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Prefácio 
 

Vinícius Borges Fortes1 
 
 

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado em 
Direito da IMED - Faculdade Meridional (PPGD/IMED) iniciou suas 
atividades no segundo semestre de 2013, com reconhecimento e 
recomendação da CAPES, tendo obtido Conceito 3, em uma escala 
que vai de 1 a 7. Desde lá, o PPGD/IMED desenvolve suas pesquisas 

com aderência à área de concentração “DIREITO, DEMOCRACIA E 
SUSTENTABILIDADE”, e às duas linhas de pesquisa, quais sejam 
“Fundamentos do Direito, da Democracia e da Sustentabilidade” e 
“Efetivação do Direito, da Democracia e da Sustentabilidade”. 

O Mestrado tem por objetivos a formação humanista de 
pesquisadores aptos a estabelecer críticas e proposições na temática 
de Direito, Democracia e Sustentabilidade, de forma comprometida 
com as presentes e futuras gerações, sem descuidar de toda a 
construção teórica e fática estabelecida.  

Junto a isso, tem como pressupostos fundantes compromissos 
para proporcionar espaço acadêmico para o desenvolvimento de 
pesquisas acadêmicas dentro da temática de Direito, Democracia e 

Sustentabilidade; estimular pesquisadores a desenvolverem 
investigações empíricas e teóricas, produzindo impacto social, 
econômico, político, jurídico e de inovação para se potencializar a 
consolidação do Estado de Direito, a expansão da Democracia e a 
articulação de modelos de Sustentabilidade; fortalecer e consolidar 

os grupos de pesquisa, de modo a propiciar espaço para 
investigações aprofundadas entre docentes, discentes, 

                                                            
1 Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu; Mestrado em Direito da IMED 
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colaboradores e visitantes, com desiderato para potencialização de 
relações intersubjetivas, interinstitucionais de interação entre o 

PPGD/IMED, o Curso de Graduação em Direito e a sociedade; 
oferecer condições institucionais para que egressos do Bacharelado 
em Direito possam dar continuidade aos seus estudos em nível de 
Pós-Graduação Stricto Sensu; possibilitar condições para que 

pesquisadores possam desenvolver parcerias com órgãos públicos e 
privados no sentido de se diagnosticar eventuais problemas 
regionais, nacionais e transnacionais no âmbito da área de 
concentração do programa, buscando investigar possíveis soluções 
para os mesmos. 

Esta obra reflete esse espírito de solidariedade e engajamento 
de discentes e egressos do PPGD/IMED, que representam o viés de 

criticidade indispensável e inerente à academia. Com imensa 
felicidade, ofertar à sociedade os textos aqui publicados é afirmar, 
sem dúvidas, o trabalho de excelência desenvolvido pela 
comunidade acadêmica do PPGD/IMED. 

Portanto, é um privilégio celebrar o quinto ano de existência 
do PPGD/IMED com um grupo de 11 professores permanentes com 
ampla experiência e produção em sua área de concentração e linhas 
de pesquisa, bem como um corpo discente atuante, participativo e 
comprometido com a qualidade de suas produções acadêmicas e 
com o impacto de seus resultados para a sociedade.  

Uma ótima leitura! 
 

Passo Fundo, julho de 2018. 
 



 
 
 

1 
 

A tutela penal do meio ambiente e a 

sustentabilidade ambiental como 
direito fundamental 

 
Douglas Ribeiro1 

Angélica da Silva Corrêa2 

Cristina Carla Rodrigues3 
 
 

1 Introdução 
 
A proteção penal ambiental é uma das áreas do Direito Penal 

moderno configurada através de normas criminais em branco, cujo 
objetivo é a proteção dos recursos naturais e do meio ambiente, isto 

é: flora, fauna, solo, ar ou água. Em suma, o ambiente em que a vida 
se desenvolve.  

O termo sustentabilidade foi ganhando cada vez mais espaço 
em diversas esferas e campos de doutrinas. Uma vez que esse termo 

se liga diretamente ao meio ambiente onde se torna impossível não 
existir um elo dinâmico entre sustentabilidade e proteção ambiental. 
Uma vez que essa proteção precisa ser resguardada por leis efetivas, 

                                                            
1 Mestrando em direito, democracia e sustentabilidade da Faculdade Meridional - IMED. Especialista 

em Direito Processual do Trabalho e direito Previdenciário pela URI Campus de Erechim. Graduado 

em Direito pela faculdade Anhanguera de Passo Fundo. E-mail: douglasribeiro@tjrs.jus.br 
2 Mestranda em Direito da Faculdade Meridional (IMED). Graduada em Direito pela Faculdade Metodista 

de Santa Maria (FAMES). Bolsista de pesquisa PROSUP/CAPES. E-mail: angélicacorrea1418@gmail.com 
3 Mestranda em Direito na Faculdade Meridional (IMED). Pós-graduada em Direito do Trabalho e 
Direito Processual do Trabalho pela Faculdade Damásio. Graduada em Direito pela Universidade de 

Passo Fundo. Advogada. E-mail: cristinacr.adv@gmail.com 
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o Direito forma uma tríade nesse cenário: sustentabilidade – Direito 
– Meio ambiente.  

Surge, a necessidade de proteção legal cuja importância é 
indiscutível. Por outro lado, e como já foi dito, o tratamento correto 
desse setor do direito penal exige o recurso a regulamentos 
extrapenais em matéria ambiental, pois são tipos, isto é, normas 

criminais em branco. A este respeito, e como uma estrutura 
supranacional, desde os anos 70, pelo menos, já se foram, além de 
declarações, protocolos e estratégias, convenções e tratados que 
ligaram todos estes problemas com temas ligados para a sociedade 
global do nosso tempo e para o que constituem as principais 
preocupações da atual ecologia, que são: as mudanças climáticas, o 
desenvolvimento sustentável e a proteção da saúde das pessoas. É 

inquestionável a visibilidade de questões ligadas ao meio ambiente 
nos últimos anos. Durante muito tempo propagou-se a ideia de que 
os bens naturais – todos os recursos naturais – eram inesgotáveis, 
gratuitos e eternos. 

Por outro lado, é inegável que o uso desses recursos naturais 
é o suporte essencial ao desenvolvimento econômico. Sendo uma 
questão historicamente recente, tem merecido a atenção dos 
doutrinadores referente ao domínio científico do direito ambiental, 
dada toda a complexidade da questão. Vive-se, hoje, numa sociedade 
cada vez mais insustentável aliada a um modelo econômico que 
cultua o alto consumo, subestimando os recursos ambientais. Isso 
passa a exigir uma nova compreensão da estrutura jurídica e social 

em nome do sistema ambiental circundante em crise e em 
permanentes conflitos. 

E como é matéria em que o Estado possui competência exclusiva 
em relação à legislação básica sobre proteção do meio ambiente, sem 

prejuízo dos poderes das comunidades autônomas para estabelecer 
padrões adicionais de proteção, a resposta aos ataques contra o meio 
ambiente, se configuram com a descrição de um comportamento 
repreensível, cujo significado, como são regras criminais vazias, deve 
ser encontrado em regulamentos extranacionais.  
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2 O meio ambiente como objeto de proteção legal 
 

Sendo a proteção legal do Meio Ambiente uma questão 
historicamente recente, tem merecido a atenção dos doutrinadores 
referente ao domínio científico do direito ambiental, dada toda a 
complexidade da questão. Vive-se, hoje, numa sociedade cada vez 

mais insustentável aliada a um modelo econômico que cultua o alto 
consumo, subestimando os recursos ambientais. Isso passa a exigir 
uma nova compreensão da estrutura jurídica e social em nome do 
sistema ambiental circundante em crise e em permanentes conflitos. 
O ponto inicial, sem dúvida, é “discutir” o seu conceito e suas 
diversas vertentes. 

Em crimes ambientais, o dono desse direito legal é a 

comunidade; uma vez que trata-se de bens caracterizados como 
coletivos, supra individuais, se não difusos. Além disso, na maioria 
das vezes, é extremamente difícil estabelecer a existência de danos 
ambientais por meio de uma ação individual ou concreta, pois isso 
geralmente se materializa através do acúmulo de ações, o que é 
chamado de dano cumulativo4. 

Nesse sentindo, descreve-se, a seguir, em síntese, como 
alguns autores conceituam este tema. Fernandes Neto conceitua 
direito ambiental como sendo um “conjunto de normas e princípios 
editados objetivando a manutenção de um perfeito equilíbrio nas 
relações do homem com o meio ambiente”.  

Já Silva5 entende que “a palavra ambiente indica a esfera, o 

círculo, o âmbito que nos cerca, em que vivemos. E diante disso pode 
até se reconhecer a palavra meio ambiente”. O autor entende que a 
expressão meio ambiente tem uma conotação mais rica em seu 
sentido de valores do que a simples palavra meio que expressa 

conjunto de elementos. A seu ver, o meio ambiente é uma palavra 
globalizada desde seu aspecto artificial e natural que abrange o solo, 

                                                            
4 PINTO, Diana Sousa. Breve Análise da Tutela Penal do Ambiente à Luz do Direito Moçambicano e a Sua 
Importância no Desenvolvimento de Moçambique. REVISTA CIENTÍFICA DO ISCTAC, v. 2, n. 3, 2017. 
5 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 22.ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 



14 | Direito, Democracia, Sustentabilidade e novas perspectivas 
 

a água, o ar, a flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, 
artístico, paisagismo e arqueológico.  

Fensterseifer6 lembra ser importante também ressaltar que a 
doutrina diverge no conceito de meio ambiente; uma parte adota 
conceitos mais abrangentes enquanto outros adotam conceitos mais 
restritivos do bem jurídico em questão. A doutrina que adota o 

conceito restritivo tende a separar os componentes ambientais 
naturais e os componentes ambientais humanos e insiste em negar 
que o ser humano seja componente do ambiente, numa visão 
eminentemente antropocêntrica. Enquanto outra parte da doutrina 
adota um conceito mais abrangente (também adotado no presente 
trabalho): um conceito amplo de ambiente que exprime a 
globalidade de uma abordagem de integração homem-natureza.  

Na visão destacada por Vieira, salienta Morato Leite7: O tema 
meio ambiente não serve para designar um objeto específico, mas, 
sim, uma relação de interdependência. Tal interdependência é 
verificada de maneira incontestável pela relação homem-natureza, 
posto que não haja possibilidade de se separar o homem da 
natureza, pelo simples fato da impossibilidade de sua existência 
material, isto é, o homem depende da natureza para sobreviver. O 
meio ambiente é conceito que deriva do homem, e a ele está 
relacionado; entretanto, depende da natureza como as duas metades 
de uma mesma fruta ou dois elos do mesmo feixe.  

Por sua vez, Capra leciona que, para se chegar ao conceito de 
meio ambiente ou a sua terminologia, como se entende hoje foi 

necessário passar pelos conceitos de ecologia e biologia, assim 
especificados: a) ecologia é parte da biologia que tem como objeto o 
estudo das relações dos seres vivos com seu meio natural; biologia é 
a ciência da lei orgânica dos seres vivos. Já o meio ambiente é mais 

                                                            
6 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da 
dignidade humana no marco jurídico constitucional do Estado socioambiental de direito. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2008. p. 162. 
7 LEITE, José Rubens Morato. Novas Tendências e Possibilidades do Direito Ambiental no Brasil. In: 
WOLKMER, Antonio Carlos, LEITE, José Rubens Morato (Org.). Os novos direitos no Brasil: natureza 

e perspectivas. São Paulo, Saraiva, 2003. p. 209. 
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amplo e se concentra nas relações funcionais das comunidades 
animais e vegetais.  

A palavra meio ambiente foi utilizada pela primeira vez na 
década de 1920 pelo biólogo báltico Uexkull que introduzia conceitos 
das comunidades de animais e vegetais no âmbito de comunidades 
biológicas os quais já se aproximavam da linguagem hoje entendida 

como meio ambiente8.  
Na concepção desse autor, existe uma interligação dos 

sistemas naturais que acontece em todos os níveis do sistema, que 
formam uma rede o qual denomina de “teia da vida”. Esse sistema 
é composto de fenômenos que envolvem todos os sistemas vivos, 
porém independentes. Na sua visão, consistente de redes dentro de 
outras redes que, por sua vez, forma um sistema hierárquico 

colocando os maiores acima dos menores, à maneira de uma 
pirâmide. Mas isso é uma projeção humana.  

Na natureza não há acima ou abaixo, e não há hierarquias. Há 
somente redes aninhadas em outras redes. A seu ver, nas últimas 
décadas torna-se cada vez mais fundamental o reconhecimento dessas 
redes ecológicas, não apenas do ponto de vista do ecossistema, mas da 
própria natureza da vida9. Essa relação homem-natureza foi muito 
apropriadamente descrita por Morato Leite (2003, p. 206): O homem 
pertence à natureza tanto quanto – numa imagem que me parece 
apropriada – o embrião pertence ao ventre materno: originou-se dela 
e canaliza todos os seus recursos para as próprias funções e 
desenvolvimento, não lhe dando nada em troca.  

É seu dependente, mas não participa (pelo contrário, 
interfere) de sua estrutura e função normais. Será um simples 
embrião se conseguir sugar a natureza, permanentemente, de forma 
compatível, isto é, sem produzir desgastes significativos e 

irreversíveis, caso contrário, será um câncer, o qual se extinguirá 
com a extinção do hospedeiro. Estudar o direito ambiental significa 

                                                            
8 CAPRA, Fritjof. Teia da vida: uma compreensão dos seres vivos. Tradução de Newton Roberval 
Eichemberg. São Paulo: Cultrix,1996. p. 43. 
9 CAPRA, Fritjof. Teia da vida: uma compreensão dos seres vivos. p. 45. 
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tratar da importância de questões pertinentes ao ecossistema3 em 
uma ordem social e política que, sem dúvida, é uma de vertentes 

elementares que envolvem a questão. Todas as reflexões que 
circundam o meio ambiente promovem uma mudança de 
paradigma da ciência do ecossistema, agora aliada à ciência do 
direito. Entretanto o direito ambiental não pode se visto apenas 

como uma disciplina autônoma do direito, uma vez, que o direito ao 
“apropriar-se” da ciência ambiental, trata sobretudo de “uma 
preocupação do homem com o futuro, objetivando um plano 
ecologicamente equilibrado e socialmente justo”10. 

Nesta linha, Fiorillo11, preceitua: Já não é mais possível 
considerar a proteção da natureza como um objetivo decretado pelo 
homem em beneficio exclusivo do próprio homem. A natureza tem 

que ser protegida também como função dela mesma, como valor por 
si, não apenas como um objeto útil ao homem [...] A natureza carece 
de uma proteção pelos valores que ela representa em si mesma, 
proteção que, muitas vezes, terá de ser dirigida contra o próprio 
homem.  

Diante da crise do homem com a natureza, o direito ambiental 
fez necessária a solidariedade dos seres humanos - pois o meio 
ambiente natural é a extensão dos homens ou estes são a extensão 
da natureza –, nascendo, assim, o direito ambiente como uma 
ciência jurídica que “é definida como o conjunto de leis que regulam 
os sistemas ambientais com o fim de alcançar o livre 
desenvolvimento da personalidade dos homens” através de 

princípios e práticas operativas ideológicas que regulam os sistemas 
sociais e seus ambientes naturais12.  

Sobre o tema, afirma Machado:  

                                                            
10 ÁVILA FAGÚNDEZ, Paulo Roney. Reflexões sobre direito ambiental. In: MORATO LEITE, José 

Rubens; BELLO FILHO, Ney de Barros (Orgs.). Direito ambiental contemporâneo. São Paulo: 
Manole, 2004. p. 567. 
11 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 7. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2006. p. 16. 
12 ÁVILA FAGÚNDEZ, Paulo Roney. Reflexões sobre direito ambiental. In: MORATO LEITE, José 

Rubens; BELLO FILHO, Ney de Barros (Orgs.). Direito ambiental contemporâneo. p. 558. 
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O direito ambiental é um direito sistematizador, que faz a articulação 
da legislação, da doutrina e da jurisprudência concernentes aos 
elementos que integram o ambiente. Que procurar evitar o 

isolamento dos temas ambientais e sua abordagem antagônica. Não 
se trata mais de construir um Direito das águas, um Direito da 
atmosfera, um Direito do solo, um Direito da fauna ou um Direito da 

biodiversidade. O direito ambiental não ignora o que cada matéria 
tem de específico, mas busca interligar estes temas com a argamassa 

da identidade dos instrumentos jurídicos de prevenção e de 
reparação, de informação, de monitoramento e de participação 13.  
 

