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central da tese: A resistência democrática ao ódio)

Problema:

O mito da modernidade foi construído com clara intenção de consolidação de
um sistema econômico e patriarcal a partir do final do século XV. O eurocentrismo se
coloca como estrutura monolítica, que não aceita dialogar com nenhum outro
referencial de conhecimento por entender que os mesmos são inferiores e incapazes
de interlocução.
Na concepção da modernidade e na busca de uma identidade única e que
concentre a economia e a intelectualidade da nova elite europeia, tem-se o mito do
homem europeu como supremacista sobre os demais e toda carga que ele
representa, em diversos aspectos (religiosos, econômicos, étnicos, de gênero,
sexuais, dentre outros) que servem para um mesmo propósito: A afirmação de um
mito da Modernidade.
Movimentos de contraposição, no decorrer do processo histórico, são
formados, destacando-se aqueles surgidos na segunda metade do século XX, como
o Manifesto do Coletivo Combahee River que assinala, de forma inconteste, todas
as questões sofridas pelos diversos grupos, o que leva a importância de se analisar
as questõs pontuais, porém ressalta a necessidade de unidade para superação do
modelo construído de forma secular.

Certamente a contraposição à Modernidade não é novidade do Século XX,
existindo uma série de movimentos que antecedem quaisquer discussões: Mas se
pode afimar que a partir do Manifesto do Coletivo Combahee River se terá uma
percepção mais apurada do que hoje se convenciona chamar de Identitarismo.
Infelizmente alguns movimentos identitaristas se reduzem à contraposição ao
Outro, sem se preocupar em realizar a transposição do sistema que efetivamente
gera toda a opressão. Mais do que isso: Há um excessivo esforço para nada, sem
qualquer construção teórica consistente de formação de novas relações humanas
mais duradouras.
Somente a compreensão da superação dessa estrutura é que pode
concretizar um ideário correto de uma igualdade que leve a uma percepção de real
justiça e realização de equidade entre todas as partes envolvidas nesse amplo e
longo processo de transformação.

Relevância da pesquisa:
O tema aqui proposto tem conexão direta com a tese a ser desenvolvida pelo
aluno (Resistência Democrática ao Ódio), com projeto devidamente aprovado e
depositado junto à secretaria do PPGD.

Hipótese:
A pauta identitária claramente traz posicionamento dos grupos sociais com os
quais se conecta. E ultimamente tem havido uma correlação dessa questão com
posicionamentos ideológicos, contrários ou favoráveis à mesma.

O que se pretende verificar é se de fato tal correspondência se encontra de
forma correta, numa percepção de direitos humanos e de construções ideológicas,
bem como todo o discurso (contrário ou favorável) tem contribuído sistematicamente
com a prática do ódio crescente na sociedade.

Estado da Arte
A pesquisa realizada, sob a supervisão do orientador, iniciou-se pelo
levantamento das indagações sobre o tema e a seleção da bibliografia que embasou
o referencial teórico do artigo e a fundamentação das propostas de ação interventiva
no problema.
O processo de construção da mesma passou pela metodologia de pesquisa
qualitativa, com pesquisa documental e bibliográfica, análise de obras e casos
concretos, usando uma perspectiva causal e adotando, enfim, o método histórico,
indutivo e sistemático.
O Professor Orientador e o Orientando mantiveram contatos permanentes.
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Joel Gomes Moreira Filho
RESUMO DA TESE: “VULNERABILIDADE DIGITAL: O ANALFABETISMO
DIGITAL COMO CONDIÇÃO DE RISCO PARA A VIOLAÇÃO DE DADOS”

