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Ciências Sociais Aplicadas
Direito

Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.

FORMAÇÃO PARA O TRABALHO E PARA VIDA, UM DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL.
Cícero Salatiel Pereira Lopes¹
¹Especialista em Educação Técnica (CEFET/PA) e Planejamento e Gestão (UFPA) , Doutorando em Ciências
Jurídicas e Sociais (UMSA) Argentina. E-mail: salatiel@ifto.edu.br

RESUMO
O presente artigo trata do direito
constitucional à educação, com ênfase na educação
profissionalizante vinculado a formação básica e
humanística, que deve formar a pessoa para o trabalho
e para o exercício da cidadania. Analisa de forma crítica
o direito social à educação, garantido pela Constituição

Federal do Brasil de 1988 e positivado na legislação
educacional brasileira.

PALAVRAS-CHAVE: Direito Constitucional, Educação Profissional, Direitos Fundamentais

TRAINING FOR WORK AND LIFE, A FUNDAMENTAL CONSTITUTIONAL RIGHT.
ABSTRACT
This article deals with the constitutional right to education, with an emphasis on vocational education linked
to basic training and humanistic, which should form the person for the job and for the exercise of citizenship.
Examines critically the social right to education guaranteed by the Federal Constitution of Brazil in 1988 and
implemented in the Brazilian educational legislation.
KEY-WORDS: Constitutional Law, Vocational Education, Social Rights

FORMAÇÃO PARA O TRABALHO E PARA VIDA, UM DIREITO CONSTITUCIONAL
FUNDAMENTAL.
INTRODUÇÃO
“Sedientos de dinero, los estados nacionales y sus sistemas de
educación están descartando sin advertirlo ciertas aptitudes que son
necesarias para mantener viva a la democracia. Si esta tendência se
prolonga, las naciones de todo el mundo en breve producirán
generaciones enteras de máquinas utilitárias, em lugar de
cidadanos[...]” (Martha C. Nussbaum)

O direito constitucional brasileiro vincula a educação para o trabalho com a
educação básica e humanística, quais argumentos justificam essa vinculação? O que
determina a legislação educacional brasileira sobre o oferecimento da educação
profissional? Existe efetividade na aplicação desse direito social fundamental?
Buscamos responder a estes questionamentos pesquisando a legislação brasileira, as
doutrinas, jurisprudências e autores do direito constitucional e da pedagogia nacional
e internacional.
O Presente trabalho apresenta um estudo sobre o direito a uma Educação
Profissional vinculada a educação básica e humanística, sob o prisma do Direito
Constitucional, da legislação educacional e dos elementos pedagógicos que amparam a
Educação Profissional.
O Conselho Nacional de Educação do Brasil em seu Parecer nº 16 de 1999 que
define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível
Técnico, afirma:
“Do técnico será exigida tanto uma escolaridade básica sólida, quanto uma educação
profissional mais ampla e polivalente.” (CNE/CEB/Parecer Nº16/99h17min).
Neste estudo nos reportaremos à Educação Pública, especificamente à
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, pois atende principalmente os jovens,
são sinônimos de transformações, vivenciam transformações físicas, psicológicas e
nestes tempos globalizados de processos sócios econômicos céleres, devem se adaptar
e desadaptar constantemente as múltiplas situações e crises de nossa era pósmoderna e globalizada.
O DIREITO POSITIVADO E A FORMAÇÃO HUMANÍSTICA
O direito à educação é de difícil definição no direito brasileiro, temos a
definição de Nina RANIERI (2009:286), que de certa forma nos mostra essa dificuldade:
“direito fundamental social, é direito individual e também direito coletivo.
Os seus titulares e os seus sujeitos passivos, são, simultaneamente, uma
coisa e outra. Comporta obrigações de fazer e não fazer, por parte dos
titulares e sujeitos passivos, que não exaurem e exigem diferentes
atendimentos, algumas vezes sob a reserva do possível. Seu regime jurídico,
portanto é complexo: envolve diferentes poderes e capacidades de exercício
dos direitos fundamentais (CF, art. 5º, parágrafo primeiro, art. 60, parágrafo
4º, IV), mesmo dependendo de prestações materiais e recursos financeiros.”

A Constituição Federal brasileira de 1988, em seu artigo 6º define:
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.

A educação deve preparar o educando para o trabalho e para o exercício da
cidadania, conforme determina o Art. 205 da Carta Magna:
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.

A lei de diretrizes e bases da educação, a Lei 9.394 de 20 de Dezembro de 1996,
conhecida como LDB, estabelece dois níveis para a educação: a educação básica e a
educação superior; duas modalidades: a educação de jovens e adultos e a educação
especial; e uma modalidade complementar: a educação profissional.
O Plano Nacional de educação deverá orientar a educação brasileira, e também
determina que a formação devera ser para o trabalho e para promoção humanística,
como estabelece o artigo 214 da Constituição federal brasileira esclarece:

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração
decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em
regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino
em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas
dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)
................................................................
IV - formação para o trabalho;
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País.
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em
educação como proporção do produto interno bruto. (grifo nosso).

Em seu Capitulo III, artigos 39 a 42, trata da Educação Profissional e
Tecnológica:
Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos
objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e
modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da
tecnologia. (Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008).

o

§ 1 Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser
organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de
diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo
sistema e nível de ensino. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008).
o

§ 2 A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos:
(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008).
I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; (Incluído
pela Lei nº 11.741, de 2008).
II – de educação profissional técnica de nível médio; (Incluído pela Lei nº
11.741, de 2008).
III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação.
(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008).
o

§ 3 Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pósgraduação organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e
duração, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas
pelo Conselho Nacional de Educação. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008).
Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o
ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em
instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. (Regulamento)
Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica,
inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e
certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. (Redação dada
pela Lei nº 11.741, de 2008).
Art. 42. As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos
seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade,
condicionadas a matrícula à capacidade de aproveitamento e não
necessariamente ao nível de escolaridade. (Redação dada pela Lei nº
11.741, de 2008).

Como podemos observar a educação profissionalizante no Brasil compreende
desde a formação inicial e continuada ou qualificação profissional até a pós-graduação
em se grau mais elevado que é o Doutorado.
No Brasil não existe uma Lei ordinária especifica da Educação Técnico
Profissional, que regulamente somente a legislação, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, conhecida por “LDB”, Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e
normatiza todas as modalidades de educação no Brasil, inclusive a Educação
Profissionalizante.
A Lei Nº 11.741, de 16 de julho de 2008, altera dispositivos da LDB e
redimensiona, institucionaliza e integra ações da educação profissional, estabelece
para a educação profissional técnica:

‘Art. 36-B A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida
nas seguintes formas:
I - articulada com o ensino médio;
II - subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino
médio.
Parágrafo único. A educação profissional técnica de nível médio deverá
observar:
I - os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação;
II - as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino;
III - as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto
pedagógico.

O Conselho Nacional de Educação Básica em sua Resolução nº 6, de 20 de
setembro de 2012, define diretrizes curriculares nacionais para a Educação Profissional
Técnica de Nível Médio.
O Conselho define diretriz como sendo “o conjunto articulado de princípios e
critérios a serem observados pelos sistemas de ensino e pelas instituições de ensino
públicas e privadas, na organização e no planejamento, desenvolvimento e avaliação
da Educação Profissional Técnica de Nível Médio”.
O artigo nº5 da Resolução em questão define:
“Art. 5º Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio têm por
finalidade proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e
competências profissionais necessários ao exercício profissional e da
cidadania, com base nos fundamentos científico-tecnológicos, sóciohistóricos e culturais.” (grifo nosso)

Sendo um marco fundamental na defesa da formação integral dos estudantes
dos cursos técnicos profissionalizantes.
No Capitulo II, a Resolução nº 06 define os princípios norteadores da Educação
Profissional Técnica, destacamos os incisos I e II:
Art.6º São princípios da Educação Profissional Técnica de Nível Médio:
I - relação e articulação entre a formação desenvolvida no Ensino Médio e a
preparação para o exercício das profissões técnicas, visando à formação
integral do estudante;
II - respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional, na
perspectiva do desenvolvimento para a vida social e profissional;

Como afirma WALZER (1993:318): “El ciudadano/votante es fundamental para
la supervivência de la atividade política democrática. Pero el ciudadano/político es
fundamental para su empuje e integridade.”