Colaborando neste tema, Medeiros14 entende que a luta pela 
preservação ambiental passa pela proteção de um direito, diante de 
sua importância do ponto de vista social e individual que visa “cumprir 

a função de integrar os direitos à saudável qualidade de vida, ao 
desenvolvimento econômico e à proteção dos recursos naturais”.  

A definição legal do meio ambiente fica, portanto, sendo 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”. No âmbito doutrinário, destaca-se o conceito de Silva:  

 
O meio ambiente há de ser, pois, globalizante, abrangente de toda 

natureza original e artificial, bem como os bens culturais correlatos 
compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as belezas 

naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e 
arqueológico15.  
 

Morato Leite16 colabora com o entendimento, lembrando que: 
“não é possível fugir da evolução para maturidade do direito 
ambiental, pois este veio para cumprir a tarefa complexa de auxiliar 

                                                            
13 MACHADO, Paulo Leme. Direito ambiental brasileiro. 14.ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 149. 
14 MEDEIROS, Fernanda Fontoura de. Meio ambiente: direito e dever fundamental. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2004. p. 54. 
15 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 20.ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 20. 
16 LEITE, José Rubens Morato. Novas Tendências e Possibilidades do Direito Ambiental no Brasil. In: 
WOLKMER, Antonio Carlos, LEITE, José Rubens Morato (Org.). Os novos direitos no Brasil: 

natureza e perspectivas. p. 220.  
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na proteção do bem ambiental, de importância transcendental para 
todos os seres vivos”.  

A busca pela integração unitária do meio ambiente 
compreende um universo natural e cultural elevado à proteção 
ambiental, daí sua importância sociojurídica. Pode-se, portanto, 
classificar o meio ambiente em: ambiente natural; ambiente 

artificial; ambiente cultural e ambiente do trabalho. No aspecto 
ambiental natural, o meio ambiente é constituído de água, solo, ar 
atmosférico, flora e fauna, que consiste no equilíbrio entre os seres 
vivos e o meio em que vivem. No aspecto ambiental artificial, o meio 
ambiente é compreendido pelo espaço urbano construído; consiste 
no conjunto de edificações (público e privado) diretamente 
relacionado com o ambiente urbano. No aspecto ambiental cultural, 

o meio ambiente é integrado pelo patrimônio histórico, artístico, 
arqueológico, paisagístico e turístico que traduz a história de um 
povo, sua formação cultural. No que concerne ao meio ambiente do 
trabalho, enfoca-se o local onde as pessoas desempenham as suas 
atividades laborais, sejam remuneradas ou não, cujo equilíbrio está 
baseado na salubridade do meio e na ausência de agentes que 
comprometam a incolumidade física e psíquica do trabalhador17.  

Toda essa consciência da importância do direito ambiental 
surgiu mediante a crise deflagrada a partir da constatação de que a 
tecnologia industrial colocou o plano econômico a frente da 
qualidade de vida da sociedade. A ideia é frisar a importância de 
abandonar ideias enraizadas de que o homem é o ser dominante da 

natureza e que a ele é permitida a exploração ilimitada. Essa cultura 
se vê, pois, coagida a repensar um novo modelo.  

Com o próprio desenvolvimento da ecologia e com a 
tendência atual da estrutura jurídica, entra em cena um mecanismo 

para redesenhar um modelo aliado à ideia de sustentabilidade. Nas 
palavras de Benjamin usadas sabiamente por Morato Leite:  

 

                                                            
17 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 
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A defesa do meio ambiente está relacionada a um interesse 

intergeracional e com necessidade de um desenvolvimento 
sustentável, destinado a preservar os recursos naturais para as 
futuras gerações, fazendo que a proteção antropocêntrica do 

passado perca fôlego, pois está em jogo não apenas o interesse da 
geração atual. Assim sendo, este novo paradigma da proteção 
ambiental, com vistas às gerações futuras, pressiona um 

condicionamento humano, político e coletivo mais consciencioso 
com relação às necessidades ambientais18.  

 

Assim sendo, o direito ambiental surge de questões pertinentes 
ao ecossistema, mediante a crise do caos do desenvolvimento urbano 
e da produção em massa aliado à máxima do uso do bem natural em 
função do sistema econômico, da degradação em escala mundial em 
nome da expansão global, que veio demonstrar que a intervenção do 

homem não só destruía os recursos naturais não renováveis, mas que 
poderia trazer perigo à estruturação, ao equilíbrio e à sobrevivência do 
ser humano na terra. Nas palavras de Fensterseifer19 entende que, 
urge um sistema que se pretender traça entre o ser humano e 
natureza, para não limita o meio ambiente apenas uma coisa que 
envolve o homem, considerando uma compreensão biocêntrica e 
holística do fenômeno socioambiental.  

 

3 O meio ambiente como bem jurídico penal ambiental 
 
A defesa do meio ambiente, haja vista sua relação direta com 

o homem, constitui-se num dos grandes conflitos da atualidade, na 

medida do surgimento de novas necessidades, logo de novas 
questões – “novos direitos”.  

E mais a questão ambiental insurge, assim, no terreno político-
econômico e da própria percepção de vida do homem sobre a terra. 
                                                            
18 LEITE, José Rubens Morato. Novas Tendências e Possibilidades do Direito Ambiental no Brasil. In: 
WOLKMER, Antonio Carlos, LEITE, José Rubens Morato (Org.). Os novos direitos no Brasil: 

natureza e perspectivas. p. 221. 
19 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica 
da dignidade humana no marco jurídico constitucional do Estado socioambiental de direito. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 162. 
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Assim, a cada dia fica mais evidente o conflito de interesses e 
de valores conflitantes entre sociedade e Estado e devido a isso 

frente a evolução da legislação é imperativo que se aponte o sentido 
da definição de bem público, privado ou difuso. 

O conteúdo da legislação penal sobre o assunto é criticado, 
entre outras razões, pela técnica legislativa usada quando os tipos 

são configurados por numerosas normas criminais em branco e com 
um grande número de elementos normativos não criminais, Eles 
forçam o intérprete a ir continuamente a uma exaustiva regulação 
extrapenal. Também não há ninguém para censurá-lo a partir das 
perspectivas da política criminal, porque se entende que o princípio 
da intervenção mínima do Direito Penal é violado20 . 

E neste contexto, insere-se o meio ambiente:  
 
“[...] o interesse público primário (bem geral) pode ser identificado 

com o interesse social, o interesse da sociedade ou da coletividade, 
e mesmo com os mais autênticos interesses difusos (o exemplo, 
por excelência, do meio ambiente)”21 . 

 

E é dentro dessa noção de interesse público, é que o meio 
ambiente vem com a necessidade de proteção, e um dos 
instrumentos utilizados é a tutela penal.  

A proteção penal dos direitos legais coletivos, dentre os quais 
podem citar o meio ambiente, muitas vezes articulados por meio da 
técnica dos tipos de perigo, porque embora os tipos de lesão tenham 
sido como o núcleo básico dos códigos penais tradicionais, o 

desenvolvimento das sociedades modernas e o surgimento da ideia 
de "sociedade de risco", forçaram o avanço da intervenção criminal 
a fases anteriores à lesão dos direitos legais. A doutrina jurídico-
criminal tem sido dirigida para determinar a legitimidade da 

                                                            
20 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos. O meio ambiente na Constituição Federal de 1988. 

2005. 
21 NIGRO, Hugo Mazzilli. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo: Meio Ambiente. Consumidor, 

Patrimônio Cultural, Patrimônio Público e Outros interesses. 19.ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 73. 
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referida fórmula legislativa e sua concordância com o princípio da 
proteção exclusiva dos direitos legais e da violação. 

Mas para falar em tutela penal, é preciso estabelecer o conceito 
de bem jurídico, neste caso, bem jurídico ambiental. Freitas22, entende 
que “[...] deve o intérprete ou o aplicador do Direito colocar-se em 
posição que lhe permita analisar o delito numa perspectiva sociológica 

e constitucional, procurando compreender as razões que levaram o 
legislador a tipificar determinadas condutas”.  

De forma geral, bem jurídico constitui a forma de 
regulamentação e concretização do Direito Penal, pretexto que o faz 
contrair grande relevância para a formulação e estruturação de 
qualquer norma. 

Fica evidente que na classificação dos comportamentos 

relacionados aos direitos coletivos devem-se escolher as fórmulas de 
perigo. É preciso constituir a técnica usual de proteção dos 
interesses coletivos. No entanto, uma questão adicional surge aqui 
para ser analisada, que é se eles devem se referir a um perigo 
específico ou a um perigo abstrato. 

O conceito material de bem jurídico acarreta reconhecer que 
o legislador eleva o bem à categoria de jurídico, mas que no corpo 
social já está como um valor.  Assim entende-se o termo “bem” da 
seguinte maneira: aquilo que tem valor sob qualquer aspecto; sendo 
objeto de satisfação/aprovação em qualquer ordem de finalidade; 
perfeito em seu gênero, considerado bem-sucedido, favorável e útil. 

Para a delimitação desses valores na qualidade de bens jurídicos 

penais há uma relação com o injusto e pena, de modo relevante na 
órbita do Direito Penal, que inseridos na sociedade vem a estabelecer 
que tais valores podem ser considerados como bens jurídicos.   

Logo, o correto, no campo penal, é a tutela não só dos 

interesses individuais, mas também dos interesses vitais e 

                                                            
22 SOARES, Jardel de Freitas. Controle Penal e os Delitos Ambientais Massivos: Novos Paradigmas 
Criminológicos a partir das ideias de Zaffaroni. XV Congresso Nacional y Latinoamericano de 

Sociologia Jurídica. 2016. p. 38. 
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fundamentais da comunidade, ampliando-se a ótica penalística para 
a tutela dos bens coletivos (para alguns difusos – o meio ambiente. 

A classificação de crimes contra o meio ambiente por meio de 
fórmulas de risco está relacionada à natureza do direito legal a ser 
protegido, o que possibilita o avanço permissível das barreiras 
punitivas às fases anteriores à lesão do interesse legal. Se pensarmos 

no grande potencial destrutivo de alguns comportamentos: aguardar 
a verificação do dano, além de ser inútil em termos de reparação, pois 
isso é impossível, teria um efeito político criminoso indesejado: 
aumentaria exponencialmente o risco atual de deterioração do meio 
ambiente, já que somente a produção do resultado seria punível23. 

 Pode-se chamar de dinamização dos bens jurídicos, 
abrangendo não só a lesão, mas a simples ameaça (o perigo). Daí as 

duas tendências modernas: a expansão dos bens jurídicos aos bens 
coletivos e a antecipação da tutela ao bem jurídico. 

Assim o bem jurídico penal não está vinculado somente ao 
valor do bem, haja vista que valor integra a estrutura desse bem. 
Sendo que o valor do bem jurídico no Direito Penal constitui tarefa 
tão supérflua como desnecessária. O reconhecimento daquele 
representa um pressuposto básico preeminente em sua justificação. 
Um Direito Penal que ab initio não se propusera, finalmente, em 
essência, garantir a proteção dos valores mais transcendentes para 
a coexistência humana, seria um Direito Penal carente de base 
substancial e não inspirado nos princípios de Justiça sobre os quais 
deve-se assentar todo ordenamento jurídico, e, enquanto tal, 

imprestável para regular a vida humana em sociedade.  
No Brasil, apesar de haver um número de leis sobre vários 

aspectos que podem incluir conceito ambiente dentro do meio, é a 
partir da promulgação da Constituição de 1978, quando se inicia o 

caminho para uma própria lei penal ambiental. Os bens jurídicos 
coletivos, protegem, em síntese os bens jurídicos pessoais e 
privados. Esses bens coletivos se encontram agora no Direito Penal 

                                                            
23 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos. O meio ambiente na Constituição Federal de 1988. 



Douglas Ribeiro; Angélica da Silva Corrêa; Cristina Carla Rodrigues | 23 
 

Ambiental. De modo geral, em relação aos ditos crimes ambientais, 
por lógica, o bem jurídico em questão é o meio ambiente em todo 

seu conjunto.  
Portanto, o bem tutelado é constituído normalmente pela 

limpeza e pureza da água, ar e do solo. Sendo que ao lado dos 
elementos característicos do ambiente – água, ar, solo – passaram 

também a ser objeto de tutela fatores essenciais ao equilíbrio 
natural, como os fatores climáticos ou biológicos, afora aqueles 
fatores alusivos à contenção de ruídos ou à preservação do verde. 

Logo, o exame do bem jurídico protegido pelo Direito Penal 
do Ambiente implica uma mais exata demarcação conceitual de seu 
objeto de proteção, segundo os princípios que informam o Direito 
Penal contemporâneo e a moderna política criminal. Sendo que sob 

aspecto histórico a proteção ambiental é de certa forma nova, haja 
vista a limitação do direito ao patrimônio; e que a questão do bem 
jurídico ambiental é de difícil determinação.  

Prado considera, ainda, que  
 
 “O delineamento do bem jurídico exige, então, o reconhecimento 

dessa perspectiva de cunho naturalístico que aglutina os fatores 
configuradores de um ecossistema entre diferentes grupos de 
organismos, com suas respectivas condições biológicas reais de 

convivência. (...) o ambiente como bem jurídico – não é uma 
realidade em si, de valor absoluto, mas sim uma realidade 

vinculada. Adstrita ou referida indiretamente ao ser humano, 
ainda que substancialmente autônoma”24.  
 

Portanto, deve-se valorar no contexto ambiental o conjunto 
de condições que interessam à convivência humana, na medida em 
que entram em relação com o homem, abrangendo os fundamentos 
naturais da vida humana em sua globalidade. 

Liberato (2002) entende que o bem ambiental é, portanto, um 
bem de uso comum do povo, podendo ser desfrutado por toda e 

                                                            
24 PRADO, Alessandra Rapassi Mascarenhas. PROTEÇÃO PENAL DO MEIO AMBIENTE NA HOLANDA: 

O CRIME DE POLUIÇÃO. Altum-Cadernos de Direito, v. 7, n. 13, 2016. p. 121. 
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qualquer pessoa dentro dos limites constitucionais, e ainda, um bem 
essencial à qualidade de vida. Sendo que o bem jurídico ambiental 

traz em seu bojo um interesse supraindividual, que quando 
revertido em valor para a caracterização do bem jurídico, reflete o 
interesse transindividual de proteção ao meio ambiente, não 
podendo o mesmo ser reduzido através de uma concepção 

personalista a uma complementação dos direitos individuais, na 
medida em que meio ambiente constitui um bem jurídico 
autônomo, existindo para a manutenção da sadia qualidade de vida 
das presentes e futuras gerações, não tendo sua existência adstrita a 
realização dos interesses dos indivíduos. 

Segundo Jardel de Freitas Soares: 
 
“A vida de uma forma geral é o que deve ser alvo da proteção 

Estatal e não apenas o homem. Diante desta nova realidade o 
interesse coletivo prevalece sobre o individual e tanto o Estado 
quanto à sociedade são responsáveis pela conservação do meio 

ambiente diante da atuação de um sistema econômico 
descontrolado,nasce então, à preocupação e a necessidade de 
proteção jurídica destes bens. “Passa a verificar-se então uma 

interação entre o ser, que é o fato econômico, e o dever ser que é o 
fenômeno jurídico. Essa é uma relação dialética, não 
reciprocamente destrutiva, mas, sim, interconstrutiva”25.  

 

Das várias espécies de macrocrimes o ambiental, é sem 
dúvida, o que tem mais suscitado preocupações, pois seus efeitos 
vitimológicos são desastrosos e muito peculiares. Através de uma 

criminológica inovadora e específica verifica-se que o criminoso 
ambiental não necessita ser apenas a pessoa humana, mas pode 
também ser uma empresa poluidora, e que a vítima de um delito 
ambiental pode ser um rio, uma floresta, um bioma e não apenas o 

indivíduo humano. A grande criminalidade vem arraigada de novos 
métodos que o Direito Penal e a Criminologia não conheciam ou não 
estavam acostumados a lidar, pois o Direito foi criado para as 
                                                            
25 SOARES, Jardel de Freitas. Controle Penal e os Delitos Ambientais Massivos: Novos Paradigmas 

Criminológicos a partir das ideias de Zaffaroni. p. 10. 
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necessidades do sujeito homem, ao contrário da Ciência Ambiental 
que nasceu especialmente para todos os seres vivos. “A primeira é 

uma ideia antropocêntrica e prévia ao paradigma ambiental, porque 
olha para a totalidade a partir do sujeito; a segunda é uma noção 
geocêntrica, concentrada no bem coletivo e típica do ambientalismo. 