O presente trabalho tem como objetivo analisar, dentro do cenário da
Revolução Industrial e do acesso à tecnologia, dos impactos causados pelo
analfabetismo digital na assimilação das informações que são postas à
disposição do cidadão. Partindo da premissa do direito à privacidade e da
máxima, trazida pelos autores americanos Samuel Warren e Louis D. Brandeis,
como o “direito de permanecer só”, pode-se perceber que, um dos pontos mais
sensíveis trazidos por toda essa Revolução é, justamente, a forma pela qual,
não só as empresas, mas também os indivíduos, vão proteger os seus dados. A
mudança desse cenário teve o seu marco inicial com o escândalo da Cambridge
Analytc, onde ficou comprovado o uso de uma rede social para a manipulação
de informação e dados em prol da eleição do ex Presidente Donald Trump, nos
Estados Unidos e, a saída do Reino Unido da União Europeia. Em
consequência, a Europa lança o seu Regulamento Geral de Proteção de Dados,
que pode ser definido como: “é considerada identificável uma pessoa singular
que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a
um identificador, como por exemplo um nome, um número de identificação,
dados de localização, identificadores por via eletrónica ou a um ou mais
elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental,
económica, cultural ou social dessa pessoa singular” e tem como objetivo
principal abordar questões sobre a necessidade de proteção de dados pessoais
com vistas a impedir que, novamente, os indivíduos sejam utilizados como
margem de manobra por empresas. Seguindo o exemplo europeu, o Brasil
também cria a sua Lei Geral de Proteção de Dados, e, a partir desse
movimento, tendo em vista a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais,
inicia-se à discussão da definição dos dados como um direito humano,
considerando que é preciso proteger toda e qualquer transação que envolva
algum tipo de informação pessoal. Com isso, a presente tese irá abordar que,
quanto mais analfabeto digital um cidadão for, mais suscetível de vazamento de
dados ele terá, devendo, desta forma, o Estado criar mecanismos de permitir

uma educação digital com vistas a diminuir a lesão provocada pela exposição
desnecessária de dados.
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SEMINÁRIO DE PESQUISA I
TEMA SUSCITADO: A INVISIBILIDADE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
AO ACESSO À EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS

O presente estudo de doutoramento possui como tese proporcionar uma
reflexão sobre a invisibilidade das pessoas com deficiência, por meio do olhar
para a educação e para o direito.
A proteção jurídica, em face dos direitos humanos das pessoas com
deficiência, sofreu profundas transformações com os debates internacionais
pertinentes ao avanço da biotecnologia inclusiva.
Os instrumentos normativos sob a égide do Sistema Protetivo Global de
Direitos Humanos, apesar de avanços, carecem de efetividade e eficácia, bem
assim de mudanças paradigmáticas e culturais que alcancem a promoção de
uma igualdade humana em todos os sentidos – formal e material.
Nesse sentido, MARCIAL, ROBERT, SEGUIN (1999) advertem que os
homens vivem em um mundo que necessita de uma visão nova, em
decorrência da mudança fundamental dos valores, percepções e pensamentos.
Em termos jurídicos, deve ser analisada a recepção no ordenamento
jurídico brasileiro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como
da Convenção da Guatemala, no que tange à garantia mais eficaz de proteção
dos deficientes físicos.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência consiste em
um marco na história brasileira, na perspectiva de superar preconceitos, e por
ter sido erigida ao status de Emenda Constitucional. O Estatuto da Pessoa com
Deficiência, - a Lei nº. 13.146, de 06 de julho de 2015 - teve como uma de suas
maiores fontes a Convenção.

O Estatuto aparece no cenário jurídico pátrio com o intuito de estabelecerse como norma garantidora dos direitos dos deficientes físicos, trazendo
consigo a esperança de que estas pessoas possam, enfim usufruir de todos os
direitos positivados em seu favor.

Embora as leis necessárias à proteção aos deficientes existam, resta
aguardar a sua implementação. Entretanto, deve-se indagar: o acesso a
educação das pessoas com deficiência é protegido como um direito humano,
de forma efetiva no Brasil?
A situação das pessoas com deficiência numa sociedade, pela forma
como são desatendidas nos seus direitos humanos mais basilares, as
transforma vítimas sociais.
Vitimar é deixar desatendido qualquer direito básico, incluídos os
paradigmáticos direitos humanos, os direitos fundamentais previstos na
Constituição e os princípios norteadores do Estado Democrático de Direito.
Soluções jurídicas que efetivem os direitos das pessoas com deficiência
só serão realmente cumpridas se o problema for considerado objetivamente,
sem que seja tratado como uma questão individual. Consiste em um problema
de proteção de direitos humanos a ser preconizado tanto no âmbito nacional
quanto internacional.
No âmbito internacional, existem inúmeros tratados, declarações e
convenções internacionais que buscam a proteção dos direitos humanos das
pessoas com deficiência e a conscientização de que esses seres humanos são
detentores de direitos, como qualquer pessoa, sem nenhuma distinção.
Diante da análise da legislação internacional, que aborda a proteção dos
direitos humanos dos portadores de deficiência, percebe-se que a tendência
mundial de se proteger os direitos humanos do deficiente, de forma especial.
Tão somente, com um tratamento diferenciado, esses seres humanos
estarão possibilitados de exercer seus direitos, de forma isonômica, com os
demais indivíduos.