É dever do Estado de estruturar políticas públicas de educação que favoreçam a
formação das pessoas para que possam exercer plenamente sua cidadania, ou seja,
para que sejam cidadãos plenos.
Para BOBBIO (1992:123), Não se trata de saber quais e quantos são esses
direitos, qual é a sua natureza e seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos,
absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro de garanti-los, para impedir
que, apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente violados.
Patricia A lejandra La Porta, em seu trabalho intitulado justicia y cidadania:
educación para la participación como exigência de justicia, que foi compilado na obra
La cidadania em jeque, compilada pelos ilustres professores Carlos A. Cullen e Alcira
Bonilla, define cidadão pleno como sendo:
“no solo sujetos que saben que tienen derechos sino que también
comprendan la ciudadanía como uma práxis, uma actividad deseable.
Supone poder ejercer lós derechos civiles,políticos y sociales en múltiples
formas de implicación activa en diferentes esferas de la vida pública; (
PATRICIA LA PORTA 2012: 138)

Os direitos fundamentais sociais, segundo ensinamentos de SILVA (2010:133) ,
[...] são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente,
enunciadas em normas constitucionais, que possibilitem melhores condições de vida
aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais
desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito da igualdade.
CAPLAN (2008:298) afirma que [...] as normas por si só não garantem
efetividade, eis que demandam condições concretas para tanto, neste mesmo sentido
opina o Ex-Secretário Geral do Conselho Nacional de Justiça do Brasil, Flávio Divino de
Castro e Costa quando declara que :
[...] no Brasil, um dos principais obstáculos para a promoção das garantias
fundamentais é a ausência de regulamentação. Vários são os dispositivos
constitucionais que completarão 20 anos sem nenhuma aplicação por causa
de omissão legislativa; [...] Neste contexto, o Poder Judiciário tem destacado
papel na garantia de direitos, ainda que estes não se encontrem
devidamente regulamentados. COSTA (2008:153)

A luta pela efetividade das garantias constitucionais, principalmente dos
direitos fundamentais deve ser constante, pois a positivação dos mesmos na norma
constitucional não garante na prática a sua concretização, a ausência da vontade
político de alguns governantes somado a ignorância de grande parte do povo que não
conhece seus direitos, ocasionado pela falta de uma educação que forme o sujeito
para exerce-los, são alguns dos motivos que prejudicam o gozo plenos dos direitos
fundamentais no Brasil.
A democracia necessita de mentes livres, abertas, críticas e flexíveis, como
afirma Paulo Freira:
“... a própria essência da Democracia envolve uma nota fundamental, que
lhe é intrínseca a mudança. Os regimes democráticos se nutrem na verdade
de termos em mudanças constantes; São flexíveis, inquietos, devido a isso

mesmo, deve corresponder ao homem desses regimes, maior flexibilidade
de consciência.” FREIRE (2207:98).

A legislação e as normativas que regulamentam a educação profissional no
Brasil dispõem claramente, não deixando dúvidas, que a formação do educando deve
ser para o exercício do trabalho e da plena cidadania, como elementos necessários
para a participação significativa dos trabalhadores nos Estado democrático de Direito.
REFERÊNCIAS

1.

BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: Lições de Filosofia do Direito. São
Paulo: Ícone. Pp. 22 e 23. 1995.

2.
3.

BRASIL. Constituição Federal. Brasília-DF: Senado Federal, 1988.
BRASIL, LDB, Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e
bases da Educação Nacional. DOU v. 134, n. 248. Seção I, 1996.

4.

BRASIL, Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008. Altera dispositivos da Lei no 9.394, de
20 de dezembro de 1996.

5.

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade; Rio de Janeiro, Paz e Terra,
30ª ed.2007.

6.

CAPLAN, Luciana. Direitos sociais da constituição cidadã e as armadilhas
ideológicas que levam à sua inefetividade: uma leitura a partir da teoria crítica. In
Direitos sociais na Constituição de 1988: Uma análise crítica vinte anos depois. LTr,
2008, p. 298.

7. COSTA, Flávio Divino de Castro e. A função realizadora do poder judiciário e as

políticas públicas do Brasil. In Direitos sociais na Constituição de 1988: Uma análise
crítica vinte anos depois. LTr, 2008, p. 153.
8.

RANIERI, Nina. O Estado Democrático de Direito e o sentido da exigência de
preparo da pessoa para o exercício da cidadania, pela via da educação. Tese de
livre docência em direito do Estado: USP, 2009 , p.286.

9.

NUSSBAUM, Martha C., Sin fines de lucro, Por qué la democracia necessita de las
humanidades, Madrid, 1º Ed. 2010.

10.

PATRICIA LA PORTA. Alejandra, La cidadania em jaque: Cidadanía, alteridade y
educación, Compilado por CULLEN, Carlos A. e BONILLA, Alcira, -1ªed.Buenos
Aires:La Crujía.2012.

11.

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito constitucional Positivo. 33ª ed. São Paulo:
Malheiros. 2010.

12. WALZER, M. Las esferas de la justicia. México, Fondo de Cultura, 1993.

PATRIMÔNIO CULTURAL COMO COMPONENTE DO MEIO AMBIENTE
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RESUMO
O patrimônio cultural constitui o registro das atividades humanas, integrando a existência de uma civilização ou
grupo social. Nesse sentido, a proteção deste patrimônio precisa ser baseada em uma colaboração efetiva entre
profissionais de várias disciplinas. Exige também a cooperação das autoridades governamentais, pesquisadores
acadêmicos, empresa privada ou pública, e o público em geral. Portanto, é necessário identificar as formas jurídicas
de proteção desse patrimônio, especialmente por tratar‐se de componente do meio ambiente, estando, assim,
protegido também pelos instrumentos normativos de proteção ambiental. Para tanto, analisa‐se tratados
internacionais, entendimentos doutrinários, bem como a legislação brasileira.

PALAVRAS‐CHAVE: Patrimônio Cultural, Meio Ambiente, Direito Ambiental.

CULTURAL HERITAGE AS A COMPONENT OF THE ENVIRONMENT
ABSTRACT
Cultural heritage is the record of human activities, integrating the existence of a civilization or social group. In this
sense, the protection of this heritage must be based on effective collaboration between professionals from various
disciplines. Also requires the cooperation of government officials, academic researchers, private or public, business
and the public. Therefore, it is necessary to identify the legal ways to protect this heritage, especially because it is
the component of the environment, and are thus also protected by legal instruments for environmental protection.
To this end, we analyze international treaties doctrinal understandings, as well as Brazilian law.

KEY WORDS: Cultural Heritage, Environment, Environmental Law.

PATRIMÔNIO CULTURAL COMO COMPONENTE DO MEIO AMBIENTE
INTRODUÇÃO
Santos1, ao falar de cultura como “tudo aquilo que caracteriza uma população humana”,
apresenta uma conceituação de tamanha magnitude que abarcaria as mais diversas e
imagináveis formas de expressão, não diferente do expresso no art. 216 da Constituição Federal,
que apresenta como integrantes do patrimônio cultural brasileiro “os bens de natureza material
e imaterial, (…), portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira”.
Segundo Fiorillo2, os componentes do patrimônio cultural traduzem a história e formação
de um povo, sendo os próprios elementos identificadores de sua cidadania, constituindo‐se este
um princípio fundamental da República Federativa do Brasil.
A discussão dessa temática é relevante, no momento em que participa do debate e da
discussão, próprias de um Estado Democrático de Direito, de um quesito extremamente
importante para a sociedade brasileira e mundial que se refere à importância da preservação do
patrimônio cultural e, consequentemente, da história do homem e do seu papel nessa mesma
preservação.
O Direito tem o dever de criar mecanismos protetivos sofisticados com a finalidade de
promover a pacificação das questões relevantes do bojo social. A academia é um espaço onde
tais preceitos devem ser dirimidos e debatidos, até para a própria evolução da legislação e de seu
delineamento aos interesses coletivos.
Uma das funções do Direito é apresentar formas civilizadas e conciliatórias para a
sociedade, e ao conceber o patrimônio cultural como parte do meio ambiente, garante a esse
patrimônio não apenas a proteção específica que se asseguraria aos bens culturais, mas também
todo o leque de proteção destinado ao meio ambiente.
1.