Claus Roxin, discorre que 
 
“A questão sobre qual a qualidade deve ter um comportamento 
para que seja objeto da punição estatal será sempre um problema 

central não somente para o legislador, mas, também, para a 
Ciência do Direito Penal. Há muitos argumentos a favor para que 
o legislador moderno, mesmo que esteja legitimado 

democraticamente, não penalize algo porque simplesmente não 
gosta. A crítica veemente a um governo, a prática de convicções 
religiosas forâneas ou um comportamento privado que se afaste 

da norma civil serão circunstâncias incômodas para uma 
autoridade que põe especial interesse em cidadãos obedientes, 

conformista e facilmente dirigíveis. (...) a penalização de um 
comportamento necessita, em todo o caso, de uma legitimação 
diferente da simples discricionariedade do legislador.”26 

 

Os bens jurídico-criminais são os valores essenciais de que os 
homens precisam para coexistir e poder se desenvolver livremente, 
sendo protegidos pelo direito penal. Se esses valores essenciais 
afetam diretamente a pessoa considerada individualmente, eles são 
chamados de ativos legais individuais e, se afetarem o grupo em 
geral, são chamados de ativos legais supra individuais, e dentro 

deles podemos distinguir bens coletivos e universais. Sánchez García 
de Paz explica que bens coletivos e bens universais são bens supra 
individuais, mas são diferentes uns dos outros27.  

Os bens jurídicos, públicos ou universais gerais referem-se à 

sociedade como um todo, é identificado com o interesse público 
protegido pelo Estado e se caracterizam por um componente 

                                                            
26 ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal. Org. e trad. André 

Luis Calegarri, Nereu José Giacomolli. 2. Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009. p. 05. 
27 PINTO, Diana Sousa. Breve Análise da Tutela Penal do Ambiente à Luz do Direito Moçambicano e a 

Sua Importância no Desenvolvimento de Moçambique. 
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exclusivamente geral e sua indivisibilidade. Os bens jurídicos 
coletivos, ao contrário, são interesses que pertencem a uma 

pluralidade de sujeitos determinados ou determináveis que estão na 
mesma situação diante de um mesmo interesse e respeito ao qual 
eles têm os mesmos requisitos, eles têm um componente individual 
e coletivo duplo, e embora possam coincidir em extensão com um 

bem geral, ao contrário do que é divisível, pode ser dividido em 
relação aos sujeitos individuais com quem está conectado28. 

 
4 Considerações finais 

 
A importância da conservação do meio ambiente foi 

reconhecida como uma exigência urgente da Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo em 
junho de 1972, após a qual os países estavam adquirindo um 
crescimento - embora talvez não muito satisfatório como se poderia 
desejar – e a consciência da necessidade de proteger o meio 
ambiente, a tal ponto que tal proteção se tornou um dos pilares na 
construção de uma nova ordem internacional. 

Não obstante o direito a um meio ambiente sadio não esteja 
incluído no rol do art. 5º da Constituição Federal de 1988 – art. que 
concentra a maioria dos direitos fundamentais –, o estudo realizado 
demonstrou ser bastante aceita entra os doutrinadores a tese da 
fundamentalidade do direito do meio ambiente no texto 
constitucional que caminhou para sua afirmação como um direito e 

um dever fundamental diante das garantias constitucionais. Embora 
tardiamente, o Brasil e o mundo demonstram compreender que a 
defesa do meio ambiente é condição indispensável à própria 
existência humana. Daí a necessidade de lhe emprestar prestígio – 

incluindo-o no rol dos direitos fundamentais – e positivar as 
garantias de sua defesa. Assim, pode-se dizer que o direito ambiental 
foi criado como o intuito de resguardar a vida do ponto de vista dos 
                                                            
28 CALHAU, Lélio Braga. Meio ambiente e tutela penal nos maus-tratos contra animais. Fórum de 

Direito Urbano e Ambiental. Belo Horizonte, Edição, v. 4, 2005. 
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direitos fundamentais no texto constitucional positivado. Ao abraçá-
lo, a Constituição contribui para que seja elevada a percepção da 

dignidade humana, que, em princípio, depende do direito ambiental 
e do direito à saudável qualidade de vida. O direito ambiental reflete, 
pois, uma dimensão humana. Observa-se, assim, que em um 
primeiro momento histórico a Constituição reconhece a função 

social do direito à propriedade, legitimando a intervenção do Estado 
quando se fizer necessário.  

E, mais recentemente, exige-se a função social também no que 
diz respeito à proteção ambiental como interesse da coletividade, 
por se tratar de um bem comum a todos. Verificou-se, na pesquisa, 
a existência da crise ambiental diante da conflituosidade que se 
instaura entre a esfera econômica e tecnológica – que proporcionam 

o desenvolvimento do Estado – e a qualidade de vida. É fato que os 
direitos dos homens estão cada vez mais amplos e extensos, 
envolvendo, agora, também, o direito a um meio ambiente sadio a 
todos os povos da terra. Mas, uma coisa é falar dos novos direitos, e 
justificá-los com argumentos convincentes; outra é garantir-lhes 
uma proteção efetiva.  

Ao analisar os dispositivos do direito ambiental, percebe-se 
que estes refletem a figura do Estado, como agente tutelador da 
proteção ambiental. Este papel é fortalecido pela presença de 
mecanismos de acesso coletivo à justiça, por meio das demandas 
difusas e coletivas. Ao encampar o direito a um meio ambiente sadio 
e sustentável, e criar mecanismos protetores, a Constituição Federal 

cria o direito ambiental em consonância com os tratados 
internacionais e com o próprio desenvolvimento dos direitos 
humanos, começa, pois, a ser desenhado o fenômeno denominado 
de Direito Ambiental necessário para a proteção e efetividade de 

todos os demais direitos fundamentais, em especial, o da dignidade 
da pessoa humana.  

Sem um ambiente sadio e sustentável o homem não vive com 
dignidade e a vida das futuras gerações está ameaçada. Ressalte-se, 
ainda, que as questões ambientais não têm fronteiras. Essa 
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característica torna ainda mais importante a existência de um 
direito ambiental consistente e condizente com a realidade 

internacional. Assume, pois, também um destacado tema da política 
internacional. Assim, compreende-se que o direito ao meio 
ambiente deve ser respeitado por todos – Estados e particulares – 
para que se alcancem os ideais de justiça e da configuração 

necessária aos Estados contemporâneos soberanos mas solidários. 
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Plan nacional para el buen vivir 

e a viabilidade da sustentabilidade ambiental 
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Caroline Bresolin Maia Cadore2 

 
 

1 Introdução 
 
Com o passar do tempo, mudanças foram ocorrendo, tanto 

com as pessoas, como com os lugares, sejam zonas urbanas ou 
rurais, centros maiores ou menores, e, inclusive, muitas das 
mudanças e as mais drásticas foram as sofridas pela natureza, pelo 
meio ambiente como um todo. 

Juntamente com tais mudanças, passou-se a introduzir nos 

mais diversos debates a questão da sustentabilidade como forma de 
perpetuar, de tentar manter o que ainda existe. Contudo, não é de 
tão fácil compreensão a temática da sustentabilidade, já que esta é 
parte de um saber multidisciplinar que engloba dimensões sociais, 

culturais, ecológicas, ambientais, territoriais, econômicas e políticas, 
e saberes outros saberes, como, por exemplo, econômicos, da 
sociologia, da filosofia, entre outros. 
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Essa manutenção proposta pela sustentabilidade pode ser 
visualizada por meio da concepção do denominado constitucionalismo 

latino-americano, o qual é baseado no princípio do Buen Vivir, que se 
destaca pela tentativa de proteger as riquezas culturais e as tradições 
comunitárias e históricas na busca de reestabelecer questões de cunho 
ambiental, social, econômico e jurídico. 

O princípio constitucional latino-americano denominado 
Buen Vivir ou Sumak Kawsay (termo originária da língua quíchua, 
idioma tradicional dos Andes) propõe uma quebra de conceitos 
inerentes a atual forma de desenvolvimento, que inclui a busca 
incansável pelo crescimento, com muita agilidade e eficiência, sem 
perceber os danos causados. 

Assim, o artigo pretende analisar e descrever algumas noções 

que facilitem o entendimento do tema da sustentabilidade ao fazer 
uma breve explanação, relacionando-a com o já mencionado 
princípio do Buen Vivir, para que o seu conhecimento seja de fácil 
compreensão para aqueles que o lerem.  

Para o desenvolvimento do trabalho utilizou-se do método 
indutivo, sendo a técnica de pesquisa a bibliográfica, trabalhada por 
intermédio de fontes primárias e secundárias.  

O presente artigo está dividido em duas partes, sendo que na 
primeira serão feitos alguns apontamentos básicos sobre as ideias 
acerca da Sustentabilidade e, na segunda parte, serão trabalhadas as 
relações com o princípio latino-americano do Buen Vivir e será 
estudada a viabilidade da sustentabilidade por meio daquele. 

 
2 A sustentabilidade 

 
A problemática da sustentabilidade, nos últimos anos, em 

especial, neste início do século XXI, cuja sua história moderna “está 
intimamente associada com a história da política e do direito 
ambiental internacional”3, assumiu um papel primordial nas 
                                                            
3 BOSSELMANN, Klaus. O Princípio da Sustentabilidade: transformando direito e governança. 

Tradução de Phillip Gil França. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 45. 
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reflexões que englobam as temáticas desenvolvimentistas e outras 
correlatas, principalmente, com questões ambientais.  

As discussões ligadas à sustentabilidade ganharam maior 
relevância nos últimos anos, como mencionado, uma vez que na 
atual sistemática do século XXI, visualiza-se o culto da eficácia, em 
quem indivíduos voltam-se, unicamente, para si, indiferentes em 

relação aos outros e aos bens públicos4 e, ao mesmo tempo, em 
contraponto, em razão da sucessão de catástrofes ecológicas geradas 
pela tomada de consciência devido aos danos causados por essa 
prevalência da eficácia, pelo progresso desenfreado, bem como pela 
urgência em se querer preservar o “patrimônio comum da 
humanidade”, a natureza, a busca e a defesa de meio ambiente 
sadio.5 Os questionamentos e debates acerca da sustentabilidade 

confrontam-se, diretamente, com o paradigma da sociedade de 
risco, cuja ideia e nomenclatura foi trabalhada por Ulrich Beck6. 

Apesar da “sustentabilidade” ser um termo que não pode ser 
efetivamente definido, que os estudos e conceituações não serão 
exauridos, uma vez que sua natureza requer contínuas pesquisas e 
análises7, é possível indicar algumas conceituações que auxiliam no 
esclarecimento do tema. 

Sustentabilidade é a característica ou condição do que é 
sustentável, de um sistema que permite a sua permanência. Assim, 
é possível afirmar que a sustentabilidade ambiental é a capacidade 
de resiliência e permanência do meio ambiente. 

O pleno entendimento do que seja sustentabilidade ambiental 

baseia-se num saber multidisciplinar, uma vez que abrange uma 
                                                            
4 LIPOVETSKY, Gilles. A sociedade Pós-Moralista: o crepúsculo do dever e a ética indolor dos novos 

tempos democráticos. Tradução de Armando Braio Ara. Barueri-SP: Manole, 2005. p. XXVI / XXVII.  
5 ______. A sociedade Pós-Moralista. p. 192.  
6 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: rumo a outra modernidade. Tradução de Sebastião Nascimento. 

São Paulo: Editora 34, 2010.   
7 AQUINO, Sergio Ricardo Fernandes de. Rumo à Cidadania Sul-Americana: reflexões sobre a sua 
viabilidade no contexto da UNASUL a partir da Ética, Fraternidade e Sustentabilidade. 2013. 338 f. 

Tese (Doutorado em Ciência Jurídica) – Centro de Educação de Ciências Sociais e Jurídicas, 

Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí. 2013. p. 232 / 233. Disponível em: < 
http://siaibib01.univali.br/pdf/Sergio%20Ricardo%20Fernandes%20de%20Aquino2013.pdf>. 

Acesso em: 30 mai. 2018. 
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visão que conjuga conexões entre o meio ambiente e seres vivos e 
suas condições físicas e biológicas e, inclusive, culturais da vida em 

comum. O conceito de sustentabilidade, de conformidade com 
Custódio8, “tem mais sentido se considerado o termo na sua forma 
plural e multidimensional, pensando-se na sustentabilidade nas 
dimensões sociais, culturais, ecológicas, ambientais, territoriais, 

econômicas e políticas”. 
Como mencionado, a Sustentabilidade é um saber 

multidisciplinar 
 
na qual alia esse reconhecimento junto a outros saberes como 
Economia, Tecnologia, Biologia, Política, Sociologia, Filosofia, 

entre outros a fim de garantir a busca por meios adequados de 
convivência em todo o território terrestre. Trata-se de um 
paradigma que, aliado ao Direito, difunde outros meios de 

organização vital no planeta.9 
 

Para Bosselmann10, a sustentabilidade pode ser explicada 
como sendo um princípio fundamental da lei, um conceito geral que 
deve ser empregado como outros conceitos gerais, assim como a 
liberdade, a igualdade e a justiça. Bosselmann11 também afirma que 
a sustentabilidade possui natureza de princípio jurídico, definido 
“como o dever de proteger e restaurar a integridade dos sistemas 
ecológicos da Terra”, bem como, aduz que “[...] a sustentabilidade é 
um princípio fundamental para a sociedade e sua economia 
(“sustentabilidade forte”) que exige uma profunda mudança de 

valores e políticas”.12  

                                                            
8 CUSTÓDIO, André Viana. Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas Ambientais no 
Brasil. In LEAL, Rogeério Gesta (Org.) O Diálogo das Fontes: direitos sociais e políticas públicas na 

Europa e no Brasil. – vol. 1 – Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2011. Disponível em: 

<https://issuu.com/edunisc/docs/e-book_dialogo_das_fontes>. Acesso em: 30 mai. 2018. p. 36. 
9 AQUINO, Sérgio Ricardo Fernandes de. Sustentabilidade, Direito e Filosofia Andina. 2015. 
Disponível em: < http://emporiododireito.com.br/sustentabilidade-direito-e-filosofia-andina-2/>. 

Acesso em: 30 mai. 2016. 
10 BOSSELMANN, Klaus. O Princípio da Sustentabilidade. p. 19. 
11 ______. O Princípio da Sustentabilidade.  p. 82. 
12 ______. O Princípio da Sustentabilidade.  p. 93. 
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Mattei13 aduz ser importante ter em mente a importância dos 
bens comuns como uma forma de esclarecimento à 

sustentabilidade, já que essas concepções estão intimamente ligadas 
entre si e com a ideia de que nós somos o comum, posto que os bens 
comuns não são apenas objetos, ou seja, não só apenas as florestas, 
as águas, mas também uma categoria do ser, é o respeito, é a 

cordialidade, é a inteligência, a inclusão, é a própria relação entre 
pessoas, cidades, Estados, culturas e meio ambiente. 

A sustentabilidade, conforme Zambam14, é um princípio que 
direciona a marcha do desenvolvimento e tem suas preocupações 
apontadas não só para a satisfação das necessidades humanas, 
especialmente daqueles que não possuem condições necessárias 
para viver, mas também para o equilíbrio no uso e na distribuição 

dos bens e dos recursos acessíveis, “considerando as demandas 
atuais e das futuras gerações, que, embora ainda não existam, 
precisam ter suas condições de sobrevivência e seus direitos morais 
garantidos, por serem caracterizadas como sujeitos de direito”.15 

Amartya Sen e Sudnir (apud Zambam)16 conclamam a 
sustentabilidade como uma súplica pela universalidade, por um 
determinado tipo de vida que consagre as atuais e futuras gerações: 

 

A demanda por “sustentabilidade” é, de fato, uma reflexão 
particular do clamor pela universalidade, aplicado às futuras 
gerações em relação à nossa. Mas este universalismo também 

requer que por causa da nossa preocupação em proteger as futuras 
gerações, nós não devemos desconsiderar o clamor das demandas 
dos menos privilegiados ultimamente. A abordagem universalista 

não pode ignorar as necessidades das pessoas atualmente para 
prevenir as privações no futuro. O reconhecimento dessas 
necessidades para a integração é muito mais no intuito de uma 

“abordagem do desenvolvimento humano” e para o progresso 

                                                            
13 MATTEI, Ugo. Bienes comunes: um manifesto. Traduccíon de Gerardo Pisarello. Madrid: Trotta, 
2013. p. 74. 
14 ZAMBAM, Neuro José. Amartya Sen: liberdade, justiça e desenvolvimento sustentável. Passo Fundo: 

IMED, 2012. p. 29 
15 ______. Amartya Sen.  p. 29. 
16 ______. Amartya Sen. p. 133.  