Com a evolução da proteção dos direitos humanos da pessoa com
deficiência na legislação internacional e nacional, suscita-se a hipótese de que
a proteção dos direitos humanos seja meramente formal, no Brasil, dada a
ineficiência das políticas públicas de efetivação desses direitos.
O fenômeno de positivação dos direitos humanos, no âmbito
internacional, para a proteção dessas pessoas ainda é insuficiente e exigem
procedimentos específicos para sua recepção interna. Ou seja, a maioria dos
Estados ainda não compreendeu a responsabilidade jurídica e social sobre a
questão.
Elege-se como discussão central desse projeto a análise da efetivação,
em termos de direitos humanos, do acesso à educação das pessoas com
deficiência e levanta-se a hipótese da ausência de comprometimento dos
Estados em cumprir os tratados internacionais ratificados.
A definição do conceito de pessoa com deficiência no Brasil teve como
marco inicial a década de 1960, no limiar do processo de elaboração da
conceituação adequada da relação existente entre as limitações das pessoas
com deficiência e a estruturação de acesso a direitos que deveria ser provida,
de forma humana, pelo Estado, com a ampla anuência social.
A Organização das Nações Unidas (ONU), nos anos de 1970,
demonstrou efetiva preocupação com a proteção dos direitos humanos da
pessoa com deficiência, ao realizar, em 1971, uma reunião da Assembleia
Geral com o objetivo de aprovar a Declaração dos Direitos das Pessoas com
Retardo Mental.
Em 1981, foi elaborada a Declaração da Organização das Nações
Unidas, que definiu este ano como Ano Internacional da Pessoa Deficiente, o
que causou no âmbito nacional e internacional uma maior divulgação da causa
e um início de conscientização social maior sobre a temática.

Tal fato colocou em destaque, e principalmente em discussão nos
Estados membros da ONU e em todo o mundo, a situação de um contingente
populacional cada vez maior no mundo e, particularmente, que eram entregues
à invisibilidade e à marginalização diante da injustiça social e da má
distribuição de recursos em políticas protetivas de direitos que não abarcavam
a categoria das pessoas com deficiência.
No ano seguinte, houve a aprovação de um documento elaborado pela
ONU, denominado como “Programa de Ação Mundial para Pessoas com
Deficiência” e o primeiro grande encontro internacional para a implementação
do Programa e os participantes chegaram à percepção de instituir uma
priorização para a elaboração de uma nova convenção sobre direitos humanos
de pessoas com deficiências, ou seja, igualar o direito das pessoas com
deficiências com os demais cidadãos, sendo estabelecidos direcionamentos
nas áreas de saúde, educação, seguridade social, emprego e renda, dentre
outros.
Apesar de várias iniciativas, incluindo propostas feitas pelos governos da
Itália e da Suécia, e do Relatório Especial elaborado pela Comissão para o
Desenvolvimento Especial sobre Deficiência, e a pressão da sociedade civil, a
proposta não ganhou apoio suficiente para liderar a negociação de um novo
tratado. (ONU, 2011, tradução nossa).
Em 1987, a ONU promoveu, em Estocolmo, um encontro com o intuito
de viabilizar a discussão e a elaboração de uma carta de direitos humanos, que
pudesse tornar pública a conscientização da proteção dos direitos humanos
dos deficientes, entretanto não foi bem sucedida a proposta diante da grande
dificuldade de se positivar um tratado internacional com consensos de
tratamentos jurídicos adequados às pessoas com deficiência.
No Brasil, a Constituição de 1988 adotou a terminologia “pessoa
portadora de deficiência”, cuja nomenclatura também passou a ser utilizada na
legislação ordinária. Nem todos receberam bem esse nome, sendo que muitos
passaram a utilizar as expressões “pessoas com necessidades especiais” ou
“pessoa especial”, na tentativa de não estigmatizar essas pessoas diante de

suas deficiências. O termo “pessoas com necessidades especiais” abrange a
qualquer indivíduo com necessidades temporárias inclusive, como uma
gestante ou qualquer outro cidadão que necessite de uma atenção diferenciada
(uma pessoa com a perna quebrada e que esteja utilizando cadeira de rodas
temporariamente

para

se

locomover,

por

exemplo).