Do Conceito de Patrimônio Cultural

Durante séculos, o desenvolvimento econômico e a expansão dos impérios capitalistas
mundiais tinham como lógica a formação dos mercados. Nesse âmbito, por meio de uma
classificação de culturas, a cultura dominante sobrepujava a tradição cultural com menor poder
ofensivo. Essa lógica perdurou praticamente na maior parte da história do homem. Salvo algumas
exceções, não havia uma preocupação com a riqueza cultural das nações dominadas, mas, sim,
com a exploração da riqueza material e suas possibilidades.
Tais esforços de classificação de culturas não implicavam apenas a justificação
do domínio das sociedades capitalistas centrais, que naqueles esquemas globais
apareciam no topo da humanidade, sobre o resto do mundo. Ideias racistas
também se associaram àqueles esforços; muitas vezes os povos não europeus
foram considerados inferiores, e isso era usado como justificativa para seu
domínio e exploração.3

1
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Com a Revolução Francesa (1789) inspirada nas ideias iluministas, alteram‐se inicialmente o
quadro político e social na França e, num médio prazo, influenciam direta e indiretamente todo o
mundo ocidental. O lema dessa revolução repousa na liberdade, igualdade e fraternidade entre
os homens. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão traz em seu interior o
reconhecimento de direitos como a resistência à opressão e a livre comunicação de ideias e
opiniões.
Como exposto por Pires4, a reordenação da cidade e a consolidação do Estado‐Nação são
influenciadores da emergência da preservação do patrimônio no século XIX, mas inicialmente
com um caráter elitista e só recentemente incorpora as produções socioculturais, bens
intangíveis e demais elementos integrantes das memórias coletivas.
Esses conjuntos de pensamentos ampliam a identidade do homem, diluindo filosofias
absolutistas e totalitárias, culminado, mais tarde, em documentos como a Declaração dos
Direitos Humanos (1948).
A partir dessa nova conjuntura verifica‐se que paulatinamente o ambiente global vai se
sofisticando. Isso significa que, mesmo de modo incipiente, o século XX, principalmente após a
Segunda Guerra Mundial (1939‐1945), amplia a legislação de proteção ao homem e ao conjunto
de elementos que constitui em seu habitat.
Nesse espaço, também é importante frisar o advento de mecanismos de proteção à
identidade humana. O espaço terrestre e a história da humanidade vão apresentando maior
relevância e, como uma forma de lembrar os antepassados e sua história as nações ditas
civilizadas procuram desenvolver ferramentas de proteção a esse conteúdo.
O intervalo permite a gênese de tratados5 internacionais de proteção nos quais, a partir de
sua construção, o patrimônio cultural, material e imaterial, atinge um status diferenciado do até
então predominante.
Nesse contexto, vale destacar o Artigo 1º da Convenção para Proteção dos Bens Culturais
em Caso de Conflitos Armados de 1954 cuja definição de “bens culturais” não se distancia das
definições adotadas em Tratados posteriores, nem em documentos da UNESCO e do ICOMOS6.
Para fins da presente Convenção são considerados como bens culturais,
qualquer que seja a sua origem ou o seu proprietário:
a) Os bens, móveis ou imóveis, que apresentem uma grande importância para o
patrimônio cultural dos povos, tais como os monumentos de arquitetura, de arte
ou de história, religiosos ou laicos, ou sítios arqueológicos, os conjuntos de
construções que apresentem um interesse histórico ou artístico, as obras de
arte, os manuscritos, livros e outros objetos de interesse artístico, histórico ou
arqueológico, assim como as coleções científicas e as importantes coleções de
livros, de arquivos ou de reprodução dos bens acima definidos;
4
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A Constituição Federal de 1988, ao apontar o que consiste o patrimônio cultural brasileiro,
diretamente indica o que seriam os bens culturais:
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem:
I ‐ as formas de expressão;
II ‐ os modos de criar, fazer e viver;
III ‐ as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV ‐ as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico‐culturais;
V ‐ os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

Tendo em vista que o patrimônio é formado pelo conjunto de bens, extrai‐se a noção de
bem cultural como sendo o objeto portador de referência à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores de uma sociedade7.
2.

Meio Ambiente Cultural

A Lei nº 6.938/81 institui a Política Nacional do Meio Ambiente e já em seu art. 3º traz uma
definição de meio ambiente:
Art. 3º ‐ Para os fins previstos nesta Lei, entende‐se por:
I ‐ meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações
de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em
todas as suas formas;
E a Constituição Federal, em seu art. 225, apesar de não definir meio ambiente, traz uma
importante disposição que demonstra o quanto o legislador nacional associa a preservação do
meio ambiente à vida humana.
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.

Neste artigo, a Constituição Federal associa a preservação do meio ambiente à qualidade
de vida do indivíduo, determinação que intimamente relaciona‐se com a dignidade da pessoa
humana, um dos fundamentos da República.
A Declaração de Estocolmo sobre Meio Ambiente de 1972 apresenta a ideia de qualidade
de vida em seu Princípio 1, momento em que já a relaciona com a dignidade humana:
O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de
condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe
7
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permita levar uma vida digna e gozar de bem‐estar, tendo a solene obrigação de
proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. A
este respeito, as políticas que promovem ou perpetuam o apartheid, a
segregação racial, a discriminação, a opressão colonial e outras formas de
opressão e de dominação estrangeira são condenadas e devem ser eliminadas.

Observa‐se que ao se falar em meio ambiente é quase impossível dissociá‐lo do homem,
especialmente por que este interage constantemente com a realidade que o cerca. Souza Filho
descreve bem essa relação.
O meio ambiente, entendido em toda a sua plenitude e de um ponto de vista
humanista, compreende a natureza e as modificações que nela vem
introduzindo o ser humano. Assim, o meio ambiente é composto pela terra, a
água, o ar, a flora e a fauna, as edificações, as obras de arte e os elementos
subjetivos e evocativos, como a beleza da paisagem ou a lembrança do passado,
inscrições, marcos ou sinais de fatos naturais ou da passagem de seres humanos.
Desta forma, para compreender o meio ambiente é tão importante a montanha,
como a evocação mística que dela faça o povo.8

Vale destacar que, coisas são apenas os objetos materiais suscetíveis de valoração
econômica, algo tangível. Assim, estariam excluídos de tal conceituação o aspecto imaterial.
Entretanto, ao se falar em bens, tem‐se em mente algo muito maior do que apenas os objetos
físicos. Quando falamos de “bem” nos referimos àquilo que pode ser apropriado e valorado, nos
levando ao conceito de propriedade, sendo a sua garantia parte integrante da história do
Direito.9 Assim, não se compreende o bem ambiental ou patrimônio ambiental apenas pelo seu
aspecto natural, físico, mas também como produto da interação, apropriação e valoração do
homem em relação a este bem.
Assim, temos que a ideia de meio ambiente ultrapassa os aspectos meramente físicos,
pensamento esse engessador, pois limita o escopo de proteção e ignora a influência mútua entre
indivíduos, sociedade e meio ambiente. Pensamento este compartilhado por PINTO10:
Segundo a ótica estreita, por si só conservadora e integralmente ultrapassada,
por meio ambiente devia‐se entender a mera representação jurídica dos
recursos naturais e de suas relações com o ser vivo.
Obviamente que tal noção, pela sua singeleza e imprecisão técnica, não satisfaz,
nem atende a grandeza do tema, porquanto arreda o fator preponderante
representado pela atuação humana.
Tal concepção, empoeirada e desconforme com as necessidades da atualidade,
prestou‐se, não obstante, para evidenciar a necessidade prática de
aprimoramento doutrinário, resultado obtido quando da formulação de uma
concepção moderna, agora atendida a boa técnica, especialmente por identificar
no conceito de meio ambiente algo que vai além da Ecologia, eis que abrangido
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não apenas o natural, mas igualmente, e com grande ênfase, o artificial,
decorrente do atuar humano.