38 | Direito, Democracia, Sustentabilidade e novas perspectivas 
 

econômico e social. O foco desta abordagem é sobre o tipo de vida 

que todas as pessoas, independente de nacionalidade, classe, raça, 
gênero ou comunidade, podem levar, e este não sectarismo deve 
aplicar-se também as diferentes gerações. A prospecção em relação 

às pessoas futuras, de algum modo, respeita as possibilidades de 
ação da geração presente. O universalismo ao reconhecer que o 
clamor da vida de todos é uma união das demandas pelo 

desenvolvimento humano atualmente com as exigências de 
preservação ambiental para o futuro. 

 

Com base nas ideias e nos fundamentas acerca da 
sustentabilidade, criou-se o termo Desenvolvimento Sustentável, já 
que “o desenvolvimento apresenta a capacidade de adaptar seus 
jargões a demandas e críticas que surgem em cada momento 
histórico”17. 

“O conceito de desenvolvimento sustentável surge para 
enfrentar a crise ecológica, sendo que, pelo menos, duas correntes 
alimentaram esse processo”.18 De acordo om Jacobi19,  

 

A primeira corrente possui relação com aquelas correntes que 
desde a economia influenciaram mudanças nas abordagens do 
desenvolvimento econômico, notadamente a partir dos anos 70. 

Um exemplo dessa linha de pensamento é o trabalho do Clube de 
Roma, publicado sob o título de Limites do crescimento, em 1972, 

que propõe, de forma catastrofista, para se alcançar a estabilidade 
econômica e ecológica, o congelamento do crescimento da 
população global e do capital industrial, mostrando a realidade dos 

recursos limitados e indicando um forte viés para o controle 
demográfico. A segunda está relacionada com a crítica 
ambientalista ao modo de vida contemporâneo, que se difundiu a 

partir da Conferência de Estocolmo em 1972, quando a questão 
ambiental ganha visibilidade pública. Assim, o que se observa é que 

                                                            
17 DEL RÉ, Mégui Fernanda. 2014. 97 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural) – Faculdade 

de Ciências Econômicas, Universidade do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014. p. 24 / 25. Disponível 

em: <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/116708/000955655.pdf?sequence=1>. 
Acesso em 30 mai. 2018. 
18 JACOBI, Pedro. Meio Ambiente e Sustentabilidade: complexo desafio à sustentabilidade. In O 

município no século XXI: cenários e perspectivas. p. 175. Disponível em: < 
http://michelonengenharia.com.br/downloads/Sutentabilidade.pdf>. Acesso em: 30 mai. 2018. 
19 ______. Meio Ambiente e Sustentabilidade. p. 175. 
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a idéia ou enfoque do desenvolvimento sustentável adquire 

relevância num curto espaço de tempo, assumindo um caráter 
diretivo nos debates sobre os rumos do desenvolvimento. 
 

O desenvolvimento sustentável remete, de maneira 
subjacente, a necessidade de se optar por um padrão de vida 
coadunável com os princípios que o respaldam, em conjunto com as 
carências, obrigações, debates, tanto das atuais como das futuras 
gerações, inclusive, bens disponíveis.20 

No ano de 1973, foi utilizada pela primeira vez, por Maurice 
Strong (apud Jacobi)21, a expressão “ecodesenvolvimento” com o 
intuito de designar uma ideia alternativa de política de 
desenvolvimento, a qual sugere ações “que explicitam a necessidade 
de tornar compatíveis a melhoria nos níveis de qualidade de vida e 

a preservação ambiental”. Para esse novo conceito, Sachs (apud 
Jacobi)22 elaborou alguns princípios básicos, “tendo como 
pressuposto a existência de cinco dimensões do 
ecodesenvolvimento, a saber: sustentabilidade social, 
sustentabilidade econômica, sustentabilidade ecológica, 
sustentabilidade espacial, e sustentabilidade cultural” 

A ideia do ecodesenvolvimento destaca “a importância de 
modelos locais baseados em tecnologias apropriadas, em particular 

para as zonas rurais, buscando reduzir a dependência técnica e 
cultural”, sendo considerada uma “estratégia alternativa à ordem 
econômica internacional”.23 Todavia, apesar de apresentar 
respostas à necessidade de harmonizar os processos ambientais com 

os socioeconômicos, as ideias não foram postas em prática e 
continuaram, apenas, postas em um plano teórico. Por estarem 
postas no plano teórico, produziu-se vasta produção intelectual e 
científica introduzindo-se o enfoque ao desenvolvimento 
sustentável. 

                                                            
20 .ZAMBAM, Neuro José Amartya Sen. p. 141. 
21 JACOBI, Pedro. Meio Ambiente e Sustentabilidade. p. 175 / 176. 
22 JACOBI, Pedro. Meio ambiente e Sustentabilidade. p .175 / 176. 
23 JACOBI, Pedro. Meio Ambiente e Sustentabilidade. p. 176. 
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A apreensão com o desenvolvimento sustentável sinaliza a 
viabilidade de assegurar mudanças sociopolíticas que não afetem os 

sistemas ecológicos e sociais que mantêm as comunidades.24 
Como o ecodesenvolvimento, o desenvolvimento sustentável 

prioriza a qualidade de vida dos indivíduos, especialmente dos mais 
necessitados, para sua estruturação, considerando aquele um dos 

pontos centrais do processo de desenvolvimento sustentável, uma 
vez que se tem clareza da importância do humano para o 
desenvolvimento como um todo.25 

A importância do humano é de suma relevância nas questões 
que englobam Sustentabilidade. Afirma-se que os direitos humanos e 
o meio ambiente são indivisíveis, uma vez que, na ausência dos direitos 
humanos, a proteção ambiental não eficazmente implementada, assim 

como, se não houver a inclusão do meio ambiente, os direitos 
humanos poderiam vir a ter sua função cessada, ou seja, deixariam de 
proteger a vida humana, seu bem-estar e a sua integridade.26 

A melhor opção, de acordo com Bosselmann27, é a necessidade 
de existir uma expansão de todos os direitos humanos, de uma 
maneira ampla: 

 
Uma opção melhor seria o desenvolvimento de todos os direitos 

humanos de maneira tal que demonstre que a humanidade é parte 
integrante da biosfera, que a natureza tem um valor intrínseco e 

que a humanidade tem obrigações para com a natureza. 
 

O processo de desenvolvimento é uma justa relação entre 

homem e natureza, na qual visualiza-se um elo formado pelo 
“respeito, admiração e cultivo, ao invés de exploração ilimitada”28 e 
completamente desenfreada. 

                                                            
24 JACOBI, Pedro. Educação Ambiental, Cidadania e Sustentabilidade: desenvolvimento, meio 

ambiente e práticas educativas. In Cadernos de Pesquisa. n. 118. mar./2003. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/pdf/%0D/cp/n118/16834.pdf>. Acesso em: 30 mai. 2018. p. 191. 
25 ZAMBAM, Neuro José. Amartya Sen. P. 158 / 149. 
26 BOSSELMANN, Klaus. O Princípio da Sustentabilidade. p. 162 
27 ______. O Princípio da Sustentabilidade. p. 165.  
28 ZAMBAM, Neuro. Amartya Sen. p. 164.  
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Contudo, para Acosta29 o desenvolvimento é um fantasma que 
transita pelo mundo e no momento que os problemas por aquele 

ocasionados começaram, procuraram-se alternativas para o 
desenvolvimento, concedendo nomenclaturas diferentes, mas sem 
perder o caminho. Assim, passou a existir o 

 

[...] desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, 
desenvolvimento local, desenvolvimento rural, desenvolvimento 

sustentável, ecodesenvolvimento, desenvolvimento em escala 
humana, desenvolvimento local, desenvolvimento endógeno, 
desenvolvimento com equidade de gênero, codesenvolvimento. 

Desenvolvimento, em resumo. O conceito de “desenvolvimento”, 
como toda crença, nunca foi questionado, mas simplesmente 
redefinido. 

 

Compreendeu-se que a questão não é aceitar diferentes 
caminhos que levam ao desenvolvimento, já que os caminhos que 
levam até o seu encontro não são o maior problema, o cerne do 
problema está na sua conceituação. 30 

O desenvolvimento sustentável é a intervenção do homem, 
num sentido amplo, em relação à natureza, cujo intuito é atender 
suas “próprias necessidades sincrônicas (atuais) e diacrônicas 
(futuras). Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável não 

representam expressões sinônimas”.31 
Na tentativa de apresentar uma alternativa ao fantasma do 

desenvolvimento, o autor Alberto Acosta, que foi presidente da 
Assembleia Constituinte Equatoriana de 2008, na obra Buen Vivir: 

Sumak Kawsay uma oportunidade para imaginar otros mundos32, 
analisa as principais dimensões do Sumak Kawsay ou Buen Vivir¸ 
princípio constitucional da Constituição do Equador, como proposta 

                                                            
29 ACOSTA, Alberto. O Buen Vivir: uma oportunidade de imaginar outro mundo. In Um Campeão Visto de 

Perto: uma análise do modelo de desenvolvimento brasileiro. Disponível em: < 
http://br.boell.org/sites/default/files/downloads/alberto_acosta.pdf>. Acesso em: 30 mai. 2018. p. 198 / 199. 
30 _____. O Buen Vivir. p. 199. 
31 AQUINO, Sérgio Ricardo Fernandes de. Sustentabilidade, Direito e Filosofia Andina. 2015. 
32 ACOSTA, Alberto. Buen Vivir: Sumak Kawsay uma oportunidade para imaginar otros mundos. 

Barcelona: Icaria, 2013. 
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para aplicação de novas dimensões de direito, inclusive os da 
natureza e da própria sustentabilidade e, desta maneira, propõe a 

construção de novas realidades políticas, econômicas e sociais a 
partir de uma mudança global com relação às ideias de progresso 
econômico e desenvolvimento que são delineadas pelo consumo 
excessivo e pela acumulação de bens e capital, pelo crescimento 

infinito e pela exploração intolerável dos recursos naturais, a qual, 
esta última, está colocando em risco a capacidade de resiliência e a 
própria sustentabilidade da Terra, bem como de todos que nela se 
inserem, sejam seres humanos ou não humanos. 

 
3 O buen vivir / sumak kawsay e a viabilidade da sustentabilidade 

 

No atual século, o discurso público não faz mais menção 
aquele antigo projeto de vida em que essa é plena e real para todos, 
uma vez que a ideia dissipou-se por completo. Vive-se não só num 
mundo pós-moderno, em uma sociedade considerada pós-moralista 
(expressão utilizada por Lipovetski33), mas também num mundo 
pós-utópico34. 

É nesse momento pós-utópico, em que se alcançou as ideias 
idealizadas séculos atrás, como, por exemplo, maior igualdade e 
mais liberdade, o “progresso” e o desenvolvimento econômico, que 
emergiu, em alguns países latino-americanos menores e 
economicamente mais frágeis, no caso da Bolívia, Venezuela e, em 
especial, o Equador, a proposta de um projeto sócio-político 

alternativo.35 
Surgiu, desta feita, o princípio do Sumak Kawsay, ou seja, do 

Buen Vivir (em português, Bem Viver), orientação constitucional 
latino-americana, como, já mencionado, visualizada na Constituição 

de Montecristi – Constituição do Equador – e na Constituição da 
                                                            
33 LIPOVETSKI, Gilles. A sociedade pós-moralista. 
34 SUESS, Paulo. Viver Bem - Sumak Kawsay – Reino de Deus. Disponível em: 

<http://cimi.org.br/pub/publicacoes/1283525442_texto%20buen%20viver%20Paulo%20Suess.pd
f>. Acesso em: 27 dez. 2016. p. 2. 
35 _____. Viver Bem - Sumak Kawsay – Reino de Deus. p. 2. 
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Bolívia, nessa, em alguns pontos, se faz menção ou Sumac Qamaña 
ou Vivir Bién, princípio semelhante ao Sumak Kawysa, orientação 

essa que tem o intuito de privilegiar a riqueza cultural e as tradições 
comunitárias e históricas, como a dos povos indígenas, andinos e 
amazónicos, na reformulação das instituições jurídicas e políticas. 

Para melhor entender o tema, é imprescindível verificar o 

significado do termo Sumak Kawsay, o qual é uma  
 
expressão originária da língua quíchua, idioma tradicional dos Andes. 
"Sumak" significa plenitude e "Kawsay", viver, e a expressão é usada 

como referência ao modelo de desenvolvimento que se tenta aplicar 
no Equador a longo prazo e que implica um conjunto organizado, 
sustentável e dinâmico dos sistemas económicos, políticos, sócio-

culturais e ambientais, que garantem a realização do bem viver. Este 
modelo vem a romper com os postulados do desenvolvimento 

capitalista. Efetivamente, na Constituição do Equador de 2008 pode-
se ler que “reconhece-se o direito da população de viver num 
ambiente são e ecologicamente equilibrado, que assegure a 

sustentabilidade e o bom viver, sumak kawsay.36 
 

O Sumak Kawsay é um princípio próprio do século XXI, já que 
é nesse momento histórico que se iniciam os maiores debates e se 
dá a entrada na agenda política mundial dos problemas ecológicos 
advindos do desenvolvimento capitalista.37  

A proposta do princípio é, justamente, uma oposição à essa 
lógica capitalista neoliberal em que tudo pode ser feito de qualquer 
maneira e o lucro é o objetivo final, em que o viver melhor está 

baseado em viver com mais bens materiais que “ameaçam o 
equilíbrio o equilíbrio ecológico e social, o conceito do “sumak 
kawsay” propõe repartir os bens para que todos possam “viver 
bem”. A vida humana de todos em harmonia com a natureza é o eixo 
central dessa proposta”.38 

                                                            
36 SUMAK KAWSAY. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2016. 

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sumak_Kawsay&oldid=47326529>. 

Acesso em: 30 mai. 2018. 
37 ACOSTA, Alberto. Buen Vivir. p. 10 
38 SUESS, Paulo Viver Bem - Sumak Kawsay – Reino de Deus. p. 2. 
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A oportunidade oferecida pelo Buen Vivir é a construção de 
uma nova forma de vida: 

 

[...] el Buen Vivir se presenta como una oportunidad para 
construir colectivamente una nueva forma de vida. […] El Buen 
Vivir, en esencia, es el proceso de vida que proviene de la matriz 

comunitaria de pueblos que viven en armonía con la naturaleza. El 
Buen Vivir constituye un paso cualitativo importante al superar el 

tradicional concepto de desarrollo y sus múltiples sinónimos, e 
introduce una visión diferente, mucho más rica en contenidos y, 
por cierto, más compleja.39 

 

A oferta apresentada pelo princípio andino poderá trazer 
resultados positivos na garantia pela Sustentabilidade se forem 
postas em práticas ações baseadas nos Direitos da Natureza e nos 

Direitos Humanos, pois, apenas discorrer e debater o tema não trará 
soluções.40  

Para Aquino41 a ligação coerente entre humanos e não-
humanos é revivida pela proposta do Buen Vivir¸ a qual atribui 
“novo status de compreensão sobre essa totalidade incontida e 
dinâmica denominada Vida”. É por meio do princípio andino que a 
Sustentabilidade revitaliza-se: 

 

A Sustentabilidade não se torna um fenômeno cuja aparência se 
dissocia de seu conteúdo ético, mas revitaliza-o na medida em que 

resgata e situa o ser humano como entidade que convive com 
outros seres vivos na Terra. O foco histórico, agora, não está na 
dimensão antropocêntrica, porém biocêntrica. Somos todos 

integrantes de uma comunidade vital capaz de se auto-organizar, 
autorregenerar. Somos “um em todos e todos em um”.42 
 

                                                            
39 ACOSTA, Sérgio. El Buen Vivir. p. 15. 
40 ______. El Buen Vivir. p. 14. 
41 AQUINO, Sérgio Ricardo Fernandes de. Sustentabilidade, Direito e Filosofia Andina. 
42 ______. Sustentabilidade, Direito e Filosofia Andina. 
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De acordo com o texto de apresentação do Plan Nacional para 
el Buen Vivir 2013-201743, o Buen Vivir não é improvisado, é 

previsto, é uma forma. “El Buen Vivir es la forma de vida que permite 
la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; 
es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la 
opulencia ni el crecimiento económico innito”. 

