enfrentamento dinâmico das trepidações dos
acontecimentos relacionados { fortuna: “hoje rico, amanhã pobre”, conforme apontam os
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estudos de Martins (1997). A tipificação desfavorável a este grupo social recebeu
colorações igualmente sombrias no período que se deu entre 1987 e 1992, em que aos
garimpeiros foi impresso a marca de sinonímia de degradação ambiental, assoreamento
dos recursos hídricos e conflitos com populações indígenas. Vale destacar que tais
acusações permanecem até os dias atuais.
Em outras palavras, a comunidade garimpeira passou a representar a “negaç~o”
do Brasil moderno, organizado e eficiente, conforme ressalta Barbosa (1991). Ainda, o
autor, Evandro Bastos Sathler (2008) destaca a importância de ultrapassar a figura
folclórica atribuída ao garimpeiro ou de sua emblemática vilania ambiental e reconhecer a
violência histórica da opressão colonial que incidiu (e ainda incide) sobre uma população
majoritariamente pobre e em situação de vulnerabilidade social, de certa forma,
perseguida pelo poder público. O Embargo pelo IBAMA, dos garimpos no Alto
Jequitinhonha, sobretudo nos anos de 1989 e 1990, tencionou ainda mais a já difícil
relação entre garimpeiros, órgãos governamentais e ONGs ambientalistas, marca-se
assim, a gênese do conflito envolvendo a sociedade garimpeira, o Estado e parcela da
sociedade civil.
Não podemos deixar de assinalar que os garimpeiros também produziram e ainda
produzem discursos opostos em relação às falas hegemônicas veiculadas nas diversas
mídias, sobretudo, nos jornais. Da mesma maneira, centrado na exploração e difamação, o
Vale do Jequitinhonha ficou conhecido como o “Vale da miséria”, nas décadas de 1970 e
1980. Contudo, conforme apontam os estudos de Servilha (2012), diversos movimentos
sociais tentaram contrapor-se aos discursos de desvalorização da região, valendo-se da
afirmação dos bens materiais e imateriais do Vale como contrapartida aos baixos
indicadores sociais e econômicos, respondendo com ações afirmativas que enfatizavam a
regi~o como “O Vale da Cultura” em contraponto ao “Vale da Miséria” (SERVILHA, 2012).
Tais contrapontos se tornaram constantes nas linhas de pesquisas de muitos
pesquisadores do Vale. O Vale apresenta por sinal, inúmeras belas paisagens que o coloca
em destaque nos locais turísticos indicados para visitação no Brasil.
Vale ressaltar que, segundo os estudos de Martins (1997), desde 2007, quando a
Mineradora Novo Rio, após duas décadas de extração de Diamantes com maquinário e
recursos tecnológicos de ponta, promotores de grande devastação ambiental, concluiu
sua operação de lavra no Jequitinhonha alegando exaustão da jazida (embora ainda
permaneça com os direitos minerários), um fluxo surpreendente de garimpeiros, hoje
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conforme apontam os dados do Sindicato dos garimpeiros, estão estimados em torno de
2000 pessoas, que trabalham ilegalmente na região conhecida como Areinha.
A partir de então, do ponto de vista jurídico (e não ético-moral) promovido pelo
Estado, esses garimpeiros passaram a ser designados como “criminosos”, cujo crime
precípuo é exercer sua atividade laborativa sem consentimento oficial, sendo que esses
mesmos sujeitos, sobretudo, no Alto Jequitinhonha, dedicam-se à roça e outras atividades
rurais na época das águas, ou seja, vistos por outra perspectiva, como trabalhadores
“legais” e necess|rios { naç~o. E ainda receberam as acusações de devastaç~o e
degradação ambiental promovida pela Mineradora financiada e incentivada pelo Estado.
Os muitos relatos dos trabalhadores e estudos de pesquisadores apontam tais afirmações.
A respeito desse novo “Eldorado”, podemos chamar assim pela sua dimens~o, no
Jequitinhonha (Areinha), apresentam até hoje, formações discursivas e estratégias de
poder que carreiam posições antagônicas, complexas e muitas vezes irreconciliáveis entre
a tríade: Estado, garimpo e das sociedades dos entornos do garimpo. Areinha, para
muitos, é conhecido como um lugar sem lei, de vagabundos, bandidos, traficantes e
prostitutas, o que na perspectiva de Bourdieu (1990) seria um espaço “social simbólico”
construído através dos “discursos de poder” de uma parcela da populaç~o. Outros por
sua vez, argumentam, defensivamente, que quando a fiscalização ambiental lacra as
máquinas em Areinha e os garimpeiros retornam para Diamantina há uma crescente onde
de criminalidade na cidade, ou seja, mantê-los em Areinha tornou-se uma precária medida
de segurança pública.
Contudo, em conversas informais com esses trabalhadores acusados por tais
crimes, não conseguimos identificar tais ações. No que tange a prostituição, segundo
relatos, houve um período em que a prática e o comércio sexual eram frequentes. Mas
com a inserção de trabalhadores com famílias formadas nas cidades, este número foi
reduzido e quase extinto. Restando apenas negociações esporádicas com algumas
mulheres que se dispunham a tal exercício. Em conversa com um garimpeiro indagamos
sobre tais ações e ele afirmou: “Na cidade existe tudo, prostituiç~o, crime, roubo, etc. Por
que aqui não pode acontecer isso? Somos diferentes? Ou isso são abordagens para nos
colocar como errados e perigosos? Aqui, todo mundo ganha pelo que faz!” (Relato de um
garimpeiro, 2014). Na fala desse trabalhador fica evidente o confronto de ideologias entre
a tríade acima analisada.
A prefeitura local e a Cooperativa Regional Garimpeira de Diamantina defendem
uma liberação do garimpo, de forma sustentável e com recuperação da área degradada.
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Enquanto isso, o Ministério Público considera a proposta inviável, alegando que a área
está protegida por lei. Parte significativa de comerciantes de Diamantina apoia o garimpo
e lucram com o aumento de investimentos na cidade oriundos da complexa rede que
envolve o sistema de extração de minerais (garimpeiros, empresários do garimpo,
compradores de pedras preciosas, contrabandistas, etc.). Tais ações podem ser
observadas pela uma simples caminhada pela cidade, em que observamos lojas de
materiais para garimpeiros, restaurantes típicos, hotéis e pousadas com o nome
referenciando ao garimpo. São apropriações históricas que entram em contradição com
as ações excludentes destes trabalhadores, seja pelo poder do Estado ou da população.
Vale relembrar que Diamantina surgiu necessariamente e unicamente a partir da
renda econômica advinda da mineração, exercida através da força escrava. Por toda a
cidade encontramos indício disso, seja na estrutura arquitetônica ou na observação de sua
população ou localidades. Inicialmente, a extração dos minérios, sobretudo, o diamante,
era responsabilidade da coroa portuguesa, posteriormente, muitos anos depois, passou a
ser de empresas autorizadas pelo governo, do qual pagavam altas taxas de impostos para
a livre extração e recebiam incentivos para tais ações. Contudo, anos depois, a mineração
passou por complicações, a garimpagem foi proibida e o garimpeiro foi transformado num
criminoso, como já citamos anteriormente, e, como podemos observar num pequeno
trecho do texto de Martins (1997),
Dessa forma, na segunda metade do século XIX ocorreu forte processo de concentração
dos terrenos minerais. Para milhares de homens que viviam da cata de diamantes, não
restou outra saída se n~o integrar as “turmas” dos poderosos donos das lavras,
trabalhando no sistema de praças. Os poucos que não se submeteram tornaram-se
faiscadores, mineradores isolados que tentam serviços modestíssimos nos córregos mais
afastados e, em geral, pouco promissores. Novamente, portanto, os garimpeiros foram
empurrados para o lusco-fusco da marginalidade econômica e social. (MARTINS, 1997).

Nos estudos de Martins (1997) é possível perceber também que, a legislação
mineraria brasileira desde tempos remotos marginalizou a atividade garimpeira,
colocando os

garimpeiros

na clandestinidade e no limiar

da criminalidade.

Simultaneamente nesse processo, contribuiu para as desavenças entre o garimpo e a
empresa mineradora, favorecendo a multiplicação de conflitos pelas terras minerais. Tais
conflitos reinam até hoje. Em visita a campo, pudemos notar cercamentos com dizeres
ofensivos em áreas que pertencem às Mineradoras, dizendo para “manter-se afastados”
“segurança armado 24 horas”. Mais uma vez tais observações nos mostraram a perigosa
arena de conflito em torno dos recursos naturais na região de Areinha e de certa forma,
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legitimados pelo Estado. Uma vez que o mesmo incentivou e obteve lucros dos serviços
de tais empresas e promoveu a exclusão e o rebaixamento dos garimpeiros diante das
demais sociedades. Observamos assim, que na região de Diamantina, os direitos
minerários continuou e permanece até hoje dominado pela desorganização e pelo
bloqueio de imensas áreas, sobrando espaço para a ocupação e forma irregular ou mesmo
sem fiscalização do trabalho de extração dos minérios, bem como, constantes conflitos
por espaços. Essas observações também foram feitas por Martins (1997),
Como, na experiência regional, a grande maioria dos interessados em Alvarás de pesquisa
e concessões de lavra quer tão-somente arrendar aos garimpeiros ou negociar com
empresas mineradoras, havendo também os que pretendem simplesmente bloquear o
acesso nas suas propriedades, percebe-se que os garimpeiros não tiveram alternativa:
tocaram suas catas na ilegalidade. Até grandes empresas que almejassem iniciar projetos
de extração de ouro ou diamantes na região encontrariam dificuldades para obter áreas
onde pudessem trabalhar. (MARTINS, 1997).

Nesse sentido, podemos observar que as relações entre o Estado e o garimpo,
sempre passaram por constantes oscilações ao decorrer do tempo histórico. Nas fases de
expansão da economia, sobretudo no início do período colonial, constantemente o Estado
estimulou a garimpagem, participando totalmente e exploratoriamente dos lucros através
dos impostos na fiscalização e incentivo das explorações minerárias. Porém, alterando o
ciclo econômico do país, nas fases de recessão ou de desaceleração do crescimento da
economia, ou mesmo endividamento, o Estado criou políticas de repressão ou mesmo de
bloqueio, feito de forma cruel e totalitária das atividades garimpeiras. Recaindo quase
sempre na figura do trabalhador garimpeiro manual. Compreende-se porque o garimpeiro
resiste ao contato e à colaboração com o Estado, fato esse que alimenta mais ainda sua
propensão a manter-se na informalidade e distante do governo, praticando a sonegação
dos impostos e práticas de lavra artesanal e muitas vezes familiar.
Ressaltamos que o trabalhador garimpeiro estava e ainda se encontra envolvido
diretamente em uma atividade proibida aos olhares do império (no período colonial) e do
governo estatal (atualmente). A “perseguiç~o” ao garimpeiro estava relacionada à
ruptura do monopólio do diamante e buscava, também, impedir a queda dos preços no
mercado internacional, provocado pelo comércio paralelo e ilegal, sendo tais proposições
motivadoras até hoje das intervenções do Estado no garimpo. Conforme aponta Martins
(1997), esse domínio sobre os preços e lucros era de suma importância para o governo, e
permitir a divisão ou mesmo a perda dessa renda, estava relacionado à perda do poder
sobre a colônia de modo geral e do controle de seus recursos naturais. O que certa forma,
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vale destacar que era o motim das boas relações econômicas internacionais do país e das
dependências estruturais das empresas mineradoras ao Estado.
Esta atividade paralela ao comércio do Estado, esse “caixa dois” no período
colonial promovia e ainda promove um mercado paralelo altamente lucrativo e
estruturado para certos integrantes das elites das cidades locais, que, por sua vez, em
retorno, garantiam proteção e facilidade a alguns garimpeiros envolvidos nessa atividade.
É uma espécie de trocas de favores, onde é claro, a elite local lucra mais e, é a dona dos
equipamentos e das máquinas que destroem ainda mais as encostas do Rio
Jequitinhonha. Hoje encontramos muitos empresários, sobretudo de Diamantina, que
patrocinam escavações e auxiliam nas despesas dos trabalhadores garimpeiros. De modo
geral, patrocinam os trabalhadores e ficam com maior parte dos lucros. Tais ações
desregradas e sem fiscalizações, muitas vezes, relações até perigosas por envolver um
ambiente de conflito.
Vale a pena ressaltar e relembrar, que em nenhum momento do período colonial
ou da participação do Estado sobre os lucros com os diamantes oriundos do garimpo,
eram levados em consideração aspectos ambientais, centrava-se estritamente em
preocupações econômicas. Mesmo havendo repressões e severas punições aos
garimpeiros e aquilombados, havia também, certa tolerância com tais personagens. Nesse
momento, estava “desenhada” de vez a imagem negativa e preocupante dos garimpeiros
e aquilombados, como pessoas que transgrediam leis e as regras, não respeitavam a
corte, eram os degredados, criminosos, aventureiros, vadios, vagabundos, ciganos,
biscateiros, desclassificados em geral. Muitos desses adjetivos são usados até hoje por
parcelas da população local. Essas termologias vinham a calhar e permanecerem
totalmente fortes na atualidade, em que, sobretudo como a população de Diamantina
considera-os, mesmo o garimpo sendo o berço de origem dessa população e a atividade
garimpeira ser a pedra fundamental de origem da região.
Podemos perceber em trabalho de campo e nos estudos de Sathler (2008), que a
situação do garimpeiro da região de Diamantina muda radicalmente depois de todo esse
processo de perseguição.
No início do século XIX quando os diamantes diminuíram e com eles a rigidez no controle
da Demarcação posto pelo poder fiscal do governo. Outrora perseguido ou tolerado, o
garimpeiro agora trabalha livre, utilizando as mesmas técnicas de extração baseadas no
trabalho individual (ou em pequenos grupos), braçal e utilizando alguns poucos
instrumentos rudimentares encontrados em comércio local. (SATHLER, 2008).
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O garimpeiro em sua nova condição de não perseguido, acaba assentando-se
numa região que conhece bem, formando roças, povoados e vilas, como é o caso de São
João da Chapada, distrito de Diamantina. Eles reproduzem cultural e economicamente os
meios de vida, tal qual nos primórdios da ocupação itinerante no século XVIII do Vale do
Jequitinhonha. Sendo assim, Esse garimpeiro dito tradicional do Alto Jequitinhonha possui
uma atividade de subsistência ligada ao regime de chuvas: no período das águas, de
outubro a março, dedicam-se a roça e outras atividades rurais; já no período da seca, de
abril a setembro, retoma o garimpo de diamantes.
Vale destacar ainda, que basicamente essas populações se constituem de
analfabetos em sua maioria, desconfiados de tudo e de todos, assim como no período
colonial da extração dos minérios e de toda aquela fiscalização excessiva, embora livre, o
garimpeiro é atualmente, prisioneiro de sua origem de dos outros: um excluído. A
situação atual do garimpeiro é complicada e difícil, como podemos perceber nos escritos
de Sathler (2008):
Na atualidade sua atividade econômica não se resume exclusivamente ao garimpo.
Mesmo antes das proibições mais recentes, o garimpeiro já se dedicava também à
extração de cristal-de-quartzo; à coleta de flores e botões silvestres, especialmente a
sempre-viva (Paepalanthus sp). Os garimpeiros também mexem com roça, cortam
madeira para carvão e outros usos, criam bovinos, equídeos e muares etc. Alguns de
aventuram no garimpo em outras regiões, ou migram para os grandes centros, como Belo
Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Os que foram e retornaram costumam contar a
mesma história: sem qualificação acabaram subempregados; engrossaram favelas,
seguiram marginais. Mas não deixaram de alimentar o sonho atávico de um dia
bamburrar no garimpo. (SATHLER, 2008).

A situação do garimpeiro é complicada devido às restrições que a força política
impõe. Nessa perspectiva, a atividade de colheita de flores, sobretudo da sempre-viva,
hoje passa por um processo de proibições e fiscalização acirrada. Os garimpeiros não
podem mais colher tais itens da mesma forma e período como faziam antes, existe hoje
toda uma burocracia em cima da atividade. O Estado se apoderou da produção e extração
das sempre-vivas como havia feito com os minérios, o rigor adotado, distanciou os
garimpeiros desse trabalho, colocando-os como os vilões da história, os destruidores de
uma vegetação típica e exclusiva da região.
Dessa forma, encontramos o trabalhador garimpeiro em uma situação típica já
vivenciada ao longo de sua construção histórica e formação econômica do Vale do
Jequitinhonha. Esse trabalhador encontra por assim dizer, impasses que dificultam sua
sobrevivência e permanência na região.
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ANÁLISES LEVANTADAS
Através desses pequenos apontamentos procuramos promover uma discussão
que apresentasse a atual situação do garimpo em Areinha a partir de sua construção e
história e importância para a formação econômica e social do Vale do Jequitinhonha.
Nessa perspectiva percebemos que a representação seja simbólica ou real da atividade
extrativista para a cultura histórica das cidades ao seu entorno é presente e possui uma
grande vinculação com as atividades turísticas, sobretudo em Diamantina, cidade mais
conhecida no quesito de historicidade do Vale. Contudo, muitas observações negativas e
preocupantes referentes às situações atuais envolvendo a vida garimpeira e sua prole,
foram levantadas.
Dessa forma, quanto a vivência garimpeira, foi identificado uma preocupação
quanto a perspectiva de futuro, uma vez que, suas atividades básicas são quase sempre
controladas pelo Estado. E este por sua vez, dificulta e impede o trabalho do garimpeiro,
seja na extração do minério ou no plantio da sempre-viva. Em trabalho de campo,
encontramos uma parcela desses trabalhadores vivendo de aposentadorias e repassasses
do governo, mas assumiram que tais ajudas financeiras não são suficientes para a
manutenção da vida e criação dos filhos.
Os filhos dos garimpeiros por sua vez, enfrentam dificuldades no âmbito escolar.
Em entrevista direta a alguns jovens em sala da aula, foi indagado se alguém tinha pai ou
mãe que atuava no garimpo. A resposta quase unanime foi que não. Contudo, em
entrevistas às casas desses mesmos jovens os relatos evidenciavam que não só os pais
atuavam no garimpo, como também os filhos no período das férias escolares. Um
problema então foi levantado, porque se negaram a responder que não possuíam vínculo
com garimpo na área escolar?
Percebemos então que as hipóteses levantadas no início da pesquisa sobre a
discriminação e a exclusão do trabalhador garimpeiro e de seus vínculos realmente são
identificados na esfera da sociedade da cidade. O problema é o quanto tais ações afetam
o cotidiano das pessoas, sobretudo, dos jovens e crianças e processo de formação escolar.
A partir de tais levantamentos preocupantes, propomos parcerias com Cursos
Superiores que pudessem dar respaldos nas orientações aos trabalhadores garimpeiros
sobre como exercer a atividade com o menor índice de degradação ambiental possível.
Mas não obtivemos respostas. Quanto a formação educacional dos jovens e crianças,
estamos promovendo discussões e oficinas nas escolas das cidades ao entorno do
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garimpo, afim de contribuir com a formação histórica e social dessas coorte. Tais ações
são extremamente importantes por resgatar a construção de uma região baseada na
atividade garimpeira e fortalecer a importância da dignidade humana e sua vivência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dessa forma, percebemos que restam poucas alternativas de meio de subsistência
para esses trabalhadores garimpeiros nessa região desoladora do Vale do Jequitinhonha.
Encontramos hoje, poucos aposentados, alguns donos de micro vendas e outros que
tentam a sorte no garimpo ilegal de Areinha, arriscando a vida, família e segurança. Outros
como afirmado anteriormente, se jogam no tempo e no espaço em busca das grandes
cidades em busca de uma qualidade de vida melhor, o que na maioria das vezes não
acontece.
Esperamos de alguma forma que tais ações possam ser minimizadas a partir da
educação e reconstrução da história da região, uma história ainda presente na dinâmica
econômica, social e, sobretudo, turística da região. Bem como, queremos acima de tudo o
respeito à dignidade humana e suas formas diferenciadas de sobrevivência. Se tais
atividades econômicas são degradantes, perigosas ou ameaçadoras, resta ao Estado o
auxílio a essas pessoas de forma coerente e contextualizada de sobrevivência. Esperamos
com estudos futuros, promover uma relação mais propositiva e ética que funcione de fato
entre o garimpo e o seu meio, seja social, jurídico e ambiental.
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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE DIVINÓPOLIS: UMA
EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO PARA A DEMOCRACIA
Maria Antonieta Teixeira
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INTRODUÇÃO
O artigo busca refletir sobre o desafio de educar para a democracia, a partir da
experiência extensionista do processo de revisão do Plano Diretor Participativo de
Divinópolis - PDPD, realizado no período de 2013 a 2014, sob coordenação da Fundação
Educacional de Divinópolis, unidade da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).
Importa dizer que o processo do PDPD constituiu uma ação qualitativamente nova no
âmbito da gestão local na medida em que a Universidade assumiu uma postura crítica e
transparente frente aos conflitos da cidade.

O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE DIVINÓPOLIS
O Plano Diretor é uma lei complementar aprovada pela Câmara Municipal e
sancionada pelo Prefeito, para vigorar por um período de 10 anos, que dispõe sobre as
regras de uso e ocupação do território municipal (urbano e rural), com base em suas
características econômicas, ambientais, sociais e territoriais. Conforme estabelecido pelas
diretrizes do Estatuto da Cidade e especialmente a Resolução 25, do Conselho da
Cidade/Ministério da Cidade, o processo de elaboração dos planos diretores deve ser
participativo, com envolvimento do poder executivo, legislativo, judiciário e da sociedade
civil. Nesse contexto, foram definidas cinco etapas para garantir um processo pedagógico
e democrático, onde os participantes possam Entender para Participar.

Etapas do processo

Anteprojeto Lei
Câmara Municipal
Conferência
da Cidade

Audiências
Públicas

Encontros
preparatórios
Lançamento
Público

FIGURA 1: Etapas do processo de participação do PDPD

O processo de revisão do plano diretor não visou somente um procedimentalismo,
mas sobretudo um projeto coletivo de cidade. Para tanto, foi utilizada uma metodologia
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que ampliou as instâncias de participação e possibilitou a vocalização dos diversos
segmentos e atores locais. Dessa forma, o plano diretor representou o projeto político de
cidade, onde os diferentes interesses dialogaram e buscaram, no exercício democrático,
um equilíbrio de forças. O processo constituiu um marco histórico que, espera-se, vai
culminar na instituição de um Conselho da Cidade, responsável pela implementação do
plano diretor, de forma a garantir as funções sociais da cidade e o bem-estar de seus
moradores.
Houve constrangimentos para os poderes locais – executivo e legislativo,
considerando a política oligárquica local. Espaços não-formais, como os organizados pelo
plano diretor, puderam estabelecer relações horizontalizadas, diálogos em que se
reconhecia e respeitava o outro. Espaços que transcendiam a educação bancária. Houve
um esforço de disponibilizar as informações legais e técnicas necessárias à compreensão
dos participantes. Associado à disponibilidade das informações, a transparência do
processo também contribuiu para caracterizar um modus operandi diferente para a
política urbana local. Fez-se necessário que a tomada de decisão compartilhada
acontecesse também no âmbito do processo como formação para a democracia.
Para sensibilização e mobilização da comunidade, um conjunto de estratégias foi
utilizado para possibilitar a ação participativa:
· Ato de lançamento público do processo de elaboração do Plano Diretor.
· Constituição de um Grupo Gestor formado por representantes do poder
executivo, legislativo, da sociedade civil organizada e do Grupo Executivo (equipe técnica
da FUNEDI).
· Uso intensivo de meios de comunicação como televisão, rádio, redes sociais,
jornais, carro de som, cartilhas, cartazes, panfletos, banner etc.
·

Capacitação

por

meio

de

minicursos

(Capacitação

de Agentes

de

Desenvolvimento Urbano) dos diversos segmentos sociais (formadores de opinião):
professores, produtores da agricultura familiar, delegados (representantes eleitos nas
audiências), dentre outros.
· Organização de uma Sala de Situações, em local estratégico, onde os cidadãos e
cidadãs tiveram livre acesso a toda a documentação utilizada e produzida no processo de
elaboração do Plano Diretor.
· Uso das redes locais estabelecidas na sociedade civil organizada: fórum dos
conselhos municipais, associação de moradores, entidades de classe, ONGs, entidades
profissionais, sindicatos e igrejas, dentre outros.
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· Realização de encontros preparatórios e audiências públicas regionais e da
Conferência da Cidade para possibilitar a participação da população, buscando responder:
“Que cidade temos?” e “Que cidade desejamos?”
No processo de elaboração participativa do Plano Diretor, o conjunto da
sociedade, refletiu sobre os problemas urbanos do município, resultando em diagnósticos
situacionais, em forma de problemas e identificação de potencialidades. Esta etapa
pressupôs a realização dos Encontros Preparatórios e uma campanha de comunicação,
que buscou sensibilizar a população e orientar a reflexão para as questões propriamente
urbanas, de modo a evitar a dispersão e tratamento generalista das questões sociais.
Optou-se, assim, pelo planejamento de abordagem participativa. Nos encontros
regionais, foram utilizadas técnicas de moderação, visualização e participação. Toda
sistematização e compartilhamento das informações da realidade do município,
importante para a definição dos eixos estratégicos do planejamento local, foi
didaticamente apresentada em mapas temáticos.
Os delegados eleitos nas audiências públicas participaram de uma capacitação,
estratégia de preparação para participar na Conferência da Cidade, possibilitando a
compreensão das diretrizes do anteprojeto de lei do plano diretor. Na Conferência da
Cidade, foi constituída uma Comissão de Acompanhamento da elaboração jurídica do
documento aprovado, ratificando os princípios democráticos do processo de revisão do
Plano Diretor Participativo de Divinópolis.
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1

Divinópolis é uma cidade regional (IBGE, 2008), que apresenta um crescimento
econômico associado a um processo de urbanização intenso (97,4%), que disponibiliza
uma variedade de serviços pessoais, coletivos, produtivos e distributivos que
complementam a atividade industrial. Essa economia de urbanização faz de Divinópolis
um importante centro urbano, que desempenha diversas funções na região,
especialmente no âmbito da microrregião do Vale do Itapecerica2.