3.

Proteção do Meio Ambiente Cultural

Dessa forma, ao se considerar o patrimônio cultural como integrante do patrimônio
ambiental, visto que o meio ambiente cultural é espécie de meio ambiente, temos que os
mecanismos de proteção aplicáveis aos bens ambientais também são aplicáveis aos bens
culturais.
Não é intenção abordar nesse trabalho todas as ferramentas utilizáveis na conservação do
patrimônio cultural, portanto, fez‐se, devido à universalidade de sua aceitação na proteção do
meio ambiente, uma breve análise dos princípios da prevenção e da precaução.
3.1. Princípio da Precaução
Ao se falar do Princípio da Precaução, não se pode esquecer a sua ocorrência no texto da
Declaração do Rio de 1992, pois ela afirma que tal princípio deve ser observado pelos Estados e
que a ausência de certeza científica absoluta não pode ser usada como desculpa para a utilização
de medidas para prevenir a degradação ambiental.
Também apresenta referência na Convenção sobre Mudança do Clima, em seu art. 3º, 3:
As Partes devem adotar medidas de precaução para prever, evitar ou minimizar
as causas da mudança do clima e mitigar seus efeitos negativos. Quando
surgirem ameaças de danos sérios ou irreversíveis, a falta de plena certeza
científica não deve ser usada como razão para postergar essas medidas […]

Observa‐se sua manifestação quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou
incerta e existam indícios de possíveis danos ao meio ambiente. Atua em momento de incerteza
científica, trabalha por meio da hipótese, da possibilidade do dano.11
Este princípio possui várias características peculiares como a sua aplicação em caso de
dúvida ou de incerteza, ou seja, não se restringindo a fidúcia do dano ambiental. O risco ou o
perigo serão analisados em cada caso observando a gama de atuação da atividade ou obra
projetada não sendo necessário que o risco seja de irreversibilidade, mas que a ameaça seja
sensível ou considerável.
A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também
conhecida como ECO 92, dentre os seus 27 princípios está o princípio da precaução que dispõe:
Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser
amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando
houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica
absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas
economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.

Como se pode observar o princípio da precaução não inviabiliza a atividade humana, mas
confere estabilidade e uma utilização consciente dos recursos ambientais visando à durabilidade
11
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da qualidade de vida sadia para várias gerações da raça humana por meio da continuidade da
natureza existente no planeta.
3.2. Princípio da prevenção
O princípio da prevenção é o dever jurídico de evitar a consumação de danos ao meio
ambiente, pois o sistema jurídico é incapaz de restabelecer, em igualdade de condições, um
ambiente que tenha sofrido danos irreparáveis ou irreversíveis, sendo o melhor remédio a
prevenção. Diferentemente da precaução, a prevenção age quando se possui elementos seguros
para considerar uma atividade como efetivamente perigosa.
Requer que as ações sejam tomadas antes da ocorrência do dano, principalmente em face
do caráter irreversível do dano ambiental:
A Corte está consciente de que, no campo da proteção ambiental, vigilância e
prevenção são necessárias por conta do muitas vezes irreversível caráter dos
danos ao ambiente e das limitações inerentes ao mecanismo de reparação deste
tipo de dano.12 (Tradução nossa)

Esse princípio permite uma prevenção do dano ambiental em uma fase anterior ao dano,
agindo antes da necessidade de reparação. Mas para tanto, se faz necessário um extenso corpo
de normas internas a fim de assegurar a efetividade de tal princípio e a adoção de mecanismos
como a avaliação de impacto ambiental.13
A Constituição Federal também adotou este princípio no art. 225, §1°, I, II, VI dando o como
dever do Estado e da sociedade proteger e preservar o meio ambiente e ainda promover a
educação ambiental como instrumento de preservação.
4.

Conclusão

Observando o caso brasileiro, as normas destinadas à proteção do patrimônio cultural
podem ser encontradas nos acordos internacionais dos quais o Brasil faz parte, como também na
legislação nacional destinada à proteção dos bens culturais.
Conclui‐se que, a partir das definições de patrimônio cultural e meio ambiente, tem‐se o
meio ambiente cultural como categoria de meio ambiente. Dessa forma, as ferramentas de
proteção aplicáveis à proteção dos bens ambientais também são destinadas aos bens culturais.
Tal conclusão apresenta sua importância no momento em que enxerga‐se que os bens
culturais possuem suas ferramentas específicas de proteção como o Tombamento e o Registro,
mas também podem fazer uso de instrumentos como o Licenciamento Ambiental e Estudo de
Impacto Ambiental.
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RESUMO
O presente artigo busca demonstrar a
experiência do projeto Reconstruindo Elos, executado
no Núcleo Ressocializador da Capital ‐ NRC, em Maceió,
por alunos do curso de Direito da Universidade Federal
de Alagoas. O projeto tem como objetivo, através de
atividades dinâmicas e de cunho construtivista, como
palestras, rodas de leitura, reflexão e exposição e de
atividades culturais, esportivas e de lazer, voltadas para
o desenvolvimento humano e a promoção da cidadania
e da ética, a serem realizadas dentro da própria
penitenciária, contribuir com o processo de
ressocialização dos detentos condenados e promover o

necessário diálogo entre Academia e sociedade e o
Sistema Prisional, uma vez que o processo de
ressocialização só é possível e eficaz se a sociedade
como um todo permitir que os reeducandos, durante e
após o cumprimento das suas respectivas penas, possam
ter o comportamento modelado positivamente através
de políticas públicas e de programas e projetos
específicos que objetivem auxiliar na real reintegração
social do apenado, como é o caso do Reconstruindo
Elos.

PALAVRAS‐CHAVE: Sistema prisional, ações afirmativas, cidadania, direitos humanos.

REBUILDING PROJECT LINKS: AN INITIATIVE TO SUPPORT EFFECTIVE RESOCIALIZATION IN
MACEIÓ.
ABSTRACT
This article seeks to demonstrate project
experience Rebuilding Links, runs on Core Capital
resocializing in Maceió, for students of Law Federal
University of Alagoas. The project aims, through
dynamic and constructivist nature activities such as
lectures, reading groups, and reflection and exhibition of
cultural, sporting and leisure activities, human‐centered
development and promotion of citizenship and ethics, to
be conducted within the prison itself, contribute to the

process of rehabilitation of convicted detainees and
promote the necessary dialogue between academy and
society, the prison system, since the process of
rehabilitation is only possible and effective if society as a
whole allow reeducation during and after the discharge
of their feathers, can have positively shaped by public
policies and specific programs and projects that aim to
assist in the reintegration of the convict real social
behavior, such as the Rebuilding Links.

KEY‐WORDS: Prison system, affirmative action, citizenship, human rights.