A ideia do Buen Vivir salienta a existência de uma 
Sustentabilidade baseada na harmonia entre os mundos humano e 
não humano.44A Sustentabilidade a partir da concepção 
principiológica do Buen Vivir é plausível, uma vez que essa é uma 
proposta em aberto e em construção que visa a reformulação dos 
atuais estilos de vida que, atualmente, parecem ter deixado de lado 
o meio ambiente e seus direitos.45 De conformidade com Acosta, a 

ideia do Buen Vivir ou Sumak Kawsay é uma forma de construir e 
reconstruir ideais, de modificar a atual ideia universal que visualiza, 
predominantemente, o progresso, a produção, o desenvolvimento e 
o crescimento econômico, e trabalhar uma visão diferente de 
mundo, uma visão que seja completa.46 

Nesse plano, são construídas estratégias diferenciadas de 
ações, é fomentado o aprendizado interativo e as novas e solidárias 
formas de produção e de reprodução dos bens, para melhor 
realização e com Sustentabilidade ambiental e inclusão social47, e, 
assim como também são superados os limites do desenvolvimento, 
são prevalecidos os meios e limites estruturais necessários para 
garantir a Sustentabilidade48, 

 

El Buen Vivir exige una métrica alterna que parta de una 
perspectiva integradora, multidimensional y holística; que supere 
los limites de la perspectiva tradicional de desarrollo integrando la 

                                                            
43 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO/PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017. Disponível 

em: < http://www.buenvivir.gob.ec/versiones-plan-nacional>. Acesso em: 30 mai. 2018. p. 13.  
44 AQUINO, Sérgio Ricardo Fernandes de. Sustentabilidade, Direito e Filosofia Andina. 
45 ACOSTA, Sérgio. El Buen Vivir. p. 21. 
46 ______. El Buen Vivir. p. 49. 
47 ______p. 63 
48 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO/PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017. p .22 
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dimensión ambiental y la necesidad de sustentabilidad, y otras 

dimensiones como la búsqueda de la felicidad y realización 
humana, la participación social y la multiculturalidad. Para ello, se 
plantean seis dimensiones básicas para la planificación, el 

seguimiento y la evaluación del proceso encaminado al Buen Vivir 
en el Ecuador: 1. Diversificación productiva y seguridad 
económica. [...]. 2. Acceso universal a bienes superiores. [...] 3. 

Equidad social. [...] 4. Participación social. [...] 5. Diversidad 
cultural. [...]. 6. Sustentabilidad. 49 

 

O Plan Nacional para el Buen Vivir da República do Equador 
aponta alguns objetivos para serem cumpridos durante os anos de 
2013 a 2017, em âmbito nacional, os quais poderiam servir de base 
para outros países, tanto da américa-latina, como do mundo todo, 
que fortaleceriam os ideais da Sustentabilidade ambiental. Os 

objetivos propostos são 
 

El objetivo 1: “Consolidar el Estado democrático y la construccion del 
poder popular” [...]. Objetivo 2: “Auspiciar la igualdad, la cohesion, la 
inclusion y la equidad social y territorial, em la diversidad”. Objetivo 

3: “Mejorar la calidad de vida de la poblacion”. Objetivo 4: “Fortalecer 
las capacidades y potencialidades de la ciudadania”. Objetivo 5: 
“Construir espacios de encuentro comun y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad”. Objetivo 6: “Consolidar la transformacion de la 

justicia y fortalecer la seguridad integral, em estricto respeto a los 
derechos humanos”. Objetivo 7: “Garantizar los derechos de la 
naturaliza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y 

global”. [...] Objetivo 8: “Consolidar el sistema economico social y 
solidario, de forma sostenible”. Objetivo 9: “Garantizar el trabajo 
digno en todas sus formas”. Objetivo 10: “Impulsar la transformacion 

de la matriz productiva”. Objetivo 11: “Asegurar la soberania y 
eficiência de los sectores estrategicos para la transformacion 
industrial y tecnologica”. Objetivo 12: “Garantizar la soberania y la 

paz, y profundizar la insercion estrategica en el mundo y la 
integracion latinoamericana”.50 

 

                                                            
49 ______. p. 28 / 29. 
50 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO/PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017. p. 81 / 82. 
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Ao apresentar os objetivos, é claramente visível, a prevalência 
por ações orientadas sob a perspectiva da sustentabilidade, 

fundamentada na perspectiva do Buen Vivir, buscando a harmonia 
entre o mundo humano e o não humano e entre os todos os seres 
habitantes desses mundos. 

O Buen Vivir ou Sumak Kawsay está relacionado com a 

sustentabilidade e com a ideia do decrescimento apresentada por 
Latouche51, de que é necessário descolonizar o atual imaginário 
mundial, em especial, deixar de lado o imaginário econômico. É 
imprescindível que se repense os atuais valores e passar a acreditar na 
perspectiva de que a verdadeira riqueza está no pleno 
desenvolvimento das relações sociais, sendo que esse só poderá ser 
alcançado “com serenidade, na frugalidade, na sobriedade, até mesmo 

em certa austeridade no consumo material”. Latouche52 afirma ainda 
que “para salvar o planeta e assegurar um futuro aceitável para os 
nossos filhos, não basta moderar as tendências atuais. É preciso sair 
completamente do desenvolvimento e do economicismo”. 

É inegável a contribuição do Plan Nacional para el Buen Vivir 
e do princípio do Buen Vivir, presente na Constituição de Montecristi 
– Constituição da República do Equador, seja por meio dos objetivos 
que o plano desenvolve, seja pelos princípios que serviram de base 
para a sua programação e implementação, como mecanismos para 
a viabilidade da sustentabilidade, uma vez que aqueles apontam 
para uma nova lógica de vida, uma ética baseada em mudanças de 
pensamentos que evidencia o meio ambiente e a relação desses com 

o homem, o que é leva, sem dúvidas, na perpetuação e na busca de 
um planeta sustentável. 
  

                                                            
51 LATOUCHE, Serge. O desafio do decrescimento. Tradução de Antônio Viegas. Lisboa: Instituto 
Piaget, 2012. p. 204. 
52 ______. O desafio do decrescimento. p. 204. 
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4 Conclusão 
 

A partir deste estudo, após breves comentários e 
considerações acerca dos temas, sem, contudo, esgotá-los, foi 
possível fazer uma análise da sustentabilidade, bem como do Plan 
Nacional para el Buen Vivir e do princípio do Buen Vivir. 

O Buen Vivir ou Sumak Kawsay, como percebeu-se no 
decorrer do presente, é um conceito plural que oferece contribuições 
possíveis de serem postas em prática que abarcam outras culturas e 
saberes, ao mesmo tempo em que obriga a sociedade como um todo 
a repensar a atual de organização da vida, desencadeada pela visão 
capitalista de mundo. 

É plausível afirmar que o Plan Nacional para el Buen Vivir 

incitou a prática de uma ética que visa o suficiente para a 
comunidade como um todo, englobando meio ambiente e homem, 
direitos da natureza e direitos humanos, e, principalmente, a 
viabilidade da Sustentabilidade. 

Por fim, assevera-se que a Constituição do Equador, assim 
como toda a organização nacional sobre o tema, em especial o já 
mencionado Plan Nacional para el Buen Vivir, propõe uma mudança 
história e desafia toda a humana a uma mudança “drástica” do estilo 
de vida, para que seja possível garantir a viabilidade do 
Sustentabilidade e, consequentemente, a própria existência humana 
e não humana na Terra. 

A tarefa do plano, apesar de ser, por enquanto, um plano 

nacional de alguns países da américa-latina, é a de reorganizar e 
provocar uma mudança civilizatória, de forma que seja possível 
garantir os fluxos de vida, mantendo-se a sustentação da biosfera, 
melhorando, dessa feita, as condições de vida de todos os habitantes 

do planeta. O Plan Nacional para el Buen Vivir, assim como o 
princípio do Buen Vivir ou Sumak Kawsay, propõe a mudança desse 
mundo para outro que seja Sustentável, igualitário, justo e muito 
mais humano. 
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A responsabildade civil por dano ambiental na 

teoria da sociedade de risco de Ulrick Beck 
 

Ricardo de Oliveira de Almeida1 

Lucas Covolan Baccin2 
 
 

1 Introdução 
 
Ulrick Beck é um sociólogo que desenvolveu, juntamente com 

o britânico Anthony Giddens, a ideia de Sociedade de Risco, objeto 
de estudo deste artigo. Na obra, Beck irá aduzir o cenário atual como 
um momento de ruptura histórica, tal como ocorrera na passagem 
do feudalismo para a sociedade industrial. No entanto, o autor 
diferencia o momento atual pelo fato de que essa ruptura trata-se, 

em verdade, de uma reconfiguração, visto a passagem da sociedade 
industrial nos moldes com que se construiu para uma sociedade 
igualmente industrial de risco.   

Nessa concepção, o autor insere a ideia de que os riscos da 

sociedade de risco são democráticos, ou seja, não pertencem à 
classes específicas e se inserem na sociedade como um todo, ao 
contrário, nesse sentido, da sociedade industrial clássica, em que 

                                                            
1 Mestrando em Direito, Democracia e Sustentabilidade, linha de pesquisa “Fundamentos do Direito e 

da Democracia”, pela Faculdade Meridional – IMED, Passo Fundo-RS. Membro do Centro Brasileiro 
de Pesquisa sobre a Teoria da Justiça de Amartya Sen: interfaces com direito, políticas de 

desenvolvimento e democracia. Advogado. E-mail: ricardo-almeidaa@hotmail.com. 
2 Mestrando em Direito, Democracia e Sustentabilidade, linha de pesquisa “Fundamentos do Direito e 
da Democracia”, pela Faculdade Meridional – IMED, Passo Fundo/RS, especialista em Direito Civil e 

Processo Civil, advogado. Email: lucas.baccin@bmsadvocacia.adv.br 
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havia a possibilidade de distribuição dos riscos conforme a classe 
social.  

Nessa ótica, a legitimação dos riscos como oportunidades de 
mercado insere a ciência como propulsora dessa nova ideia 
mercantil, na qual o risco é visto como um numerário financeiro. 
Destarte, a ciência, mídia e informação tem papel fundamental nas 

definições de risco e no seu consumo pela sociedade. A partir desses 
pontos, o autor alega que o conhecimento na sociedade de risco é a 
mais importante ferramenta da modernidade, e sua propagação faz 
a conversão do poder desse conhecimento um produto. 

As reflexões de Beck sobre a sociedade de risco são marcadas 
pelas mudanças vivenciadas na década de 80, época caracterizada 
pela crise ambiental, queda do muro de Berlim e pelos avanços 

tecnológicos. 
O autor entende o risco como algo complexo e ambivalente, 

que faz parte da concepção cultural contemporânea, ou seja, o risco 
trata-se de um processo tênue entre a segurança e a destruição, sob 
a qual a construção do conhecimento do risco é quem irá determinar 
a ação, precaução e prevenção, conforme o conhecimento ou 
incerteza do caso concreto.  

Aliada à sociedade de risco – e com base nesta – é que se fará 
a análise das normas que regem o meio ambiente, bem como os 
instrumentos por ela utilizados para a tutela ambiental, momento 
em que se ligará à teoria da sociedade de risco, sobretudo pelo 
entendimento normativo e jurisdicional sobre a responsabilidade 

ambiental, considerando o Artigo 225, §3◦, da Carta Republicana de 
19883, somado à legislação esparsa e julgamentos.  

                                                            
3 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 

ecossistemas; (Regulamento) 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; (Regulamento) (Regulamento) 

(Regulamento) (Regulamento) 
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2 A teoria da sociedade de risco  

 
Na obra em análise, o autor busca evidenciar a sociedade 

atual, a qual é regida por questões que envolvem o poder, que em si 
mesmo influencia diretamente a vida dessas e das futuras gerações. 

Beck irá explicar que, conforme o avanço da sociedade, a 
ciência e a tecnologia, nos mais diversos aspectos das ações 
humanas em relação ao planeta, acabaram gerando consequências 
que, isoladamente, afetam o ambiente como um todo, mesmo com 
as pessoas estando envoltas da ignorância do efeito de suas atitudes.  

                                                            
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 

qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
(Regulamento) 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; (Regulamento) 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 

comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (Regulamento) 
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento) 

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 

acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 
físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar 

os danos causados. 

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e 
a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições 

que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

(Regulamento) (Regulamento) 
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, 

necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem 

o que não poderão ser instaladas. 
§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as 

práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º 

do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do 
patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-

estar dos animais envolvidos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 96, de 2017) 
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Todo esse avanço e tecnologia afetaram a ligação das pessoas 
com a natureza e com os outros seres humanos, de sorte que o 

entendimento do que é nocivo ou não passou de uma questão 
técnico-científica, permeada pela ética ambiental para uma “moeda” 
pela qual a economia detêm o poder total, visto o meio ambiente 
estar conectado de forma global, não permitindo escolha por lugar 

ou vida fora do risco. Nesse sentido, ensina o autor:  
 
“A tranquilidade, o prazer imediato, e a existência pura e simples 
foram interrompidos. Por toda a parte riem-se dissimuladamente 

as substâncias poluentes e tóxicas, aprontando suas malvadezas 
como os demônios da Idade Média. As pessoas estão 
irremediavelmente entregues a elas. Respirar, comer, morar, 

vestir – tudo foi transfixado por elas. Fugir para longe ajuda no fim 
das contas tão pouco como comer granola. Aonde quer que se 

chegue, elas estarão esperando, da mesma forma como se 
enscondem nos grãos. Elas invariavelmente – como o ouriço na 
corrida com a lebre – já chegaram lá. Sua invisibilidade não é prova 

alguma de sua inexistência, muito pelo contrário – visto que é em 
todo caso na esfera do invisível que sua realidade tem lugar –, 
garante à sua malvadeza em espaço praticamente ilimitado.” 4    

 

Beck liga aspectos da ciência e tecnologia à convivência 
humana e as consequências desse fenômeno para o meio ambiente. 
Nesse sentido, o autor já não está mais tratando de questões éticas, 
mas sobre o fato do desenvolvimento infringir questões básicas de 
sobrevivência, ou seja, a mundanidade não pode envenenar-se 

mutuamente. Acerca do envenenamento, em última instância, trata-
se de saber até onde o envenenamento não é envenenamento e 
aprender a partir de onde ele passa a sê-lo, passando a expor o meio 
ambiente à catástrofes:   

 
“No desenfreado desenvolvimento civilizatório, são 
simultaneamente designadas situações semirrevolucionárias. Elas 

surgem como “destino civilizacional”, outorgado pela 

                                                            
4 BECK, Ulrick. Sociedade de risco: rumo à outra modernidade. Tradução de Sebastião Nascimento. 

São Paulo: Editora 34, 2010, p. 89. 
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modernização, e em consequência, por um lado sob o manto da 

normalidade e, por outro, com o penhor de catástrofes, 
perfeitamente capaz, por conta da ampliação dos perigos, de 
igualar e ultrapassar o raio constitutivo de uma revolução. A 

sociedade de risco não é, portanto, uma sociedade revolucionária, 
mas mais do que isso: uma sociedade catastrofal. Nela, o estado de 
exceção ameaça converter-se em normalidade.”5 

 

É nesse sentido que Beck cunha a expressão sociedade de 
risco, conceito que ressalta que uma das características principais da 
modernidade tardia é que as sociedades vivem em um risco 
iminente de catástrofes, tornando esse conceito demasiadamente 
importante para o enfrentamento dos riscos pelos poderes públicos. 

A proposta de Beck visa uma análise profunda sobre os riscos 
produzidos pela atual geração, a partir de uma clara concepção dos 

danos gerados pela ciência e tecnologia modernas, governados pelo 
poder da economia, que detém o poder da aferição dos riscos. As 
análises do autor, com suas divergências e concordâncias, endossam a 
ameaça das ingerências unicamente economicistas nos riscos ao meio 
ambiente. Aduz ainda, que não basta a dissimulação dos riscos para 
sua superação, pelo contrário, há que se debruçar sobre a problemática 
através da conjugação de ações com a sensibilidade necessária para a 
internalização de interesses democráticos, que só serão efetivados pelo 
reencontro do Demos com o Kratos. Assinala o autor:  

 
“O clamor por comando político volta a retumbar ameaçador. A ânsia 

por uma “mão forte” cresce na mesma medida em que o indivíduo vê 
o mundo vacilar à sua volta. O desejo de ordem e segurança reaviva 
os fantasmas do passado. Os efeitos colaterais de uma política que 

desconsidera os efeitos colaterais ameaçam converter estes em seu 
contrário. Ao fim e ao cabo, já não se pode garantir que o passado 

ainda não superado não se acabe tornando uma variante possível 
(ainda que sob outras formas) de desenvolvimento futuro.”6 

                                                            
5 BECK, Ulrick. Sociedade de risco: rumo à outra modernidade. Tradução de Sebastião Nascimento. 

São Paulo: Editora 34, 2010, p. 96. 
6 BECK, Ulrick. Sociedade de risco: rumo à outra modernidade. Tradução de Sebastião Nascimento. 

São Paulo: Editora 34, 2010, p. 332. 