A

nomenclatura,

posteriormente, foi adequada para “pessoa com deficiência”, expressão usada
até os dias atuais, por seu caráter humano que endereça o sujeito primeiro
como um sujeito de direitos e depois refere-se à sua deficiência.
A partir da Constituição de 1988 foram elaboradas normas que objetivam
proteger o deficiente nos diversos segmentos da sociedade. Pode-se destacar
a Lei Federal 7.853/89, que dispõe sobre o portador de deficiência, institui a
tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas e
disciplina a atuação do Ministério Público, definindo crimes e dando outras
providências, inclusive na área educacional, assim expresso:
Art. 2º. Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas
portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos,
inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à
previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros
que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar
pessoal, social e econômico.
Parágrafo Único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os
órgãos e entidades da administração direta e indireta devem
dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos
objetos desta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a
viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:
I – na área da educação:
a) a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como
modalidade educativa que abranja a educação precoce, a préescolar, as de 1º e 2º graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação
profissionais, com currículos, etapas e exigências de diplomação
próprios;
b) o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial em
estabelecimentos públicos de ensino;
c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em
estabelecimentos públicos de ensino;

d) o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial em
nível pré-escolar e escolar, em unidades hospitalares e congêneres
nas quais estejam internados, por prazo igual ou superior a um ano,
educandos portadores de deficiência;
e) o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios
conferidos aos demais educandos, inclusive material escolar,
merenda escolar e bolsa de estudo;
f) a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos
públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes
de se integrarem ao sistema regular de ensino. (BRASIL, 1989).

Em 1997, a Organização Mundial de Saúde apresentou uma nova
classificação internacional de deficiência, desta vez dividindo o conceito em
características de acordo com as incapacidades apresentadas pelo indivíduo,
denominado como “Classificação Internacional das Deficiências, Atividades e
Participação: um manual da dimensão das incapacidades e da saúde –
CIDDM-2”. (OMS, 1997). Tal documento estabelece princípios que valorizam o
apoio, o ambiente e as potencialidades do indivíduo deficiente, no lugar de
valorizar as incapacidades e limitações.
De acordo com o CIDDM-2, deficiência é a “perda ou anormalidade de
uma parte do corpo ou função corporal, incluindo funções mentais”. (OMS,
1997). O que mudou da concepção anterior é que o que era caracterizado
como incapacidade, agora é caracterizado como limitação de atividade e
dificuldade do desempenho pessoal. Nesse momento, passa a não ser mais
utilizado o termo incapacidade, o qual poderia gerar uma desqualificação
social. Esta é uma nova maneira de se encarar as pessoas com quaisquer
tipos de deficiência, fato que influenciou novas práticas relacionadas com a
inclusão social dessas pessoas, inclusive no aspecto laboral.
Percebe-se que uma sociedade inclusiva, protetora dos direitos
humanos de forma universal, não permite preconceitos nem discriminações,
em qualquer âmbito que seja. Isso significa permitir o acesso aos serviços
públicos, aos bens culturais e aos avanços sociais, tecnológicos, políticos e
econômicos da sociedade.

No âmbito internacional, pode-se citar a Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência, elaborada na Assembleia Geral das Nações
Unidas, em 06 de dezembro de 2006, com o propósito de “promover, proteger
e assegurar o desfrute pleno e equitativo de todos os direitos humanos e
liberdades fundamentais, por parte de todas as pessoas com deficiências e
promover o respeito pela sua inerente dignidade” (HONORA; FRIZANCO,
2008, p.102).
Os princípios protetivos da pessoa com deficiência previstos na
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência são:
•
O respeito pela dignidade inerente, independência da pessoa,
inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas e autonomia
individual;
•
A não discriminação;
•
A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade;
•
O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com
deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade;
•
A igualdade de oportunidades;
•
A acessibilidade;
•
A igualdade entre homem e mulher;
•
O respeito pelas capacidades em desenvolvimento de crianças
com deficiência e respeito pelo seu direito a preservar sua identidade.
(ONU, 2006).