FIGURA 2 – Rede de influência de Divinópolis/MG – IBGE/REGIC
Divinópolis possui uma estrutura de serviços bem diversificada, que atende do
tradicional (alimentação) ao moderno (entretenimento), atendendo demanda de sua
população local, bem como dos municípios vizinhos, sendo, portanto o município de
1

O diagnóstico de Divinópolis foi realizado como base para a revisão do Plano Diretor do município pela
FUNEDI/UEMG.
2
A Associação dos Municípios do Vale do Itapecerica – AMVI é integrada por 26 municípios: Araújos, Arcos,
Bambuí, Camacho, Carmo do Cajuru, Carmo da Mata, Cláudio, Conceição do Pará, Córrego Fundo, Divinópolis,
Formiga, Itapecerica, Itaúna, Igaratinga, Iguatama, Japaraíba, Moema, Nova Serrana, Oliveira, Pains, Pedra do
Indaiá, Perdigão, Pitangui, Santo Antônio do Monte, São Gonçalo do Pará e São Sebastião do Oeste.
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ordem superior na rede urbana regional. O atendimento de demandas de maior
complexidade vem se consolidando, principalmente na oferta de equipamentos,
instalações físicas e recursos humanos na área da saúde, além de uma diversidade de
cursos técnicos e de ensino superior.
O município configura-se como uma centralidade também no âmbito do próprio
Estado, como demonstra o mapa da rede urbana mineira. A existência de importantes
rodovias, de interligação com outras regiões do Estado e outros estados do país, bem
como de ferrovias e do aeroporto, possibilita o rápido fluxo da produção, bem como dos
insumos e produtos necessários ao processo produtivo regional. Além disso, a presença
de órgãos do executivo e do judiciário atrai um intenso fluxo de pessoas para a cidade
associado à capacidade do mercado local, importante centro de compras, especialmente
do setor da moda.

FIGURA 3 - Rede de Cidades Mineiras – Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado

Nesse contexto, Divinópolis apresentou, na última década, expressiva redução da
desigualdade social, que pode ser verificada a partir do índice de Gini3 que passou de 0,53,
em 2000, para 0,40 (IBGE, 2013). Além disso, segundo os dados do Atlas do

3

O Índice de Gini mede o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos
mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um. O valor zero representa a situação de
igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um (ou cem) está no extremo oposto, isto é, uma só
pessoa detém toda a riqueza.
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Desenvolvimento Humano 4 no Brasil, o IDH-M de Divinópolis é 0,831 (2000) que o
caracteriza como um município de alto desenvolvimento humano. Verifica-se que, no
período 1991-2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de
Divinópolis cresceu 10,07%. O município ocupava, em 1991, a 11ª posição no ranking do
Estado, se destacando em 2000, na 5ª posição. A dimensão que mais contribuiu para este
crescimento foi a Educação, com 35,4%, seguida pela Longevidade, com 34,1% e pela
Renda, com 30,6%.
Educação puxa desenvolvimento humano: Divinópolis está próximo da
universalização no ensino fundamental. 93,6% alunos de 6 a 14 anos (IMRS, 2010)
frequentam a escola. O avanço pode também ser observado no ensino médio: em 2000,
47,8% encontram-se matriculados e, em 2010, 54,1% dos adolescentes frequentam o ensino
médio na série adequada. Para aqueles que não tiveram acesso ou continuidade ao estudo
no ensino fundamental e médio na idade própria, é oferecida, no município, a educação
de jovens e adultos, para as séries finais do ensino fundamental e médio, atendendo 2195
alunos (DIVINÓPOLIS, 2012). Ressalta-se, no entanto, que, em Divinópolis, 64% da
população não possuem a educação básica (IBGE, 2010).

4

O Índice de Desenvolvimento Humano busca medir o nível de desenvolvimento humano dos países a partir
de indicadores de educação, longevidade e renda. O índice foi adaptado para aferir o nível de
desenvolvimento humano de municípios, utilizando as mesmas dimensões. Mas, no IDH-M alguns dos
indicadores usados são diferentes. Para a avaliação da dimensão educação, o cálculo do IDH municipal
considera dois indicadores, com pesos diferentes: taxa de alfabetização de pessoas acima de 15 anos de idade
(com peso dois) e a taxa bruta de freqüência à escola (com peso um). Para a avaliação da dimensão
longevidade, o IDH municipal considera o mesmo indicador do IDH de países: a esperança de vida ao nascer.
Para a avaliação da dimensão renda, o critério usado é a renda municipal per capita, ou seja, a renda média de
cada residente no município. O índice varia de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento
humano total). Classifica-se como baixo desenvolvimento humano o IDH menor que 0,50; como médio, o IDH
situado entre 0,500e 0,799; e alto o IDH maior que 0,800.
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Sem instrução e
fundamental incompleto

0%
10%
45%

26%

Fundamental completo e
médio incompleto
Médio completo e superior
incompleto

19%

Superior completo

Não determinado

GRÁFICO 1 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por nível de instrução – Total – IBGE
(2010)

Em relação ao ensino superior, Divinópolis dispõe de instituições públicas e
privadas, que oferecem cursos de graduação e pós-graduação, além de atividades de
formação continuada. A despeito dessa referência na região, apenas 9,9% da população
divinopolitana com mais de 10 anos, segundo o IBGE (2010), possuem curso superior
completo. Ainda que o ensino superior não seja responsabilidade do município, numa
sociedade do conhecimento, as exigências da educação são cada vez maiores.
Assim, o desenvolvimento local dispõe de fatores endógenos vinculados ao capital
humano e ao capital social; não se baseia somente nos tradicionais fatores de produção
terra, capital e trabalho, mas compõe-se de dimensões econômica e sócio-cultural. Neves
e Pedrosa (2005) destacam que a capacidade de cooperação entre os agentes locais se
constitui no principal agente de desenvolvimento. O capital social se manifesta na
organização social, nas relações de confiança, nas ações coletivas e nas normas.
Nesse sentido, o desenvolvimento do Divinópolis passa também pela valorização
de seus elementos identitários e simbólicos, expressos em valores, fazeres, costumes,
crenças, leis, patrimônios materiais e imateriais, historicamente construídos e
compartilhados pelos indivíduos e pela coletividade da qual fazem parte – a cultura. É a
cultura que “d| liga” ao “ser parte” e ao “fazer parte” de um lugar, onde os vínculos se
estabelecem e os fixos e fluxos, em sua diversidade, dão sentido à vida comunitária.
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FIGURA 4 - Mapa mental5 de Paulo Henrique Batista, que identificou elementos históricos:
o Rio e o Pontilhão, a Praça da Estação e o Casarão (onde funciona o Museu) e a Catedral.

A capacidade de organização social em Divinópolis mostra-se inerente ao processo
de desenvolvimento do município. Corgozinho (2003) constata como o processo de
desenvolvimento de Divinópolis e a construção de seu espaço urbano não se deram de
modo espontâneo, mas combinou as oportunidades com a ação organizada e intencional
de seus cidadãos. Desde a Fundação da Comunidade6 aos atuais Conselhos de Direitos, a
sociedade civil está presente e mobilizada para atuar nas questões urbanas.
Territorialmente, os domícilios na condição de pobreza e extrema pobreza
encontram-se presentes em todo município, sobretudo nas porções periféricas da área
urbana, com destaque para a região Nordeste Distante, onde se localizam o Distrito
Industrial (há 40 anos) e a penitenciária Floramar, o que sugere uma desvalorização dos
lotes residenciais e o acesso das familias pobres à terra. Destaca-se ainda a zona rural, que
vem sendo ocupada, nos últimos anos, por atividades não-agrícolas, descaracterizando a
ocupaçao tradicional da população rural, que possui o menor rendimento local, de 1,5
salários mínimos (IBGE,2010).
Buscou-se compreender essas disparidades locais a partir do conceito de
vulnerabilidade social que se expressa como um fenômeno multidimensional,
5

A técnica dos Mapas Mentais foi utilizada no projeto de extens~o “Memória Viva – iconografia cultural de
Divinópolis” do Instituto de Ensino Superior e Pesquisa (INESP), sob coordenaç~o de Sandra Guimarães, em
2007, com o propósito de identificar, junto ao público jovem, os ícones locais que representam o município
para essa faixa amostral da população.
6
A Fundação da Comunidade foi uma entidade criada em 1966, formada por lideranças empresariais,
religiosas, profissionais da saúde e da educaç~o, “com o propósito de estimular mobilizar a população a
participar do planejamento e atuar no processo de desenvolvimento da cidade” (CORGOZINHO, 2003, p.238).
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multicausado, processual e reprodutivo, não apenas na vida dos indivíduos e das famílias,
mas também no espaço em que eles vivem. A vulnerabilidade social não se relaciona
apenas à ausência ou escassez de renda das famílias ou indivíduos, mas a múltiplos fatores
que influenciam diferentemente a reprodução das vulnerabilidades nos diversos grupos
sociais. Seu enfrentamento exige um olhar não apenas sobre as famílias e, dentro das
famílias, sobre os grupos sociais mais vulneráveis, mas também sobre sua localização
geográfica.

FIGURA 5 – Mapa da condição social das famílias – Divinópolis/MG - IBGE (2010)
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A partir desse quadro socioeconômico, é possível verificar como Divinópolis, sua
ocupação, seus usos e não-usos materializam as relações sociais desiguais existentes, cujo
espaço expressa como a função social da propriedade vem sendo atendida e acentua as
disparidades intraurbanas, caracterizadas pela presença de bolsões de pobreza,
infraestrutura deficiente, reincidência de doenças, crescente violência urbana e pela
estagnação econômica do município. Assim, o planejamento urbano, pode, face ao
padrão espacial desigual existente, repensar a cidade e apontar intervenções que
superem esses problemas. Nesse sentido, uma análise da realidade socioeconômica local
contribuiu para o conhecimento dos desafios que ainda se fazem presentes ao poder
público municipal.
Além disso, o município caracteriza-se por um histórico processo de uso e
ocupação desordenada do solo, subordinado às pressões do mercado imobiliário
associado a um frágil arcabouço legal municipal. O perímetro urbano atual ocupa
aproximadamente 30% da área total do Município, onde se verifica a existência de 77% de
terrenos não parcelados. Somado a isso, há uma grande distorção no que diz respeito à
proporção entre lotes vagos e ocupados, no interior da área já parcelada, que decorre do
processo descontrolado de aprovação de novos loteamentos que ocorreu na década de
1980. Essa expansão desenfreada só foi possível em razão de sucessivas intervenções
indevidas nos limites do perímetro urbano, criando um enorme estoque para urbanização
e ocupação futura.
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A busca dos valores republicanos e a reflexão sobre os bens públicos durante o
processo, evidenciaram a questão ambiental: áreas verdes praticamente inexistentes e
degradadas.

FIGURA 7 – Mapa de APPs e mata nativa de Divinópolis/MG
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A Mata do Noé simboliza o conflito ambiental local, pois há mais de vinte anos, a
área verde urbana é alvo de pressões imobiliárias. Movimentos e lideranças ambientais
ainda garantem a permanência do patrimônio ambiental. O Morro da Antena ou as
Nascentes do Bela Vista podem também exemplificar a situação.

FIGURA 8 – Mata das áreas verdes em Divinópolis/MG
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PELA EDUCAÇÃO PARA A DEMOCRACIA
A experiência do Plano Diretor Participativo de Divinópolis como espaço nãoformal de educação para a democracia representa uma contribuição para o processo
permanente de construção de uma sociedade democrática: a aprendizagem dos direitos
do indivíduo como cidadão, a aprendizagem de habilidades e exercício de práticas que
busquem objetivos comuns e a solução de problemas comunitários e até a leitura crítica
das informações veiculadas na mídia e que mascaram interesses. O aprendizado dos
direitos pode ser destacado como uma dimensão educativa (ARROYO, 2003).
É importante destacar como o aprendizado dos direitos vem das lutas por essa base
material. Por sua humanização. Os movimentos sociais tem sido educativos não tanto
através da propagação de discursos e lições conscientizadoras, mas pelas formas como
tem agregado e mobilizado em torno das lutas pela sobrevivência, pela terra ou pela
inserção na cidade (ARROYO, 2003, p.3).

A literatura sobre educação popular, desde seu início nos anos 1960, destaca sua
centralidade na ação educativa. Denominações diversas, objetivos afins: educação social,
educação dos movimentos sociais, pedagogia social, educação para democracia,
formação em direitos humanos, aprendizado político (ARROYO, 2003), FREIRE (1996),
(TAVARES & SANTOS), (GOHN, 1999). Paulo Freire apresentou uma reflexão e prática
educativa com foco nos sujeitos em formação e não em métodos. Aquilo que ele chama
de recuperar a humanização, quando os seres humanos fazem de si mesmos os
problemas. Processos que clamam a reflexão e auto-reflexão. Encontros entre saberes.
Diálogos entre a ciência e o senso comum.
A partir desse referencial, buscou-se implementar uma metodologia participativa
que promovesse o esclarecimento e o debate. O diagnóstico participativo resultou em um
anteprojeto de lei que estabeleceu diretrizes para uma intervenção urbanística
compromissada com as demandas socioambientais da cidade. Foram criados
instrumentos de gestão democrática e áreas especiais de interesse ambiental e social. No
entanto, o processo de implementação das diretrizes, a despeito da pressão comunitária,
desvirtua-se progressivamente com a não observância dos prazos e ações necessárias. A
implementação retoma os históricos agentes e interesses individuais em detrimento do
projeto coletivo de cidade. O desafio está posto!

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

472

REFERÊNCIAS
ARROYO, Miguel. Pedagogias em movimento – o que temos a aprender dos Movimentos
Sociais? Currículo sem Fronteiras, v.3, n.1, pp. 28-49, Jan/Jun 2003
CORGOZINHO, Batistina Maria de Sousa. Pelos caminhos da Maria Fumaça: o trabalhador
ferroviário, formação e resistência pelo trabalho.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 1994.
_______. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo:
Paz e Terra, 2003.
FUNEDI/UEMG. Configuração territorial de Divinópolis. 2015
GOHN, Maria da Gloria. Educação não-formal e cultura política: impactos sobre os
associativismo do terceiro setor. São Paulo: Cortez, 1999.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em www.ibge.gov.br.
Acesso em 3 de junho de 2010.
NEVES, Magda de Almeida e PEDROSA, Célia Maria. Limites e potencialidades do
desenvolvimento local: A indústria de confecção de Divinópolis. Dissertação de
mestrado. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 2005
TAVARES, Andrezza M.;b.N. & SANTOS, F.A.A.dos. Educação social, pedagogia social e
espaços não-escolares: horizontes conceituais necessários para o acolhimento de
sujeitos em risco na perspectiva do desenvolvimento humano. Disponível em
http://www.senept.cefetmg.br/galerias/Anais_2010/Artigos/GT8/EDUCACAO_SOCIAL.pdf
Acesso em 21/03/2016.

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

473

A APLICABILIDADE DA INVERSÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA
PROVA PREVISTA NA LEI N. 13.105/15 À TUTELA
JURISDICIONAL AMBIENTAL
Sérgio Henriques Zandona Freitas1 e Felipe de Almeida
Campos2

RESUMO
O presente estudo científico busca abordar a nova disciplina da distribuição dinâmica do
ônus da prova, prevista no Código de Processo Civil, aplicada à Ação Civil Pública em
matéria ambiental. Entende-se que a proteção, preservação e defesa do meio ambiente,
tal qual previsto no artigo 225 da Constituição de 1988 passa pela rediscussão, atual, da
garantia do devido processo constitucional, isto é, a partir de um espaço processual
democratizado, com arrimo indissociável na efetivação dos Direitos Humanos e no
Desenvolvimento Sustentável. O referencial teórico-metodológico terá por base o
método jurídico-dedutivo, com marco teórico na teoria do Processo Constitucional
Democrático.
Palavras-chave: Direito Ambiental. Código de Processo Civil, Lei n. 13.105/15. Prova.
Distribuição inversa do ônus da prova.

ABSTRACT
This scientific study seeks to address the new discipline of dynamic distribution of the
burden of proof provided for in the Civil Procedure Code, applied to the Public Civil Action
in environmental matters. It is understood that the protection, preservation and
environmental protection, as is provided for in Article 225 of the 1988 Constitution goes
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through re-discussion, current, the guarantee of the constitutional process, that is, from a
procedural space democratized, with breadwinner inseparable in the realization of human
rights and sustainable development. The theoretical framework will be based on the legaldeductive method, with theoretical framework the theory of democratic constitutional
process.
Keywords: Environmental Law. Code of Civil Procedure, Law n. 13.105/15. Proof. Reverse
distribution of the burden of proof.
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INTRODUÇÃO
Ao autor compete provar os fatos constitutivos do direito que alega e ao réu
compete provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor. Trata-se da regra adotada pelo artigo 373 do atual Código de Processo Civil
(CPC/15). Entretanto, a referida norma jurídica inovou ao prever a distribuição do ônus da
prova de modo diverso, como pode ser estudado nos seus parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º (artigo
373, CPC/15).
O presente artigo científico, nesse caminho, busca analisar o instituto processual
do ônus da prova, sob a perspectiva de sua distribuição dinâmica, aplicada ao direito
ambiental, com foco no atual Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15).
A discussão sobre o ônus da prova não é recente. O revogado Código de Processo
Civil de 1973 deixava aberta a possibilidade de convenção do encargo probatório pelas
partes, conforme previsão do artigo 333, parágrafo único, desde que não recaísse sobre
direito indisponível ou tornasse excessivamente difícil a uma das partes o exercício de seu
direito.
Em verdade, essa previsão não avançou no Brasil e a partir do Código de Defesa do
Consumidor, em seus artigos 6º, inciso VIII e 38, passou-se a discutir a inversão do ônus da
prova, considerando, especialmente, a hipossuficiência do consumidor.
Diante deste cenário, o presente estudo propõe a análise acerca da inversão
dinâmica do ônus da prova em matéria ambiental, notadamente na Ação Civil Pública, uma
vez que as ações de responsabilidade civil por danos ambientais - por sua complexidade
probatória – podem ser solucionadas a partir da utilização deste importante instituto
previsto no artigo 373 do atual CPC.
Faz-se importante destacar a relevância da proteção e responsabilização
ambiental com a Lei n. 7.347/85 e, especialmente, após a promulgação da Constituição da
República de 1988 quando, em seu artigo 225, impôs ao Poder Público e à coletividade o
dever de defender o meio ambiente (e preservá-lo) para as futuras gerações, sujeitando
os responsáveis por condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente a
sanções penais, cíveis e administrativas.
Objetiva-se, portanto, aguçar na comunidade acadêmica o estudo da correlação
entre as Leis ns. 7.347/85 e 13.105/15, harmonizando a redação do artigo 21 da Lei n.
7.347/85 com o artigo 15 da Lei n. 13.105/15 nas ações de responsabilidade civil ambiental,
adequando a tutela jurisdicional ambiental ao atual Código de Processo Civil.
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Por fim, adota-se a teoria constitucionalista do processo, no Estado Democrático
de Direito, por Héctor Fix-Zamudio (México-1956), José Alfredo de Oliveira Baracho
(Brasil-1984) e Ítalo Andolina/Giuseppe Vignera (Itália-1990), com pesquisa bibliográfica e
utilização do método jurídico-dedutivo.

PROCESSO CONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICO
O Brasil passou por importantes momentos que marcaram a evolução de seu
sistema processual e, nesta oportunidade, a partir de um simplificado recorte teórico,
parte-se da análise de três teorias de forte influência que vão de Oskar Von Bülow3, até a
teoria do Processo Constitucional, em Héctor Fix-Zamudio (México-1956), José Alfredo de
Oliveira Baracho (Brasil-1984) e Ítalo Andolina/Giuseppe Vignera (Itália-1990).
A primeira análise trata da teoria do processo como relação jurídica4, de Bülow e
pode ser vista de duas formas: a primeira, no sentido de ser responsável pela autonomia
do direito processual, já que trazia princípios e regras próprios, diferenciando-o do direito
material; a segunda, por outro lado, se dá com a crítica pela relação de sujeição - que
promovia - típica da conceituação da relação jurídica advinda do direito material.
Essa crítica se dá posto que a prova, nessa perspectiva, deveria ser produzida para
o juiz a fim de convencê-lo sobre os fatos e direitos alegados e, este, o juiz, de acordo com
a sua consciência, decidia o destino das partes envolvidas no processo.
Em seguida, nasce a concepção de processo e procedimento do jurista italiano Elio
Fazzalari (FAZZALARI, 1996). Dessa divisão, o procedimento é caracterizado como uma
sequência de atos preparatórios em busca do provimento final e o processo é o resultado
da realização do procedimento, em contraditório5.
Assim, nesta breve síntese, chega-se no modelo constitucionalizado de processo,
influenciado pelos estudos dos processualistas italianos Ítalo Andolina e Giuseppe

3

A respeito das concepções de Oskar Von Bulow, indica-se a leitura da obra: BULOW, Oskar Von. Excepciones y
pressupuestos procesales. Bueno Aires: Europa-América, 1964.
4
Ver, a esse respeito: NUNES, Dierle José Coelho. Processo Jurisdicional Democrático. Curitiba: Juruá, 2008;
LEAL, André Cordeiro. O contraditório e a fundamentação das decisões no direito processual democrático.
Belo Horizonte: Mandamentos, 2002.
5
O contraditório, nesta perspectiva, deve ser lido nos dizeres de Aroldo Plínio Gonçalves como: “O
contraditório é a igualdade de oportunidade no processo, é a igual oportunidade de igual tratamento, que se
funda na liberdade de todos perante a lei.” (GONÇALVES, 1992, p. 127).
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Vignera 6 e escrito por José Alfredo de Oliveira Baracho na clássica obra Processo
Constitucional, publicada em 19847.
A base de sustentação do processo constitucionalizado está no devido processo
legal pautado pelo devido processo constitucional que se forma, precipuamente, pelo
direito de ação, compreendida esta como o direito de obter do Estado a prestação
jurisdicional através da jurisdição, do direito a ampla defesa, com todos os meios a ela
inerentes; o direito à defesa técnica produzida por um advogado; a garantia a não
surpresa e à co-participação no processo na construção do provimento, por meio do
contraditório; direito à ampla produção probatória; garantia do juiz natural; à revisão das
decisões por um órgão colegiado, consectário do duplo grau de jurisdição e garantia de
tratamento isonômico aos sujeitos do processo.
Com isso, extrai-se que no processo constitucionalizado as partes se tornam
sujeitos processuais ativos na construção da decisão, num contexto processual de
atenção às garantias constitucionais e de efetiva participação.