56 | Direito, Democracia, Sustentabilidade e novas perspectivas 
 

 

3 A responsabilidade civil por danos ambientais 

 
A responsabilidade ambiental de pessoas físicas e jurídicas 

poderá ser averiguada em três esferas distintas, ou seja, são 
competentes para a verificação de condutas e atividades 
consideradas lesivas ao meio ambiente os âmbitos civil, 
administrativo e penal.  

Antes de tratar da responsabilidade civil por danos 
ambientais, a qual está inserida na legislação esparsa, tem-se a 
responsabilidade civil como um mecanismo que busca proteger o 
indivíduo de danos desventurados que possam lhe acometer, 
garantindo-lhe ulterior indenização. O constituinte e o legislador 
preocuparam-se com esse instituto, de forma que sua previsão está 

contida na CF/88 e no Código Civil de 2002. 
O texto constitucional de 1988 é claro ao assegurar, no inciso 

X do artigo 5°, o direito à indenização por danos materiais e morais. 
Veja-se: 

 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material 
ou moral decorrente de sua violação;7 

 

A Lei Civil também regula as questões ligadas aos danos 
causados em decorrência de atos ilícitos, bem como o dever de 
indenizar os prejuízos deles resultantes. In verbis os respectivos 
dispositivos do Código Civil que abarcam a matéria: 

 

                                                            
7  SENADO FEDERAL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, Senado Federal, 2008.  
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Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.8 
 

Portanto, após se verificar a capitulação da matéria dos danos 

morais, cabe ressaltar que a responsabilidade civil consiste em um 
dever subsidiário de reparar o dano decorrente da violação de um 
dever primário. 

Assim sendo, a partir do que asseveram os diplomas legais 
supracitados, se extraem os elementos da responsabilidade civil, 
quais sejam a conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade 
entre eles.  

A conduta do agente, portanto, pode estar contida em um 
comportamento abusivo e deliberado, culminando com a falta de 
anteção à norma, passível de indenização. Já o nexo causal é o liame 
entre a conduta com o dano sofrido. 

Já no tocante à responsabilização civil pelos danos ambientais, 
de acordo com o artigo 14, §1◦, da Lei 6.938/819, o poluidor estará 
obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou 
repararos danos causados ao meio ambiente e a terceiros. Nesse 
sentido, tem-se a responsabildiade civil por danos ambientais 
objetiva.  

O Brasil foi pioneiro ao autorizar a responsabilização criminal 
das pessoas jurídicas por delito ambiental, sem, contudo, excluir a 

responsabildiade das pessoas físicas. Aplicou, outrossim, o princípio 
da insignificância a determinados casos isolados de crimes 

                                                            
8 BRASIL. Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 1a edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2002. 
9 Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não 

cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados 
pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: 

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 

independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e 
a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para 

propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 
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ambientais, bem como estipulou a incondicionabilidade da ação 
penal por crime ambiental, sob o prima do bem jurídico tutelado ser 

de competência pública.  
Nesse contexto cabe ressaltar que no Direito brasileiro a 

responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, 
solidária e ilimitda, regida pelos princípios do poluidor-pagador, da 

reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura, e do 
favor do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas 
de facilitação do acesso à justiça, todos à favor da vítima ambiental.  

 
4 Precedentes da jurisdição sobre os estudos ambientais   

 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do 

Supremo Tribunal Federal se alinham no sentido de entender que a 
incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por 
interesses mercantis, de motivação econômica, privilegiando a 
defesa do meio ambiente natural, cultural, artificial e laboral.  

Explica-se: 
 
“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO 

AMBIENTAL.A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e 
pautada no risco integral, não se admitindo a aplicação de 

excludentes de responsabilidade. Conforme a previsão do art. 14, 
§ 1º, da Lei n. 6.938/1981, recepcionado pelo art. 225, §§ 2º e 3º, 
da CF, a responsabilidade por dano ambiental, fundamentada na 

teoria do risco integral, pressupõe a existência de uma atividade 
que implique riscos para a saúde e para o meio ambiente, 
impondo-se ao empreendedor a obrigação de prevenir tais riscos 

(princípio da prevenção) e de internalizá-los em seu processo 
produtivo (princípio do poluidor-pagador). Pressupõe, ainda, o 
dano ou risco de dano e o nexo de causalidade entre a atividade e 

o resultado, efetivo ou potencial, não cabendo invocar a aplicação 
de excludentes de responsabilidade. Precedente citado: REsp 

1.114.398-PR, DJe 16/2/2012 (REPETITIVO). REsp 1.346.430-PR, 
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/10/2012.”10  

                                                            
10 Disponível em: www.stj.jus.br/docs_internet/informativos/RTF/Inf0507.rtf. Acesso em 23.04.2018. 

http://www.stj.jus.br/docs_internet/informativos/RTF/Inf0507.rtf
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A compreensão de Beck sobre os riscos, a sua ideia de prevenir 

aquilo que ainda não se sabe, mas que pode ser nocivo está em sintonia 
com os votos proferidos pelos tribunais superiores, que têm se 
manifestado de maneira enérgica na tutela dos direitos ambientais.  

Beck vai lidar com os denominados limites da tolerância11, sob 
os quais alerta que o suporte da justificativa de “pouco 
envenenamento” pode ser nocivo, visto a ideia coadunar com o 
consentimento da poluição e degradação do meio ambiente. Isto 
posto, colaciona-se voto do Superior tribunal de Justiça que se liga 
fielmente à essa matriz.  

 
“DANO AMBIENTAL. MORTANDADE. PÁSSAROS. O MP estadual, 

recorrido, ajuizou, na origem, ação civil pública em desfavor da 
empresa agrícola, recorrente, sob a alegação de que essa seria 

responsável por dano ambiental por uso de agrotóxico ilegal, o que 
teria causado grande mortandade de pássaros. A recorrente, em 
contestação, entre outras alegações, sustentou a descaracterização do 

mencionado dano, arguindo que pouco mais de trezentas aves teriam 
morrido, sem que tenha havido efetivo comprometimento do meio 
ambiente. A sentença julgou procedente a ação, condenando a 

recorrente a pagar a importância de R$ 150 mil em indenização a ser 
revertida para o meio ambiente local, em recomposição do dano 
ambiental causado com a morte de 1.300 pássaros da fauna silvestre, 

o que se manteve em grau de apelação. Nesta instância especial, ao 
apreciar a controvérsia, consignou o Min. Relator que a existência de 

um dano ambiental não só encerra a necessidade de reconstituição 
do meio ambiente no que for possível, com a necessária punição do 
poluidor (princípio do poluidor-pagador), mas também traz em seu 

bojo a necessidade de evitar que o fato venha a repetir-se, o que 
justifica medidas coercitivas e punições que terão, inclusive, natureza 
educativa. Observou não haver como fracionar o meio ambiente e, 

dessa forma, deve ser responsabilizado o agente pela morte dos 

                                                            
11 “limites de tolerância para vestígios poluentes e tóxicos “admissíveis” no ar, água e nos alimentos 
têm, em relação à distribuição de riscos, um significado comparável ao que o princípio de desempenho 

para a distribuição desigual de riqueza: eles simultaneamente admitem as emissões tóxicas e 

legitiman-na dentro dos limites que estipula. Quem quer que limite a poluição está fatalmente 
consentindo com esta.” BECK, Ulrick. Sociedade de risco: rumo à outra modernidade. Tradução de 

Sebastião Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2010. 
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pássaros em decorrência de sua ação poluidora. Quanto ao valor 

estabelecido na condenação, entendeu que o pleito da recorrente para 
que se tome como base de cálculo o valor unitário de cada pássaro 
não pode prosperar, já que a mensuração do dano ecológico não se 

exaure na simples recomposição numérica dos animais mortos, 
devendo-se também considerar os nefastos efeitos decorrentes do 
desequilíbrio ecológico em face da ação praticada pela recorrente. 

Diante desses fundamentos, entre outros, a Turma negou 
provimento ao recurso. Precedentes citados: REsp 1.120.117-AC, DJe 

19/11/2009, e REsp 1.114.893-MG. REsp 1.164.630-MG, Rel. Min. 
Castro Meira, julgado em 18/11/2010.”12 
 

Como visto, a estruturação da concepção de responsabilidade 
por dano ambiental é objetiva, informada pelo teoria do risco 
integral. O nexo de causalidade é o fato aglutinante que permite eu 

o risco se integre na unidade do ato, descabendo qualquer alegação 
ausência de responsabilidade ante à atividade que possa implicar 
riscos à saúde e ao meio ambiente, ou seja, aquele que explora 
atividade econômica põe-se como garantidor da preservação 
ambiental, sendo os danos gerados pela atividade vinculados a ele.  

 
5 Conclusão 

 
A sociedade atual, pautada pela modernidade capitalista 

industrial, desviou-se dos riscos por ela produzidos e o efeito 
colateral civilizatório traduz-se em uma sociedade catastrófica. A 
prevenção de possíveis falhas sistêmicas de faz necessária para o 

bem comum, independentemente de seus custos, pois a vida terrena 
é um fim em si mesma. 

Ulrick Beck registra um volumoso elenco de riscos pelos quais 
passa a sociedade pós-industrial, colocando em xeque a realidade do 

mundo atual, que parece ter descarrilhado em uma perigosa trama 
mercantil, com prejuízo do meio ambiente.  

                                                            
12 Disponível em: www.stj.jus.br/docs_internet/informativos/RTF/Inf0456.rtf. Acesso em 23.04.2018. 

http://www.stj.jus.br/docs_internet/informativos/RTF/Inf0456.rtf
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Nessa nova modernidade, os riscos são democráticos, visto a 
experiência social difundir e socializar seus ônus, fato que corrobora 

em uma civilização que se autoameaça.  
No tocante à legislação brasileira e ao entendimento dos 

tribunais superiores acerca da responsabilidade civil por danos 
ambientais, tem-se o Brasil como precursor da responsabilidade 

penal por crimes ambientais, bem como um país em que são 
fortemente sedimentados paradigmas de riscos ao meio ambiente, 
tutelando o meio ambiente com teorias limitadoras do poder, que 
parece insistir no aumento irrefletido de riqueza, em detrimento do 
meio ambiente, gerando riscos à sociedade.  

São inúmeros os julgamentos que consideram a 
responsabilização por danos ao meio ambiente, legitimando uma 

série de técnicas de facilitação ao acesso à justiça, como a inversão 
do ônus probatório para os poluidores e a imprescritibilidade e 
responsabilização solidária dos crimes ambientais.  

Não se quer apenas estender loas ao país pelo sua 
desenvoltura nos mecanismos de proteção ao meio ambiente, mas 
necessário frisar o empenho dos poderes estatais para com a tutela 
ambiental, em um país que detém como patrimônio nacional grande 
parte da floresta amazônica, uma das mais importantes do mundo 
pra o equilíbrio climático mundial. Não se pode olvidar das falhas do 
sistema ao não coibir integralmente crimes e danos ao meio 
ambiente, no entanto, vê-se que a legislação esparsa e decisões 
colacionadas, bem como os ditames da própria Carta Republicana 

de 1988 caminham junto à ideia do risco integral e da manutenção 
do meio ambiente como um direito supremo.  

A propositura do rebaixamento do Estado na sociedade atual, 
que obriga-o a compor-se incessantemente a outros poderes, 

perdendo, por vezes, o monopólio da lei, esvaziando-se do sentido 
democrático e dando azo à promoção de interesses escusos, pelos 
quais os riscos afloram-se sem ingerências. Portanto, ao considerar 
que a identidade do poder é incerta, também o é a localização da 
determinação do povo, ou seja, a ligação dos vocábulos que 
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originaram a palavra democracia está diretamente ligada à 
exposição local dos riscos, na medida em que a razão pública faz-se 

prevalecer, aqueles são diminuídos e prevenidos em prol do bem 
comum. A filosofia política tem papel fundamental nesse sentido, 
sendo dela a missão de buscar a reformulação da democracia na 
dupla dimensão que possui, articulando-a com uma ideia de 

cidadania mundial, que não deve ser necessariamente (e 
literalmente) ligada à cidadania nacional.  
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A construção da sustentabilidade a partir da 

fraternidade e da solidariedade 
 

Mayara Pellenz1 

Samara Walzburger2 
 
 

1 Introdução 
 
Nesta pesquisa busca-se analisar a fraternidade enquanto 

qualidade política e o princípio da solidariedade como categorias a 
serem vivenciadas na busca da sustentabilidade, temática aqui 
proposta sob novo paradigma, enfatizando sua dimensão ética e 
humanística a partir do que a Constituição Federal do Brasil 
preconiza sobre o tema no artigo 225. 

A dimensão da sustentabilidade, nesta proposta, é uma 
alternativa para o enfrentamento da crise humanística hoje 
vivenciada. Para Morin3 estes desafios são resultados diretos do 
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consumismo desenfreado, da globalização4 e do processo de 
ocidentalização ocorrido nas últimas décadas. 

Por essa razão, idealizou-se esta pesquisa com o objetivo de 
analisar uma nova perspectiva para a Sustentabilidade, enfatizando 
ações políticas inovadoras como vetores para assegurar a 
preservação da vida humana. Por meio da pesquisa bibliográfica5 e 

do método dedutivo6, inicia-se a abordagem com a análise da 
fraternidade, de forma a situá-la historicamente e conceituá-la como 
qualidade política. Em um segundo momento, discorre-se sobre a 
solidariedade como princípio na Constituição da República 
Federativa do Brasil e, como parte final do estudo, volta-se à análise 
da sustentabilidade, sob nova perspectiva, enfatizando sua 
dimensão ética e humanística, como uma necessidade dos novos 

tempos. 
 

1 A fraternidade como categoria política: reflexões históricas e 
contemporâneas 

 
A philia aristotélica7 representa os primeiros ensaios de um 

conceito de fraternidade. O valor fraternidade foi introduzido na 
                                                            
4 Em um sentido restrito, globalização, nas palavras de Pietro Giusseppe Grasso se refere à “expansión 
creciente de las actividades de la economía, producción, circulación, cambio y consumo de cosas, más 

allá de los confines territoriales y los vínculos del derechopositivo de los Estados”. Trata-se, 

certamente, de uma simplificação, pois o processo de globalização, como foi ressaltado anteriormente, 

é essencialmente um fenômeno multidimensional. Consenso, no entanto, é que a globalização se 
apresenta como um fenômeno de caráter irreversível, que não pode ser parado”. GRASSO Pietro 

Giuseppe. El problema del Constitucionalismo después del Estado Moderno. Madrid: Marcial 

Pons, 2005, p. 111. 
5 “[...] Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. PASOLD, 

Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 12ª ed. Florianópolis: Conceito 

Editorial/Millenium, 2011, p. 207. 
6 Para Pasold, é a “[...] base lógica da dinâmica da Pesquisa Científica que consiste em estabelecer uma 

formulação geral e, em seguida, buscar as partes do fenômeno de modo a sustentar a formulação 

geral” PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 12ª ed. Florianópolis: 

Conceito Editorial/Millenium, 2011, p. 205. 
7 O conceito aristotélico de amizade é bastante amplo, uma vez que abarca a utilidade, o prazer, o bem 

e a amizade entre os desiguais. Em todos os tipos de amizade por ele propostos fica clara a exigência 

da reciprocidade, pois sem ela não será possível falar-se em amizade. No entanto, para o trabalho que 
está sendo desenvolvido o mais importante é a amizade enquanto qualidade política.  O homem é um 

ser político e viver em comunidade o torna assim. Daí que a amizade enquanto qualidade política deve 



Mayara Pellenz; Samara Walzburger | 65 
 

cultura europeia pelos cristãos, mas foram os iluministas que 
fundamentaram a trilogia na cultura pagã pré-cristã, devido à 

intensa batalha contra a Igreja e seus desmandes8.  
Na tríade da Revolução Francesa - “liberdade, igualdade e 

fraternidade” - a fraternidade encontra-se em primeiro plano ao 
lado da igualdade e da liberdade, porém, diferentemente das outras 

categorias, a fraternidade não ocupou papel importante na cultura 
política do ocidente9.  

Sabe-se que foi o aspecto ideológico da Revolução Francesa 
que enfraqueceu o ideal religioso, distorcendo os três princípios por 
ela proclamados, desafiando, principalmente a concretização da 
fraternidade. Assim, a categoria não foi valorizada, sendo 
endereçada apenas aos concidadãos, contribuindo na educação das 

crianças e para reforçar a união dentro do Estado10. Enquanto a 
igualdade e a liberdade foram amplamente discutidas e aceitas como 
categorias políticas, a fraternidade foi silenciada e deslocada para 
outras esferas sociais. 