A norma brasileira mais recente sobre a temática é a Lei No 13.146, de
6 de julho de 2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência,
assim conceitua a expressão “pessoa com deficiência”:
Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o
qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições
com as demais pessoas. (BRASIL, 2015).

A evolução do tratamento jurídico interno e internacional que preconiza a
proteção da pessoa com deficiência e o acesso aos direitos humanos de forma
universal servem como pano de fundo e justificativa para a temática a ser
desenvolvida nesse projeto pesquisa.
A pesquisa buscará comprovar as hipóteses levantadas com base na
análise qualitativa do referencial bibliográfico, com levantamento documental
de dados e informações de ONG’s e Organizações internacionais sobre a
temática.

A partir da observância da existência do problema social de efetivação
do direito humano de acesso à educação das pessoas com deficiência,
adotando-se o método analítico-dedutivo.
Pretende-se, portanto, fazer uma análise jurídico-social da problemática
no plano internacional dos direitos humanos, a partir da perspectiva da atuação
conjunta do Estado e do Direito Internacional em face do direito humano de
acesso à educação das pessoas com deficiência.
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A DIALÉTICA DA FRATERNIDADE: para superação da fraternidade como valorprincípio eminentemente simbólico no Estado Contemporâneo Liberal
Marcos Edmar Ramos Alvares da Silva
Orientador: Dr. José Luiz Quadros de Magalhães

O gradual colapso do Estado contemporâneo liberal comumente é apontado como
fruto da conjunção de diversos fatores: o crescente descrédito sobre a integridade das
instituições estatais, a desarticulação e conflitos entre os poderes institucionalizados, a
corrupção política que induz numa permanente desconfiança de representatividade e a
crise econômica que fomenta a fragmentação social, são alguns deles.
É no contexto dessas crises que grande parte da filosofia política se debruça,
perseverando em desvelar o sentido do esfacelamento da democrática liberal, de modo a
articular respostas que possam, em última análise, deter a desintegração sistêmica para
salvaguardar a ordem liberal profundamente incrustada no campo político, econômico e
social.
No entanto, os aspectos acima elencados correspondem tão somente as
consequências extrínsecas das crises e não fundamentalmente as suas causas intrínsecas,
de forma que para interpelar esses problemas deve-se ampliar os horizontes
epistemológicos para encontrar uma racionalidade outra capaz de contribuir ao debate.
Ao especular as origens do Estado Moderno e os seus desdobramentos ulteriores
até alcançar o Estado democrático liberal contemporâneo, evidencia-se que o legado das
revoluções liberais, especialmente da Revolução Francesa, sintetizado em suas
conhecidas palavras de ordem (Liberdade, Igualdade e Fraternidade), inaugurou o
caminho para que outras nações detentoras de tradição cultural e religiosa similares,
dentre elas o Brasil, pudessem arvorar as mesmas bandeiras, fincando nos textos de suas
Constituições os mesmos valores-princípios, tencionando construir uma sociedade
fraterna pautada na garantia da liberdade para o necessário equilíbrio social.
Há mais de três séculos o grande projeto moderno do tríptico revolucionário,
integrado e legitimado pelo direito, manteve-se sempre invocado, porém, jamais
concretizou-se plenamente. O arquétipo liberal mostra-se incapaz de trazer soluções
satisfatórias para articular uma comunidade humana mais justa e consciente de sua
identidade antropológica. Mas quais seriam os motivos? De que modo a fraternidade é
reproduzida na realidade do Estado contemporâneo liberal?