A PROVA NO PROCESSO CONSTITUCIONAL: POR UM ENTENDIMENTO DO
CONTRADITÓRIO E SUA INFLUÊNCIA NO PROCESSO AMBIENTAL
No sentido de proteção aos direitos está intimamente ligada a ideia de dignidade
da pessoa humana, e de limitação do poder do Estado.
Logo, a característica de maior distinção entre direitos humanos e direitos
fundamentais, refere-se ao fato de que os primeiros ao serem internalizados no rol de
direitos constitucionais, consagram-se em fundamentais, não significando entende-los, no
entanto, de forma estanque. Tratam ambos, em sua gênese, dos direitos essenciais dos
homens.
A disposição dos direitos fundamentais na parte inicial da Constituição Brasileira
de 1988 demonstra a importância e significado ímpar que tais direitos adquiriram no
arcabouço jurídico constitucional do país, aqui incluída a própria proteção ao meio
ambiente equilibrado e a responsabilidade pelo desatendimento ao preceito
constitucional.

6

Consulte-se, a esse respeito: ANDOLINA, Italo e VIGNERA, Giuseppe. I fondamenti constituzionali della
giustizia civile. Torino: G. Giappichelli, 1997.
7
Veja a obra do autor: BARACHO, José Alfredo. Processo constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1984.
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Neste sentido, tem-se a prova como um dos elementos essenciais para a busca da
reconstrução dos

fatos

causadores do dano ambiental e sua consequente

responsabilização.
Portanto, dentro desta estrutura processual há que se permitir – à luz do
contraditório – que as partes informem ao juízo de modo livre as provas que pretendem
produzir, desde que moralmente legitimas e previstas previamente em Lei.
Essa prova, no processo democrático, precisa ser realizada invariavelmente como
reflexo da garantia fundamental à fundamentação da decisão e do contraditório.
Nesse caminho, o contraditório, no processo constitucionalizado, passa a ser
compreendido numa perspectiva dinâmica, rompendo com o mero contraditório formal
ou com o mero espaço de manifestação incentivador, muitas das vezes, da produção de
atos inúteis ou de pouquíssima contribuição para a decisão.
Nessa nova roupagem constitucionalizada do processo o magistrado tem o dever
de amplo e constante diálogo com as partes, saindo de cena a visão da decisão solitária 8 e
da livre apreciação da prova, marcadas na redação do CPC de 1973.
O instituto da prova assume seu verdadeiro significado processual democrático ao
possibilitar as partes a reconstrução fática da causa de pedir remota (fato alegado pelas
partes).
Com isso supera-se a hipótese de uma decisão surpresa, ou seja, aquela decisão
proferida sem o prévio espaço de debate pelas partes e não observadas pelo magistrado,
antecipadamente, como nos casos de decisões de ofício.
Assim, consiste o contraditório dinâmico na impossibilidade de surpresa nas
decisões judiciais e possibilidade de influência dos argumentos das partes na decisão, vez
que, uma, a decisão deverá enfrentar todos os argumentos das partes e, duas, ainda nas
questões de ofício deverá ocorrer a manifestação dos envolvidos, num claro privilégio à
inafastável construção participada da decisão.

8

A crítica ao ato da decisão solipsista, em que o juiz se utiliza de sua experiência para preferir a decisão sem o
apego aos argumentos produzidos pelas partes, pode ser encontrada nos estudos de Rosemiro Pereira Leal,
com forte influência do filósofo Karl Popper, indicando-se a leitura da obra: LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria
geral do processo: primeiros estudos. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008.
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ASPECTOS PROCESSUAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
A proteção coletiva
A proteção coletiva9 é uma marca importante em toda a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 (CR/88) ao dispor sobre os direitos fundamentais,
notadamente, em seus artigos 3º, 5º, 6º ao 11, artigos 12 ao 17, artigo 129, III e artigo 225
(BRASIL, 1988), somando-se, atualmente, à importante Ação Civil Pública.
Segundo Marcelo Abelha Rodrigues,
Em particular, é de se dizer que a Lei 7.347/1985 é de capital importância para a tutela
jurisdicional coletiva, pois, junto com o Título III do Código de Defesa do Consumidor (Lei
8.078/1990), forma o que se denomina sistema processual coletivo, contendo princípios e
instrumentos próprios e voltados à tutela jurisdicional coletiva. (RODRIGUES, 2010, p. 99).

Não se pode esquecer, entretanto, da Lei n. 4.717 de 1965, responsável por regular
a Ação Popular e o grande marco para a proteção coletiva do meio ambiente que foi a
ação de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente da Lei n. 6.938/81,
responsável por instituir a Política Nacional do Meio Ambiente10.
Ocorre que, na atualidade, pode-se dizer que a Ação Civil Pública e o Código de
Defesa do Consumidor têm assumido o papel de referenciais normativos para as ações de
natureza coletiva e, no presente caso, extensivos com grande importância para a tutela
do meio ambiente. A isso, deve-se a previsão do artigo 81 do Código de Defesa do
Consumidor (CDC) ao mencionar que “a defesa dos interesses e direitos dos
consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título
coletivo” (BRASIL, 1990) e ao seu artigo 117 que acrescentou { Lei de Aç~o Civil Pública o
artigo 21 prevendo que “aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e
individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III11 da lei que instituiu o Código de
Defesa do Consumidor” (BRASIL, 1990).

9

A esse respeito, remete-se o leitor à leitura da obra: ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual
coletivo brasileiro: um novo ramo do direito processual : (princípios, regras interpretativas e a problemática da
sua interpretação e aplicação). São Paulo: Saraiva, 2003.
10
Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela
degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades
previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou
reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da
União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos
causados ao meio ambiente. (BRASIL, 1981).
11
O título III da Lei n. 8.078/90 (BRASIL, 1990) diz respeito à defesa individual ou coletiva do consumidor, em
juízo, trazendo previsão sobre legitimados, competência, a tutela específica, entre outros institutos de
natureza processual.
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A responsabilidade civil por danos ambientais
Do ponto de vista infraconstitucional, o Código Civil, sobre a temática, prevê em
seu artigo 186 a responsabilização subjetiva pelo dano causado, fundamentado na teoria
da culpa, uma vez que comete ato ilícito “aquele que, por aç~o ou omiss~o volunt|ria,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral” (BRASIL, 2002). Todavia, previu o mesmo Código Civil a
possibilidade da responsabilização objetiva conforme dispõe o parágrafo único do artigo
92712 (BRASIL, 2002).
Assim, será pela leitura da CR/88 e pela Lei n. 6.938/81 que se obterá a melhor
resposta sobre a responsabilização do causador do dano de caráter ambiental.
Nesse sentido, a responsabilidade civil por dano ambiental encontra sustentação,
notadamente, no artigo 225, §3º, da CR/8813, no artigo 14, §1º, da Lei n. 6.938/8114 e nas Leis
n. 6.453/77, Lei n. 11.105/05 e Lei n. 12.305/10.
Deste conjunto normativo, percebe-se que a responsabilidade civil por dano ao
meio ambiente é objetiva, isto é, independe da existência de culpa, bastando a ocorrência
do dano e a existência do nexo causal. Quer isso dizer que, havendo o ato ilícito, bastará a
análise da sua relação com o ato comissivo (fazer) ou omissivo (não fazer) para a
responsabilização do causador do dano.

12

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados
em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco
para os direitos de outrem.
13
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá- lo para as presentes e futuras gerações. §1º (omissis); §2º (omissis); §3º As condutas e atividades
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
14
O artigo 14, §1º, dispõe: Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e
municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e
danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: I - à multa simples ou
diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o
regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal,
Territórios ou pelos Municípios. II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo
Poder Público; III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos
oficiais de crédito; IV - à suspensão de sua atividade. § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas
neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os
danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e
dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao
meio ambiente. (BRASIL, 1981).
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Recai, exatamente, sobre o nexo causal a importância da discussão do processo
constitucional na responsabilidade civil ambiental, porque será no âmbito processual
democrático que as partes buscarão demonstrar a relação entre o ato praticado e o dano
causado.
Antes, porém, embora não seja o objetivo deste estudo, entende-se que não se
poderá deixar de apresentar a dicotomia existente atualmente sobre a teoria da
responsabilidade objetiva no dano ambiental. Em verdade, é possível identificar a
discussão da teoria do risco integral e da teoria do risco criado.
No primeiro caso, de grande aceitação no Brasil, não se admite a exclusão da
responsabilidade, tampouco a limitação das indenizações. Basta a lesão ao meio
ambiente. No segundo caso, admitem-se as excludentes de responsabilidade.
Ensina Edna Cardoso Dias que “a maioria dos doutrinadores no Brasil defende a
aplicação da teoria do risco integral ao dano ambiental. A teoria do risco integral ficou
efetivamente vinculada { tutela ambiental” (DIAS, 2013, p.74). Necessário, portanto,
apenas a existência do dano.
José Afonso da Silva, no mesmo sentido, nos ensina:
Na responsabilidade objetiva por dano ambiental bastam a existência do dano e nexo
com a fonte poluidora ou degradadora. A prova desse nexo está em debate na doutrina.
Na França ainda existe resistência em admitir a supressão ou mesmo o abrandamento do
ônus da prova do nexo de causalidade entre o dano e a atividade danosa, porque põe em
causa, ali, um princípio fundamental da responsabilidade civil. Despax, no entanto,
observa que o estabelecimento do liame de causalidade no Direito Ambiental é
frequentemente de grande dificuldade, pois a relação entre o responsável e a vítima,
raramente direta e imediata, passa por intermediários do ambiente, receptores e
transmitentes da poluição. Demais, os efeitos da polução geralmente são difusos;
procedem, não raro, de reações múltiplas, de muitas fontes. Logo, se a prova é ônus da
vítima, esta se encontra em uma situação extramente desfavorável. (SILVA, 2002, p. 312).

E completa José Afonso da Silva ensinando que “a responsabilidade é objetiva
integral. Não se pode limitar a indenização a um teto, como às vezes se quer, mediante
forma de seguro-poluiç~o.” (SILVA, 2002, p.313).
Com isso, conclui-se que a responsabilidade por danos ao meio ambiente,
atualmente, é objetiva integral, de aceitação majoritária no Brasil.
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A TEORIA DA CARGA DINÂMINCA DO ÔNUS DA PROVA
Conceito e evolução
A distribuição do ônus da prova, de modo estático, se dará a partir da
compreensão de que competirá ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e, por
sua vez, caberá ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito do autor.
Entretanto, havia no CPC de 1973, além da regra acima referida, a hipótese de
convenção das partes acerca da distribuição do ônus da prova, desde que não envolvesse
direito indisponível ou tornasse excessivamente difícil a uma parte o exercício de seu
direito, muito embora de remota aplicação nos Tribunais.
Com a chegada do Código de Defesa do Consumidor viu-se importante novidade
sobre a matéria quando o seu artigo 6º, inciso VIII, previu a inversão do ônus da prova com
vistas a equilibrar a relação processual considerando a hipossuficiência do consumidor, na
relação com os fabricantes e fornecedores de produtos.
Nessa perspectiva, a inversão do ônus da prova ocorrerá com vistas à facilitação
da defesa dos direitos do consumidor, oportunidade em que o juiz, a seu critério, inverte o
encargo de provar os fatos discutidos no processo, desde que seja verossímil a alegação
do autor ou reste demonstrada a sua hipossuficiência. Com isso, passa a ser do fabricante,
construtor, produtor, comerciante ou importador o dever de provar o fato alegado.
Com o atual CPC, percebe-se que, inicialmente, a regra da distribuição
convencional do ônus da prova foi mantida; todavia, o CPC inovou ao prever a distribuição
da carga dinâmica do ônus da prova15, não se confundindo com a inversão do ônus da
prova prevista no Código de Defesa do Consumidor16.

15

Art. 373 - O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto
à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1º - Nos casos previstos em lei
ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o
encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá
dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2º - A decisão prevista no § 1º
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou
excessivamente difícil. § 3º - A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte
o exercício do direito. § 4º - A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo.
(BRASIL, 2015).
16
A inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está prevista no artigo 6º inciso VIII, e
confere ao juiz a faculdade de inverter o ônus da prova quando for verossímil a alegação ou quando for o
consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. (BRASIL, 1990).
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Ocorre que, além dos casos previstos na lei, a partir da nova previsão do CPC
poderá o Juiz – por decisão fundamentada17 - diante das peculiaridades da causa ligadas,
sobretudo, à impossibilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o
ônus probatório ou, ainda, na hipótese de maior facilidade de obtenção da prova pela
parte desincumbida desse encargo, modificar a regra inicial.
A partir disso, aquela parte (autor ou réu) antes desobrigada de provar, passa a
suportar o encargo (o ônus) da prova. Possibilita-se, também, que as próprias partes
distribuam, entre si, esse encargo18.

A aplicabilidade da inversão do ônus da prova em matéria ambiental
A distribuição dinâmica da prova, embora nova no CPC, já possui precedentes no
direito brasileiro para os casos de responsabilidade civil ambiental, conforme se percebe
pela leitura de importante decisão do Superior Tribunal de Justiça, veja:
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL
AMBIENTAL. CONTAMINAÇÃO COM MERCÚRIO. ART. 333 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. CAMPO DE APLICAÇÃO DOS ARTS. 6º, VIII, E 117 DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. POSSIBILIDADE DE
INVERSÃO DO ONUS PROBANDI NO DIREITO AMBIENTAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
NATURA.
[...]
3. No processo civil, a técnica do ônus dinâmico da prova concretiza e aglutina os cânones
da solidariedade, da facilitação do acesso à Justiça, da efetividade da prestação
jurisdicional e do combate às desigualdades, bem como expressa um renovado due
process, tudo a exigir uma genuína e sincera cooperação entre os sujeitos na demanda.
4. O legislador, diretamente na lei (= ope legis), ou por meio de poderes que atribui,
específica ou genericamente, ao juiz (= ope judicis), modifica a incidência do onus
probandi, transferindo-o para a parte em melhores condições de suportá-lo ou cumpri-lo
eficaz e eficientemente, tanto mais em relações jurídicas nas quais ora claudiquem
direitos indisponíveis ou intergeracionais, ora as vítimas transitem no universo
movediço em que convergem incertezas tecnológicas, informações cobertas por sigilo
industrial, conhecimento especializado, redes de causalidade complexa, bem como
danos futuros, de manifestação diferida, protraída ou prolongada. Grifos nossos.
(BRASIL, 2012).

Nas ações de reponsabilidade por danos ambientais a distribuição dinâmica da
prova ganha notável relevância. É que as peculiaridades do dano ambiental e, a partir daí,
a sua responsabilização, ganham contornos complexos como o caso, v.g., de um poluente
despejado em um curso d’|gua.

17

Não se deve esquecer que para a inversão dinâmica do ônus da prova ocorrer, deverá ser proporcionada à
parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
18
Desde que não recaia sobre direito indisponível ou tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do
direito.
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As particularidades, nesse caso, poderão envolver danos à fauna, flora e em toda a
biodiversidade não só daquele local originário, mas por toda a região. Não é difícil
perceber que o dano ambiental supera fronteiras entre municípios e estados.
Nesse sentido, a prova da responsabilidade civil pelo dano se faz complexa já que
poderá envolver peritos da biologia, engenharia, agronomia, entre diversos outros.
Obviamente que a vítima desse dano como um pequeno agricultor, diante de uma
contaminação, terá dificuldade para comprovar o nexo do dano, ou seja, a relação entre a
conduta do eventual poluidor e o resultado danoso causado.
Com isso, ganha relevância processual a inversão dinâmica, na medida em que a
prova da existência ou não do nexo de causalidade será suportada por aquela parte (autor
ou réu) que tenha maior facilidade na obtenção da prova.
Assim, a inversão dinâmica traz ao processo de responsabilização ambiental a
possibilidade de o suposto causador do dano, eventualmente dotado de melhores
condições financeiras e técnicas para a prova, demonstrar se há ou não a relação (nexo de
causalidade) de sua atividade ou de seu ato com o dano ambiental alegado.
Há que se observar também a possibilidade de instauração, pelo Ministério
Público, de procedimento administrativo preparatório para a colheita de provas (Inquérito
Civil Público) ou requisitar certidões, informações, exames ou perícias visando preparar
eventual Ação Civil Pública, em matéria ambiental, conforme o artigo 8º, §1º da Lei n.
7.347/8519.

CONCLUSÃO
Conforme exposto neste trabalho, o Código de Processo Civil de 2015 prevê a
distribuição diversa ou dinâmica do ônus da prova, oportunidade em que se atribui à parte
(autor ou réu) o encargo da prova, muito embora estivesse desincumbindo pelas regras
ordinárias do caput do artigo 373 do CPC/15.

19

Art. 8º Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e
informações que julgar necessárias, a serem fornecidas no prazo de 15 (quinze) dias. § 1º O Ministério Público
poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer organismo público ou
particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a
10 (dez) dias úteis. § 2º Somente nos casos em que a lei impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou
informação, hipótese em que a ação poderá ser proposta desacompanhada daqueles documentos, cabendo
ao juiz requisitá-los. (BRASIL, 1985).
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Considerando isso, passou-se a analisar a sua aplicabilidade no espaço-probatório
da Ação Civil Pública, considerando a complexidade da produção da prova do nexo causal
nas discussões sobre a responsabilidade civil nos danos ambientais.
O ponto central é o papel do Direito Processual, do Judiciário e dos operadores do
Direito na efetividade dos Direitos Humanos e do Desenvolvimento Sustentável.
Construir uma sociedade jurídico-política que torne possível ao legitimado fruir
concretamente em seus direitos fundamentais, por um agir dialógico-processual da
comunidade jurídica para os legitimados ao processo, o povo.
Significa dizer que, somente poder-se-á falar em direitos humanos fundamentais,
quando ao humano for facultado — no espaço procedimental — construir o direito do
qual será destinatário. Parece acertado perceber que o direito será construído pela
interlocução processualizada inter-partes, pautado pelo espaço-dialógico do devido
processo, aqui incluído e destacado o processo ambiental, a permitir e assegurar a
transposição do sujeito natural, individual, para um sujeito de fruição efetiva de direitos.
Assim, conclui-se que a inversão dinâmica do ônus da prova traz ao processo de
responsabilização ambiental a possibilidade de o suposto causador do dano,
eventualmente dotado de melhores condições financeiras e técnicas para a prova,
demonstrar se há ou não a relação (nexo de causalidade) de sua atividade ou de seu ato
com o dano ambiental alegado. Em consonância com os demais regramentos, como o
inquérito civil público, tem-se que a Ação Civil Pública se efetiva, nessa medida, como
importante meio de proteção ao meio ambiente.
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O PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS E O ALCANCE DA
SUSTENTABILIDADE
Guilherme Vitor de Gonzaga Camilo1

RESUMO
O presente trabalho apresenta a aplicação da sistemática de Pagamentos por Serviços
Ambientais (PSA), utilizada nacional e internacionalmente, demonstrando sua conexão
com o desenvolvimento sustentável e consequentemente com os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Para
isso, são desenvolvidas as bases que legitimam o Pagamento por Serviços Ambientais,
exemplificando como os programas que se utilizam desta ferramenta tem atuado e o
impacto destas políticas no desenvolvimento sustentável. Conclui-se que o PSA é uma
ferramenta em ampla expansão que tem sido de grande valia para o desenvolvimento
sustentável, e por isso, coaduna com a Agenda 2030 da ONU que prevê os objetivos do
desenvolvimento sustentável.
Palavras-chave: Sustentabilidade; Protetor Recebedor; Pagamento por Serviços
Ambientais; Organização das Nações Unidas; Direito Ambiental.

ABSTRACT
This paper presents the application of the payments for environmental services (PES)
system, used nationally and internationally, demonstrating its connection to sustainable
development and consequently with the Sustainable Development Goals established by
the United Nations. For this, its present the bases that legitimize the Payment for
Environmental Services, exemplifying how programs that use this tool has worked and
the impact of these policies on sustainable development. We conclude that PES it’s a tool
in wide expansion that has been of great value to sustainable development, and
therefore, in line with the UN 2030 Agenda that predicts the objectives of sustainable
development.

1
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INTRODUÇÃO
O presente estudo situa-se no campo do Direito Ambiental, apresentando as
relações existentes entre este ramo jurídico e a busca da sustentabilidade. Para isso,
utilizou-se do método indutivo, partindo de aplicações locais da sistemática do
Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) para demonstrar seu valor enquanto
ferramenta de sustentabilidade, cumprindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da ONU. O objetivo deste estudo é justamente demonstrar como as iniciativas de
PSA podem conduzir à sustentabilidade, colaborando não somente na esfera ambiental,
mas também à melhoria econômica e social da população.
O desenvolvimento sustentável é um conceito que tem tomado cada vez maior
relevância no cenário global. Influenciados pela situação ambiental e o desejo de manter
condições de vida equilibradas para as futuras gerações, os países e organizações
internacionais tem investido em tratativas que conciliam o desenvolvimento baseado nos
aspectos econômico, social e ambiental. Neste contexto, destaca-se a Agenda 2030
editada pela Organização das Nações Unidas (ONU).
A Agenda 2030 visa traçar a atuação da ONU entre os anos de 2015 e 2030. Como
parte desta agenda, foram incluídos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
contando com 17 metas a serem alcançadas pelos Estados membros da ONU. Os ODS são
resultado da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20)
e o Brasil teve ampla participação nas negociações para sua definição, tendo participado
de todas as sessões da negociação intergovernamental. Destaca-se ainda que estas metas
substituem os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, conjunto de oito propósitos
estabelecidos para serem alcançados entre os anos 2000 e 2015.
Os propósitos estabelecidos por estes objetivos constituem um conjunto de
diretrizes interdependentes que visam garantir a melhoria das condições de vida humana
e a interação com o meio ambiente, buscando melhorias sociais, econômicas e
ambientais. Desta forma, as metas traçadas pelos ODS alcançam tanto fatores como a
questão da garantia de educação inclusiva, a redução da desigualdade entre os países e
internamente, quanto a garantia da disponibilidade e manejo sustentável da água, o
acesso à energia barata, padrões de consumo e produção sustentável e a proteção e uso
sustentável das florestas. Os ODS ainda se destacam por possuírem maior integração
entre seus elementos do que os ODM propostos anteriormente (LE BLANC, 2015), o que
deve garantir maior sucesso desta agenda.
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O Pagamento por Serviços Ambientais se insere como uma prática capaz de
auxiliar o alcance do desenvolvimento sustentável, haja vista o equilíbrio entre os
elementos social, econômico e ambiental produzido. O PSA tem a possibilidade de
incentivar a própria população à preservação do meio ambiente e à produção sustentável,
além de contribuir para que a prática da agricultura seja mantida por pequenos e médios
produtores, estabelecendo a fonte de renda da população. O Pagamento por Serviços
Ambientais tem sido utilizado no Brasil mesmo antes da definição dos ODS, porém, diante
dos propósitos estabelecidos pelo regime ambiental internacional, estas práticas ganham
ainda maior relevância.
O meio ambiente saudável tomou contornos de direito fundamental
constitucional com a Constituição Federal de 1988. Partindo de ideias trazidas pela
Declaração de Estocolmo, principalmente em seu artigo 7º2, a CF/88 trouxe em seu artigo
2253 a regulação do meio ambiente equilibrado.
Como forma de garantir o meio ambiente saudável que é necessário ao pleno
gozo dos direitos humanos, surgem diversos princípios, tais como: princípio da precaução,
desenvolvimento sustentável e solidariedade internacional.
Assim, como base do PSA, é desenvolvido neste trabalho o Princípio do Protetor
Recebedor. Ademais, exemplifica-se também como tem sido aplicados estes programas e
o impacto por eles ocasionado no desenvolvimento sustentável.

O CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
O Desenvolvimento Sustentável pode ser compreendido como o desenvolvimento
que integra as esferas econômica, social e ambiental sem que a utilização dos recursos
2

7 - A consecução deste objetivo ambiental requererá a aceitação de responsabilidade por parte de cidadãos e
comunidades, de empresas e instituições, em eqüitativa partilha de esforços comuns. Indivíduos e
organizações, somando seus valores e seus atos, darão forma ao ambiente do mundo futuro. Aos governos
locais e nacionais caberá o ônus maior pelas políticas e ações ambientais da mais ampla envergadura dentro
de suas respectivas jurisdições. Também a cooperação internacional se torna necessária para obter os
recursos que ajudarão os países em desenvolvimento no desempenho de suas atribuições. Um número
crescente de problemas, devido a sua amplitude regional ou global ou ainda por afetarem campos
internacionais comuns, exigirá ampla cooperação de nações e organizações internacionais visando ao
interesse comum. A Conferência concita Governos e povos a se empenharem num esforço comum para
preservar e melhorar o meio ambiente, em beneficio de todos os povos e das gerações futuras.
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração De Estocolmo sobre o Ambiente Humano. Estocolmo,
junho de 1972. Disponível em:< http://www.silex.com.br/leis/normas/estocolmo.htm>. Acesso em: 08 de abril
de 2016.
3
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá- lo para as presentes e futuras gerações. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de
1988. Artigo 225. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 08 de abril de 2016.
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naturais implique em sua insuficiência para as gerações futuras. Nesta esteira, a
Organização das Nações Unidas desenvolveu os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, conforme disposto na Agenda 2030:
2. On behalf of the peoples we serve, we have adopted a historic decision on a
comprehensive, far-reaching and people-centred set of universal and transformative
Goals and targets. We commit ourselves to working tirelessly for the full implementation
of this Agenda by 2030. We recognize that eradicating poverty in all its forms and
dimensions, including extreme poverty, is the greatest global challenge and an
indispensable requirement for sustainable development. We are committed to achieving
sustainable development in its three dimensions – economic, social and environmental –
in a balanced and integrated manner. We will also build upon the achievements of the
Millennium Development Goals and seek to address their unfinished business
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015).