Neste cenário, Tocqueville11 é categórico ao afirmar que a 
França não obteve os mesmos resultados da Revolução Americana 
por uma razão bastante clara: afastou as motivações religiosas 
impregnadas na fraternidade. A liberdade e a igualdade não 
conseguiram alçar seus voos devido à privação desse anseio 

                                                            
ser vista como uma forma a possibilitar novos sujeitos sociais, novos modos de existir e de conviver. 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução de Mário da Gama Cury. 3. ed. Brasília: UNB, c1985, 

1999, p.153. 
8 BAGGIO, Antônio Maria. A ideia de fraternidade em duas Revoluções: Paris 1789 e Haiti 1791. In: 
BAGGIO, Antônio Maria (Org.). O principio esquecido/1. Vargem Grande Paulista, SP: Cidade Nova, 

2008, p. 40. 
9 SAVAGNONE, Giuseppe. Fraternidade e comunicação, com especial referencia à comunicação 
jornalística. In: BAGGIO, Antônio Maria (Org.). O principio esquecido/2. Vargem Grande Paulista, 

SP: Cidade Nova, 2009, p. 195. 
10 BAGGIO, Antônio Maria. A ideia de fraternidade em duas Revoluções: Paris 1789 e Haiti 1791. In: 

BAGGIO, Antônio Maria (Org.). O principio esquecido/1. Vargem Grande Paulista, SP: Cidade Nova, 
2008, p. 40. 
11 Alexis de Tocqueville foi autor de L’ancien régime et la Révolution, obra sobre a Revolução Francesa, 

que por muito tempo permaneceu desconhecida. PEZZIMENTI, Rocco. Fraternidade: o porquê de um 
eclipse. In: BAGGIO, Antonio Maria (Org.). O principio esquecido/1. Vargem Grande Paulista, SP: 

Cidade Nova, 2008, p. 59. 
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religioso, e, para Tocqueville12, o espírito religioso sinalizou que a 
democracia norte-americana superasse os vícios fundamentais dos 

cidadãos, moderando sua agressividade e a sua rudeza. 
Contudo, não se pode vincular a secularização e a perda das 

raízes religiosas como a única responsável pelo “esquecimento” da 
fraternidade. Ao longo dos séculos, mesmo tendo raízes teológicas 

fortes, a religião não impediu a criação de sociedades altamente 
hierarquizadas, súditos com mais deveres do que direitos, guerras e 
condição de escravidão. 

Para Ighina13, “a fraternidade leva em seu seio a consciência 
da liberdade e o direito da igualdade”, sendo que o contrário traduz 
a linha da exclusão e da opressão. Logo, a fraternidade tem o condão 
de articular o princípio da liberdade (no viés político) e o da 

igualdade como justiça social.  
Ainda que a fraternidade indique generosidade e ações 

religiosas, há necessidade de ser reestruturada no mundo 
contemporâneo. Trata-se de ser entendida como um princípio/valor 
norteador da liberdade e da igualdade, implicando assim um 
primeiro passo à cidadania14 plena.  

Quanto a cidadania, seu conceito origina-se à Antiguidade 
Clássica. No caso das pólis gregas, por exemplo, os cidadãos eram 
livres e iguais (eleutheroi kai ísoi), governavam e eram governados, 
e formavam as leis que eram para todos de forma igual (isegoria e 
isonomia), demonstrando claramente governos democráticos15. 
Mesmo que essa cidadania fosse restrita (somente aos cidadãos 

livres), o sistema de democracia participativa da pólis grega, 

                                                            
12 PEZZIMENTI, Rocco. Fraternidade: o porquê de um eclipse. In: BAGGIO, Antonio Maria (Org.). O 
principio esquecido/1. Vargem Grande Paulista, SP: Cidade Nova, 2008, p. 62. 
13 IGHINA, Domingo. “Unidos ou dominados”. Sobre uma leitura da fraternidade em função latino-

americana. In: BAGGIO, Antônio Maria (Org.). O principio esquecido/2. Vargem Grande Paulista, 

SP: Cidade Nova, 2009, p. 36. 
14 IGHINA, Domingo. “Unidos ou dominados”. Sobre uma leitura da fraternidade em função latino-

americana. In: BAGGIO, Antônio Maria (Org.). O principio esquecido/2. Vargem Grande Paulista, 

SP: Cidade Nova, 2009, p. 35. 
15 TOSI, Giuseppe. A fraternidade é uma categoria política? In: BAGGIO, Antônio Maria (Org.). O 

principio esquecido/2. Vargem Grande Paulista, SP: Cidade Nova, 2009, p. 48. 
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sobretudo da ateniense, foi considerado perfeito e até hoje não se 
encontrou na história da humanidade modelo parecido16. 

No entanto, foram os estóicos que no período de transição da 
pólis grega à cosmópolis do império helenístico e romano, 
trouxeram um novo modelo (universalista), composto por deuses e 
por homens, e comandada pela lei natural. Na cidade universal tudo 

estaria subordinado ao bem superior do universo, sendo assim tanto 
os escravos quanto os bárbaros foram considerados iguais e livres 
enquanto seres humanos pelo princípio do amor universal (philia). 
Foi Zeus quem promulgou essa lei, não podendo ser abolida nem 
pelo Senado nem pelo povo, e o seu não cumprimento não era 
considerado apenas uma negação do mandamento divino, mas sim 
da própria natureza do homem17. E, ao que parece, a fraternidade 

foi abarcada por tal lei: 
 
Constitui-se, assim, sobre tal lei uma comunidade natural, que 

compreende tanto os homens quanto os deuses, que devem 
obedecer a uma lei comum, manifestada na propensão natural do 
homem a amar seus semelhantes; não somente seus 

concidadãos, mas todos os homens, enquanto cidadão de uma 
mesma república de que Zeus é o senhor18. (grifos nossos). 
 

No cristianismo esse conceito é ainda mais enfático: “em 
nome da fraternidade universal, sem distinção entre bárbaros ou 
gregos, judeus ou romanos, escravos ou livres”19.  

Nesse cenário, a fraternidade não conseguiu se consagrar 

como valor ético, político e religioso na modernidade. E nem os 
esforços normativos o conseguiram. Todavia, em 1948, o preâmbulo 
da Declaração Universal dos Direitos do Homem já ressalta a 

                                                            
16 TOSI, Giuseppe. A fraternidade é uma categoria política? In: BAGGIO, Antônio Maria (Org.). O 

principio esquecido/2. Vargem Grande Paulista, SP: Cidade Nova, 2009, p. 49. 
17 TOSI, Giuseppe. A fraternidade é uma categoria política? In: BAGGIO, Antônio Maria (Org.). O 
principio esquecido/2. Vargem Grande Paulista, SP: Cidade Nova, 2009, p. 49. 
18 TOSI, Giuseppe. A fraternidade é uma categoria política? In: BAGGIO, Antônio Maria (Org.). O 

principio esquecido/2. Vargem Grande Paulista, SP: Cidade Nova, 2009, p.49. 
19 TOSI, Giuseppe. A fraternidade é uma categoria política? In: BAGGIO, Antônio Maria (Org.). O 

principio esquecido/2. Vargem Grande Paulista, SP: Cidade Nova, 2009, p. 50. 
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obrigação das pessoas em “agir em relação umas às outras com 
espírito de fraternidade”. Muitas Constituições também preconizam 

isso, como no caso da brasileira, que a invoca já no seu Preâmbulo20: 
 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, 
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, 

a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna (grifos nossos), pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 

promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte21.  
 

Apesar destas iniciativas, evidente que a fraternidade restou 

em segundo plano, face o desenvolvimento a qualquer custo e o 

progresso tecnológico da modernidade. Acentuam-se, atualmente, 
aspectos individualistas e egoístas da humanidade, e o resultado é 
um cenário de crise.  

Edgar Morin22 salienta que, sem uma reflexão e uma nova 
consciência sobre o mundo globalizado e os modelos de sociedades, 
dificilmente estes desafios ser E a crise da humanidade é exatamente 
não alcançar a humanidade. Segundo o autor, faz-se necessária uma 
metamorfose, uma mudança na concepção de mundo pela 
conscientização. Além disso, para Pellenz: 

 
Não é somente a crise da Razão, da Ciência e da Tecnologia que enseja 

novas formas de ser e pensar. De uma maneira geral, a grande parte 
da população mundial vive em condições muito ruins, que 
compreendem fenômenos como aquecimento global, desmatamento, 

                                                            
20 BUONOMO, Vincenzo. Vínculos relacionais e modelo de fraternidade no direito da Comunidade 

Internacional. In: BAGGIO, Antônio Maria (Org.). O principio esquecido/2. Vargem Grande Paulista, 

SP: Cidade Nova, 2009, p. 169. 
21 BRASIL. Constituição República Federativa do Brasil. Promulgada em 5 de outubro de 1988, 
atualizada até a emenda constitucional nº 75. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 21 

mar. 2018. 
22 MORIN, Edgard. La vía para el futuro de la humanidad. Traducción de Núria Petit Fontseré. 

Barcelona: Paidós, 2011, p. 22. 
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poluição de ar, escassez da água e tantos outros problemas 

relacionados à questão ambiental, como a miséria, a fome, as 
desigual- dades de renda, a exclusão social, as injustiças, a opressão, 
a violência, o preconceito e o individualismo, dentre outros. Da 

mesma forma, a escravidão e a dominação cultural e econômica 
traduzem, com clareza, as condições insustentáveis que estão afetam 
não apenas o Meio Ambiente, mas a própria Humanidade23. 

 

Uma nova forma de pensar nada mais é do que uma consciência 
comum de humanidade, consciência bem posta pela Declaração 
Universal, em seu artigo 29, onde predominaram os interesses gerais 
sobre os interesses particulares. Prevê tal artigo que “todo ser humano 
tem deveres para com a comunidade, na qual, unicamente, o livre e 
pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível”24. 

Baggio25 vai além, pois segundo ele, a “ideia de fraternidade 

é o da participação democrática, ou seja, da conexão da ideia de 
fraternidade com a de cidadania” (grifos nossos). Assim, a 
fraternidade é capaz de fomentar a ideia de uma comunidade 
universal, onde as pessoas indiferentemente de onde vivam e a que 
povos pertençam, consigam viver em paz26. Não por outra razão que 
a igualdade e a liberdade tornam-se vazias sem a fraternidade. 
Explica-se: se vivida fraternalmente, a liberdade não se torna 
vontade do mais forte, assim como a igualdade não degenera em 
igualitarismo impiedoso27. 

                                                            
23 PELLENZ, Mayara. Cidadania e Educação Ambiental: Novas perspectivas a partir da 
Transnacionalidade. Erechim (RS): Deviant, 2015, p. 51. 
24 BUONOMO, Vincenzo. Vínculos relacionais e modelo de fraternidade no direito da Comunidade 

Internacional. In: BAGGIO, Antônio Maria (Org.). O principio esquecido/2. Vargem Grande Paulista, 
SP: Cidade Nova, 2009, p. 170. 
25 BAGGIO, Antônio Maria. A inteligência fraterna. Democracia e participação na era dos fragmentos. 

In: BAGGIO, Antônio Maria (Org.). O principio esquecido/2. Vargem Grande Paulista, SP: Cidade 

Nova, 2009, p. 85. 
26 BAGGIO, Antônio Maria. A ideia de fraternidade em duas Revoluções: Paris 1789 e Haiti 1791. In: 

BAGGIO, Antônio Maria (Org.). O principio esquecido/1. Vargem Grande Paulista, SP: Cidade Nova, 

2008, p. 53-54. 
27 BAGGIO, Antônio Maria. A ideia de fraternidade em duas Revoluções: Paris 1789 e Haiti 1791. In: BAGGIO, 

Antônio Maria (Org.). O principio esquecido/1. Vargem Grande Paulista, SP: Cidade Nova, 2008, p. 54. 
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Morin28 entende que cabe à arte da política, a missão de 
alcançar um ideal humano de liberdade, igualdade e fraternidade, 

como uma “via”, um caminho para a salvação. E salienta que essa 
nova política deverá seguir uma dupla orientação: uma política de 
humanidade e uma política de civilização, no sentido de restaurar a 
fraternidade e dessa forma reumanizar as cidades. Portanto, para a 

continuidade da própria humanidade, faz-se necessário recuperar a 
categoria da fraternidade, tanto no âmbito religioso que prega que 
“todos os homens são iguais e livres porque são irmãos”29, quanto 
na dimensão política, fazendo com que o individualismo seja 
afastado e fortalecendo o vínculo antropológico comum. 

 
2 Princípio da solidariedade na constituição da república 

federativa do Brasil 
 
O Estado liberal triunfou até a metade do século XIX e, no 

início do século XX, a ideia de solidariedade foi lançada por filósofos, 
sociólogos e juristas30, modificando a relação “indivíduo-sociedade - 
indivíduo-Estado”, traçando as primeiras linhas do aclamado Estado 
Social.  

A fraternidade, como valor, foi que inspirou a solidariedade. 
Esta, tem sua origem no estoicismo e no cristianismo primitivo. Foi 
no fim do século XIX que surge a solidariedade com um discurso 
coerente se distanciando da “caridade” ou “filantropia”31. 

A modernidade demonstra necessidades diferentes do 

conceito liberal-individualista que até então o mesmo festejava 
(onde o indivíduo é uma pequena “totalidade”, uma micro-célula 
autônoma, autossuficiente e auto-subsistente). Nesse cenário, o ser 
                                                            
28 MORIN, Edgard. La vía para el futuro de la humanidad. Traducción de Núria Petit Fontseré. 

Barcelona: Paidós, 2011, p. 43. 
29 BAGGIO, Antônio Maria. A ideia de fraternidade em duas Revoluções: Paris 1789 e Haiti 1791. In: BAGGIO, 
Antônio Maria (Org.). O principio esquecido/1. Vargem Grande Paulista, SP: Cidade Nova, 2008, p. 53. 
30 FARIAS, José Fernando de Castro. A origem do direito de solidariedade. Rio de Janeiro: Renovar, 

1998, p. 187. 
31 FARIAS, José Fernando de Castro. A origem do direito de solidariedade. Rio de Janeiro: Renovar, 

1998, p. 190. 
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humano é possuidor de um destino singular e faz parte da 
comunidade humana, sendo assim não pôde mais ser estimado e sua 

relação com os semelhantes passou a ser constitutiva de sua 
existência 32. Neste viés, “quem habita este planeta não é o homem, 
mas os homens. Pluralidade é a lei da terra”33. Contudo, a 
solidariedade deve ser vista como fato social, pois só se concebe o 

indivíduo se inserido em sua comunidade. Ser solidário é partilhar, 
ao menos, uma mesma época e, neste sentido, uma mesma história, 
sendo a solidariedade de fato, objetiva, quando permite distinguir 
“uma sociedade de uma multidão”34. Em sua obra Teoria Política35, 
afirma Rui Barbosa: 

 
A concepção individualista dos direitos humanos tem evoluído 
rapidamente, com os tremendos sucessos deste século, para a 

transformação incomensurável nas noções jurídicas do 
individualismo restringidas agora por uma extensão, cada vez 

maior, dos direitos sociais. Já se não vê na sociedade um mero 
agregado, uma justaposição de unidades individuais, acasteladas 
cada qual no seu direito intratável, mas uma entidade 

naturalmente orgânica, em que a esfera do individualismo tem por 
limites inevitáveis, de todos os lados, a coletividade. O direito vai 
cedendo à moral, o indivíduo à associação, o egoísmo à 

solidariedade humana. 
 

Porém, a solidariedade não pode ser compreendida em um 
único conceito. Afirma Moraes36 que a solidariedade apresenta 
diversas facetas:  

 

                                                            
32MORAES, Maria Celina Bodin de. O Princípio da Solidariedade. Disponível em 

<http://www.idcivil.com.br/pdf/biblioteca9.pdf> Acesso em: 21 mar. 2018. p.03. 
33 ARENDT, Hannah. A condição Humana (1958), 9 ed. Rio de Janeiro – São Paulo: Forense 

Universitária, 1999, p. 188, apud MORAES, Maria Celina Bodin de. O Princípio da Solidariedade. 