Especula-se três razões prevalecentes e interdependentes, que enfaticamente
tratam-se de problemas que exigem uma abordagem histórica.
Primeiro, as revoluções liberais não se resumiram ao campo da economia e da
política, mas foram, sobretudo, revoluções intelectuais, de ideias, tencionando romper
com a longa tradição de pensamento cristão vigorante no mundo ocidental, trazendo, a
reboque, ideologias utilitaristas que resultaram na nefasta herança moderna de uma
sociedade profundamente envolta na cultura individualista, consumista, hedonista e
excludente, fazendo do egoísmo uma lei suprema da condição humana.
Em segundo lugar, os valores-princípios da liberdade, igualdade e fraternidade
difundidos não são integráveis automaticamente e, em certa medida, mostram-se
inconciliáveis. A liberdade, especialmente a predominante econômica, atenta
frontalmente contra a igualdade e esta, por sua vez, impede a liberdade plena. Ambas,
liberdade e igualdade, podem em tese ser asseguradas pelo ordenamento jurídico
mediante ajustes mútuos, mas, eminentemente, a fraternidade não. Como afirma Edgar
Morin, a fraternidade não pode ser imposta por uma instância estatal superior, mas deve
fazer parte integrante de nós mesmos.1
Assim, impossível por meio de leis impositivas determinar que o indivíduo
reconheça o outro como seu semelhante, pois a dialética da fraternidade não comporta
imposições, antes brota do trabalho contínuo e incansável de transformação do regime
social. Talvez, por essas razões a fraternidade seja a terceira e última diretriz estampada
pelos revolucionários franceses, pois, seguramente, é a mais complexa de se concretizar.2
Nesse sentido, Jacques Maritain vislumbrou ser “preciso elaborar uma filosofia
social, política e econômica que não fique apenas nos princípios universais, mas que seja
capaz de descer às realizações concretas, o que supõe todo um trabalho vasto e delicado”3

1

MORIN, Edgar. Fraternidade para resistir à crueldade do mundo. 2ª edição. São Paulo: Palas Athena,
2021, p. 11.
2
Na Constituição Brasileira de 1988 a palavra liberdade e a palavras sinônimas no mesmo sentido são
citadas diretamente no texto 49 vezes. A palavra igualdade e equivalentes 32 vezes. Fraternidade ou
palavras apenas 1 única vez, em seu preâmbulo. Na Constituição da Alemanha de 1949 a palavra liberdade
ou semelhantes são citadas diretamente no texto 68 vezes, enquanto igualdade é mencionada 16 vezes e as
palavras fraternidade ou fraternal não são citadas. Na Constituição Francesa de 1995 as palavras liberdade
ou livre são citadas diretamente no texto 36 vezes, as palavras igualdade ou desigualdade 14 vezes e as
palavras fraternidade ou fraternal somente 3 vezes. Na Constituição Americana as palavras liberdade ou
livre são citadas diretamente no texto 7 vezes. As palavras igualdade ou desigualdade 4 vezes e as palavras
fraternidade ou fraternal não são citadas.
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MARITAIN, Jacques. Humanismo Integral: problemas temporais e espirituais de uma nova cristandade.
São Paulo: Cultor de Livros, 2018, p. 128.

Do exposto, sucedem algumas conclusões preliminares: i) a concepção de
fraternidade encontra suas raízes mais profundas no cristianismo que, por meio do amor
fraterno universal reconhece todos os seres humanos como irmãos, pois filhos do mesmo
Pai; ii) a filosofia liberal transformou profundamente a mentalidade ocidental e o
comportamento social, efetivando um individualismo competitivo, insurgindo-se contra
a tradicional ideia cristã de fraternidade, forjada na cumplicidade e no reconhecimento do
outro como membro de uma irmandade universal; iii) a fraternidade liberal como valorprincípio é eminentemente simbólica, pois colide com a primazia econômica e o esquema
moral da sociedade moderna, pois quanto menos fraterna e mais competitiva for a
sociedade mais sucesso alcançarão as políticas econômicas liberais e iv) a ruptura
paradigmática impôs uma nova e imponente visão de mundo de força moral
individualista, contrapondo-se a visão fraterna, comunitária, da cristandade.
O terceiro aspecto demonstra a incongruência germinada no Estado democrático
moderno que, através do direito, sedimenta e legitima o modelo democrático-liberal. Se
por um lado o Direito tenciona garantir a liberdade e persegue eliminar a desigualdade
social objetivando construir uma sociedade fraterna, por outro lado, é por meio das leis
que se permite a permanência e avanço do modelo liberal, com a consequente
fragmentação social embutida em sua ideologia. No entremeio estão os indivíduos4,
lançados na perseguição dos desejos insaciáveis, provenientes de um conjunto de crenças
liberais que divide a sociedade entre vencedores e perdedores, entre os que tem e os que
não tem recursos financeiros, entre os que alcançam sucesso e os que experimentam o
fracasso.
Portanto, há um evidente paradoxo na sociedade moderna diante do qual indagase: como solucioná-lo na tentativa de consumar a fraternidade como uma categoria
política concreta, no mesmo patamar da liberdade e da igualdade?
A resposta é complexa, pois exige a superação de um dilema, visto que parte de
convicções mutuamente excludentes. Se o Estado liberal almejou superar a visão cristã
de mundo, do qual a fraternidade é um de seus alicerces fundamentais, como reconhecer
a importância da fraternidade sem admitir uma falha central de um de seus pressupostos?