Desta forma, os Estados devem corresponder à obrigação do desenvolvimento
sustentável adotando políticas públicas neste sentido.
Mesmo anteriormente à edição dos ODS, o assunto já era retratado em diversos
outros meios, como os relatórios resultantes das conferências Rio 92 e Rio +20
promovidas pelas Nações Unidas. A doutrina aponta ainda que existem mais de 134
tratados registrados na Organização das Nações Unidas que versam sobre o
desenvolvimento sustentável e a própria Corte Internacional de Justiça já reconheceu em
suas decisões a importância do desenvolvimento sustentável (DINIZ, 2015).
Neste contexto, destacam-se os projetos desenvolvidos com base no Pagamento
por Serviços Ambientais. Para se compreender a sistemática de PSA é necessário
primeiramente se entender o princípio base que o justifica, isto é, o Princípio do Protetor
Recebedor.

O PRINCÍPIO DO PROTETOR RECEBEDOR
Talvez um dos mais comentados princípios ambientais seja o Princípio do Poluidor
Pagador. Propondo-se a desestimular a degradação do meio ambiente ao responsabilizar
as empresas poluidoras pelo pagamento de multas que seriam utilizadas para a
recuperação da área afetada, este princípio apresenta uma contraposição à ideia de
privatização dos lucros e socialização dos riscos que ocorre quando as empresas não tem
qualquer responsabilização.
Conforme Philippe Sands:
O Princípio do Poluidor Pagador estabelece que os custos da poluição devem ser
suportados por aquele que causou a poluição. O sentido deste princípio, e sua aplicação
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em casos e situações particulares, permanece aberto para interpretação, particularmente
em relação à natureza e extensão dos custos incluídos e as circunstâncias nas quais o
princípio, talvez excepcionalmente, não será aplicado. O princípio tem atraído grande
apoio, e est| intimamente ligado {s normas governamentais para o dano ambiental (…),
a permissão de certas formas de subsídio estatal, e o recente conhecimento em vários
meios pelos países em desenvolvimento sobre ‘a responsabilidade que tem na busca do
desenvolvimento sustentável no âmbito internacional diante das pressões que suas
sociedades colocam no meio ambiente global’, assim como as consequências, financeiras
e outras, que advêm deste conhecimento. (SANDS, 2003, p.280, tradução nossa)

É notório que a atividade empresarial acarreta danos ao meio ambiente que
agravam em maior escala que os danos provocados pela população consumidora. Assim,
busca-se imputar os riscos ao produtor em duas vertentes: preventiva e repressiva.
O caráter preventivo do Princípio do Poluidor Pagador se baseia na imputação de
custas à produção para que as empresas se adequem a certos padrões de segurança
ambiental e assim evitem o acontecimento de desastres ambientais. Em seu âmbito
repressivo, este princípio pode ser compreendido como a responsabilização do poluidor
pela reparação das áreas danificadas.
Celso Fiorillo esclarece o caráter da responsabilização a que é sujeito o poluidor
através deste princípio:
Vale observar que na órbita repressiva do princípio do poluidor pagador há incidência da
responsabilidade civil, porquanto o próprio pagamento resultante da poluição não possui
caráter de pena, nem de sujeição à infração administrativa, o que, por evidente, não
exclui a cumulatividade destas, como prevê a Constituição Federal no referido §3º do art.
225.(FIORILLO, 2013, p. 101)

O Princípio do Poluidor Pagador tem recebido atenção em âmbito global por sua
eficácia em contribuir com a garantia do meio ambiente saudável. Em nosso
ordenamento, este princípio é consagrado no parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição
Federal Brasileira: “§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigaç~o de reparar os danos causados.” (BRASIL, 1988). No
entanto, o Princípio do Poluidor Pagador não basta para o estímulo da população e
alcance do desenvolvimento sustentável.
(...) não basta, para a efetiva reversão do preocupante quadro de degradação ambiental
em escala global, perfilhar a lógica do princípio do poluidor pagador, baseada na
imposição de pesados ônus ao poluidor e ao degradador como forma de desestímulo. [...]
Embora a legislação ambiental brasileira tenha um cunho maracamente protetivorepressivo, devem ser introduzidas cada vez mais técnicas de estímulo (facilitação ou
atribuição de incentivos), privilegiando-se o controle ativo, que se preocupa em favorecer
as ações vantajosas mais do que desfavorecer as ações nocivas ao meio ambiente.
(YOSHIDA apud PAPP, 2011, p. 461)
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Neste intuito, desenvolve-se o Princípio do Protetor Recebedor. Este princípio
modifica a relação comumente utilizada entre o homem e a natureza ao beneficiar o seu
preservador ao invés de focar na situação negativa que seria a condenação do poluidor.
Portanto, este princípio é complementar ao Princípio do Poluidor Pagador, amplamente
difundido na esfera do Direito Ambiental.
O princípio atuaria como uma preciosa complementação àquele relacionado à
responsabilização do Poluidor-Pagador, ao determinar que as pessoas físicas ou jurídicas
que atuem com responsabilidade na busca da preservação ambiental devam ser
premiadas com algum benefício, visto colaborarem em prol de toda a coletividade na
concretização e na garantia do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado. (BORGES et al, 2010, p. 208)

Ganhando forte adesão através de políticas públicas adotadas pelos governos
nacionais, as práticas que visam a adoção do Princípio do Protetor Recebedor se mostram
como formas cada vez mais úteis de se estimular ações positivas ao meio ambiente pela
população.
Ao contrário do Poluidor Pagador, o Protetor Recebedor não visa coibir práticas
negativas, mas sim estimular que a população desenvolva meios de contribuir com a
manutenção do meio ambiente saudável e adoção de medidas de desenvolvimento
sustentável. Para isso, o governo se utiliza de benefícios monetários, tanto o recebimento
de verbas como isenção tributária, como se verá adiante. O objetivo não é que a
população fique adstrita a somente realizar estes atos de proteção na presença de
benefícios desta natureza, mas proceder a educação ambiental, de forma que, com o
decorrer do tempo, tanto os governos locais quanto a população proceda de tal forma
pela simples consecução da proteção ambiental.
Conforme a definição de Édis Milaré:
O objetivo do princípio, ent~o, é evitar que o “custo zero” dos serviços e recursos
naturais acabe por conduzir o sistema de mercado à hiperexploração do meio ambiente,
e se esteia na ideia fundamental de que não basta punir as condutas ambientalmente
danosas para preservar com eficácia o meio ambiente, sendo mais produtivo
recompensar as virtuosas. Ou seja, ao invés de coibir a geração de externalidades
negativas no processo produtivo, incentivar-se-iam as positivas por meio de normas
promocionais.(MILARÉ, 2013, p.271)

Apesar da alcunha “Protetor Recebedor” n~o ser de grande conhecimento, as
práticas que o concretizam são intensamente utilizadas ao redor do globo, cada vez mais
difundidas pela eficiência que possuem quando de sua instalação.
Nas palavras de Irina Bañados:
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O princípio do protetor-recebedor estimula que o agente público ou privado que protege
um bem natural em benefício da comunidade deve receber uma compensação financeira
como incentivo pelo serviço de proteção ambiental prestado. Este princípio incentiva
economicamente quem protege uma área rural deixando de utilizar seus recursos, o que
estimula a preservação. Trata-se de um fundamento de ação ambiental que pode ser
considerado o avesso do conhecido princípio do poluidor-pagador, segundo o qual aquele
que degrada determinado recurso da natureza deve pagar por tal utilização. (BAÑADOS ,
2011, p.40)

Assim, as práticas adotadas nacionalmente de PSA já demonstram a força que este
princípio tem conquistado no regime ambiental.

A SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS
O Princípio do Protetor Recebedor é baseado em incentivos às externalidades
positivas. A doutrina aponta que a utilização destes métodos traz maiores benefícios que
a punição proposta pelo poluidor pagador.
Os instrumentos ambientais são considerados uma forma complementar e mais eficiente
de política ambiental. Entre as suas vantagens, pode-se citar o fato de que as diferenças
de custo e controle entre os agentes são consideradas, além do que se evitam dispêndios
judiciais para a aplicação de penalidades. (BAÑADOS, 2011, p.64)

Uma das formas de concretização do princípio do protetor recebedor é a
sistemática desenvolvida em torno dos Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA).
Consiste o PSA em incentivos, principalmente econômicos, concedidos pelo governo ou
entes privados aos indivíduos que atuam na conservação dos serviços ambientais4. Desta
forma, utiliza-se de instrumentos econômicos para estimular a população a agir para a
manutenção do meio ambiente saudável5.
Necessário, portanto, se compreender o conceito de serviços ambientais e a
importância de sua preservação. A ideia de serviço ambiental parte dos recursos que a
natureza disponibiliza. Os recursos ambientais, tais como fontes hídricas, beneficiam a

4

Apesar da sistemática de PSA se manifestar principalmente através de incentivos econômicos, estes não são
a única forma de atuação do sistema. O PSA também pode se utilizar de capacitação para o desenvolvimento
através do conhecimento levado à população, por exemplo.
5
Payments for Ecosystem Services (PES) is an innovative approach to nature conservation.
Payments for Ecosystem Services is the name given to a variety of arrangements through which the
beneficiaries of environmental services, from watershed protection and forest conservation to carbon
sequestration and landscape beauty, reward those whose lands provide these services with subsidies or
market payments. Arranging payments for the benefits provided by forests, fertile soils and other natural
ecosystems is a way to recognize their value and ensure that these benefits continue well into the future.
WORLD WILDLIFE FUND. Payments for Ecosystem Services. Disponível em:
<http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/black_sea_basin/danube_carpathian/our_solutions/gre
en_economy/pes/>. Acesso em: 08 de abril de 2016.
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coletividade, mas não há cobrança por seu uso, o que leva ao uso indiscriminado. Uma
forma de proteger estes recursos escassos é a aplicação de incentivos para sua
preservação. Ao mesmo tempo, a sistemática dos pagamentos por serviços ambientais
atua como incentivo de preservação e fonte de desenvolvimento econômico e social.
O PSA é um instrumento que busca dar uma solução próxima à de mercado para o
problema ambiental, ou seja, criar um sistema de preços que incentiva os agentes a tomar
decisões ambientalmente corretas. Outra forma de incentivar a preservação é
diretamente, via regulação direta estatal (multas para quem polui acima de certo
patamar, proibição de exercer determinadas atividades – como as que usam amianto,
obrigação de adotar padrões – como limites para desmatamento, colocação de filtros de
emissões de gases na indústria, etc.). As duas formas são complementares, e as
vantagens e desvantagens em cada uma delas têm de ser levadas em consideração no
planejamento dos instrumentos de PSA. (PEIXOTO, 2011, p.17)

No Brasil, o sistema de PSA está em ampla difusão, havendo casos de grande
sucesso em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Amazonas.

A aplicação do PSA em Minas Gerais
Em Minas Gerais, temos a cidade de Extrema que ilustra bem o conceito abordado.
O governo municipal instituiu o projeto denominado Conservador de Águas, baseado no
Projeto Produtor de Água da Agência Nacional de Águas, no ano de 2005 através da Lei
Municipal 2100, tendo como meta a manutenção da bacia hidrográfica através da
implantação de corredores ecológicos, conservação do solo e saneamento ambiental.
Desta forma, o referido projeto intenta diminuir os fatores de risco às fontes da sub-bacia
hidrográfica das Posses, mas também melhora as condições ambientais como um todo,
influindo até mesmo no aumento da biodiversidade na região.
O Conservador de Águas, que foi reconhecido pela ONU como um dos melhores
projetos de conservação (ANA, 2013) e reconhecida como a iniciativa ambiental mais bem
sucedida no Brasil em relação à preservação de nascentes e produção de água potável
(PORTAL BRASIL, 2015), além de gerar os impactos diretos já citados, implica na melhoria
da situação econômica da região, servindo como estímulo aos produtores ribeirinhos às
empresas que se tornam parceiras do Projeto, e criando empregos diretos para os
trabalhadores responsáveis pelo reflorestamento da área. Desde o início do projeto, mais
de 754.153 árvores já foram plantadas e mais de 500 nascentes foram recuperadas.
A prefeitura tem firmado acordos com diversas empresas privadas interessadas
no mercado de crédito de carbono, sendo estes acordos fonte de investimento para o
projeto, ou seja, o projeto se torna sustentável economicamente. O artigo 13 da Lei 2482
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(EXTREMA, 2009) daquele município institui que o crédito de carbono advindo desta
iniciativa será revertido para o Fundo Municipal para Pagamento por Serviços Ambientais,
tornando o empreendimento atrativo à iniciativa privada.
Podem ser participantes do projeto os proprietários de terras rurais inseridas
naquela sub-bacia, com módulo de dois ou mais hectares e com uso regularizado da água
na propriedade. A prefeitura realiza controle mensal sobre as metas a serem atingidas
pelos participantes, designando novas metas a cada visita. Em caso da meta não ser
cumprida, haverá a interrupção do incentivo econômico, correspondente a 100 Unidades
Fiscais do Município de Extrema. Atualmente participam do projeto cerca de 180
produtores rurais, abrangendo área de 7,3 mil hectares e tendo recuperado cerca de 500
nascentes (PORTAL BRASIL, 2015).
O programa Bolsa Verde, outro importante programa que retrata a aplicação do
princípio em Minas Gerais, se baseia na destinação de incentivo financeiro a agricultores e
pequenos produtores rurais com o intuito de preservar a vegetação nativa do estado.
Instituído através da Lei 17727 de 2008 e regulamentado pelo Decreto 45.113, o exemplo
do Bolsa Verde já se espalhou por outros estados como Acre, Amapá, Amazonas, Mato
Grosso, Pará, e Rio de Janeiro.
Este projeto baseia-se no pagamento da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) a
cada trimestre às famílias que se envolverem em atividades de conservação ambiental. Ao
conceder o incentivo financeiro, o Bolsa Verde acaba por melhorar a condição da
população, vez que as famílias que residem na área estão, em geral, em situação de
extrema pobreza. Os participantes devem estar envolvidos em atividades sustentáveis em
reservas extrativistas, florestas e áreas ribeirinhas, por exemplo. Mais de 70 mil famílias já
foram beneficiadas pelo projeto (PORTAL BRASIL, 2014) e existem 27 municípios
participantes.
O projeto abarca tanto a participação da população na manutenção quanto na
recuperação da vegetação. O incentivo recebido se dá conforme a dimensão da área
preservada pelo participante, sendo destinados maiores recursos para a manutenção das
espécies do que na modalidade de recuperação, na qual os agricultores recebem além do
incentivo financeiro, também insumos para a recuperação da área.

ICMS Ecológico
Importante parcela da aplicação do Princípio do Protetor Recebedor e do sistema
de PSA no Brasil é o chamado ICMS Ecológico ou ICMS Verde. Este sistema se baseia no
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repasse tributário pelos governos estaduais aos municípios em decorrência da
implementação de projetos de conservação ambiental.
O ICMS Ecológico já está previsto na legislação de diversos estados, tais como
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo e Mato Grosso.
Previsto no artigo 155, II da Constituição Federal, o ICMS, Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviço, é o imposto incidente sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e
de comunicação, mesmo nos casos em que as operações e as prestações se iniciem no
exterior.
Conforme estabelecido pelo artigo 158, IV da CF, 25% do valor arrecadado com o
imposto deve ser repassado aos municípios, sendo ¼ repassado conforme o disposto em
lei estadual, nicho em que se insere o ICMS Ecológico.
O ICMS Ecológico pode ser entendido como uma forma de repartir o tributo
arrecadado em consonância com a necessidade de se promover a preservação ambiental.
Portanto, este não é um novo imposto, apenas um novo critério de distribuição de verbas
tributárias.
O ICMS Ecológico é um mecanismo que possibilita aos municípios acessarem recursos
financeiros do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, a partir da
definiç~o, em leis estaduais, de critérios ambientais para a repartiç~o de parte da “quotaparte” que os municípios têm direito de receber como transferências constitucionais.
(LOUREIRO, p. 01)

Os requisitos para o repasse do ICMS-E variam conforme a legislação estadual,
podendo se referir às unidades de conservação ambiental, tratamento de esgoto, gestão
de resíduos sólidos e outros meios de preservação ambiental. Destarte, através do ICMS
Verde, os municípios recebem compensação por possível perda de arrecadação com a
instituição de áreas de proteção.
O estado do Paraná, pioneiro na implementação deste sistema, previu sua
implementação na Constituição Estadual de 1989 e regulamentou sua aplicação pela Lei
Complementar 59 de 1991. Neste estado, são requisitos para o repasse tributário a
presença de mananciais de abastecimento e unidades de conservação.
Desde sua implantação no Paraná, o ICMS Ecológico já trouxe como benefícios o
aumento de cerca de 160% da área verde do estado, tendo abrangido 240 municípios
(IPARDES, 2010) e repassado mais de três bilhões de reais (BERALDIN, 2013).
Em Minas Gerais, terceiro estado a adotar o ICMS Ecológico, a previsão desta
forma de distribuição tributária foi estabelecida através da Lei Estadual nº 12.040/95,
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conhecida como Lei Robin Hood, sendo vigente atualmente a Lei Estadual nº 18.030/2009.
Os critérios atuais para a distribuição do ICMS-E no estado de Minas são calculados
através do Índice do Meio Ambiente, que conjuga as áreas protegidas do município, o
saneamento ambiental e a proporção de mata seca.
As pesquisas sobre a implantação do sistema no estado de Minas comprovam que
após a Lei 12.040, as áreas de conservação ambiental no estado passaram de 109 em 1995
para 440 após dez anos da implantação do sistema (EUCLYDES; MAGALHÃES, 2006).
Atualmente existem 605.921,67 hectares de áreas protegidas pelas unidades de
conservação no estado (ABES, 2013).

Aplicações dos PSA no exterior
O sistema de PSA se encontra amplamente difundido pelo globo, sendo
atualmente existentes mais de 140 casos de sua aplicação, dos quais 60 se encontram em
países da América Latina (GRIMA, et al, 2016).
A utilização deste instrumento se iniciou na Costa Rica. O programa costa
riquenho para a proteção de suas florestas contra o desmatamento está ativo há mais de
uma década, tendo se iniciado através da Lei Florestal instituída naquele país em 1996.
Outro exemplo de grande sucesso da utilização de PSA fora do território brasileiro
é o mantido pela cidade de Nova Iorque. Em 1997 o governo dos Estados Unidos adotou
uma política de preservação das fontes hídricas pelos municípios beneficiados por elas
beneficiados, responsabilizando-os por sua manutenção.
Diante da nova política, a cidade de Nova Iorque adotou um sistema de proteção
das fontes do Monte Catskill, remunerando proprietários de terras ribeirinhas para
realizarem a conservação da área. Através do Projeto, o investimento em preservação das
terras que circundam as fontes d’|gua ao invés do investimento em tecnologia para
contornar a situação em que estas se encontravam resultou em economia de cerca de seis
bilhões de dólares (HUBERMAN, 2008).

CONCLUSÃO
O Princípio do Protetor Recebedor, em suas diversas formas de manifestação, se
mostra como uma estratégia adequada à transformação ambiental, uma vez que se utiliza
da integração entre economia e meio ambiente para atingir sua conservação. Este
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método permite a mudança na visão da população sobre a necessidade de preservação do
meio ambiente, e, ao mesmo tempo, estimula a economia local.
O princípio se mostra como uma alternativa à aplicação das práticas provenientes
do Poluidor Pagador ao focar no estímulo e educação ecológica da população, numa
tentativa de transformação gradual de comportamento pela percepção da importância
dos serviços ambientais.
As experiências apontadas permitem concluir que o incentivo financeiro por parte
do Estado pode ser uma importante ferramenta para a manutenção e preservação do
meio ambiente equilibrado, com vistas ao cumprimento do determinado na Constituição
Federal e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tendo em vista que os ODS
preveem a sustentabilidade em todos os seus aspectos, isto é, através da produção e
consumos sustentáveis (ONU, 2015) e a erradicação da pobreza, os projetos de PSA são
figuras de extrema importância em sua efetividade, haja vista que conseguem ao mesmo
melhorar tanto a situação econômica quanto a relação de sustentabilidade entre homem
e meio ambiente.
Os resultados colhidos pelos programas de aplicação deste princípio demonstram
sua crescente importância e aceitação pelas populações locais e indústrias. No entanto,
apesar das iniciativas de Pagamento por Serviços Ambientais se mostrarem como uma
ótima opção para a conservação ambiental é necessário ressaltar que seus resultados são
obtidos a médio e longo prazo, motivo pelo qual não devem ser a primeira opção em
áreas de intensa degradação onde há necessidade de rápida intervenção. É também
essencial o constante investimento no PSA para que haja um resultado efetivo na
conservação do meio ambiente.
Destarte, através da utilização de instrumentos econômicos, pequenas atitudes
que vão sendo aplicadas em conjunto pela população local conseguem resultados cada
vez mais efetivos e de grande repercussão em longo prazo, diminuindo também o gasto
com a preservação ambiental.
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O ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM MARIANA PARA AS
POPULAÇÕES HISTORICAMENTE VULNERÁVEIS
Paulo Sérgio Mendes e Ricardo Carneiro
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INTRODUÇÃO
A atividade minerária revela-se, historicamente, de grande importância para a
economia de Minas Gerais. O estado é o maior produtor de minérios metálicos do Brasil,
com cerca de 50% da produção nacional, que alcançou no ano de 2014 a produção de 177
milhões de toneladas de minério de ferro (IBRAM, 2015).
Nesse cenário, o município mineiro de Mariana ganhou destaque internacional
recentemente devido ao grande desastre socioambiental decorrente do rompimento da
barragem de rejeitos de minério de ferro do Fundão, de propriedade da Samarco
Mineração SA, ocorrido em 05 de novembro de 2015. Cerca de 60 milhões de metros
cúbicos de rejeitos da mineração foram lançados diretamente no meio ambiente,
especificamente na bacia do Rio Doce, deixando rastro de destruição e mortes (IBAMA,
2015).
O impacto da atividade mineradora sobre as comunidades locais mais
vulnerabilizadas deve estar na pauta dos entes governamentais, visto que a expansão das
fronteiras de mineração tende a atingir principalmente trabalhadores rurais, indígenas,
quilombolas e moradores de áreas periféricas, promovendo mudanças culturais e custos
ambientais diretos às mesmas. É importante, portanto, investigar como as populações
mais vulneráveis da bacia do Rio Doce têm sentido o impacto do rompimento da
barragem. Isto envolve não só a destruição de Bento Rodrigues, distrito de Mariana, que
emblematiza a tragédia ocorrida, mas a perda da atividade laboral de inúmeras famílias de
pescadores, trabalhadores rurais e da população indígena dos Krenaks, que retirava do rio
parte considerável de sua subsistência.
A literatura aponta que as comunidades mais vulneráveis nunca foram
adequadamente preparadas para tirar proveito de grandes projetos de investimento
implantados no território que as abriga, o que engloba a atividade mineradora. Em
consequência, perdem-se oportunidades para a promoção do desenvolvimento local
inclusivo, democrático, sustentável e dinâmico. Ao lado disso, tais comunidades tendem a
ser impactadas também por problemas que usualmente acompanham a implantação
desse tipo de empreendimento, como a sobrecarga dos serviços sociais básicos, ofertados
principalmente pelas prefeituras.
Em que pese muitos dos impactos ambientais e socioeconômicos ocasionados
pelo rompimento da barragem de Fundão terem sido apontados em documentos
relacionados a seu processo de licenciamento ambiental, principalmente os impactos que
afetariam diretamente as populações vulneráveis, como a comunidade de Bento
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Rodrigues e as que dependiam economicamente da Bacia do Rio Doce, nenhuma medida
efetiva para resguardar tais populações foi tomada.
Assim sendo, o presente artigo se propõe à análise do papel estatal enquanto
tutor de populações vulneráveis, marginalizadas por grandes empreendimentos
econômicos. Para tanto, busca examinar como se deu a atuação estatal, em com foco nos
processos de licenciamento ambiental da atividade de extração de minério de ferro no
município de Mariana/MG, especialmente no que se refere à barragem do Fundão da
empresa Samarco S.A.
O trabalho se fundamenta em revisão da literatura sobre as populações
historicamente vulneráveis a margem de grandes empreendimentos econômicos e sobre
a atuação estatal frente a tais populações, valendo-se, para tanto, da análise de
documentos relacionados ao processo de licenciamento ambiental da barragem rompida
e posteriores relatórios públicos.

DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
No Brasil, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, sendo
que a responsabilidade por sua preservação recai não somente no Estado, mas inclusive
sobre toda a coletividade. É o que estabelece o caput do artigo 225 da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 (CR/88), transcrito abaixo:
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.”

Fica explícita a obrigatoriedade do Estado, juntamente com a coletividade, em
viabilizar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para gerações presentes e futuras.
Portanto, independentemente da relevância das atividades econômicas em geral e da
minerária em particular, cabe ao Estado o dever de garantir a preservação do meio
ambiente com sustentabilidade. O texto constitucional adere ao princípio n.° 1 da
Convenção de Estocolmo de 1972, no qual se estabelece que:
“O homem tem direito fundamental { liberdade, { igualdade, e ao desfrute de condições
de vida adequadas em um meio cuja qualidade lhe permita levar uma vida digna e gozar
de bem-estar e tem a solene obrigação de proteger e melhorar esse meio para as
gerações presentes e futuras.”

A Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento de
1992 vai na mesma direção, reafirmando tal entendimento ao estabelecer, em seus
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princípios, a harmonia com o meio ambiente e a preocupação com as gerações futuras.
Desse modo, consagrou, no Princípio 1, que “os seres humanos constituem o centro das
preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida
saudável e produtiva em harmonia com o meio ambiente”. Outrossim, consubstanciou, no
Princípio 3, que “o direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que
sejam atendidas equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio
ambiente das gerações presentes e futuras”.
No caso brasileiro, a preocupação em conciliar desenvolvimento e proteção
ambiental tem, na sistemática do licenciamento ambiental, um de seus principais
instrumentos. Conforme Milaré (2009, p. 283):
“(...) O licenciamento ambiental visa a preservar de riscos potenciais ou efetivos a
qualidade do meio e a saúde da população, riscos estes oriundos de qualquer
empreendimento ou intervenção que altere desfavoravelmente as condições do
ambiente.” (MILARÉ, 2009, p. 283). (grifos nossos).

Nesse sentido, a resolução CONAMA n.º 01, de 23 de janeiro de 1986, estabelece
que dependerá de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), o licenciamento de atividades modificadoras do
meio ambiente, tais como a extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no
Código de Mineração.
A resolução CONAMA n.º 01/86 determina em seu art. 5º que o EIA, além de
atender à legislação, em especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política
Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:
“I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto,
confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto;
II - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de
implantação e operação da atividade;
III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos
impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a
bacia hidrogr|fica na qual se localiza;” (grifos nossos).

A

mencionada

resolução

deixa

clara,

portanto,

a

necessidade

de

dimensionamento da região geográfica afetada direta ou indiretamente por potencial
impacto e de identificação e avaliação prévia de impactos, contemplando todas as
alternativas válidas para implantação do projeto. Determina ainda que o EIA desenvolva
diagnóstico que contemple as características das populações locais. In verbis:
Art. 6º O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades
técnicas:
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I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição e análise
dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a
situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando:
(…)
c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a
sócioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais
da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos
ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. (grifos nossos).

Nesse sentido, Machado (2013) afirma que há antagonismo inerente aos termos
desenvolvimento e sustentabilidade. O autor aponta que durante muito tempo os
aspectos ambientais foram preteridos pelos aspectos econômicos, no sentido da
prevalência dos interesses do empreendedor. E acrescenta que a harmonização entre
desenvolvimento e sustentabilidade “não pode ser feita ao preço da desvalorização do
meio ambiente ou da desconsideraç~o de fatores que possibilitam o equilíbrio ambiental”
(p. 74).
Especificamente acerca da tutela estatal sobre as populações vulneráveis, ao
disciplinar a questão indígena, a CF/88 assim dispôs:
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter
permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos
lagos nelas existentes.
§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a
pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com
autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes
assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.
§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre
elas, imprescritíveis. (...) (grifos nossos).

Observa-se que, em atenção ao expresso no texto constitucional, as comunidades
indígenas aparentemente se encontram bem protegidas. Semelhantemente, a CF/88
também resguarda as comunidades quilombolas ao estabelecer em seu art. 68 que “Aos
remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é
reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos
respectivos”.
Interessante perceber que, especialmente para o que se refere aos impactos
sociais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, os aspectos

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

509

relacionados às mortes dos trabalhadores, à desagregação dos vínculos sociais e ao
perigo e desamparo da população podem ser considerados fatores de extrema relevância
para a análise dos impactos sob a perspectiva da garantia de direitos. Esta
responsabilidade jurídica em que incorre o Estado, preconizada na CF/88, guarda íntima
relação com o conceito de poder da identidade, utilizado por Castells (1997), vez que tal
conceito estabelece conexão entre a preservação e a garantia de que os princípios
jurídicos sejam efetivamente assegurados e, a partir destes, ocorra a criação de uma
identidade coletiva.
No que tange ao Poder Legislativo brasileiro, ao qual recaí importante papel de
construir legislação sólida e adequada ao seu contexto socioeconômico, este parece
caminhar atualmente em sentido oposto, dando maior ênfase aos anseios econômicos do
que à preservação do meio ambiente e à proteção das populações mais impactadas por
grandes empreendimentos. Cita-se, para fins de ilustração, o novo marco regulatório da
mineração (Projeto de Lei n.º 5.807/13), que abrange principalmente aspectos sobre
celeridade no licenciamento e remodelagem tributária, deixando de lado questões
importantes como a segurança e saúde de trabalhadores, a prevenção de grandes
acidentes ou o fortalecimento dos órgãos públicos de gestão ambiental. No mesmo rumo,
encontra-se também a Proposta de Emenda à Constituição n.º 65/2012 (PEC 65/12), que
acrescenta o § 7º ao art. 225 da Constituição, para assegurar a continuidade de obra
pública após a concessão da licença ambiental. Ou seja, por meio dessa emenda
constitucional não seria mais permitida a suspensão de obra ou seu cancelamento após
apresentação de EIA, exceto por fatos supervenientes.
Em Minas Gerais também são observadas alterações legislativas visando a dar
maior celeridade ao licenciamento ambiental. Nesse sentido, a Lei n.º 21.972/16, de 21 de
janeiro de 2016, instituiu o licenciamento concomitante e a Licença Ambiental
Simplificada, a qual substitui a Autorização Ambiental de Funcionamento e deve ser
realizada eletronicamente em fase única.
Merece destaque, no entanto, em Minas Gerais, o Projeto de Lei n.º 3.312/16, que
institui a Política Estadual dos Atingidos por Barragens e outros Empreendimentos
(PRDES) e propõe a coordenação e implementação de ações mitigadoras de conflitos
decorrentes do processo de remanejamento dos atingidos, além da garantia de
interlocução entre os órgãos de governo competentes, os empreendedores e os atingidos
pela construção, instalação, ampliação e a operação de barragem e outros
empreendimentos. O referido projeto de lei determina que o Plano de Recuperação e
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Desenvolvimento Econômico e Social deve contemplar ações específicas direcionadas
para as populações indígenas, quilombolas e tradicionais.

POPULAÇÕES

HISTORICAMENTE

VULNERABILIZADAS

E

GRANDES

EMPREENDIMENTOS
A Agenda 21 Brasileira, apresentada na reunião de Johanesburgo em 2002,
preconizou a concepção de desenvolvimento sustentável, o que inclui a equidade social,
justificando a redução da pobreza como fator importante para proteção do meio
ambiente. Na perspectiva adotada pela referida agenda, ajudar as famílias inscritas na
pobreza, que geralmente são ao mesmo tempo vítimas e agentes de danos ambientais,
implica disponibilizar recursos para que estas contribuam para evitar a degradação dos
recursos ambientais.
A imperiosidade da promoção da equidade social, para além dos aspectos
relacionados à proteção ao meio ambiente, é um traço característico da dinâmica do
desenvolvimento socioeconômico brasileiro. Como mostra Maricato (2000), na segunda
metade do século XX, o descompasso entre o progresso econômico e o desenvolvimento
social no país restou evidente. Segundo a autora, verificou-se então a predominância de
forte contraste nas condições de vida da população, que se manifestou com nitidez na
segregação espacial, na qualidade das moradias e no acesso desigual a bens e serviços de
uso coletivo. O crescimento desordenado das cidades e a proliferação de favelas ou
bairros sem infraestrutura urbana, decorrentes da concentração da renda e da ineficácia
da intervenção estatal colocaram em questão a capacidade do Estado de atender
necessidades e demandas sociais prementes, notadamente dos segmentos populacionais
em situação de pobreza, que são aqueles que mais dependem do poder público.
Haddad (2006) defende que a atividade mineral, enquanto promotora do
desenvolvimento local sustentável, deve garantir os patamares socioeconômico dos
municípios após a desativação das atividades minerais. Para tanto, faz-se necessário o
planejamento, em conjunto com o poder público local e sociedade, de alternativas
econômicas que consigam manter os patamares socioeconômicos elevados.
Seguindo a mesma linha, Malerba (2014) frisa que o impacto da atividade
mineradora sobre as comunidades locais mais carentes, historicamente mais
vulnerabilizadas, deve estar na pauta dos entes governamentais. A autora ainda destaca
que a expansão das fronteiras de mineração atinge principalmente trabalhadores rurais,
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indígenas, quilombolas e moradores de áreas periféricas, promovendo mudanças culturais
e custos ambientais diretos nessas comunidades.
Essa insuficiência de capacidade estatal para assegurar proteção social aos setores
da sociedade tradicionalmente excluídos ou marginalizados, evidenciada por Maricato na
dinâmica do desenvolvimento urbano, transparece também com nitidez quando da
realização de investimentos de grande porte, com expressivo potencial de ocasionar
impactos ambientais, como a atividade mineradora. Garcia e Cardoso Jr (2015)
corroboram tal entendimento, reforçando que as comunidades mais carentes da área de
influência desse tipo de investimento nunca foram preparadas para tirar proveito de sua
implantação. Consequentemente, perdem-se oportunidades para a promoção do
desenvolvimento local inclusivo, democrático, sustentável e dinâmico. Para além disso, o
inadequado planejamento da inserção regional do empreendimento pode levar a
consequências adversas, como a explosão demográfica seguida de aumento da
criminalidade, da prostituição infanto-juvenil, de doenças transmissíveis, e do tráfico e
consumo de drogas, além de aumento do custo de vida e da sobrecarga dos serviços
sociais básicos, ofertados principalmente pelos governos locais, sem a devido
aparelhamento para lidar com tal responsabilidade.
Recorrendo a Castells (1997), tratar a identidade de uma determinada população
transcende o espaço físico-territorial que ela circunscreve e abarca uma série de variáveis
que permite dar singularidade e especificidades àquela comunidade instalada. Nesse
sentido, o autor ilustra a importância de aspectos históricos, geográficos, biológicos, tipos
de instituições, memória coletiva, aparatos de poder e outros formas de manifestação da
sociedade que caracterizam a identidade coletiva. Dentro desta perspectiva, os indivíduos
e grupos sociais, a partir dos elementos citados, dão sentido e significado ao território
ocupado.
A complexidade e a relação entre empresas mineradoras, meio ambiente e
sociedade local é representada por múltiplas dimensões no contexto territorial.
Fernandes et al (2011), ao analisarem as interfaces da mineração e o desenvolvimento na
trilha da sustentabilidade, colocam em evidencia a importância de se levar em
consideração estratégias voltadas para o estabelecimento de políticas públicas, gestão de
territórios e gerenciamento socioambientais articulados entre si. Os autores definem,
como importantes, as seguintes dimensões:
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Figura 1 – Dimensões da Sustentabilidade na Mineração

Fonte: Fernandes et al. (2011, p. 3)

Cada dimensão se constitui como um elemento necessário ao desenvolvimento da
atividade mineradora com enfoque na sustentabilidade. A Figura 1 demonstra a
importância da dimensão cultural, social, política e territorial na mesma proporção que as
demais dimensões. Entretanto, Fernandes et al. (2011), ao analisarem cada dimensão,
ilustram que algumas delas são reiteradamente negligenciadas; é o que ocorre com as
dimensões social, cultural e territorial, que são justamente as mais essenciais para a
constituição de uma identidade coletiva nos moldes propostos por Castells (1997).
Na dimensão social, os autores citam problemas como violações de direitos
humanos, conflitos e situações de injustiça socioambiental, dentre outros. Em relação à
dimensão cultural, aspectos relacionados ao patrimônio imaterial, perda e desagregação
de identidades culturais são pontos levantados pelos autores. E pela dimensão territorial
perpassa um dos maiores problemas das atividades mineradoras, o uso e a ocupação do
espaço. Sob essa dimensão pode-se perceber a manifestação dos níveis de poder sobre o
território e a competição pelos recursos presentes.
Segundo Fernandes et al. (2011, p. 11), nesta dimensão territorial existem
constantes embates devido a interesses contrários e preferências distintas, o que
potencialmente pode provocar “conflitos de ordem econômica, social, jurídica e política
entre atividades turísticas, atividades agrícolas, áreas demarcadas indígenas ou
quilombolas e áreas de preservação ambiental”. São conflitos latentes, quase sempre
desapercebidos pelo conjunto da sociedade e negligenciados, de uma perspectiva
preventiva, pelas autoridades públicas. Tragédias como o desastre de Mariana os colocam
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em evidência, desnudando o desamparo que acomete usualmente as comunidades locais
face à atenção do poder público.

IMPACTOS SOCIAIS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM MARIANA
A Barragem de Rejeitos do Fundão, concluída em dezembro de 2008, foi
construída para recebimento de rejeito arenoso e lama, e contemplava inicialmente:
“Maciço em solo residual compactado (Dique 1) e crista na El. 830m, alcançando uma
altura máxima sobre a fundação de 40m. O talude de jusante apresenta inclinação de
1V:2H, com bernas de 5m de largura a cada 5m de altura, sendo revestido por camada de
solo argiloso.” (EIA: 2013)

Integrando os processos da sistemática de tríplice licenciamento adotada pela
política ambiental brasileira – o Licenciamento Prévio (LP), o Licenciamento de Instalação
(LI) e o Licenciamento Operacional – da construção da barragem do Fundão, de sua
otimização e de sua unificação e alteamento com a barragem Germano, têm-se os EIAs da
implantação e operação da Barragem de Rejeito do Fundão, elaborado em 2005, o EIA do
Projeto de Otimização da Barragem de Rejeito do Fundão, de dezembro de 2012, e o EIA
de Unificação e Alteamento das Barragens de Rejeito do Fundão e Germano, de outubro
de 2013.
O estudo da Avaliação Preliminar de Perigos da Operação da Barragem do Fundão
(EIA, 2005, p. 214) previu para o perigo/cenário acidental um “grande rompimento da
barragem com efeito dominó”, inclusive com rompimento da barragem vizinha de
Santarém, destacando-se, falha estrutural, manutenção inadequada ou excesso de
material assoreado. O estudo ainda previu, dentre os efeitos, o carreamento de sólidos e
lama nos cursos d’|gua, danos a instalações, além de ferimento e morte na populaç~o a
jusante.
De acordo com o referido EIA (2005), a região de inserção do empreendimento foi
avaliada como alto potencial para a ocorrência de cavidades, devido à presença de rochas
quartzíticas presentes na barragem do Fundão. Considerando as áreas de influência,
apontou a área como tendo “forte potencialidade de ocorrência de cavernas no grau de
potencialidade muito alto” (IEF, 2014, p. 6). No entanto, impactos negativos de
intensidade muito alta, com consequências catastróficas e acima da capacidade de
absorção do ambiente/comunidades, de abrangência extra regional, de significância
catastrófica, não foram considerados nem na avaliação de impactos reais nem na
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avaliação de impactos potenciais. O estudo chamou a atenção para o perigo/cenário
acidental um grande rompimento da barragem com efeito dominó, inclusive com
rompimento da barragem vizinha de Santarém, destacando-se o risco de falha estrutural,
manutenção inadequada ou excesso de material assoreado. Previu, dentre os efeitos
potencializados, o carreamento de sólidos e lama nos cursos d’|gua, danos a instalações,
além de ferimento e morte na população a jusante. Considerou, contudo, tal cenário de
magnitude catastrófica com frequência improvável e risco moderado.
Já o EIA do Projeto de Otimização da Barragem (EIA, 2012) previu três alternativas
técnicas e locacionais para o empreendimento. A Alternativa 1, denominada Otimização da
Barragem de Rejeito do Fundão, consiste na disposição de rejeito arenoso a jusante da
Barragem do Fundão existente. A Alternativa 2, chamada Pilha Lateral, buscava a
maximização de volumes em dois diques de partida constituídos com seção típica de
aterro compactado e se localizaria próxima à ombreira esquerda da barragem de
Germano. Já a Alternativa 3 ou Pilha Área Muller se localizaria próxima à Comunidade de
Bento Rodrigues e consiste na construção de um maciço formado por alteamentos
sucessivos para montante com rejeito arenoso.
A escolha recaiu na Alternativa 1, cujas principais vantagens fundam-se nos
argumentos de que não seriam necessárias intervenções em novas áreas para
implantação de linhas de rejeitoduto e acessos, sendo utilizados aqueles já existentes, e
de sua capacidade de armazenamento de rejeito ser bem superior à Alternativa 3 e pouco
inferior à Alternativa 2. De acordo com trecho extraído do EIA (2012, p. 9):
“Além das questões ambientais, que condicionaram a escolha da Alternativa 1,
tecnicamente, as questões como volume armazenado, distância do empreendimento da
Samarco (possibilidade de aproveitar as estruturas do rejeitoduto) e custos para
execução dos projetos foram os fatores que influenciaram na escolha do Projeto
Otimização da Barragem de Rejeito do Fundão.” (grifos nossos)

Há de se reforçar que a Alternativa 1, então escolhida, representava a única que
produziria impactos cumulativos com a barragem de Santarém, a jusante, com
possibilidade de efeito dominó, em que o rompimento de uma barragem provocaria o
rompimento das outras, como já destacado no EIA (2005).
A ruptura da barragem de Fundão, prevista, mas negligenciada por ser
considerada de baixo risco, ocorreu, provocando uma tragédia na bacia do Rio Doce, que
abrange as múltiplas dimensões da sustentabilidade ambiental. Destacando alguns dos
danos causados, Milanez et al. (2015, p. 9) citam que “pelo menos 1.469 hectares de terras
foram atingidos pelo desastre” e que, nestas terras, os maiores prejudicados foram os
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pescadores, população ribeirinha, agrícolas, assentados da reforma agrária, os índios da
tribo Krenak, além dos moradores das cidades atingidas pelos rejeitos.
Em se tratando de danos humanos, decorrentes do rompimento da barragem de
rejeitos em Mariana, de acordo como relatório da Força Tarefa de Mariana (2016), foram
identificadas até janeiro de 2016, cerca de 2 mil pessoas afetadas diretamente nos
municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. Segundo os
levantamentos, seriam 17 pessoas mortas, 256 feridas, 280 enfermas, 644 desabrigadas,
716 desalojadas e 2 ainda desaparecidas. O relatório confirma que o desastre ocasionou
efetivos impactos sobre as formas de organização social das populações atingidas.
Ressalta-se ainda que as comunidades mais atingidas possuem formas muito peculiares de
organização, sobretudo no que diz respeito às atividades econômicas e culturais.
O Ibama (2015) revela que as comunidades mais frágeis da região, como a
população indígena dos Krenak, os pescadores artesanais e os pequenos agricultores
foram profundamente abaladas, visto que subsistiam essencialmente do ecoturismo. A
Comunidade de Bento Rodrigues, amplamente analisada nos EIAs envolvendo o
empreendimento, foi praticamente dizimada. O EIA (2005) também já destacava que a
comunidade de Bento Rodrigues convivia com grande volume de poeira no período seco e
de lama no período chuvoso. As principais causas seriam a falta pavimentação asfáltica e o
fluxo de caminhões (SUPRAM, 2013) – problemas cujos efeitos poderiam ser minimizados,
mas que não o foram, sinalizando o descaso para com os interesses das comunidades
locais.
O relatório da Força Tarefa (2016) revela que, após o rompimento, houve o
deslocamento de famílias de comunidades para o centro urbano, com consequências
culturais fortes e imediatas. De acordo com informações contidas no relatório, tais
famílias dos Distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo foram alocadas
temporariamente na sede do Município, em casas alugadas. O próprio relatório chama
atenção para que estas famílias foram privadas de suas relações de vizinhança e do
exercício de atividades rotineiras de trabalho e lazer.
De acordo com laudo do Ibama (2015, p. 67), as pessoas afetadas de Bento
Rodrigues e de Paracatu de Baixo, “perderam suas identidades e referências tradicionais,
culturais, religiosas e de lugar, trazendo transtornos aos seus valores intrínsecos e
intangíveis, que não são sanados com a distribuição de kits, propostas de indenizações ou
o aluguel de casas em outros bairros, caracterizando-se como problemas de difícil
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mensuração, visto que se baseiam nas características de cada indivíduo e como este é
afetado por um desastre”.
Ainda cabe destacar, que além da insegurança em relação a outros acidentes na
região, o relatório da Força Tarefa Mariana (2016) aponta que se instaurou nos municípios
atingidos uma forte insegurança em relação à violência urbana e rural, uma vez que os
responsáveis pela vigilância foram direcionados para contenção de problemas imediatos e
urgentes do desastre. Saques e demais crimes dessa ordem foram apontados pelos
moradores, o que impacta sobremaneira a qualidade de vida da população vizinha à
atividade minerária em Mariana.
Um fato trazido por Milanez et al. (2015, p. 10), e que não é ressaltado pelos
diagnósticos gerais do Ibama e laudos técnicos, diz respeito ao que os autores
denominam de “racismo ambiental”, uma vez que as populações atingidas pelos rejeitos
de minérios é predominantemente negra. Os autores ainda explicam que:
“Bento Rodrigues, com uma populaç~o aproximadamente 85% negra, se encontrava a
pouco mais de 6 km da barragem de rejeitos rompida e 2 km da barragem do Santarém;
Paracatu de Baixo, com 80%, se situava a pouco mais de 40 km a jusante da barragem
rompida (..). Foram, sobretudo, estas comunidades negras as que mais sofreram com as
perdas humanas e com os impactos materiais, simbólicos e psicológicos do evento.”
(MILANEZ et al., 2015, p. 10).

O debate sobre os impactos causados pelo rompimento da barragem do Fundão
enseja diferentes abordagens e em diferentes perspectivas. Em relação às comunidades
locais fica evidente a negligência frente às relações sociais constituídas e a falta de
garantia de direitos pelo Estado. Em suma, Milanez et al. (2015) destacam que:
“Os Estudos de Impacto Ambiental raramente destacam o perfil dos grupos atingidos de
acordo com suas características étnico-raciais e de tradição cultural, ao menos que exista
alguma definição oficial ou autodefinição por parte destes grupos, que acaba sendo
ressaltada por pressão e posição política dos atingidos. Em geral, diferentes grupos
sociais são tratados de maneira homogênea e definidos no âmbito do termo genérico
população, sendo considerados meras estatísticas, quantitativos ou coisas. Esta maneira
de se analisar os atingidos por impactos ambientais tem o sentido de despolitizar o
debate da desigualdade ambiental ou da distribuição desigual dos impactos entre
diferentes classes sociais e grupos étnico-raciais. Como se todos cedessem e sofressem
igualmente em nome do propalado "progresso" nacional.” (MILANEZ et al., 2015, p. 63).

