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Simpósio: POLÍTICAS PÚBLICAS, DIREITO E PROTEÇÃO SOCIAL 

 

RESUMO: A política não só projeta os interesses atuais no futuro, como também deveria estar 

em condições de articular as exigências  que o futuro planteia ao presente, exigências que 

derivam do fato de que o futuro se vê afetado pelas decisões e omissões do presente. Em muitos 

casos, as gerações atuais estão dispostas a realizar sacrifícios para proteger os interesses das 

gerações futuras. Se planifica antecipadamente, para tanto, elaboram-se estudos de prospectiva 

o  “futurologia”(investigação racional do futuro): a planificação implica, por exemplo, câmbios 

de sistema energético (construção de centrais nucleares), urbanização massiva e acelerada 

(edificação de cidades dormitório), sistemas de transportes (aeroportos, autopistas), métodos de 

trabalho (automatização da produção fabril), militarização da sociedade (complexos militar-

industrial, energia atômica), política de previdências (demografia e sistema de contribuições), 

política de gasto público ( endividamento e dívida pública), controle social cada vez mais 

extenso e intenso (informatização, controle de produção de cultura de massa). Há que advertir 

que estas planificadores de nossas vidas não estão submetidos a controle democrático: 

precisamente na fase ou momento final e decisivo destas políticas públicas fundamentais, em 

que se poderia formular desejos e buscar meios para sua efetivação, tem a palavra 

exclusivamente um pequeno círculo de expertos y políticos: una elite tecnocrática. Os afetados 

chegam sempre tardiamente, e não podem influenciar o conteúdo das propostas nem tampouco 

na tomada de decisões sobre elas, senão apenas a organizar-se para a resistência (iniciativas 

cidadãs, movimentos sociais). A razão deve ser buscada nos interesses que estão em jogo e nas 

consequências eleitoreiras de impor custos para os eleitores atuais com o fim de proteger às 

gerações futuras. Deveria emergir um debate público em relação a se devem privilegiar os 

interesses a curto ou longo prazo. O imediatismo político e a miopia interessada da classe 

política podem acabar provocando graves danos para os interesses das gerações futuras. A 

dificuldade esbarra no fato de que os impactos sobre as gerações futuras, via de regra são difusos 

e difíceis de conceituar. Quem deveria falar pelo futuro? É difícil encontrar porta-vozes do 

futuro quando em ocasiões, as próprias vozes do presente têm que estar silenciadas. Enquanto 

os interesses presentes se expandem, a voz do futuro se torna mais débil. Neste contexto: 1) 

Examinaremos políticas públicas que superem o imediatismo político e tenham como objetivo 

beneficiar as gerações futuras, postergando os benefícios do presente em favor do futuro; 2) 

Analisaremos a representação e tutela dos interesses das gerações futuras mediante diversos 

mecanismos (cláusulas constitucionais, tribunais, organismos independentes e outros). 
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