O homem é uma pessoa, não só um indivíduo. O termo “pessoa” indica uma “natureza dotada de
inteligência e vontade livre”: é portanto uma realidade bem superior à de um sujeito que se exprime nas
necessidades produzidas pela mera dimensão material. Compêndio da doutrina Social da Igreja: pontifício
Conselho “Justiça e Paz”. São Paulo: Paulinas, 2021, p. 222
4

Conjectura-se que o ponto de partida é resgatar o conceito de fraternidade na
tradição cristã, porquanto “as raízes da democracia remontam a cristandade, pois é
impossível compreendê-la corretamente sem considerar o pano de fundo religioso e
cultural”.5
A partir desse resgate, aproximar o conceito de fraternidade com de amizade civil
de Tomas de Aquino, composta pelos três tipos de amizade, na medida em que existem
três tipos de bens: o bem honesto, o bem útil e o bem deleitável.
Isto posto, demonstrar que esse continua sendo um modelo válido para pensar a
atualidade, nada obstante as transformações radicais que sob o ponto de vista sociológico
e histórico ocorreram na modernidade ocidental, hoje globalizada. Isto porque, não é
possível, ao menos que se revisite as categorias antropológicas que embasam a percepção
mais ampla de ser humano, pensar em fraternidade sem pensar na pessoa como um ser
humano e não como indivíduo.
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SEMINÁRIO PPGDMaria Adriane de Alcântara
Tema suscitado: A ambivalência existente entre meio ambiente, desenvolvimento
econômico sustentável e sociedade de risco.
Problema: Em mundo demarcado por sociedade de risco, como as Cortes Internacionais
interpretam os princípios do Direito Internacional para proteção do meio ambiente em si
bem como na perspectiva dos direitos humanos?
Metodologia: Abordagem dialética, em fase de leitura e revisão bibliográfica, mediante
análise das questões ambientais, no âmbito interno, com repercussão no âmbito
internacional.

Relevância da pesquisa:
A partir da Revolução Industrial, houve um desenvolvimento desordenado das
indústrias e crescimento demográfico, com consequências desastrosas para o meio
ambiente. Tão somente a partir destes desastres ambientais, as autoridades passaram a
observar a importância do tema. Percebe-se uma ameaça global com a autodestruição
da natureza e a possibilidade de degeneração da vida e do próprio planeta. Não obstante
a equiparação dos Direitos Humanos na proteção internacional do meio ambiente, tema
tratado na presente pesquisa, os sistemas regionais de tutela constroem valiosa
jurisprudência sobre o meio ambiente e direitos humanos. Percebe-se, por exemplo, que
no sistema interamericanos de proteção dos direitos humanos, se um direito não é
devidamente tutelado no plano interno, o indivíduo tem acesso ao sistema internacional
para proteção dos seus direitos. Demostra-se, assim, a evolução do Direito
Internacional, posto que, de inicio era tão somente exclusivo do Estado Nação. Por
outro lado, no Sistema Europeu de Direitos Humanos, percebe-se que a proteção apesar
de ser extensiva aos indivíduos, esta não ocorre na esfera individual, não sendo
considerado ainda um direito difuso. Além do mais, existem movimentos sociais que
combatem, de forma incisiva, a degradação do meio ambiente, mas com uma postura
mais ampla. Constata-se, ainda, que a crescente escassez de recursos naturais e a
destruição dos ecossistemas afetam de modo desigual diferentes grupos sociais e regiões
geográficas ( Ioris, 209, pg.389).Movimentos sociais das populações periféricas de
negros, asiáticos, latinos e índios questionam, nesse sentido, o desenvolvimento