Considerando as dimensões cultural, social, política, territorial, geralmente
negligenciadas (FERNANDES et al., 2011), a ideia de identidade coletiva de Castells (1997),
bem como os principais impactos causados pelos rejeitos no rompimento em Mariana,
pode-se concluir que a participação do Estado frente à atuação da empresa responsável
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pelo desastre ambiental pode ser considerada, até o momento, reduzida ou insuficiente
no que tange à tutela de direitos dos cidadãos atingidos.
Essa insuficiência da atuação estatal, segundo Milanez et al. (2015), pode ser
caracterizada por diferentes razões ou hipóteses, seja porque a baixa diversidade das
atividades econômica traduz certa dependência pela atividade mineradora, logo tanto
população quanto o próprio Estado se veem reféns da geração de recursos
proporcionadas pelo predomínio da atividade mineradora, ou porque existe uma espécie
de cooptação de políticos ou líderes que estão à frente de instituições importantes e que
de alguma maneira poderiam

evitar ou dificultar a participação das comunidades

impactadas.

CONCLUSÃO
Percebe-se que as populações historicamente vulneráveis à margem da cadeia
produtiva da atividade mineradora não estão na pauta das agendas governamentais,
inclusive na agenda dos órgãos ambientais. Tais populações são ouvidas apenas
cerimonialmente em determinados momentos, mas sem assumir protagonismo nos
grandes projetos de desenvolvimento econômico.
A despeito de a CF/88 ter assegurado tratativa especial aos indígenas e aos
quilombolas, ao se analisar os acontecimentos relacionados aos impactos vivenciados
pelas comunidades indígenas do Rio Doce em decorrência do rompimento da barragem
em Mariana, pode-se concluir que a proteção e tutela a essas comunidades formalmente
protegidas não se mostram suficientes para resguardar seus direitos e valores.
Outrossim, para além dos povos indígenas, todas aquelas comunidades
historicamente marginalizadas ao redor de grandes empreendimentos econômicos, em
especial a mineração, não são nem preparadas nem resguardadas pelo Estado, seja no
que se refere a grandes acidentes, seja no que se refere ao respeito de seus valores e
culturas. O que ocorre, comumente, é que, após grandes desastres, como o de Mariana,
surgem medidas como as previstas no Projeto de Lei n.º 3.312/16, em Minas Gerais, que
visam, dentre outros objetivos, a reduzir os impactos nas populações mais afetadas por
barragens e grandes empreendimentos. Todavia, a maior parte da legislação apontada,
em âmbito federal ou estadual, parece caminhar no sentido de dar maior celeridade para
o licenciamento ambiental de novos empreendimentos potencialmente impactantes.

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

518

Dessa sorte, o aspecto da prevenção das populações mais vulneráveis continua a
descoberto.
Conclui-se que o Estado, principalmente através da gestão ambiental, ainda não se
mostra capaz de garantir a efetivação de direitos sociais básicos, como trabalho, saúde e
educação, às comunidades vulneráveis marginalizadas em grandes empreendimentos
mineradores. Ademais, o Estado tão pouco tem se mostrado capaz de preservar a
incolumidade dessas populações frente a possíveis acidentes ambientais. E, por isto,
constatou-se que exatamente essas populações mais vulneráveis foram as mais abaladas
pelos impactos sofridos na Bacia do Rio Doce.
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A MANUTENÇÃO DO TRABALHO DIGNO EM MEIO AS
RECESSÕES ECONÔMICAS: ANÁLISE HISTÓRICA DOS
DIREITOS TRABALHISTAS, LIMITAÇÕES ÁS NEGOCIAÇÕES E
DEMISSÕES COLETIVAS E ATUAL JURISPRUDÊNCIA SOB A
ÓTICA DA HODIERNA CRISE BRASILEIRA
Lívia Metzker Silva1 e Wanessa Borges de Mendonça2

RESUMO
O direito à vida, consagrado no caput do art. 5º da CRFB, se confunde com o direito ao
trabalho digno, na medida em que o constituinte estabeleceu que o Estado Democrático
de Direito possui como fundamento a dignidade da pessoa humana e o valor social do
trabalho (art. 1º, III e IV da CRFB), sendo este um direito social garantido (Art. 6º da CRFB).
A instabilidade da economia, que leva ao descompasso político e social, possui o condão
de flexibilizar direitos irrenunciáveis, além de poder servir como subterfúgio para atuação
irresponsável e despreocupada das empresas. Com o aumento do desemprego,
diminuem-se as condições de trabalho do obreiro empregado, que se encontra ameaçado
e mais suscetível ao assédio moral e físico, além de provavelmente cumular outros cargos;
e dos trabalhadores desempregados, que se submeterão a condições que antes não se
submeteriam, formando um numeroso exército de mão de obra de reserva à disposição
do bem entender do capital. Far-se-á, desta forma, uma análise da evolução histórica dos
direitos trabalhistas, conquistados a duras penas pelos trabalhadores, aliado a uma ampla
pesquisa jurisprudencial para compreensão prática da aplicação dos direitos e princípios
trabalhistas em meio a crise, com o fim de compreender em que medida o trabalho digno
pode ser garantido em meio aos percalços do sistema econômico e financeiro, e em que
medida o judiciário brasileiro tem auxiliado e se posicionado quanto a resolução e ao
equilíbrio de tal quadro.
Palavras-chave: Trabalho. Dignidade. Crise. Mitigação de Direitos.
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INTRODUÇÃO
Os modelos produtivos de gestão e organização dos processos de trabalho nos
quais estão inseridos os trabalhadores vem produzindo graves consequências sobre a sua
saúde e sua subjetividade, mas para compreender tal processo e o momento que
estamos, faz-se importante uma breve análise do trabalho e dos valores que o cercaram
desde a sua concepção, já que para compreender a noção de dignidade do trabalho e do
trabalhador, passamos a enfrentar a concepção inicial do trabalho como castigo à sua
glorificação, bem como da indignidade à proposta atual de proteção ao trabalho digno.

A EVOLUÇÃO HISTÓRICA E SOCIAL DOS DIREITOS TRABALHISTAS: UMA
DIGRESSÃO NECESSÁRIA
O trabalho, desde a Antiguidade, serviu como instrumento para a sobrevivência do
homem, que buscava artifícios diversos para satisfazer suas necessidades. Desta forma, é
impreterível dizer que o trabalho é inerente ao homem.
A forma de trabalho surgiu pela escravidão, uma relação estritamente de
mercancia. A submissão dos escravos aos seus senhores caracterizava uma mão de obra
não remunerada, que ao menos contava com uma jornada de trabalho pré-definida.
Ao final da idade média, o regime de servid~o é esquecido em virtude da origem
de grupos profissionais. Por efeito do aumento dos consumidores, os artes~os
contratavam auxiliares subordinados a eles para atender a demanda de diversos
produtos.
A expans~o do comércio, resultado do crescimento abrupto dos perímetros
urbanos, ocasionou a Revoluç~o Industrial que ao mesmo tempo trouxe a m|quina a
vapor e o desemprego, isto porque, as m|quinas passaram a substituir os trabalhadores
em suas funções. Ainda assim, os aparelhos necessitavam de pessoas para manuse|-los,
fazendo com que os trabalhadores passassem a vender sua m~o de obra ao empregador
que detinha, ent~o, os meios de produç~o.
As condições de trabalho na época eram prec|rias, pois além de n~o serem bem
remunerados, os trabalhadores n~o eram consagrados com uma jornada de trabalho
delimitado, decorrente da ausência de direitos regulamentados e proteç~o do Estado.
O Fordismo, termo criado em 1914 por Henry Ford, refere-se aos sistemas de
produção em massa e gestão, que trata, exatamente, da racionalização da produção
capitalista baseada em inovações técnicas e organizacionais que se articulam a produção e
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consumo em massa. Como apontou Marx, em 1867, o surgimento da produção capitalista
se deu pela apropriação do capital individual dos operários e a eliminação das diferenças
individuais, criando um operário médio e abstrato, o que se viu na indústria
automobilística fordista, que sistematizou o trabalho mecanizado via esteira de
montagem padronizando e customizando a produção de carros em série para abastecer o
consumo de massa.
Ford, para subordinar a sua força de trabalho, realizava o pagamento de altos
salários, o que foi o bosquejo de uma tomada da subjetividade do trabalhador, somente
aperfeiçoada de fato com o toyotismo.
O capitalismo, nesse sentido, para se expandir e perpetuar no tempo conduz uma
constante revolução de seus meios de produção e, consequentemente, transformações
nas relações de produção, e de trabalho. Taylor, que formulou um conjunto de teorias
para aumentar a produtividade do trabalho industrial, buscava a eliminação do
desperdício e da ociosidade operária e redução dos custos de produção, unindo-se ao
método fordista e orientando durante décadas a estrutura de trabalho no interior das
fábricas.
A fábrica de Ford teve seu custo reduzido significativamente com base nas ideias
Tayloristas de maior eficiência com a especialização. Neste momento surge a nada
saudável divisão do trabalho limitando os trabalhadores a tarefas únicas de maneira
contínua e repetitiva, de forma robótica animalizada e adestrada.
O próprio Taylor (1990, p.42), em seu livro Princípios de Administração Científica, a
despeito de qualquer compromisso com a dignidade do trabalho e do trabalhador,
orientava os administradores de empresa e funcion|rios que “um dos primeiros requisitos
para um indivíduo que queira carregar lingotes de ferro como ocupação regular é ser tão
estúpido e fleum|tico que mais se assemelhe em sua constituiç~o mental a um boi”.
Ainda sobre a administração taylorista do trabalho, Taylor (1990, p.46) afirma:
Se você é um operário classificado deve fazer exatamente o que este homem lhe mandar,
de manhã à noite. Quando ele disser para levantar a barra e andar, você se levanta e
anda, e quando ele mandar sentar, você senta e descansa. Você procederá assim durante
o dia todo. E, mais ainda, sem reclamações. Um operário classificado faz justamente o
que se lhe manda e não reclama.

Veja-se a extrema ausência de direitos sociais e despreocupação que pontuava tal
época, lembrando que no ano de 1939 deflagrava a Segunda Guerra Mundial (1939-1945),
que à medida que ao final se aproximava, revelava cidades em ruínas e em estado de
completa desolação.
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A Toyota, diante do pós-guerra, implantou um sistema produtivo flexível,
adequado às necessidades produtivas do momento. Com mecanização flexível,
inexistência de escalas e sistema just in time, caracterizado pela minimização dos estoques
necessários à produção de um extenso leque de produtos, com um planejamento de
produção dinâmico, o método japonês universalizou-se pelo ocidente.
Se comparado à organização do trabalho taylorista-fordista, o toyotismo, de
acordo com Batista (2008,p.45), é um modelo de produção e gerenciamento da força de
trabalho muito melhor para o capital, pois além das técnicas de Ford e Taylor, aprimorouse a intensificação do trabalho e da exploração da força de trabalho ao sistematizar
técnicas de apropriação da subjetividade. Combinar trabalho em equipe e habilidade
individual, promovendo o desenvolvimento da plena capacidade individual com
comprometimento máximo dos trabalhadores, circundou a subjetividade dos operários,
incorporando ao trabalho repetitivo o trabalho multifuncional.
Consagrou-se o toyotismo na década de 1980, bem como as constantes revoltas
do operariado, precarização e desaparecimento de empregos permanentes e a crise do
WelfareState. A implantação do sistema toyotista foi se ampliando no mercado industrial
de forma proporcional à desregulamentação das condições e dos direitos trabalhistas. O
trabalho é, assim, mera atividade vital, de subsistência, sem a menor possibilidade de
afirmação pessoal.
O pós fordismo ou toyotismo, ao contrário do fordismo, colocou o mesmo
trabalhador como responsável por funções diversas, executando-as conforme as
necessidades da empresa, em extrema flexibilidade, o que rendeu o nome “acumulaç~o
flexível”. Essa era é marcada pela convivência com as diversas concessões materiais e
imateriais para se preservar o emprego e o desamparo pelos sindicatos de classe, que a
cada dia perdem força e se submetem à reestruturação produtiva.
Além disso, observa-se um aumento das terceirizações no processo de produção,
o que diminui salários e outros direitos trabalhistas, bem como aumenta o desemprego e
forma um exército ainda maior de reserva de trabalhadores, o que enfatiza ainda mais a
precarização do trabalho.
Diante desse cen|rio, os oper|rios começaram a lutar por melhores condições de
trabalho, associando-se contra a exploraç~o dos patrões. Os pretextos que definiram o
surgimento do direito do trabalho foram motivados por fatores econômicos, políticos e
jurídicos.
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transformações advindas da descoberta do vapor como fonte de energia e da sua
utilizaç~o nas indústrias e, também, nos meios de transporte.
No cen|rio político, o elemento de destaque foi a transformaç~o do Estado Liberal
em Estado Neoliberalista, dispondo da intervenç~o estatal na ordem econômica e social,
dando limite a liberdade contratual das partes envolvidas na relaç~o de trabalho.
Finalmente, no }mbito jurídico, a certificaç~o do vínculo da classe trabalhadora, da qual
originou o sindicalismo.
No Brasil, o direito do trabalho conquistou sua primeira vitória a partir de 1930, ao
longo da chamada “Era Vargas”, da qual o governo instaurou a industrializaç~o do país. O
presidente Getúlio Vargas criou de imediato, através de um decreto, o Ministério do
Trabalho. Como resultado, após alguns meses, com o propósito de organizar o Ministério
do Trabalho, criou o Departamento Nacional do Trabalho, para ser um órg~o fiscalizador e
informativo.
Entretanto, ainda fazia falta a normatizaç~o referente aos conflitos trabalhistas, o
que levou o presidente a tomar a iniciativa de instituir dois organismos fundamentais: as
Comissões Mistas de Conciliaç~o, com a finalidade de solucionar de conflitos coletivos; e
as Juntas de Conciliaç~o e Julgamento, para os litígios individuais, ambos por intermédio
de decretos.
As razões para uma constituiç~o do direito do trabalho no Brasil decorrem de
aspectos nacionais e internacionais. Os motivos derivados de outros países levaram o
Brasil, certamente, a ediç~o das leis trabalhistas, principalmente pela influência sobre as
transformações, nesse prisma, na Europa e a gradativa formaç~o legislativa de proteç~o
aos direitos do trabalhador em diferentes países. Também pode ser mencionado o
compromisso internacional firmado pelo Brasil após integrar { Organizaç~o Internacional
do Trabalho, concebida pelo Tratado de Versalhes em 1919, que contribuiu
consideravelmente para o progresso no que se refere { legislaç~o trabalhista brasileira.
Pelo ponto de vista das causas nacionais, é necess|rio frisar o chamado
“movimento oper|rio”, pois neste participaram imigrantes com grandes influências
anarquistas, marcados pelas greves realizadas entre 1800 e 1900. Também o “surto
industrial”, que resultou do efeito da Primeira Guerra Mundial, com o avanço do número
de f|bricas, consequentemente, de oper|rios, e a “política trabalhista” de Getúlio Vargas
em 1930.
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A política trabalhista do presidente Getúlio Vargas fez com que as ideias da
intervenç~o do Estado nas relações de trabalho passassem a ser consideradas e
desenvolvidas, sendo influenciadas pelo modelo corporativista italiano.
A Constituiç~o brasileira de 1934 veio carregada de pioneirismo na introduç~o de
princípios referentes { ordem econômica e social. No rol dos direitos sociais estava,
dentre eles, os relativos ao trabalho como o sal|rio mínimo, jornada de oito horas, férias
anuais remuneradas, indenizaç~o ao trabalhador despedido e, também, a assistência
médica e sanit|ria ao trabalhador.
A Carta outorgada em 1937 considerou o trabalho como um “dever social”, além
de aprofundar o modelo do sindicato único, em colaboração minuciosa com o Estado e
por este regido. J| em 1946 uma nova Constituiç~o é promulgada, incluindo finalmente a
Justiça do Trabalho como órg~o do Poder Judici|rio, ressaltando princípios como o da
justiça social, liberdade de iniciativa e valorizaç~o do trabalho humano, este último,
assegurando ao trabalhador a dignidade humana.
A Constituiç~o de 1967 manteve os direitos trabalhistas das constituições
anteriores, principalmente a anterior, ratificando leis dispondo sobre direitos para a
empregada doméstica, trabalhador rural e regulamentando atividades do trabalhador
temporário. Além disso, passou a deliberar sobre o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, criado pela Lei 5.107, de 13 de setembro de 1966.
A Constituiç~o de 1988 trouxe intensas mudanças na esfera trabalhista, inserindo
novos direitos ao trabalhador. A expans~o dos direitos trabalhistas nesta Constituiç~o
ocasionou uma proteç~o legal profunda, possibilitando condições de trabalho dignas,
além de dar segurança ao empregado contra dispensas autorit|rias.
Apesar de ter se aproveitado dos direitos trabalhistas positivados anteriormente,
a Constituiç~o Federal de 1988 inovou em algumas questões, dentre os quais destaca-se o
direito de licença { empregada gestante de 120 dias e aviso prévio de 30 dias.

POSSIBILIDADE

DE

FLEXIBILIZAÇÃO

DOS

DIREITOS

SOCIAIS/TRABALHISTAS EM MEIO AOS PERÍODOS DE RECESSÃO: O CASO BRASIL
Diante de um novo quadro socioeconômico, é evidente a pulverização do mercado
de trabalho, a redução de empregos frente ao processo tecnológico e a competição entre
as empresas no contexto internacional. Por tudo, vive-se um momento histórico de
esvaziamento do significado do trabalho, que culminou com o domínio do presente
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sistema de acumulação flexível. As pressões do mercado tendem para desregulamentação
do Direito do Trabalho, consistindo no resguardo dos direitos sociais o principal papel do
Direito e seus cientistas diante deste quadro.
A preservação do Estado Democrático de Direito se relaciona com a manutenção
dos direitos sociais tão caros a todo o sistema, pois o Direito, sobretudo os trabalhistas,
são resultados de lutas sociais, de resistência, e os princípios trabalhistas, coadunantes
com os direitos fundamentais, devem ser interpretados a todo momento como
fortalecedores de uma relação de trabalho justa e digna. Diante de um quadro de
acumulação flexível e cerceio de direitos fundamentais, o posicionamento do judiciário
nunca poderá ser a de ceder às pressões econômicas, mas sim de garantir e proteger a
Dignidade da Pessoa Humana sempre a aprimorando.
A construção da dignidade do trabalho envolveu lutas sociais de todas as classes
trabalhadoras, até que chegamos ao fundamento da nossa Constituição federal, que é a
dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (CF, art. 1º, III e IV). A ordem
econômica é fundada na valorização do trabalho humano, com o fim de assegurar a todos
a existência digna, conforme os ditames da justiça social (CF, art. 170). Busca-se o pleno
emprego (CF, art. 170, VIII), e no que tange à aplicação do princípio da não-discriminação
aos trabalhadores, a Constituição Federal de 1988 possui o artigos 5º, I enfatizando que
homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, bem como os seguintes
dispositivos constitucionais: Art. 7º, XX, XXX, XXXI e XXXI, art. 227, § 3º, II e III art. 5º, caput.
Sobre os tipos de trabalho, indica o artigo 7º, XXXII que não é permitida a distinção
entre trabalhos manual, técnico e intelectual, além dos respectivos profissionais. E ainda
está presente no art. 3º, IV o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, que
é a promoção do bem de todos, sem quaisquer outras formas de discriminação.
Não obstante, o que se capta na realidade de trabalho brasileira é a existência de
trabalho similar ao escravo, trabalho infantil, combinações de modelos de gestão
tayloristas e fordistas com a implementação de instrumentos da reestruturação flexível
dentro de ambientes de trabalho que ainda não superaram a insalubridade e a
periculosidade, e cerceio de direitos altamente básicos.
O homem encontra no trabalho a sua identidade, pois é a partir dele que ele se
insere e contribui com a sociedade. Reconhece-se o trabalhador como o modelo médio de
cidadão, o que evidencia o peso e importância que o trabalho possui na vida de todos. O
ofício que possuímos é uma das informações mais importantes sobre nós, pois quando
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perguntamos “o que você é?” é sobre a fonte de nosso sustento que se fala, é sobre o
que se faz durante a maior parte do tempo que se responde.
Borges e Yamamoto (2004, pg.57), nesse sentido, informam que concepções
alternativas de trabalho inclinam-se a se fortificar, pois as tentativas do Estado para o bem
estar do trabalhador, como o controle de jornada, por exemplo, não foram tão eficientes.
A insegurança no emprego e no mercado conduz ao desrespeito à legislação, e quanto ao
trabalho digno afirmam que:
[...] ademais, a perspectiva do fim da sociedade do trabalho torna sem sentido qualquer
tentativa de melhorar a gestão. E como ganhar a vida no mundo em que vivemos de
maneira digna sem trabalho? Se precisamos trabalhar para ganhar a vida, e sendo este
trabalho uma construção sócio-histórica e humana, não podemos planejá-lo de maneira
que possamos ter um trabalho que hominize?

Perpassaram-se as diversas concepções do trabalho e do trabalhador através dos
tempos, e o que mais se destacou foi a sempre presente manipulação do mercado e da
reestruturação produtiva, pressões estas que sempre ditaram a vida do trabalhador, que
através de lutas e irresignação chegou ao atual quadro de normatização de seus direitos
fundamentais.
Diante deste quadro histórico, de exposição a desequilíbrios psíquicos, doenças
físicas e sofrimento dos trabalhadores, resta necessário efetivar tais direitos, pois se hoje
podemos dizer que vige uma Constituição cidadã, não podemos, do mesmo modo, afirmar
que existe efetividade de tais direitos.
Os direitos humanos surgem diante de circunstâncias de defesa de novas
liberdades contra velhos poderes, da luta coletiva por condições melhores de vida,
portanto possuem gradatividade no espaço tempo. Os direitos sociais, da mesma forma,
são conquistas dos movimentos sociais ao longo dos séculos, e como tal são reconhecidos
no âmbito internacional em documentos como a Declaração Universal dos Direitos do
Homem de 1948 e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de
1966, bem como pela Constituição da República de 1988, que os consagrou como direitos
fundamentais em seu artigo 6º3.
Os direitos fundamentais são consagrados na Constituição, representando as
bases éticas do sistema jurídico nacional, e como tal são exigências indispensáveis de
preservação da dignidade humana. Os direitos humanos de segunda geração são os

3

CRFB, Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na
forma desta Constituição.
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direitos sociais, econômicos e culturais, mais próximos do princípio da dignidade da
pessoa humana, por visar reduzir as desigualdades e proporcionar melhores condições de
vida.
Enquanto o objeto deste artigo desafia a efetividade de direitos de segunda
geração, para que se incluam instrumentos de construir um trabalho digno e seja
respeitada a dignidade do trabalhador, hoje já se discutem direitos de quarta geração. É
nítido que ainda nem estabelecemos um Estado Democrático de Direito sólido, mas já
discutimos os traumas da pesquisa biológica que manipulam o patrimônio genético e a
informática, quanto ao produto da Sociedade da Informação e suas complexas formas de
expressão comunicativa.
De todos os Direitos, o que possui menos consistência são os sociais, vejam-se as
estatísticas, embora o direito à saúde, ao trabalho digno sejam elementos que marcaram a
transição do constitucionalismo liberal para o constitucionalismo social.
Não só o Estado deve criar políticas públicas, mas o Direito deve preencher as
lacunas epistemológicas dos direitos sociais criando bases sólidas de aplicação. Apenas
mencionar o que quais são os direitos sociais não transforma o meio e não realiza
resultados, impõe-se arcabouço teórico e aplicação jurídica para os tais saírem do papel.
Borges e Yamamoto (2004, p.59) nos desafiam a contribuir com a luta trabalhista,
que no nosso caso nos desafia a preencher as lacunas epistemológicas dos direitos sociais
e executar a importante missão de consumar a Dignidade da Pessoa Humana em todos os
seus aspectos. Os autores expressam que:
A história do trabalho é, portanto, também a história da resistência dos homens diante
destas condições impostas para a sua reprodução social. A consciência não é, como no
mito de Sísifo, individual, mas de classe. Nestes tempos de “desordem do trabalho”,
caracterizados pela aludida dificuldade em vislumbrar perspectivas de superação da crise
e pela substituição da ética da ação coletiva, que sempre marcou a luta dos
trabalhadores, pelas ações individuais, colocam em risco conquistas históricas do
movimento operário. Como Sísifo, é preciso desafiar os deuses e assumir o controle do
seu destino... Compete a cada um de nós refletir sobre todas essas tendências e se
posicionar. Queremos contribuir para a construção de que mundo do trabalho?