PROJETO RECONSTRUINDO ELOS: UMA INICIATIVA DE APOIO À EFETIVA RESSOCIALIZAÇÃO EM
MACEIÓ
Inspirado nos módulos de respeito adotados em Leon, na Espanha, os quais indicam como
base de convivência dentro da unidade prisional o diálogo, a transparência e a honradez, e
seguindo o exemplo pioneiro da Secretaria de Administração Penitenciária e Justiça de Goiás
(Sapejus), foi instalado, em agosto de 2011 na cidade de Maceió, o Núcleo Ressocializador da
Capital, uma unidade prisional do programa de gestão da Execução Penal do Estabelecimento
Prisional Rubens Braga Quintella Cavalcanti que tem como proposta a efetiva reintegração social
dos indivíduos que, pelos mais variados motivos encontram‐se encarcerados.
O núcleo conta com uma estrutura física que permite o bom convívio interno, onde cada
reeducando recebe, conforme o Art. 11 da Lei de Execução Penal, assistência material, à saúde,
jurídica, educacional, social e religiosa, e tem como prioridade no processo de correção social a
formação escolar e profissional dos reeducandos, consolidando a política de ressocialização.
O tratamento no referido presídio é baseado no respeito aos direitos do encarcerado,
através tratamento humanizado. Cumprindo o que está escrito no inciso III do Art. 5 da
Constituição Federal, segundo o qual ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante.
Para ingressar no projeto, o reeducando, vindo de outra unidade prisional do Estado de
Alagoas, passa por uma rigorosa seleção, para a qual se submete voluntariamente. A seleção
consiste em triagem realizada por uma equipe multidisciplinar que envolve a gerência do NRC,
assistentes sociais e psicólogos. Os detentos que preenchem os requisitos solicitados pela
gerência do Núcleo são inseridos em um ambiente no qual a disciplina é um exercício cotidiano,
já que a rotina dos reeducandos é composta, obrigatoriamente, por trabalho durante o dia,
estudo no turno da noite e atividades internas, como organização e limpeza dos alojamentos, o
que impede que os indivíduos fiquem ociosos.
O Núcleo Ressocializador funciona na perspectiva da espiral da cidadania e da
responsabilização, que, conforme o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária (Brasil,
2011), visa:
reduzir as taxas de encarceramento, descriminalizar condutas,
ter modelos distintos de prisões para cada segmento, combater
a seletividade penal, buscar menos justiça criminal e mais justiça
social, investir na justiça restaurativa, empoderar a população
para busca de solução dos conflitos, priorizar as penas
alternativas à prisão, eleger o sistema prisional como problema
central, fortalecer o Estado na gestão do sistema penal,
combater todos os níveis da corrupção, enfrentar a questão das
drogas nas suas múltiplas dimensões (social, econômica, de
saúde, criminal), fortalecer o controle social sobre o sistema
penal e ter política, método e gestão específica para o sistema
prisional.

Foi para o ambiente descrito acima que o Projeto Reconstruindo Elos foi pensado e onde
os alunos da graduação de Direito da Universidade Federal de Alagoas, orientados pela
Professora Doutora Elaine Pimentel Costa, desenvolvem as atividades planejadas junto aos
reeducandos.
A ideia de realizar uma intervenção no ambiente carcerário nasceu após uma visita dos
alunos à penitenciária que aconteceu em novembro de 2013. Aquela foi a ação que fomentou o
desejo de contribuir com o projeto que, dentro da realidade carcerária brasileira, é bastante
inovador e eficaz. A prova da eficácia das políticas realizadas no NRC é o índice de reincidência
criminal de cerca de 5%, enquanto que a média nacional é de, aproximadamente, 70%, conforme
notícia encontrada no sítio do Supremo Tribunal Federal (2014).
No começo do mês de fevereiro de 2014 a equipe iniciou as reuniões semanais, a fim de
formalizar o projeto e amadurecer a proposta de intervenção, através da leitura de textos e de
ciclos de debate e planejamento, conforme figura abaixo:

Figura 1 – Reunião dos Alunos Membros do Projeto para o Planejamento das Atividades
Após planejadas as ações e escolhida a metodologia, houve outra visita à unidade a fim de
levar ao conhecimento dos apenados a ideia do projeto, uma vez que todas as atividades são
baseadas na lógica da comunicação proposta por Paulo Freire, onde não há imposição de ideias,
mas uma construção do conhecimento, já que, assim como afirma Freire (1983) aquele que é
“enchido” por outro de conteúdos cuja inteligência não percebe; de conteúdos que contradizem
a forma própria de estar em seu mundo, sem que seja desafiado, não aprende.
O objetivo geral do projeto, através de encontros que ocorrem quinzenalmente, é
contribuir no processo de ressocialização dos detentos do NRC através de atividades
educacionais que promovam um desenvolvimento humano no auxílio da sua inserção social e,
além disso, fomentar a prática de princípios éticos e de cidadania, a promoção do acesso aos

processos de educação e cultura e o desenvolvimento de atividades físicas, esportivas e de lazer.
O Reconstruindo Elos pretende contribuir para o fortalecimento de ações que permitam a
execução da reinserção social de apenados e promovam a diminuição do grau de separação entre
a sociedade civil, incluindo a academia, e o sistema prisional, com o objetivo de colaborar para a
minimização do fator reincidência criminal, e contribuir nos processos de ressocialização do
público‐alvo.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para integrar o projeto em parceria com Núcleo Ressocializador da Capital, foi necessário
que houvesse uma interação entre os componentes do grupo e os reeducados. Desse modo,
foram planejadas atividades relacionadas à cidadania e Direitos Humanos e cultura, a fim de
incentivar o diálogo e promover a interação, através de atividades diversificadas e com a
participação do público‐alvo, como palestras, debates, roda de leitura e reflexão, atividades
culturais e orientações sobre trabalho e justiça, pois, como assenta Paulo Freire (1983), o
aprendizado não deve ser uma via de mão única, mas sim uma comunicação entre os sujeitos do
conhecimento.
Serão utilizadas salas do próprio núcleo Ressocializador da Capital para a realização dos
encontros, os quais acontecem em um ciclo com oito encontros, com um encontro a cada quinze
dias. Os temas para cada encontro foram decididos a partir da leitura de textos e debates nas
reuniões internas do grupo e abertos para contribuição dos detentos. A figura 2 apresenta o
encontro dos membros do projeto com os custodiados a fim de apresentar a proposta aos
mesmos.

Figura 2 – Apresentação do Projeto para os Custodiados no Núcleo Ressocializador da
Capital (NRC)
A sala possui computador e projetor de imagem, que permitem a exibição de vídeos ou
textos, além de possuir espaço suficiente para a realização de atividades dinâmicas, como aula de
capoeira com um mestre capoeirista e de ginástica laboral com um educador físico, ambos
convidados pela equipe.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apesar de o projeto estar em andamento, são visíveis os impactos positivos do mesmo
para a regeneração social dos participantes, demonstrados através do interesse do público‐alvo
em participar do ciclo e da integração que houve entre este e os universitários membros, uma
vez que a cada reunião vem sendo quebrados, através da aproximação entre Academia e
Sistema Penitenciário, muitos estigmas acerca do encarceramento e reforçando a motivação dos
custodiados.
É notável a satisfação dos encarcerados quando percebem que, apesar de em algum
momento terem praticado atos que culminaram na sua inserção na penitenciária, um grupo que
está “do outro lado” de um sistema que geralmente escolhe o distanciamento, decide se
aproximar do cárcere a fim de contribuir para uma saudável e efetiva reintegração social, pois, é
sabido que, apesar de estarem privados de liberdade, não deixam de possuir a capacidade de
produzir conhecimento e de contribuir das mais variadas formas com o meio no qual estão
inseridos.
O que o reconstruindo Elos busca é, acima de tudo, fortalecer a autoestima de cada
detento e demonstrar para a sociedade o seu potencial, auxiliando na minimização da
marginalização e exclusão dos processos sociais, das quais comumente são vítimas os egressos
do Sistema Penitenciário.
Além de contribuir com a reinserção dos encarcerados, o projeto é primordial para a
formação acadêmica de cada estudante membro, uma vez que promove a interação, o diálogo, a
reflexão acerca da realidade prisional do Brasil e uma aproximação de fato com a mesma. A cada
reunião de planejamento e a cada encontro com os detentos, preconceitos e conceitos
distorcidos acerca de tudo o que envolve o ambiente prisional são esclarecidos, contribuindo,
desta maneira, com a formação de futuros profissionais do Direito mais sensíveis à realidade na
qual todos estão inseridos e mais conscientes do seu papel social.
É dever da Universidade contribuir com a evolução social através da construção de
conhecimentos e de ações que ajudem a melhorar o convívio social e a consolidar a harmonia
entre todas as esferas da sociedade. O que o Reconstruindo Elos busca é, de fato, consolidar tal
dever, contribuindo para uma sociedade mais igualitária.
CONCLUSÃO
De acordo com o que vem sendo desenvolvido pela equipe integrante do projeto junto ao
custodiados, é possível visualizar a relevância social do mesmo, uma vez que os objetivos estão