econômico os discrimina da sociedade em geral. Trata-se da conversão ambiental que
expressa a luta destas populações.
A apreciação dessas questões ambientais gera polêmica pelo fato de que os riscos
civilizatórios escapam da percepção humana. Tais danos, com alcance global (ser
humano, fauna e flora) se demonstram como consequência da superprodução industrial,
agravados por riscos atuais imperceptíveis, como toxinas e poluentes no ar, tanto na
água quanto nos alimentos. Os riscos visíveis sofrem a pressão da opinião pública pelo
que são evitados pela sociedade mediante medidas estatais. Os danos invisíveis,
detectados em pesquisas científicas, podem ser diluídos, ou seja, aumentados ou
diminuídos. Não obstante, o que pode ser um risco mínimo para uma pessoa, para outra
pode significar alto risco. A cientificidade, ao se determinar o nível dos riscos, é feita,
de maneira geral. Verifica-se, portanto, uma política de contenção definitória no sentido
de encobrir os efeitos desastrosos da superprodução industrial. A própria indústria
fatura milhões com os riscos visíveis. Os antagonismos ideológicos em relação a
conservação do meio ambiente podem ser chamados de efeito bumerang. Este efeito,
descrito por Ulrich Beck, define bem a postura dos países desenvolvidos em relação aos
países em desenvolvimento, pois a distribuição dos riscos que envolve indústria que
polui determinada região será ampliada. Existem três princípios que moldam a política
internacional ambiental e recebem críticas de vários autores no âmbito do Direito
Internacional, como exemplo Philippe Sands e Sadeller Nicolas: princípios do poluidor
pagador, da prevenção e da precaução, inicialmente destituídos de caráter vinculante.
Para estruturar tais princípios, a tese se propõe a pesquisar casos emblemáticos que
envolvem o meio ambiente em face de deliberações de tribunais internacionais. A
questão de preservação do meio ambiente e a utilização do termo desenvolvimento
econômico sustentável devem ser densificados. Será que o Direito Internacional Público
possui normas com a devida eficácia para regrar as questões ambientais? “O marco
teórico adotado é a sociedade de risco, não como uma consequência, incialmente, mas
como uma sociedade” cega” aos riscos invisíveis, que podem gerar muita mais danos
por serem encobertos e não dotados de tanta cientificidade como tratam as Cortes
Internacionais ao afastar o principio da precaução, justamente por tratar de danos
hipotéticos, futuros.
Hipótese:
Tratar o dano ambiental dentro de um limite de tempo significa não preservar sua
essência para as presentes e futuras gerações. Os casos que obtiveram sentenças das
Cortes Internacionais referentes aos danos ambientais refletem a consciência
equivocada da sociedade na modernidade. Ademais, apesar da evolução do principio da
soberania dos Estados para Estados interdependentes, principalmente tratando-se de
questões ambientais, muitas vezes, a postura soberana e independente dos Estados em
relação a proteção do meio ambiente permanecem em formato latente, como se
demostrará no estudo de casos, utilizando-se da nomenclatura desenvolvimento
econômico sustentável como escudo para manobras comerciais, econômicas e políticas.
Lamentavelmente, o desenvolvimento econômico se sobrepõe a proteção ambiental.

Além do mais, o Direito Internacional tradicional não aceita a teoria dos risco ( Vide
Malcon shaw), apesar da responsabilidade objetiva dos \Estados, pelo que a sociedade
global se reduz a uma comunidade de perigos. Medidas curativas podem chegar tarde
demais para impedir os danos ambientais. A proteção internacional do meio ambiente
requer, pois, a adoção do princípio da precaução, para proteção do planeta, pelo que
devemos pensar a proteção do meio ambiente de hoje há 200 anos, conferindo assim,
efetividade aos princípios estabelecidos nas Conferência de Estocolmo e de
Johanesburgo.
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