Reconhece-se a ausência de um quadro referencial de princípios norteadores,
diretrizes, de estratégias, metas precisas e corpo profissional preparado e capaz de
garantir a efetividade de ações para promover a saúde dos trabalhadores, prevenir e
atender aos problemas existentes, mas do mesmo modo os profissionais de Direito, que
lidam de forma permanente com a saúde do trabalhador de uma maneira mais incisiva,
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pois possui o poder de alterar as estruturas e se valer do jus puniendi, infelizmente carece
da mesma formação.
O papel do jurista é imensamente relevante na atual conjuntura de evidente crise
de representatividade e de débil poder de pressão dos movimentos dos trabalhadores,
pois pode promover o a universalização da atenção à saúde pelas empresas nos aspectos
e físico e mental, o que é condição para dignidade do trabalho e do trabalhador.
A Constituição brasileira estabelece a dignidade da pessoa humana como um dos
fundamentos da República, citando-a no seu primeiro artigo, sinalizando de pronto qual o
principal direito fundamental e alicerce de todo sistema constitucional. Isto se dá por ser a
vida a maior fonte de proteção do sistema jurídico, não podendo acontecer de qualquer
forma e sem amparos, mas de forma digna em todos os seus aspectos, inclusive no
ambiente laboral. Rivera e Revuelta (2003, p.223), sobre a dignidade no meio ambiente de
trabalho, afirmam que:
ninguém pode violar impunemente a dignidade da pessoa e portanto ninguém pode ser
humilhado, menos ainda no lugar de trabalho do qual a pessoa, por necessidade
econômica de subsistência, não se possa afastar livremente (...) a vulneração de direitos
ou as agressões físicas e psíquicas infligidas por uma pessoa com a qual se tem uma
dependência hierárquica têm uma maior agravante.

Os desdobramentos jurídicos das afirmações dos autores situam-se no sentido de
se penalizar de forma mais desfavorável os danos morais quando há dependência
econômica e alimentar, o que se realiza de forma palpável quando comparamos um dano
moral no direito civil, como por exemplo, nas relações consumeristas, com o que ocorre
no âmbito de uma relação trabalhista de constantes humilhações e precarização do
trabalho, local em que o homem passa a maior parte do seu tempo.
A dignidade deve ser mais preservada em uma relação de poder e sujeição que
subjuga uma das partes, principalmente considerando o momento atual de vigilância
direta pelos próprios colegas também subjugados dada a competitividade inerente ao
sistema, assim como a pirâmide de dirigentes com parcelas de poder limitado.

LIMITES Á DEMISSÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA
Os limites á negociação e demissão coletiva encontram guaritas constitucionais e
jurisprudenciais por significarem verdadeira contenção á tentativa de mitigação ao direito
ao trabalho digno, na medida em que o constituinte estabeleceu que o Estado
Democrático de Direito possui como fundamento a dignidade da pessoa humana e o valor
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social do trabalho (art. 1º, III e IV da CRFB), sendo este um direito social garantido (Art. 6º
da CRFB).
Deste modo, contra qualquer retrocesso social ou ameaça de precarização do
trabalho, restam assegurados os princípios da Proteção, Continuidade da Relação de
Emprego e da Irrenunciabilidade dos Direitos Trabalhistas, além de haverem limitações às
negociações e demissões coletivas. Porém, com o fito de não restar inviabilizada a
atividade econômica, há a abertura para o diálogo entre a empresa atingida pela recessão
e o judiciário/MPT, com vistas a transações que permitam que os dois lados da
controvérsia não sejam tão atingidos, sendo o Estado chamado a estabelecer o equilíbrio
entre os dois polos.
Não obstante a tais aspectos, as crises econômicas tendem a ser consideradas
como justificativa suficiente para repensar tais direitos, que por vezes chegam a ser
desconsiderados em benefício da manutenção da atividade empresária. A instabilidade da
economia, que leva ao descompasso político e social, possui o condão de flexibilizar
direitos irrenunciáveis, além de poder servir como subterfúgio para atuação irresponsável
e despreocupada das empresas.
A dispensa coletiva é a rescisão do contrato de trabalho que atinge uma massa de
trabalhadores não identificáveis por traços não pessoais, já que se relacionam por redução
nos quadros de funcionários.
No Brasil tal tipo de despedida encontra critérios na questão do poder normativo
do dissídio coletivo e dos limites as negociações coletivas, uma vez que o dissídio coletivo
é a ação judicial destinada a solucionar um conflito coletivo de trabalho, possuindo
natureza econômica no caso de criações de novas condições de trabalho mediante o
estabelecimento de normas favoráveis ao trabalhador e jurídica, acaso haja a finalidade de
dirimir divergência de interpretações sobre, leis, normas coletivas e princípios.
A título exemplificativo, em 2009 houve o caso Embraer, cuja empresa Brasileira
de Aeronáutica S.A. demitiu 20% do salário de sua força de trabalho, tendo o sindicato dos
metalúrgicos de São José dos Campos e região, bem como outras entidades sindicais que
representam funcionários da empresa ajuizado dissídio de natureza jurídica com pedido
liminar ante o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região para que fosse anulada a
dispensa coletiva.
O Tribunal compreendeu que a demissão em massa não fora precedida de
negociação coletiva ou anuncio prévio, invocando a Convenção 158 da OIT, adotada e
denunciada pelo Brasil em 1996, o direito comparado, dadas as diretivas da União
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Europeia e legislações de países membros, bem como os princípios consagrados na
Constituição Federal de 1988.
Assim, a dispensa coletiva foi categorizada como discricionária e abusiva do poder
econômico, sendo imprescindível, em tais casos, a negociação sindical, o que restou
nitidamente assentado pelo relator do recurso, RODC n. 30900-12.2009.5.15.0000,
interposto perante o Tribunal Superior do Trabalho:
[...] DISPENSAS COLETIVAS TRABALHISTAS. EFEITOS JURÍDICOS. A ordem constitucional
e infraconstitucional democrática brasileira, desde a Constituição de 1988 e diplomas
internacionais ratificados (Convenções OIT n. 11, 87, 98, 135, 141 e 151, ilustrativamente),
não permite o manejo meramente unilateral e potestativista das dispensas trabalhistas
coletivas, por se tratar de ato/fato coletivo, inerente ao Direito Coletivo do Trabalho, e
não Direito Individual, exigindo, por conseqüência, a participação do(s) respectivo(s)
sindicato(s) profissional(is) obreiro(s). Regras e princípios constitucionais que
determinam o respeito a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), a valorização do
trabalho e especialmente do emprego (arts. 1o, IV, 6o e 170, VIII, CF), a subordinação da
propriedade a sua função socioambiental (arts. 5o, XXIII e 170, III, CF) e a intervenção
sindical nas questões coletivas trabalhistas (art. 8o, III e VI, CF), tudo impõe que se
reconheça distinção normativa entre as dispensas meramente tópicas e individuais e as
dispensas massivas, coletivas, as quais são social, econômica, familiar e
comunitariamente impactantes. Nesta linha, seria invalida a dispensa coletiva enquanto
não negociada com o sindicato de trabalhadores, espontaneamente ou no plano do
processo judicial coletivo. A d. Maioria, contudo, decidiu apenas fixar a premissa, para
casos futuros, de que ‘a negociaç~o coletiva e imprescindível para a dispensa em massa
de trabalhadores’[...]

A dispensa arbitrária e potestativa de natureza coletiva não existiria, por si só,
como possibilidade protegida pelo ordenamento, já que o art. 7ª, I da CRFB, norma de
eficácia contida, seria aplicável ás dispensas coletivas, conformada pela inércia do
legislador, aplicando-se o art. 8ª da CLT, dada a necessidade de integração das lacunas,
segundo o relator.
Ocorre, no entanto, que em tal momento o referido voto fora vencido afastandose a declaração de abusividade da dispensa coletiva, mas, ainda assim, fora assentada a
premissa de que a negociação coletiva é indispensável para dispensa em massa, o que
refletiu positivamente em novos processos de mesma discussão, como no Dissídio
Coletivo n. 006-61.2011.5.05.0000, veja-se:
DESPEDIDA EM MASSA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NEGOCIAÇÃO COLETIVA.
ENCERRAMENTO DE UNIDADE FABRIL DA EMPRESA SUSCITADA. PRECEDENTE DO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. SEMELHANÇA DE CASOS. DISSÍDIO COLETIVO. A
despedida em massa de trabalhadores, em face da sua gravidade e da repercussão no
meio social em que se inserem os trabalhadores e a empresa, exige que se adotem certas
cautelas, de modo a conciliar o direito potestativo e de propriedade do empregador com
o seu dever de promover a justiça e o bem-estar social. [...] Semelhança com o ‘caso
EMBRAER’, objeto também de dissídio coletivo, resolvido em grau de recurso pelo c.
Tribunal Superior do Trabalho, em cuja oportunidade fixou-se, para as situações futuras, o

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

532

precedente, ou a premissa, de que a negociação coletiva é imprescindível para as
despedidas em massa de trabalhadores.

Por outro lado, as negociações coletivas, exigíveis como forma de não se abusar
do poder econômico e equalizar as questões da despedida em massa ante as recessões
econômicas, também apresentam limitações que visam proteções constitucionais, tanto
individuais ou coletivas da categoria. Nesse sentido, está o Recurso de Revista n. 47029.2010.5.09.0091, julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho:
RECURSO DE EMBARGOS. HORAS IN ITINERE – INSTRUMENTO COLETIVO FIXANDO O
NÚMERO DE HORAS A SEREM PAGAS EM QUANTIDADE MUITO INFERIOR AO TEMPO
GASTO NO TRAJETO - INVALIDADE - EQUIVALÊNCIA À RENÚNCIA. Nas negociações
coletivas, as partes ajustam condições de forma global, em situação de igualdade. Não se
pode alterar ou excluir uma cláusula sem que implique alterar toda a estrutura do ajuste,
sendo certo que ninguém melhor que as partes sabe o que melhor atende aos seus
interesses.[...] Desta feita, em face da manifesta inexistência de concessões recíprocas
pelos seus signatários, frente o desequilíbrio entre o pactuado e a realidade dos fatos,
beneficiando apenas o empregador, entendo que não houve concessões mútuas, mas,
tão somente, mera renúncia do reclamante ao direito de recebimento das horas
concernentes ao período gasto no seu deslocamento de ida e volta ao local de suas
atividades laborais.

Por tudo, verifica-se que se por um lado os limites ás negociações coletivas se dão
por um cuidado frente ao poder normativo das partes e manutenção do trabalho digno,
as negociações coletivas também representam, em um contexto de demissão em massa,
verdadeiro mecanismo de respeito às lutas sociais de garantias de direito frente a um
contexto de acumulação flexível e de flexibilização dos direitos trabalhistas.

CONCLUSÃO
Tendo em vista os aspectos abordados, foram observadas as limitações
constitucionais e jurisprudenciais às tentativas de mitigação ao direito ao trabalho digno,
na medida em que o constituinte estabeleceu que o Estado Democrático de Direito possui
como fundamento a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e
IV da CRFB), sendo este um direito social garantido (Art. 6º da CRFB). Deste modo, contra
qualquer retrocesso social ou ameaça de precarização do trabalho, restam assegurados os
princípios da Proteção, Continuidade da Relação de Emprego e da Irrenunciabilidade dos
Direitos Trabalhistas, além de haverem limitações às negociações e demissões coletivas.
Porém, com o fito de não restar inviabilizada a atividade econômica, há a abertura para o
diálogo entre a empresa atingida pela recessão e o judiciário/MPT, com vistas a transações
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que permitam que os dois lados da controvérsia não sejam tão atingidos, sendo o Estado
chamado a estabelecer o equilíbrio entre os dois polos.

REFERÊNCIAS
BATISTA, Rika. Formas de organização do trabalho: Apontamentos para uma “antisociologia do trabalho”. Revista Aurora, ano II número 2 – Junho De 2008 ISSN: 19828004.
BORGES, L.O. & YAMAMOTO, O.H. O mundo do trabalho. In Psicologia, Organizações e
Trabalho no Brasil. Artmed, 2004.
BRASIL. Decreto-lei n. 5.452, de 1 de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho.
Diário Oficial da União, 9 ago. 1943. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Decreto-Lei/Del5452.htm>. Acesso em: 14 de agosto de 2016.
______. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de
outubro de 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 14 de
agosto de 2016.
______. Decreto n. 1.256, de 29 de setembro de 1994. Promulga a Convenção n. 154, da
Organização Internacional do Trabalho, sobre o Incentivo à Negociação Coletiva, concluída em Genebra, em 19 de junho de 1981. Diário Oficial da União, Brasília, 30 set. 1994.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D1256.htm>.
Acesso em: 14 de agosto de 2016.
______. Lei do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Lei Federal nº 5.107, publicada em
13 de setembro de 1966. Disponível em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5107.htm> Acesso em: 28 ago. 2016.
______. Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região. Seção Especializada de Dissídios
Coletivos. Dissídio Coletivo n. 006.61-2011-5.05.0000. Relator: Desembargador Alcino
Felizola. DJ, 18 ago. 2011. Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, 23 ago. 2011a. Disponível
em:<http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=consultaDeProcesso&_seq_cnj=0000006
&_dig_cnj
01&_ano_cnj=2011&_justica_cnj=5&_regiao_cnj=05&_vara_cnj=0000&tipo_numero=1>
Acesso em: 1 ago. 2016.
______. Tribunal Superior do Trabalho. Seção Especializada em Dissídios Coletivos.
Recurso Ordinário em Dissídio Coletivo n. 30900-12.2009.5.15.0000. Relator: Ministro
Maurício Godinho Delgado. Diário de Justiça Eletrônico, 4 set. 2009c.
______. Tribunal Superior do Trabalho. Subseção I Especializada em Dissídios Individuais.
Recurso Ordinário n. 470/2010-0091-09. Relator: Ministro Renato de Lacerda Paiva. Diário
Eletrônico da Justiça do Trabalho, 07 out. 2011. Disponível em:
http://ext02.tst.jus.br/pls/ap01/ap_red100.resumo?num_int=116419&ano_int=2011&qtd_ac
esso=3792267&novoportal=. Acesso em: 28 ago. 2016.
MARX, K. O capital. São Paulo: Abril Cultural, 1983. v.1. Obra originalmente publicada em
alemão em 1867.

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

534

RIVERA, Gonzales & REVUELTA, José Luis. El maltrato psicológico: cómo defenderse Del
mobbing y otras formas de acoso. 2ª ed. Madrid: Espasa Calpe, 2003.
TAYLOR, Frederick Winslow. Princípios de administração científica. São Paulo: Atlas, 1990.

V SICS - ISBN: 978-85-8239-039-9

V Simpósio do Instituto de Ciências Sociais
Meio ambiente e direito à vida: premências, sentidos e práticas
Belo Horizonte, 22 a 24 de Agosto de 2016

535

VILA VIVA NO AGLOMERADO DA SERRA: IMPACTOS NA
MOBILIDADE URBANA E QUESTÃO AMBIENTAL1
Nayara Kelly Batista2 e Matheus Rodrigues Gonçalves
Batista3

RESUMO
Desde o planejamento e construção da cidade de Belo Horizonte, estiveram presentes os
efeitos da desigualdade, em termos habitacionais para os trabalhadores que estiveram no
projeto. Dessa forma, o Programa Vila Viva objetivou construção espacial em busca de
mudanças no que se refere a aspectos ambientais, acesso e de mobilidade urbana em
regiões de risco geológico. O estudo objetivou identificar e analisar os impactos no meio
ambiente e na mobilidade urbana após a implantação do Programa Vila Viva no
Aglomerado da Serra, no município de Belo Horizonte – MG. A base teórica do estudo
levou em consideração a contextualização da construção da cidade de Belo Horizonte, sua
relação com as vilas e favelas e o processo de implantação do Programa Vila Viva. Em
termos metodológicos, a pesquisa caracterizou-se como descritiva, de abordagem
qualitativa e caráter fenomenológico, sendo os dados coletados por meio de entrevistas
semiestruturadas com seis moradores e uma funcionária envolvida na implantação do
programa. Em síntese, o estudo mostrou que o Programa Vila Viva no campo pesquisado
possibilitou o planejamento habitacional tendo como pressuposto o direito à moradia e
também a proteção ambiental tendo em vista que o local dispõe de muitas nascentes que
vinham sendo deterioradas diante das construções irregulares e dispensa de dejetos de
forma incorreta, poluindo as áreas fluviais e prejudicando a permanência da mesma. Um
ponto negativo encontrado com o estudo foram os relatos de indivíduos e famílias que
tornam a invadir as reservas ambientais localizadas na região para a construção de
moradias, fazendo-se necessário constante fiscalização do local. A locomoção dos
moradores também passou por mudanças significativas tendo em vista o aumento das
vias de transporte.

1

Orientado pela professora pesquisadora do curso de Serviço Social da Puc Minas – Maria Consolação Gomes
de Castro.
2
Acadêmica do curso de Serviço Social – Faculdade Novos Horizontes. E-mail: nayarakbatista@yahoo.com.br.
3
Acadêmico do curso de Serviço Social – PUC Minas. E-mail: matheus-r.batista@hotmail.com.
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Palavras-chave: Meio ambiente. Mobilidade urbana. Programa Vila-Viva. Aglomerado da
Serra.

ABSTRACT
From planning and construction of the city of Belo Horizonte, was present the effects of
inequality in housing terms for workers who have been in the project. Thus, Vila Viva
program aimed spatial construction seeking changes in regards to environmental aspects,
access and urban mobility in a geological risk areas. The study aimed to identify and
analyze the impacts on the environment and urban mobility after the implementation of
the Vila Viva Program in agglomerate of Serra, in the municipality of Belo Horizonte - MG.
The theoretical basis of the study took into account the context of the construction of the
city of Belo Horizonte, his relationship with the villages and slums and the Vila Viva
Program implementation process. In terms of methodology, the research was
characterized as descriptive, qualitative and phenomenological character approach, and
the data collected through semi-structured interviews with six residents and an official
involved in the program implementation. In summary, the study showed that the Vila Viva
Program of the search field enabled the housing planning taking for granted the right to
housing and also environmental protection given that the site has many springs that were
being deteriorated before the irregular constructions and dismissal waste incorrectly,
polluting the river areas and undermining the permanence of it. A negative point found
with the study, were the stories of individuals and families that make invade
environmental reserves located in the area for the construction of housing, making it
necessary constant inspection of the site. The mobility of the residents also underwent
significant

changes

with

a

view

to

increasing

transport

routes.

Keywords: Environment. Urban mobility. Vila Viva program. Agglomerate of Serra.
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INTRODUÇÃO
A cidade de Belo Horizonte foi construída em 1893 a fim de se tornar a nova capital
de Minas Gerais no lugar da cidade histórica de Ouro Preto (BELO HORIZONTE, 2010). No
processo de construção da cidade, vários impactos são gerados, neste estudo, uma
questão se coloca para nós: Quais os impactos ambientais e de mobilidade urbana foram
gerados na implementação do Programa Vila Viva no Aglomerado da Serra?
Diante da referida questão, apresentamos como objetivo geral, identificar e
analisar os impactos no meio ambiente e na mobilidade urbana após a implantação do
Programa Vila Viva no Aglomerado da Serra, no município de Belo Horizonte - MG, e como
objetivos específicos os seguintes: a) identificar a percepção dos moradores em relação à
implantação do Programa Vila Viva; b) identificar os impactos positivos no que se refere
ao aspecto ambiental; c) identificar os impactos positivos no que se refere à mobilidade
urbana; d) identificar os impactos negativos no que se refere ao aspecto ambiental; e)
identificar os impactos negativos no que se refere à mobilidade urbana.
A justificativa do presente estudo se constrói por meio de três argumentos:
acadêmica, social e organizacional. No que se refere ao contexto acadêmico, possibilita
discussões acerca da implantação e rebatimentos de políticas públicas que alteram a
questão ambiental e de mobilidade urbana, em especial o Programa Vila Viva. Busca
também, incentivar

estudos

relacionados

à esta

área, contribuindo para o

aprofundamento e desenvolvimento de debates sobre o tema em questão.
Sob a perspectiva social, o estudo promove reflexões acerca dos impactos
gerados aos indivíduos atingidos por projetos, programas e políticas públicas que alteram
a realidade e estrutura física e, consequentemente mudanças no modo de vida dos
sujeitos.
Do ponto de vista organizacional, contribui para reflexão de órgãos responsáveis
pela implantação de programas destinados à habitação e meio ambiente, possibilitando
mudanças a fim de se obter maior eficiência na construção do mesmo.
Este artigo está estruturado cinco seções, incluindo esta introdução. A seção
seguinte aborda o referencial teórico, na terceira seção o percurso metodológico, na
quarta, a apresentação e análise dos resultados, na quinta as considerações finais, e por
fim, as referências.
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REFERENCIAL TEÓRICO
Nesta seção, aborda-se em primeiro plano a história da cidade de Belo Horizonte.
Em seguida, aprofunda-se o estudo relacionando as vilas e favelas, e por fim, o processo
de implantação do Programa Vila Viva.

Belo Horizonte: A Construção Da Nova Capital
Belo Horizonte foi inaugurada em 12 de dezembro de 1897, como capital de Minas
Gerais, “foi projetada pelo engenheiro Aar~o Reis e foi a primeira cidade brasileira
moderna planejada” (BELO HORIZONTE, 2014).
De acordo com Passos (2009) o intuito de sua criação, trás consigo uma presença
marcante da elite mineira com forte influência política, econômica e social, tornando-se
uma cidade hierarquizada.
Em sua formação, pode-se perceber que a consolidação social existente no
processo de ocupação do solo da capital mineira, baseava-se em uma distribuição sólida e
clara entre poder econômico e político, causando desigualdades sociais por intermédio do
próprio projeto estrutural, segundo Coura (2009 p. 52): “[...] A disposição dos grupos
sociais no espaço da capital perseguiu critérios hierarquizantes condizentes com a
estética da cidade planejada para convencionar uma ordem e funcionalidade ao espaço”.
No projeto original, não havia contemplações aos trabalhadores que construíram a
capital, causando assim o primeiro efeito de desigualdade das classes populares, onde
antes de sua inauguração a capital possuiu grupos populacionais fora do projeto, o
Córrego do Leitão (Barro Preto e a favela da Estação - Santa Tereza) (COURA, 2009).
Havia um combate efetivo a formação de aglomerados populacionais fora do
projeto de Belo Horizonte. De acordo com Guimarães (1991, p. 118), a construção da
capital n~o contemplava “[...] medidas relativas { moradia do trabalhador, o combate {
construção dos barracos, a não delimitação de uma área para a habitação do operário e o
conjunto de exigências ao acesso legal ao terreno”, demonstrava como a política
existente no desenvolvimento da cidade, mantinha um isolamento de moradores com
características de poder econômico inferior.
A cidade foi se desenvolvendo e crescendo seu contingente populacional, onde
em sua maioria aglomerava-se fora da Avenida 17 de Dezembro (atual Avenida do
Contorno), conforme pontuado por Andrade (2003 p. 181), ao ressaltar que 70% dos
habitantes em 1912, localizavam-se fora da zona urbana.
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Como consequência do acumulo populacional superior a cidade planejada,
desenvolve-se de forma mais ampla a cidade de Belo Horizonte e a formação de cidades
que são caracterizadas como Região Metropolitana de Belo Horizonte.
A progressiva conurbação com os municípios vizinhos, nos anos posteriores, sedimentou,
na década de 70, a criação da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH),
constituindo hoje, uma das maiores do país. As diferenças intrametropolitanas
evidenciam a constituição de um espaço segregado. (COURA, 2009, p. 54).

Observa-se de forma clara que desde o planejamento à inauguração de Belo
Horizonte, a presença da diferenciação entre burguesia e força de trabalho braçal
constituíram a capital mineira, provocando aglomerações históricas que possivelmente
contribuíram para o atual cenário populacional da cidade e das cidades circunvizinhas.

Vilas e Favelas de Belo Horizonte

Construção Espacial
Segundo Filho; Ávila (2008), o ritmo acelerado de crescimento econômico e das
cidades, incentivou no decorrer dos anos, o êxodo rural resultando na precarização das
estruturas fornecidas pelas cidades urbanas. Diante deste fenômeno, as cidades não
conseguiram atender às demandas dos novos moradores, elevando assim, o crescimento
desordenado de favelas e aglomerados no entorno dos centros urbanos:
O êxodo rural vigoroso, um dos principais fatores para explicar o inchamento das
metrópoles latino-americanas, se deveu principalmente ao fato de que, mesmo que o
nível de salários oferecidos pela indústria não fosse muito superior às rendas monetárias
e não-monetárias que poderiam ser obtidas nas áreas rurais, a possibilidade de melhoria
do padrão de vida em ambientes urbanos era maior do que no meio rural. A existência de
uma massa de trabalhadores rurais sem as mínimas possibilidades de acesso à terra, dada
uma estrutura agrária desigual, tornava os ambientes urbanos mais atrativos à migração,
dado que as possibilidades de ascensão social nas cidades, mesmo que mínimas, eram
praticamente inexistentes no meio rural.(FILHO; ÁVILA, 2008, p.5).