sendo alcançados a cada encontro, o que fica transparente no grau de interação e acolhimento
do público‐alvo à proposta.
Todas as ações, realizadas visando à minimização das desigualdades no cárcere, à
exclusão, tanto social como penitenciária, os estigmas de “ex‐detento” e o ajuste do tecido social
frente à violência e criminalização, são desenvolvidas de forma colaborativa, como é, desde os
primeiros planejamentos, a intenção de todos os que fazem parte do projeto.
Indubitavelmente, a sociedade é a grande beneficiada com os frutos do reconstruindo
Elos, pois receberá em seu convívio o futuro egresso que estará, depois de concluir o ciclo de
atividades, provavelmente mais adaptado ao processo de socialização e com um arcabouço
acerca da cidadania, ética, cultura e direitos individuais e sociais bem mais robusto.
Além disso, a comunidade civil organizada é envolvida de forma direta no
desenvolvimento das atividades propostas ao ter representações de alguns dos seus membros
convidados para auxiliar no desenvolvimento das atividades, como um profissional do Direito,
por exemplo, para transmitir orientações jurídicas, interagindo no processo de
ensino/aprendizado dos custodiados. O que confirma o saudável e necessário diálogo,
proporcionado pelo projeto, que não é nomeado de Reconstruindo Elos por acaso, entre
sociedade e o Sistema Prisional, o que é determinante para a verdadeira ressocialização dos que
se encontram no cárcere.
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RESUMO
O meio ambiente do trabalho é uma
problemática que não se limita ao local onde o
trabalhador exerce suas funções, mas como suas
atividades interferem em sua qualidade de vida. Os
princípios da prevenção e da precaução estão
associados à saúde, que segundo a carta Magna de

1988, é um direito fundamental de todo o cidadão.
Nesse contexto, a greve ambiental vem firmar o direito
fundamental de proteção ao trabalhador.

PALAVRAS‐CHAVE: direito, greve, meio ambiente, saúde, trabalho.

ENVIRONMENTAL STRIKE IN BRAZIL
ABSTRACT
The work environment is an issue that is not
confined to the place where the employee performs his
duties, but how their activities affect their quality of life.
The principles of prevention and precaution are linked
to health, according the Constitution 1988, is a

KEY‐WORDS: law, strike, environmental, health, work.

fundamental right of every citizen. In this context,
environmental strike comes establish the fundamental
right of workers' protection.

GREVE AMBIENTAL NO BRASIL
INTRODUÇÃO
Segundo a Constituição Federal de 1988, a saúde é um direito de todos (art. 196), porém o
desenvolvimento industrial dos últimos anos e a exploração do capitalismo geraram prejuízos aos
trabalhadores e ao meio ambiente. Para assegurar o direito dos trabalhadores, a greve surge
como um meio legal e constitucional previsto no art. 9º da CF.
Em se tratando de meio ambiente do trabalho, é necessário que haja condições de
proporcionar garantia à sadia qualidade de vida. Na ausência ou precariedade desses termos, a
greve ambiental idealiza um conceito que prega a liberdade de o trabalhador não aceitar
trabalhar em ambientes de risco para a sua vida ou integridade física.
De acordo com Fiorillo (2005, p. 312), greve ambiental é um instrumento constitucional
de autodefesa conferido ao empregado, a fim de que possa reclamar a salubridade do seu meio
ambiente de trabalho e, portanto, garantir o direito a saúde. É inquestionável uma abordagem
mais ampla desse conceito, pois evoca a liberdade de dizer não à morte e ao risco de vida.
Cerca de 700 mil casos de acidentes de trabalho são registrados em média no Brasil todos
os anos. Entre as causas desses acidentes estão maquinário velho e desprotegido, tecnologia
ultrapassada, ritmo acelerado, cobrança exagerada e desrespeito a diversos direitos. Esses dados
levam a uma série de discussões sobre como o trabalhador brasileiro está sendo tratado e até
onde o direito à vida está sendo respeitado.
Este artigo trabalha em cima da problemática do meio ambiente do trabalho e retrata o
fenômeno da greve ambiental dando enfoque ao direito fundamental à vida.

MATERIAIS E MÉTODOS
Este trabalho foi desenvolvido a partir de informações coletadas em livros, artigos, material
de sites especializados, além de consultas na Constituição Federal e outras legislações existentes.

DESENVOLVIMENTO
No Brasil a greve é entendida como a suspensão coletiva das atividades de prestação de
serviços dos empregados de forma temporária e pacífica, podendo ser total ou parcial. Para essa
paralisação ter sentido, o objetivo central do movimento é impor a vontade dos trabalhadores ao
empregador sobre determinados pontos. Apesar de ser defendida como um direito legal na
legislação brasileira, a greve sofre limitações previstas na própria Constituição.

O instituto da Greve Ambiental ainda não encontra previsão expressa na legislação ou
jurisprudência especializada, no entanto ela é tema de diversas discussões no meio jurídico e tem
o interesse específico de defender o trabalhador de riscos ambientais, procurando garantir o
direito à saúde. Direito esse que é relatado nos artigos 6º e 196º da Constituição Federal, e que
pode ser estendido como garantia de segurança, integridade física e psíquica do trabalhador.
De acordo com o professor Raimundo Simão (2006, p. 84), à falta de conceito legal ou
doutrinal, ousa conceituar a greve ambiental como sendo ‘a paralisação coletiva ou individual,
temporária, parcial ou total da prestação de trabalho a um tomador de serviços, qualquer que
seja a relação de trabalho, com a finalidade de preservar e defender o meio ambiente do
trabalho de quaisquer agressões que possam prejudicar a segurança, a saúde e a integridade
física e psíquica dos trabalhadores. A finalidade da greve ambiental é implementar adequadas e
seguras condições de trabalho e, com isso, evitar acidentes e doenças profissionais e do trabalho.
Enquanto a greve comum os trabalhadores visam a proteger e a criar direitos em geral, na greve
ambiental o objeto específico de tutela é a saúde e vida dos trabalhadores, como direitos
fundamentais assegurados constitucionalmente.
Essa paralisação coletiva das atividades dos trabalhadores tem como objetivo exercer
pressão, visando à defesa ou conquista de interesses coletivos, ou com objetivos sociais mais
amplos. Por todos os ângulos que a questão seja analisada, a greve ambiental deve ser encarada
como um direito fundamental do cidadão‐trabalhador, passível e exercitada, sem maiores
formalidades, nos cenários de grave ou iminente risco laboral.
O conceito legal de Meio Ambiente é atrelado a diversas categorias, incluindo fatores
bióticos e artificiais, devido a sua amplitude e importância. O art. 3º da Lei 6.938/81, inciso I,
apresenta essa definição:
Art. 3º. Para os fins previstos nesta Lei, entende‐se por:
I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física,
química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.
Tendo em vista que o meio ambiente abriga essas interações entre elementos naturais,
artificiais e culturais, é de suma importância que haja uma harmonia no local de trabalho para
assim propiciar qualidade de vida dentro e fora do mesmo. O meio ambiente de trabalho por ser
o espaço onde o homem trabalha, deve ser protegido (art. 200, VIII, da Constituição da
República), de modo que se valorize o bem estar do trabalhador. Neste sentido, é justo
considerar o meio ambiente do trabalho sadio como um direito fundamental do trabalhador.
O artigo 1º da lei 7.783/89 defende o direito de greve comum nos seguintes termos: “é
assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de
exercê‐lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.” Para que esse procedimento
seja válido, os empregadores ou interessados deverão ser notificados com no mínimo 48 horas
de antecedência antes da paralisação. Outro ponto da lei revela que o trabalhador só poderá
exercer o direito de greve comum caso cumpra com determinações e exigências legais. O
exercício de direito da greve ambiental encontra menos requisitos do que para a greve comum.

Em circunstâncias em que o risco ambiental laboral é muito grave e iminente, a greve ambiental
está perfeitamente justificada, haja vista que os empregados não possuem tempo hábil para
defenderem suas legítimas pretensões junto ao Poder Judiciário.
Melo (2004, p. 33) ensina que a lei não exige qualquer formalidade para o exercício desse
direito [referindo‐se a greve ambiental], mas apenas a configuração do grave e iminente risco, ao
contrário da greve comum, cuja Lei n. 7.783‐89 requer, para o não reconhecimento da sua
abusividade, uma série de exigências. Além disso, analisando mais profundamente a legislação
nacional se chega à conclusão de que as bases legais justificadoras da greve ambiental existem
em profusão.
É evidente que para se desfrutar de um ambiente de trabalho limpo e seguro os princípios
da prevenção e da precaução são indispensáveis. O princípio da prevenção é aquele que já se
conhece os prováveis impactos e danos ao meio ambiente e ao trabalhador. Já o princípio da
precaução impede qualquer intervenção no meio ambiente de trabalho, pois não se tem certeza
de quais reações adversas serão provocadas por determinada ação. Esse procedimento poderá
evitar consequências desagradáveis. Um bom exemplo que caracteriza esse último princípio é o
manuseio/utilização de produtos químicos ou biológicos cuja toxicidade é desconhecida e não se
sabe a potencialidade danosa a saúde humana.
Em setembro de 2014, enfermeiros do hospital John F. Kennedy de Monróvia na Libéria,
um dos grandes centros de tratamento e isolamento para doentes de ebola no país, entraram em
greve para exigir melhores salários e mais proteção contra o vírus. Pois desde o inicio da
epidemia de ebola não havia equipamentos de proteção para os profissionais trabalharem, em
decorrência disso muitos médicos foram infectados. Visando atender as necessidades dos
profissionais para combater a epidemia o Ministro da Saúde da Libéria, Walter Gwenigale,
prometeu que os servidores receberão "salários justos". (America Economia, 2014)
A Greve Geral de 1917 foi uma paralisação geral da indústria e do comércio do Brasil que
ocorreu em Julho de 1917, período da 1ª Guerra Mundial, como resultado da constituição de
organizações operárias de inspiração anarquista aliada à imprensa libertária. Dentre as exigências
da greve estavam: aumento de 35%, uma jornada de trabalho de oito horas e a abolição do
trabalho noturno para menores de 14 anos e mulheres. Após negociações os patrões deram um
aumento imediato no salário de 20% e prometeram estudar as demais exigências. Foram
estabelecidas também medidas de proteção aos trabalhadores menores de 18 anos e as
mulheres no trabalho noturno pelo Comitê de Defesa Proletária. (Bounicore, 2007)
A greve ambiental se apoia nesses dois princípios quando o risco de trabalho é notório
seja no meio natural ou artificial. Porém, mesmo em situações de risco de vida ao trabalhador, é
comum observar pessoas desempenhando suas atividades sem ao menos cogitar a busca por
seus direitos. Isso revela o receio de perderem o emprego, caracterizando uma forma de
retaliação por parte da empresa. Dentro desse contexto, estados como São Paulo e Rondônia
asseguram em suas constituições o direito de recusa ao trabalho e em alguns casos
expressamente assegurado a permanência no emprego.

CONCLUSÃO
A greve ambiental é um instrumento do trabalhador que precisa ser utilizado sempre que
necessário. Todo trabalhador tem direito a um meio ambiente de trabalho que proporcione a
sadia qualidade de vida, que garanta o direito à saúde. As pessoas precisam estar cientes de seus
direitos e lutar para que estes sejam exercidos. Somente assim o atual quadro do meio ambiente
de trabalho no Brasil será melhorado, e os trabalhadores encontrarão condições seguras e
apropriadas para exercer suas funções, e com isso, minimizar ao máximo o risco de acidentes e
doenças atreladas ao labor.
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RESUMO
São vários os cofatores que interferem na geração de
resíduos sólidos dentro de uma sociedade. O
crescimento desordenado, o aumento da população e o
consumismo desenfreado contribuem de maneira
significativa para a geração de lixo. Neste artigo será
abordado como é feito o descarte de resíduos sólidos de
Vitória da Conquista ‐ BA e sua conformidade com a Lei
12.305/10. Essa Lei tramitou durante 20 anos no
congresso nacional até ser aprovada em 2010 e tem
como política central a elaboração de planos de gestão
de resíduos sólidos em cada município do país, visando

acabar com problemas ambientais e sociais ocasionadas
pelo os lixões de céu aberto. Em Vitória da Conquista
essa política teve um avanço significativo a partir de
2009 com a implementação do aterro sanitário, o que
mostra que o município está á frente de outros
municípios brasileiros quando se trata dessa gestão.

PALAVRAS‐CHAVE: lei 12305/10, resíduos sólidos, Vitória da Conquista, lixo, aterro sanitário.

DISPOSAL OF SOLID WASTE IN VITÓRIA DA CONQUISTA AND THE LAW Nº 12.305/10
ABSTRACT
Several cofactors that interfere with the generation of
solid waste within a society. The disorderly growth,
population growth and rampant consumerism
contribute significantly to the generation of waste. In
this article we will describe how it is done the disposal of
solid waste from Vitória da Conquista ‐ BA and its
compliance with Law 12,305 / 10. This Law has handled
for 20 years in the national congress to be approved in
2010 and has as its central policy drafting plans for solid

waste management in every municipality in the country,
aimed at ending environmental and social problems
caused by landfills open skies. In Vitória da Conquista
this policy has had a significant improvement from 2009
with the implementation of the landfill, which shows
that the city is ahead of other municipalities when it
comes to this administration.

KEY‐WORDS: law 12305/10, solid waste, Vitória da Conquista, trash, landfill.

DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM VITÓRIA DA CONQUISTA E A LEI Nº 12.305/10
INTRODUÇÃO
A maioria das atividades realizadas pelo homem produz resíduos. Com o crescimento
populacional e o desenvolvimento econômico essa produção aumenta cada vez mais, causando
problemas ambientais, já que todo esse resíduo precisa de um local adequado para ser
descartado. De acordo com a FUNASA o país produz cerca de 183 mil toneladas de lixo por dia e o
mais preocupante é que a maioria desses resíduos ainda são depositados à céu aberto, formando
os chamados “lixões”. Para tentar mitigar esse problema, em 2010, foi criada a Lei nº 12.305, que
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a qual disciplina a coleta, incentiva a reutilização,
reciclagem, tratamento e destinação final adequada de resíduos urbanos, perigosos e
industriais. Mesmo depois da criação dessa lei muitos municípios brasileiros ainda possuem um
serviço de coleta e gestão inadequada, além disso, uma boa parte deste lixo é perigoso e contém
elementos que podem prejudicar a saúde humana, bem como contaminar o solo e o lençol
freático.
Visando melhorar a qualidade de vida da população e a preservação do Meio Ambiente, a
lei estabelece metas importantes, como acabar com os lixões até agosto de 2014. A parte dos
resíduos que não puderem ser reutilizados ou reciclados, os chamados rejeitos, só poderão ser
destinados para os aterros sanitários. Outra ferramenta importante da legislação é a elaboração
de planos municipais de resíduos, nos quais os municípios se responsabilizem pela gestão do lixo.
Na cidade de Vitória da Conquista o descarte de resíduos sólidos era feito em lixões a céu aberto
até o ano de 2009, após esse ano começou a funcionar o aterro, onde os resíduos passaram a ser
tratados de forma adequada. Além disso, outras políticas colaboraram com a gestão de
qualidade, como por exemplo, o projeto Recicla Conquista iniciado em 2004, numa parceria entre
o munícipio e programas federais, que possibilitou ações para a formação de cooperativas e
implantação da coleta seletiva. Apesar disso, é importante salientar que a questão dos resíduos
sólidos ainda é um desafio e precisa ser gerido corretamente para que deixe de ser um problema.

MATERIAIS E MÉTODOS
Este artigo foi realizado a partir de informações encontradas em livros, artigos já existentes
e em fontes seguras da Web. Também foi utilizada a lei nº 12.305/10, além de pesquisas de
campo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo os dados do IBGE de 2008, realizado através da Pesquisa Nacional De Saneamento
Básico‐PNSB dos municípios brasileiros 99,96% possui manejo de resíduos sólidos, porém os
50,75% descarta seus resíduos em vazadouros, os 22,54% nos aterros controlados, 27,68% em

aterros sanitários. O descarte feito de forma irregular traz problemas para a sociedade e para o
meio ambiente, causando riscos a saúde pública, porém se associa a triste realidade de muitas
famílias que dependem da reciclagem para sobreviver. Essa problemática se espalha por todo o
Brasil.
De acordo com a norma brasileira NBR‐10004 (ABNT, 1987 a1) tem‐se a definição de
resíduos sólidos como:
Resíduos nos estados sólidos e semissólido que resultam de atividades da comunidade,
de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviço e de varrição.
Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de
água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem
como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na
rede publica de esgoto ou corpos d’água, ou exijam para isto soluções técnicas e
economicamente inviáveis em faces à melhor tecnologia disponível.