Dados do censo elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), no ano de 2010, referente às informações territoriais de Aglomerados
Subnormais 4 , apontam a identificação de 6.329 aglomerados distribuídos no país
totalizando cerca de 11.425.644 pessoas residentes. Em Belo Horizonte, foram localizadas
a formação de 543 aglomerados subnormais, totalizado 87.763 residências e 307.038
pessoas inseridas dentro deste contexto. Segundo Tonucci-Filho (2009), o número de
4

Conceituado como um conjunto, constituído de no mínimo 51 unidades habitacionais em situação de carência
de serviços públicos essenciais (IBGE, 2010).
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aglomerados subnormais e da população inserida é superior aos dados identificados pelo
censo do IBGE.
Segundo Tonucci-Filho (2009), a cidade de Belo Horizonte, assim como outras
capitais brasileiras que foram planejadas, se transformou em uma dinâmica estruturada
por meio de centro-periferia, ou seja, encontra-se evidente as disparidades econômicas e
sociais diante a evidência de que o centro encontra-se habitado predominantemente pela
população de maior concentração monetária e, em contrapartida, a população mais
vulnerável economicamente e socialmente está localizada em regiões periféricas e
distantes dos centros urbanos.
Ainda segundo o mesmo autor,
Este padrão de ocupação teve origem nos primórdios da cidade, quando ainda em suas
primeiras décadas diversas ocupações irregulares se instalaram dentro da Zona Urbana,
espaço planejado e delimitado pela Avenida do Contorno. As famílias mais pobres e os
trabalhadores que construíam a cidade moravam em barracos e cafuas, alojamentos dos
empreiteiros e casas antigas do arraial ainda não demolidas. Essas primeiras favelas se
localizaram ao longo da Avenida Afonso Pena, acima da Estação Ferroviária e no atual
bairro Barro Preto. Mesmo dentre a população residente na Zona Urbana, parcela
considerável morava em favelas. (TONUCCI FILHO, 2009, p.9).

Dentro deste contexto, o crescimento acelerado da cidade de Belo Horizonte
trouxe consequências para a infraestrutura da cidade, dentre elas o crescimento
desordenado em uma topografia de característica acidentada, grande volume de
degradação ambiental e deterioração da qualidade de vida urbana (BELO HORIZONTE,
2008).

Mobilidade Urbana
Segundo o IBAM; Ministério das Cidades (2005) a mobilidade está relacionada aos
deslocamentos realizados pelos indivíduos em suas atividades dentre elas, o trabalho e o
lazer. Dessa forma, as cidades necessitam de condições adequadas para atender tais
demandas populacionais de locomoção.
Nesse sentido, o Plano de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (2009),
estabelece que a mobilidade urbana no município se sustenta por meio do conceito de
cidade sustentável - Desenvolvimento Orientado pelo Transporte - TOD, caracterizado
pelo desenvolvimento em torno da rede de transporte coletivo. Esta rede abarca a
promoção da cidadania em todos os seus contextos:
O conceito de TOD envolve políticas de promoção de uma maior densidade de
residências, postos de trabalho, lojas e serviços nas proximidades da rede de transporte
coletivo oferecendo facilidades de acesso ao sistema e um serviço de alta qualidade.
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Tipicamente este padrão de desenvolvimento é compacto, com usos mistos do solo, e
também oferece uma variedade de facilidades para pedestres e ciclistas através da
criação de parques e ruas projetadas segundo a ótica dos pedestres (BELO HORIZONTE,
2009, p.7).

No que se refere a mobilidade urbana no município de Belo Horizonte, a mesma
corresponde a 1,65 viagens/hab por dia, e as mesmas estão mais concentradas onde a
população dispõe de situação socioeconômica favorável: Sion, Buritis/Belvedere, Savassi,
Centro, Barroca, São Bento e Pampulha, levando a relação de geração de viagens e a
situação socioeconômica predominante dos indivíduos (BELO HORIZONTE, 2008).
Para Follador; Moreira (2011) a questão da mobilidade urbana deve estar
interligada aos programas de uso e ocupação do solo. levando assim à necessidade da
análise da aplicação do Programa Vila Viva em Belo Horizonte e os seus rebatimentos na
mobilidade urbana dos residentes.

O Programa Vila Viva Em Belo Horizonte
A implantação do Programa Vila Viva em Belo Horizonte teve suas origens
pautadas no PAC - Programa de Aceleração do Crescimento, promovido pelo expresidente Lula, cujo objetivo principal determinante era a promoção da inclusão
socioespacial (FERNANDES; PEREIRA, 2010).
O Programa Vila Viva foi originado em 2005, com implementação piloto no
Aglomerado da Serra que tem por objetivo um estudo aprofundado da realidade das vilas
e favelas de Belo Horizonte, com a participação direta da comunidade ali inserida. Dentro
deste contexto, são observados os problemas encontrados na dada realidade e a
definição das prioridades para atendê-las como registrado no Portal da Prefeitura de Belo
Horizonte.
O Vila Viva engloba obras de saneamento, remoção de famílias, construção de unidades
habitacionais, erradicação de áreas de risco, reestruturação do sistema viário,
urbanização de becos, implantação de parques e equipamentos para a prática de
esportes e lazer. Após o término da urbanização, a área será legalizada com a emissão
das escrituras dos lotes aos ocupantes. (BELO HORIZONTE, 2013, p. 12)

Este programa, parte da premissa ao direito à moradia, participação popular e o
direito à cidade, buscando a efetivação da garantia dos referidos direitos dos moradores
cujo foram beneficiados com a implantação do programa (DIAS; FIGUEIREDO; MELO,
2016).
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Após a implantação no Aglomerado da Serra, foram contemplados também o
Morro das Pedras e Santa Lúcia; das vilas Califórnia, São José, Pedreira Prado Lopes,
Taquaril, São Tomás, Aeroporto, Cemig, Alto das Antenas; além dos moradores do
entorno da avenida Belém e do Córrego Santa Terezinha, e do Complexo Várzea da Palma
(BELO HORIZONTE, 2013).
Conforme Cury (2011),
[...] O Programa Vila Viva no Aglomerado da Serra, como foi destacado anteriormente, é
defendido por ampla maioria de pesquisadores e gestores públicos como um caso de
atuação do governo de expressiva magnitude e complexidade. Este programa é
traduzido, dessa maneira, pelo caráter peculiar e ousado em e de seu escopo, uma vez
que dentre as propostas já experimentadas no quadro das políticas urbanas para
habitação e regularização de favelas no Brasil, este oferece um rico terreno para
formulação de hipóteses do que viria a ser de fato uma prática democrática por parte do
Estado e uma abertura para o horizonte da prática social. (CURY, 2011, p. 39).

O Programa Vila Viva dispõe de mecanismos que visam a promoção social,
educação sanitária e ambiental, qualificação profissional e geração de renda, promovendo
então, a promoção social e da qualidade de vida dos moradores inseridos (CARNEIRO, et
al., 2010).
No que se refere à mobilidade urbana e a questão ambiental, o programa propõe
o abastecimento de água potável, tratamento do esgoto e coleta de lixo, melhorias no
acesso ao transporte público, canalização e tratamento das nascentes e córregos,
preservação das áreas verdes e criação de parques no entorno das vias fluviais (BELO
HORIZONTE, 2005).

PERCURSO METODOLÓGICO
A pesquisa em referência foi de natureza descritiva, que, conforme Gil (2008);
Collis; Hussey (2006) busca indicar características de determinado fenômeno, objetivando
estabelecer relações entre as variáveis estudadas. No caso deste estudo, buscou
descrever os impactos no meio ambiente e na mobilidade urbana após a implantação do
Programa Vila Viva no Aglomerado da Serra, no município de Belo Horizonte – MG.
A metodologia para Minayo (1996) é abordada como “o caminho do pensamento
e a pr|tica exercida na abordagem da realidade” (MINAYO, 1996). Mediante as técnicas
metodológicas abordadas pela autora, a abordagem que norteou esta investigação é de
abordagem qualitativa.
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Por sua vez a abordagem qualitativa nos permite um foco de interesse amplo, por
intermédio de uma aproximação maior entre o pesquisador e o objeto vivido, sua
realidade e concepção, demonstrando o significado, explicitando as motivações e valores
(MINAYO, 1996; MARTINS; THEÓPHILO, 2009).
O estudo também apresenta caráter fenomenológico, pois possibilita analisar a
manifestação do Programa Vila Viva sob a abordagem do meio ambiente e mobilidade
urbana, sob a perspectiva dos moradores inseridos (DARTIGUES, 2008).
O campo de estudo foi o Aglomerado da Serra, situado na zona Centro-sul de Belo
Horizonte - Minas Gerais, abordando quais os impactos no meio ambiente e na mobilidade
urbana após a implementação do Programa Vila Viva e foi realizado no ano de 2016.
A técnica de coleta de dados utilizada foi entrevista semiestruturada, abordando a
percepção dos entrevistados sobre o Programa Vila Viva, os impactos ocorridos na
mobilidade urbana, locomoção na comunidade, mudanças ambientais, possíveis impactos
ocorridos no meio ambiente, possibilidade de alteração de acesso ao centro de Belo
Horizonte e demais alterações percebidas pelos entrevistados.
As entrevistas foram realizadas com seis sujeitos, sendo cinco moradores
beneficiados pelo Programa Vila Viva e um profissional atuante na política de
implementação do Programa de Aceleração do Crescimento fase dois - PAC2 - Vila Viva
Aglomerado da Serra.
A análise de dados baseou-se na análise do conteúdo (BARDIN, 2009) por meio de
relatos dos entrevistados, com o distanciamento entre pesquisador e pesquisado,
utilizando o princípio da visão íntegra do real concreto e vivido pelo indivíduo
entrevistado, e por fim, estratificando os resultados em categorias e subcategorias de
análise.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
O Programa Vila Viva objeto deste estudo, consiste em uma análise aprofundada
da realidade das vilas e favelas da cidade de Belo Horizonte, envolvendo a participação
efetiva das comunidades atendidas. Iniciou-se em 2005 com implantação piloto no
Aglomerado da Serra. O projeto consistiu em interferir na realidade da comunidade, no
que se refere aos aspectos ambientais, sociais, educacionais, saúde, mobilidade, geração
de emprego e renda, proporcionando à comunidade melhores condições de vida.
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Em referência aos dados demográficos do estudo, apresenta-se a seguir, por meio
do Quadro 1, o perfil dos sujeitos entrevistados:

Quadro 1 – Perfil demográfico dos sujeitos entrevistados
Entrevistados

Sexo

Estado Civil

Idade

Vínculo
empregatício

Entrevistado 1

Feminino

Casado

34

Desempregado

Entrevistado 2

Feminino

Casado

42

Autônomo

Entrevistado 3

Feminino

Casado

45

Celetista

Entrevistado 4

Masculino

Casado

47

Autônomo

Entrevistado 5

Masculino

Casado

30

Desempregado

Entrevistado 6

Masculino

União Estável

38

Celetista

Fonte: dados da pesquisa, 2016.

Os sujeitos da pesquisa, em número de seis, foram quantificados utilizando o
nome “Entrevistado”, com a sequência de numeraç~o de “1” { “6”. Em relaç~o ao sexo,
verificou-se um equilíbrio entre os entrevistados, ou seja, 50% de homens e 50% de
mulheres. A idade variou entre trinta e quarenta e sete anos. Em termos do vínculo
empregatício, observou-se que a maioria, ou seja, quatro, possuem relação de emprego e
dois, no momento da entrevista encontravam-se desempregados.
Ressalta-se também a participação de uma funcionária responsável pela
implantação do programa no local pesquisado, sendo identificada pelo nome
“Funcion|ria”.

Categorias e subcategorias de análise
As categorias de análise, relacionadas aos objetivos do estudo, foram: Percepção
dos moradores em relação ao Programa Vila Viva; Impactos positivos e negativos em
relação ao contexto ambiental; Impactos positivos e negativos em relação à mobilidade
urbana.
Tendo como referência os dados da entrevista, as categorias de análise foram
desmembradas em subcategorias, que serão apresentadas e analisadas a seguir.
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Percepção dos moradores em relação ao Programa Vila Viva
Da categoria “Percepç~o dos moradores em relaç~o ao Programa Vila Viva” foram
identificadas as seguintes subcategorias: Estrutura de moradia; Processo de mudança de
domicílio; Ambiente físico; Vínculos sociais.
Em relação à estrutura de moradia, relatos descreveram de forma positiva e
inalteração da realidade, ressaltando as mudanças no que se referem à estrutura anterior
à qual residiam:
“Muita coisa né? Porque antes eu morava em beco, agora t| na rua, tem carro na porta, a gente faz a
compra, vem na porta pra gente, mudou muita coisa, antes a minha casa era toda… como é que fala?
Tinha infiltraç~o, era tudo mofado, aqui a gente j| n~o tem esse problema, ne? Ent~o é isso”.
5
(Entrevistado 1) .

E conforme a resposta do entrevistado 5: “[...] n~o achei muito bom n~o. Acho
que ficou a mesma coisa, não melhorou nada, abriu rua, tirou os beco, mas continua do
mesmo jeito”. (Entrevistado 5)6.
No que se refere ao processo de mudança para o novo domicílio, os entrevistados
apontaram que houve uma falta de acompanhamento dos profissionais do programa após
a mudança, conforme relato a seguir: “[...] péssima. Porque no início eles d~o assistência,
depois eles isolam, ent~o é cada um por si, Deus por todos”. (Entrevistado 3) 7.
No que diz respeito ao ambiente físico após a implantação do programa, os relatos
apontaram, que as mudanças ocorreram somente no que se refere à moradia, e colocam a
violência como um problema local: “[...] e assim eu achava que ia melhorar mais em
termos de assim, vamos supor de violência, mas a gente sabe que essas coisas melhoram
o ponto o lugar, mas não essa expectativa da violência, melhora só a moradia, a melhora
mais foi essa. (Entrevistado 4) 8.
Em referência aos vínculos sociais, os entrevistados apontaram que houve uma
quebra de vínculos entre convivências que já coexistiam anteriormente, tendo em vista
que alguns moradores foram para outros locais, ou voltaram para o interior, resultando
em uma quebra de conexões afetivas, assim como exposto no relato: “[...] eu ponho meio
a meio, impacto bom e impacto ruim, porque vamos supor, porque teve muita gente que
a gente conhecia e teve que as vezes sair né, porque as vezes não conseguiram pegar,
ficar no mesmo lugar [...].”(Entrevistado 4) 9.
5

Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada no Aglomerado da Serra em 12/04/2016.
Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada no Aglomerado da Serra em 14/05/2016.
7
Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada no Aglomerado da Serra em 14/05/2016.
8
Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada no Aglomerado da Serra em 14/05/2016.
9
Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada no Aglomerado da Serra em 14/05/2016.
6
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Entretanto, houve um relato que demonstrou que o programa não efetivou
mudanças significativas { vida dos moradores, conforme destacou o Entrevistado 5: “[...]
não achei muito bom não. Acho que ficou a mesma coisa, não melhorou nada, abriu rua,
tirou os beco, mas continua do mesmo jeito”. (Entrevistado 5) 10.

Impactos no aspecto ambiental
Da categoria “Impactos no aspecto ambiental” foram identificadas as seguintes
subcategorias: meio ambiente; invasão; infraestrutura.
No que se refere às subcategorias meio ambiente e infraestrutura, os relatos
apontaram aspectos positivos e negativos. Dentre os positivos, destacam-se mudanças
com relaç~o { infraestrutura local, conforme relato { seguir: “Mudou tudo, o ambiente,
mudou tudo. Assim também, tem horário certo pra buscar (lixo), vem todo dia a noite,
pega, é muita coisa, mudou completamente” (Entrevistado 1)11.
No entanto, também foram pontuados pontos negativos com relação ao meio
ambiente após a implantação do programa pelos moradores entrevistados, destacando-se
aspectos inerentes à subcategoria encontrada invasão populacional de áreas verdes
preservadas e arborizaç~o do local de forma insuficiente, de acordo com os relatos, “A
gente observa que faltou ter mais áreas verdes né? Eles até melhoraram porque antes as
áreas verdes era dentro de quintal, de beco o acesso é, mas eu acho que faltava ter mais,
mais |reas verdes ficaria melhor” (Entrevistado 4)12.
[...] aqui pra mim tá tranquilo, a invasão que é um ponto negativo né? Tipo, é, desvaloriza o
apartamento da gente. Tem sim o povo que invadiu aqui em baixo, já vieram a prefeitura, o pessoal
da URBEL, polícia e tudo, entrou com trator, quebrou a casa tudo, agora o povo tá invadindo outra
vez” (Entrevistada 1).

Com relação à subcategoria infraestrutura, os moradores entrevistados relataram
de forma geral, mudanças positivas no que se refere ao acesso à água encanada, rede de
esgoto e acesso melhorado com a retirada de becos e ampliação das ruas.
Nesse norte, implantação do Programa Vila Viva trouxe mudanças tanto positivas
quanto negativas no que se refere à questão ambiental conforme disposto pelos
moradores entrevistados e também de acordo com funcionária responsável pela
implantação do programa entrevistada pelos pesquisadores:
“[...] n~o é nada solto, que aqui j| tem muito equipamento público, basta ser bem utilizado pelo
moradores, né, e em todos os eixos do programa, ele trás essa promoção da família também, as

10

Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada no Aglomerado da Serra em 14/05/2016.
Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada no Aglomerado da Serra em 12/04/2016.
12
Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada no Aglomerado da Serra em 12/04/2016.
11
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famílias aprendem muito, com a questão da economia doméstica, a questão da armazenação do lixo
quando a gente trabalha educação ambiental, porque elas vem de uma cultura onde jogava tudo nos
becos, os becos era muito lixo, esgoto a céu aberto, jogava sofá nas áreas de preservação ambiental,
você via muito sofá jogado, pedaços de madeira, guarda-roupa, então se foi trabalhando, até a
cultura de não acumular tanta coisa, porque para ir para o apartamento, tem que levar menos coisas,
né? Tem que levar pouca coisa, então muitas famílias tiveram a oportunidade de comprar os móveis
tudo novinho”. (Funcionária 1) 13.

Impactos positivos e negativos em relação à mobilidade urbana
Da categoria “Impactos positivos e negativos em relaç~o { mobilidade urbana”
foram identificadas as seguintes subcategorias: mobilidade de acesso; segurança pública;
transporte público.
Segundo apontamentos de Fernandes; Pereira (2010), a implantação do Programa
Vila Viva na cidade de Belo Horizonte, agravou os processos de segregação socioespacial
devido à remoção da população inserida para a construção dos projetos de urbanização
de vilas e favelas. Os dados encontrados por meio do estudo não vão de encontro aos
apontamentos dos autores, diante da emergência da subcategoria mobilidade de acesso.
Segundo o Entrevistado 5: “[...] eu morava num beco muito acidentado, muito íngreme,
muita escadaria, quando chovia a escadaria escorregava muito já vi muitas pessoa se
acidentar já, tinha muita dificuldade”. (Entrevistado 5)14. O Entrevistado 4 aponta sobre a
abertura de vias públicas: “[...] A quest~o da rua, né, que abriu e tal mas é isso”.
(Entrevistado 4)15.
Pôde-se verificar que o Entrevistado 3 pondera sobre a abertura de vias e
segurança pública: “N~o, eu acho que assim, melhorou no sentido de estar mais visível,
porque agora as coisas a polícia vê”. (Entrevistado 3)16.
Assim como o impacto de mobilidade foi visível para os entrevistados, verifica-se
também o destaque realizado pelo Entrevistado 1 sobre a inclusão de um espaço de
convivência aos moradores: “[...] antes era bem pior né, agora melhorou muito com essa
praça aqui, mais espaçoso”. (Entrevistado 1)17.
O Entrevistado 218, expressa sobre a melhoria de acesso as vias e a necessidade da
inclus~o de um transporte complementar o deslocamento no aglomerado: “[...] a gente
tinha, era muita subida, viela né, agora o acesso melhorou bastante. Ônibus é, só falta o

13

Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada no Aglomerado da Serra em 12/04/2016.
Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada no Aglomerado da Serra em 12/04/2016.
15
Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada no Aglomerado da Serra em 12/04/2016.
16
Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada no Aglomerado da Serra em 12/04/2016.
17
Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada no Aglomerado da Serra em 12/04/2016.
18
Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada no Aglomerado da Serra em 12/04/2016.
14
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amarelinho pra nós né? Falta só o amarelinho pra complementar, mas o resto tá tudo
bem”. (Entrevistado 2)19.
Os dados apresentados corroboram o estudo de Carneiro et al., (2010); Almeida
(2012), tendo em vista que as intervenções propostas pelo Programa Vila Viva possibilita
melhora nas condições de vida da população no que se refere à redução de risco
geológico, reestruturação física das residências e mudanças ambientais.
Observa-se também o apontamento de uma nova inclusão de comunidades,
posteriormente ao planejado pelo programa Vila Viva, assim como aponta Guimarães
(1991, p. 118) no surgimento da capital.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo em referência atingiu o objetivo geral que consistiu em identificar e
analisar os impactos no meio ambiente e na mobilidade urbana após a implantação do
Programa Vila Viva no Aglomerado da Serra, no município de Belo Horizonte – MG, tendo
como referência os relatos dos moradores residentes no campo de estudo.
O referencial teórico buscou contextualizar a construção da cidade de Belo
Horizonte, sua relação com as vilas e favelas e por fim, o processo de implantação do
Programa Vila Viva, em especial no Aglomerado da Serra.
Em termos metodológicos, a pesquisa caracterizou-se como descritiva, de
abordagem qualitativa e caráter fenomenológico, utilizando a entrevista semiestruturada
como coleta de dados e análise percorreu a metodologia de análise de conteúdo.
Mediante a interação teoria e análise da realidade dos entrevistados, pode-se
observar que o Programa Vila Viva causa mudanças significativas, sendo elas no âmbito
pessoal, familiar, arquitetônico e cultural conforme exposto por Cury (2011).
Mudanças ocorridas como de mobilidade urbana, trás para os moradores
facilidades de locomoção e inclusão de deficientes físicos no acesso as demais partes da
cidade. O plano de preservação ambiental resgata para a localidade e para a cidade a
preservação de nascentes e áreas verdes, impactando assim o ecossistema em Belo
Horizonte, demonstrando consonância com o IBAM; Ministério das Cidades (2005).
O convívio com os moradores na execução das entrevistas e percepção das
subjetividades durante as entrevistas fez-nos notar aspectos importantes, nos quais
devem ser levado em consideração, sendo eles: a verticalização invasiva obrigatória que
19

Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada no Aglomerado da Serra em 12/04/2016.
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os moradores foram submetidos, fez com que relações sociais fossem diminuídas ou
extintas, devido à nova configuração de moradia; perda da identidade comunitária,
mediante alteração brusca da cultura local que os moradores possuíam de interação com
a configuração urbanística e arquitetônica; diversos moradores perderam espaços de
convivências familiares de suas residências; a aplicação dos espaços de convivência
comunitários que não permitem a integra interação entre todos os moradores, pois, à
criminalidade acentuada e mais explicita provocada pelos alargamentos de vias públicas e
não inclusão de equipamentos públicos de segurança e monitoramento da criminalidade;
após o término do programa, a inexistência de uma assistência comunitária que realize a
instrução de convivência no novo espaço configurado e sua interação com o meio
ambiente, preservando assim as áreas de reserva de forma mais integra e evitando novas
invasões.
Em termos de relevância, considera-se que este estudo contribui de forma positiva
para o processo de análise de políticas públicas voltadas para a habitação e meio
ambiente, promovendo discussões e debates acerca do tema.
Como limitação em relação ao estudo, destaca-se a dificuldade na coleta dos
dados por indisponibilidade dos respondentes. Ressalta-se porém, que o estudo atingiu
com todos os seus objetivos e conseguiu abstrair informações dos respondentes para o
mesmo.
Como recomendações para futuros estudos, sugere-se o aprofundamento da
pesquisa em termos de maior amostra de participantes e também outras áreas que são
contempladas pelo Programa Vila Viva, tendo em vista que o estudo em referência diz
respeito à resultados somente de uma região, podendo haver modificações de acordo
com o local de estudo.
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