Os resíduos sólidos urbanos (RSU), nos termos da Lei Federal nº 12.305/10 que institui a
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), abrangem os resíduos de origem domiciliar, de
limpeza urbana, de estabelecimentos comerciais, industriais, de serviços de saúde, da construção
civil, agrossilvopastoris, de serviços de transportes e de mineração. Também se trata dos
resíduos perigosos, aqueles que possuem características de inflamabilidade, corrosividade,
reatividade, toxicidade e que apresentem risco à saúde publica ou qualidade ambiental, porém a
lei não se aplica aos rejeitos radioativos, estes tem sua própria legislação.
A lei aborda importantes pontos na questão dos resíduos sólidos, como a gestão integrada
dos resíduos, na qual inclui todas as ações voltadas na busca de soluções, e como ferramenta
para isso incentiva a criação dos planos nacionais, estaduais e municipais. Esses planos de gestão,
sob responsabilidade dos entes federados, devem tratar de questões como coleta seletiva,
reciclagem, inclusão social e participação da sociedade civil. Outro ponto importante é que a lei
institui a responsabilidade compartilhada do ciclo de vida dos produtos, os resíduos gerados
devem ser responsabilidade dos seus fabricantes, importadores, comerciantes e consumidores.
Além da logística reversa, que é um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos. Fazer o máximo possível com os
resíduos até que eles se tornem rejeitos, não tendo mais aproveitamento algum, é a maneira
mais correta para destinação final.
A PNRS tem como objetivos, além de acabar com os lixões até agosto de 2014, também
implantar a coleta seletiva, a logística reversa e a compostagem dos resíduos úmidos, essa
política também pretende ajudar o Brasil a alcançar metas sobre as mudanças do clima. O
Ministério do Meio Ambiente descreve também que os objetivos, estabelecidos por essa lei, são
desafios para o poder público e para o setor privado no País e, em especial, para os municípios,
titulares dos serviços de limpeza pública. A mesma lei estabeleceu que, após agosto de 2012, a
União apenas poderá firmar convênios e contratos para o repasse de recursos federais para
estados e municípios, em ações relacionadas com esse tema, se eles tiverem formulado seus
planos de gestão de resíduos sólidos.

Vitória da Conquista é um município baiano que, conforme o IBGE, em 2012 tinha 315.884
habitantes, é a terceira maior cidade do estado da Bahia e possui um dos PIBs que mais crescem
no interior do estado. Nos últimos anos, Vitória da Conquista esteve à frente de outros
municípios brasileiros no que diz respeito ao tratamento dos resíduos sólidos gerados, pois
mesmo antes do surgimento da Lei nº 12.305/10, o município já possuía seu aterro sanitário. O
aterro municipal de Vitória da Conquista funciona desde maio de 2009. A coleta do lixo é
realizada todos os dias no centro da cidade, e nos bairros em dias alternados, sendo coordenada
pela prefeitura e a secretaria de serviço público. Nas localidades em que o acesso do caminhão é
restrito, a coleta é realizada através de carroceiros, que recolhem o lixo e levam até um local no
qual o caminhão compactador possa recolher. Na zona rural o procedimento é o mesmo, os
povoados de Inhobim, Veredinha, Pé de Galinha e o povoado do Choça também são
beneficiados.
O aterro sanitário conta com uma série de procedimentos antes de ser utilizado, como por
exemplo, a impermeabilização das células que impede a contaminação do lençol freático e do
solo. São abertas valas onde o lixo é depositado e feito a sua compactação com um trator esteira.
Cada célula possui oito drenos que permitem a saída de gases e de chorume, que é um líquido,
de cor escura, gerado através da decomposição dos resíduos sólidos, sendo conduzido até as
lagoas de decantação existentes no aterro. A lagoa de decantação serve para fazer o tratamento
do mesmo, onde pode haver metais pesados gerando passivo ambiental. Com os processos
aeróbicos e anaeróbicos são liberados os gases como metano e o dióxido de carbono que podem
ser reaproveitados para geração de energia e/ou como combustíveis. Com o aproveitamento
desses gases pode‐se reduzir a degradação do meio ambiente, além de trazer benefícios para a
sociedade através do desenvolvimento sustentável.
Diariamente são recebidas cerca de 300 toneladas de resíduos no aterro sanitário de
Vitória da Conquista. O descarte correto dos resíduos sólidos é fundamental para o processo de
reciclagem e para evitar uma série de prejuízos ao meio ambiente e à população, como a
poluição visual, do solo, do ar e do lençol freático, além de danos à saúde humana. A disposição
final do lixo gera, muitas vezes, uma multidão de excluídos que fazem dele sua única fonte de
renda e sobrevivência, vivendo em condições sub‐humanas nos próprios lixões. Mas com a
implantação de aterros sanitários, essa situação vem mudando, pessoas que antes muitas vezes
sobreviviam do que encontravam nos lixões, podem trabalhar nas cooperativas de catadores de
reciclagem, tendo assim uma renda e melhores condições de vida. Tendo em vista a reciclagem
de parte dos resíduos sólidos, a Lei nº 12305/10 no art. 40 dispõe sobre a participação dos
catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis:
Sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos e a logística reversa priorizarão a
participação de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas físicas de baixa renda.

No ano de 2004 foi criado na cidade de Vitória da Conquista, o Projeto da Cooperativa de
Catadores Recicla Conquista visando a inclusão social e econômica dos catadores de materiais
recicláveis, sendo assim, uma alternativa concreta de emprego e renda. A destinação dos
resíduos sólidos para a reciclagem, através da coleta diferenciada, além de gerar trabalho e

renda, melhora a qualidade de vida de toda a população e do meio ambiente. A Cooperativa
Recicla Conquista faz coleta nas residências de materiais recicláveis, como papéis e garrafas pet,
o que gera algo positivo para a cidade e o meio ambiente, diminuindo a quantidade de rejeitos
que chegam aos aterros.
O aterro de Vitória da Conquista possuía uma fossa séptica, para receber o lixo hospitalar,
mas que foi totalmente preenchida e fechada em 2011, por isso todo o lixo hospitalar da cidade
precisa ser enviado para outro local que possui procedimentos adequados em sua disposição. O
Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC) chega a gerar mensalmente 22 mil quilos de
resíduos que passa por um processo de incineração e/ou autoclavagem. O lixo fica armazenado
em tonéis de plásticos até que a empresa contratada pela a Secretária de Saúde do Estado, siga
com a destinação final correta desses resíduos considerados perigosos. Já nos hospitais
particulares a destinação final dos resíduos gerados é de obrigação dos mesmos, não sendo
possível ser depositado no aterro sanitário.

CONCLUSÃO
Uma das preocupações ambientais nos dias atuais está relacionada ao descarte de resíduos
sólidos gerados pela população. A acumulação de lixo é um dos grandes problemas enfrentados
pelas médias e grandes cidades, pois com o desenvolvimento e o aumento da população há um
aumento significativo dos resíduos de origem doméstica, hospitalar e industrial que causam
grandes impactos ambientais. Muitos desses resíduos como plásticos e pneus demoram anos
para se decompor na natureza, com isso são necessárias medidas que promovam o descarte
adequado, de forma que traga impactos positivos para o meio ambiente e a sociedade.
Atualmente encontram‐se várias políticas associadas a essa problemática, a reciclagem é
uma delas. Através desse processo pode‐se transformar e reutilizar tais resíduos. Um dos
instrumentos que o governo federal utiliza para o fim dos lixões a céu aberto é a Lei nº
12.305/10, que obriga a implantação de aterros sanitários em todos os municípios brasileiros. Em
Vitória da Conquista já se faz o uso do aterro sanitário e já existem meios de reciclagem, mas
para que se tenha sucesso, tem que haver mais investimentos por parte do governo e
contribuição da sociedade na separação e destinação dos resíduos.
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