Disponível em <http://www.idcivil.com.br/pdf/biblioteca9.pdf> Acesso em: 21 mar. 2018, p. 03. 
34 MORAES, Maria Celina Bodin de. O Princípio da Solidariedade. Disponível em 
<http://www.idcivil.com.br/pdf/biblioteca9.pdf> Acesso em: 21 mar. 2018, p.04. 
35 FARIAS, José Fernando de Castro. A origem do direito de solidariedade. Rio de Janeiro: Renovar, 

1998, p. 192. 
36 MORAES, Maria Celina Bodin de. O Princípio da Solidariedade. Disponível em 

<http://www.idcivil.com.br/pdf/biblioteca9.pdf> Acesso em: 21 mar. 2018, p. 07. 
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[...] como um fato social do qual não podemos nos desprender, 

pois é parte intrínseca do nosso ser no mundo; como virtude ética 
de um reconhecer-se no outro (que “faz do outro um outro eu 
próprio”) ainda mais amplo do que a justa conduta exigiria (dar ao 

outro o que é seu); como resultado de uma consciência moral e 
de boa-fé ou, ao contrário, de uma associação para delinquir; 
como comportamento pragmático para evitar perdas pessoais 

e/ou institucionais. Fato social, virtude, vício, pragmatismo e 
norma jurídica são os diferentes significados do termo. (grifos 

nossos).  
 

Igualmente, na tríade da Revolução Francesa - onde a 
Fraternidade foi relegada - a Solidariedade tornou-se um mito na 
contemporaneidade. Farias37 explica que a palavra solidariedade 
torna-se uma espécie de fantasma na memória do homem 

contemporâneo, servindo para dar boa consciência a uns e amenizar 

a má consciência de outros. 
Foi com a promulgação da Constituição da Republica 

Federativa do Brasil em 1988 que a solidariedade estabeleceu-se 
como princípio: o constituinte ao estatuir os objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil, em seu artigo 3, I, estabeleceu, 
entre outros fins, a construção de uma sociedade livre, justa e 
solidária. A esse objetivo, o legislador elencou ainda outros, 
previstos nos demais incisos do referido artigo: II - garantir o 
desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV – 
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
Em uma análise superficial do artigo citado, constata-se que o 

constituinte traçou metas no sentido de dar efetividade aos objetivos 
elencados, deixando claro, a necessidade da correção das 
desigualdades sociais e regionais através da erradicação da pobreza 

e da marginalização, promovendo dessa forma o desenvolvimento 

                                                            
37 FARIAS José Fernando de Castro. A origem do direito de solidariedade. Rio de Janeiro: Renovar, 

1998, p. 194. 
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econômico e social, sendo a solidariedade vetor para melhorar a 
qualidade de vida de seus cidadãos. 

O constituinte de 1988, ao se referir à solidariedade como 
objetivo fundamental da República Federativa Brasileira, 
demonstrou sua preocupação com a atuação Estatal e a inclusão da 
sociedade nessa atuação, tanto no momento da elaboração da 

legislação ordinária (poder legislativo), como na execução das 
políticas públicas (poder executivo), como na interpretação-
aplicação do Direito (poder judiciário e operadores). 

Também é possível visualizar os efeitos da solidarização 
constitucional nos demais ramos do direito: no direito civil o direito 
a propriedade versus a função social; no campo contratual o enfoque 
não é mais voluntarista, buscando-se o equilíbrio entre as partes 

contratantes bem como a vedação da excessiva onerosidade; nas 
relações familiares a exclusão das rígidas hierarquizações traçando 
novas concepções como a igualdade entre os cônjuges, igualdade 
entre filhos, prevalência do melhor interesse da criança e do 
adolescente, guarda compartilhada38.  

Nesse viés, a doutrina e a jurisprudência citam como o 
corolário da tendência solidarista a criação da seguridade social, 
tendo como postulado a “solidariedade financeira”39 conforme 
artigo 195 da Constituição Federal de 1988. Os tribunais brasileiros 
não tardaram a reconhecer a solidariedade constitucional como o 
“dever jurídico de respeito, de âmbito coletivo, cujo objetivo visa 
beneficiar a sociedade como um todo”40. Aprova disso é a vasta 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nesse sentido41. 
                                                            
38 MORAES, Maria Celina Bodin de. O Princípio da Solidariedade. Disponível em: 

<http://www.idcivil.com.br/pdf/biblioteca9.pdf> Acesso em: 21 mar. 2018, p. 12. 
39 Significado de solidariedade financeira dado por Moraes: financiada direta ou indiretamente por 

toda a sociedade, uma vez ser responsável pelo destino de seus membros. MORAES, Maria Celina 

Bodin de. O Princípio da Solidariedade. Disponível em 

<http://www.idcivil.com.br/pdf/biblioteca9.pdf> Acesso em: 21 mar. 2018, p. 12. 
40 MORAES, Maria Celina Bodin de. O Princípio da Solidariedade. Disponível em: 

<http://www.idcivil.com.br/pdf/biblioteca9.pdf> Acesso em: 21 mar. 2018, p. 12-13. 
41 Exemplos da aplicação do princípio da solidariedade pelo Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, 
MS n 22.164-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. Em 20/10/1995, Ement. Vol. 01809-05, p. 1.155, v.u. – STF, 

Tribunal Pleno, ADI n 240/RJ, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. em 26/9/1996, DJ de 13/10/2000, v.u. – STF, 
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O Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 
430.41842, traz um exemplo clássico de aplicabilidade do princípio 

da solidariedade e entendimento da Corte Superior, uma vez que a 
decisão foi pautada não somente naquele caso concreto, mas sim, 
transferindo a responsabilidade a todo o coletivo. O princípio da 
Solidariedade comparado ao princípio da universalidade perante a 

seguridade social43 e seus efeitos a toda a sociedade. 
No seu projeto solidarista, além das normas que 

indiretamente afrontam tais desigualdades, também teve o 
legislador à preocupação com a destinação de recursos para tal fim. 
Para exemplificar, leia-se o texto constitucional por meio da Emenda 
Constitucional 31, de 14 de dezembro de 2000, que criou o “Fundo 
de Combate e Erradicação da Pobreza”, onde seus recursos deverão 

ser utilizados em ações suplementares de nutrição, habitação, 
educação, saúde, reforço da renda familiar e programas de relevante 
interesse social voltados para a melhoria da qualidade de vida44.  

Logo, não se pode negar a boa intenção do legislador 
constituinte, que apoiou-se nos princípios da dignidade da pessoa 
humana45  e da solidariedade social, entendendo serem estes 

                                                            
Tribunal Pleno, ADIMC n 1003/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. Em 1/8/1994, DJ de 10/9/1999, v.u. – STF, 

Tribunal Pleno, ADI n 1856/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, j. Em 26/05/2011, DJ de 14/10/2011, v.u.  
42 STF. AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 430.418 RIO GRANDE DO SUL. Relator: MIN. 

ROBERTO BARROSO. DJ: 18/03/2014. JUSBRASIL, 2014. Disponível em 

<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25069320/agreg-no-recurso-extraordinario-re-

430418-rs-stf/inteiro-teor-118683628?ref=juris-tabs#>. Acesso em: 01 jul. 2018. 
43 Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari trazem um conceito do Princípio da 

Universalidade no âmbito da seguridade social: A universalidade do atendimento significa, por seu 

turno, a entrega das ações, prestações e serviços de seguridade social a todos os que necessitem, tanto 
em termos de previdência social – obedecido o princípio contributivo – como no caso da saúde e da 

assistência social”. (CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito 

previdenciário. 6ª ed. São Paulo: LTr, 2005, pp. 88-89.) 
44 MORAES, Maria Celina Bodin de. O Princípio da Solidariedade. Disponível em: 

<http://www.idcivil.com.br/pdf/biblioteca9.pdf> Acesso em: 21 mar. 2018, p. 15. 
45 A dignidade humana, como atualmente compreendida, se assenta sobre o pressuposto de que cada 

ser humano possui um valor intrínseco e desfruta de uma posição especial no universo. Diversas 
religiões, teorias e concepções filosóficas buscam justificar essa visão metafísica. O longo 

desenvolvimento de compreensão contemporânea da dignidade humana se iniciou com o pensamento 

clássico e tem como marcos a tradição juadaico-cristã, o Iluminismo e o período imediatamente 
posterior ao fim da Segunda Guerra Mundial”. BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa 

humana direito constitucional contemporâneo. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p.15. 
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imprescindíveis para o enfrentamento das desigualdades concretas 
do contexto da sociedade brasileira.  

O princípio da solidariedade introduziu na ordem jurídica 
uma nova ideologia baseada no princípio da dignidade humana, 
sendo que os direitos fundamentais de terceira dimensão afastaram-
se do “homem-indivíduo”, assumindo assim uma conotação difusa. 

Talvez por isso haja tanta dificuldade do homem como ser individual 
se conscientizar e reconhecer os direitos em sua pluralidade46.  

Diante das novas exigências fundamentais do ser humano 
nascem os direitos de terceira dimensão, propiciando um novo 
olhar, vindo a superar a exclusividade da tutela estatal, uma vez ser 
imprescindível a união de esforços para a construção de um mundo 
menos desigual. Ilustrando bem esse quadro leciona Cardoso47: 

 
Com certeza, os direitos fundamentais de terceira dimensão são 

aquilo que uma “sociedade justa” mais aspira para seus membros, 
e seu mérito principal, além formatar um plano ético para o 
direito, é a superação dos primados privado e publico pelo 

reconhecimento dos interesses sociais. Em que pese os avanços 
alcançados pelas dimensões anteriores, o fato é que tanto a 
sociedade quanto o Estado continuam a se mostrar indiferentes ao 

sofrimento causado pela liberdade econômica, advindo daí o valor 
da solidariedade como único meio capaz de realizar a dignidade da 

pessoa humana como gênero e em toda sua plenitude.  
 

A sociedade contemporânea enfrenta desafios e Cardoso48 
adverte que a civilização humana chegou num estágio em que seu 

elemento central perdeu o significado. Para o autor, somente pelo 
reconhecimento dos direitos do próximo que o ser humano 
possibilitará a sociedade um ambiente propício à justiça e à 
segurança, e que o caminho mais adequado é por meio da 

                                                            
46 CARDOSO, Alenilton da Silva. Princípio da solidariedade: o paradigma ético do direito 
contemporâneo. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2010, p. 25. 
47 CARDOSO, Alenilton da Silva. Princípio da solidariedade: o paradigma ético do direito 

contemporâneo. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2010, p. 26 e 27. 
48 CARDOSO, Alenilton da Silva. Princípio da solidariedade: o paradigma ético do direito 

contemporâneo. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2010, p. 104-105. 
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experimentação da solidariedade. É imprescindível a renúncia ao 
modo exclusivista do direito individual, o que indica uma 

conscientização da realidade social a qual está inserido, construindo 
através do exercício da solidariedade o esperado direito social, e 
efetivando os direitos fundamentais. 

 

3 A construção da sustentabilidade social: caminhos fraternos e 
solidários 

 
O novo paradigma da sustentabilidade consiste no desafio de 

a humanidade adequar suas condutas a um desenvolvimento 
coletivo, onde seja possível a conservação do meio ambiente e de 
uma sociedade mais justa, solidária e humana. Há necessidade de 

uma política de civilização e humanidade que substituam a política 
do desenvolvimento a qualquer custo.  

Ações individuais mais conscientes e responsáveis são o que 
podem transformar esta realidade individualista em prol do direito 
a um meio ambiente saudável, essencial à vida humana de uma 
forma geral. Neste contexto, Aquino afirma que o novo paradigma 
da Sustentabilidade ganha força e “[...] se torna um novo Valor a ser 
depurado e construído historicamente no século XXI”49. Porém, em 
que medida a fraternidade e a solidariedade podem contribuir para 
a construção e a efetividade da sustentabilidade? 

Juarez Freitas50, ao propor um conceito de princípio da 
sustentabilidade, afirma que é primordial estar incluído no mesmo 

a faceta multidimensional de bem-estar: 
 

[...] é o princípio constitucional que determina, com eficácia direta 
e imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela 

concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial, 

                                                            
49 AQUINO, Sérgio Ricardo Fernandes de. A Amizade como fundamento raciovital à Sustentabilidade 

de uma sociedade-mundo. In: TRINDADE, André Karam; ESPINDOLA, Angela Araujo da Silveira; 

BOFF, Salete Oro (orgs.). Direito, Democracia e Sustentabilidade: Anuário do Programa de Pós-
Graduação da Faculdade Meridional. Passo Fundo: IMED, 2013, p. 166. 
50 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 49. 



Mayara Pellenz; Samara Walzburger | 77 
 

socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, 

inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, 
preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e 
no futuro, o direito ao bem-estar51. 

 

Observa-se em tal conceito que Freitas dimensiona a 
responsabilidade como não exclusiva do Estado, mas impondo à 
sociedade também esse dever. É a própria Constituição de 1988 que 
no Brasil, assim prevê o direito fundamental ao meio ambiente52, 
como um dever e princípio ao mesmo tempo, estando o dever de sua 
guarda e de sua promoção/proteção distribuído por toda a 
coletividade. Da divisão coletiva dessas responsabilidades destaca-se 
o caráter solidário das vias a serem usadas para a sua concretização, 
ou seja, esse compartilhamento somente será possível se as pessoas 

utilizarem-se de sua racionalidade de forma fraterna e solidária. 
 
Na Carta brasileira de 1988, a proteção ambiental foi recepcionada 
na forma de um direito fundamental, cujo núcleo encontra-se 

assentando – principalmente, mas não apenas – em seu artigo 225. 
Lá está disposto que o meio ambiente ecologicamente equilibrado 
é um direito – fundamental! – de todos e bem de uso comum do 

povo essencial à sadia qualidade de vida, incumbido ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. Lá está escrito, também, que esse 

direito fundamental, de natureza difusa e intergeracional, possui 
eficácia plena e imediata, e, portanto, produz seus efeitos 

independentemente da mediação legislativa, vinculando tanto os 
poderes públicos como os particulares”.53 
 

                                                            
51 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 50. 
52 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. 
53 TRINDADE, André Karam; FREGAPANE, Antonio Trevisan. A Constituição dirigente e o papel dos 

Tribunais na concretização das promessas do Estado Ambiental de Direito. In: TRINDADE, André 

Karam; ESPINDOLA, Angela Araujo da Silveira; BOFF, Salete Oro (orgs.). Direito, Democracia e 
Sustentabilidade: Anuário do Programa de Pós-Graduação da Faculdade Meridional. Passo Fundo: 

IMED, 2013, p. 166. 
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Freitas54 alerta que a humanidade corre grande risco de 
extinção, devido ao grande crescimento econômico, sem nenhum 

respeito ao mundo natural. Neste novo momento, é imprescindível 
que se encontrem formas de conciliar a tecnologia com a 
modernização ecológica55. É certo que o desenvolvimento por si só 
não há de ser contraditório em relação à sustentabilidade, mas essa 

relação precisa ser contextualizada, onde a sustentabilidade 
consistiria em assegurar o bem-estar próprio e alheio, material e 
imaterial, para às presentes e futuras gerações, e o desenvolvimento 
estaria ligado diretamente à qualidade de vida - medida por meio do 
índice de Desenvolvimento Humano, que aufere renda, longevidade 
e educação56.  

Para Ferrer57, há clara necessidade da busca pela harmonia 

em todos os setores da vida humana, ou seja, ao se pensar em 
qualidade de vida, por exemplo, além dos elementos básicos como a 
riqueza e o emprego, é importante levar outros elementos em 
consideração. Conforme defende o autor, o Direito é produto 
cultural, reflete as crenças e valores daquele grupo social. A relação 
do homem com a natureza, com o meio em que vive sempre foi de 
dominação e é essa relação que precisa ser modificada, caso 
contrário o homem corre o risco de ele próprio se extinguir58. O 
autor destaca ainda59 que a estrutura clássica do Direito, tal qual está 
posta, somente se modificará através de uma revolução ambiental, 
que não se encontra no campo tecnológico, e sim no cultural. 

                                                            
54 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 44. 
55 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 46. 
56 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 42-43. 
57 FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, médio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía ¿ construimos 

juntos el futuro? Novos Estudos Jurídicos, v. 17, n. 3, Dez. 2012. Disponível em:< 

http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202>. Acesso em: 02 fev. 2018. p. 311. 
58 FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, médio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía ¿ construimos juntos 
el futuro? Novos Estudos Jurídicos, v. 17, n. 3, Dez. 2012. Disponível em:< 

http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202>. Acesso em: 02 fev. 2018, p.312-313. 
59 FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, médio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía ¿ construimos 
juntos el futuro? Novos Estudos Jurídicos, v. 17, n. 3, Dez. 2012. Disponível em:< 

http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202>. Acesso em: 02 fev. 2018, p. 314. 

http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202
http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202
http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202
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Deve-se buscar, em definitivo, o fim da concepção errônea de 
que a Natureza deve ser explorada como se fosse um Bem à 

disposição do Homem: a transformação do mundo natural em 
objeto de exploração desmedida já aconteceu e o resultado disso é a 
situação calamitosa dos dias de hoje. Não é mais possível e nem 
mesmo aceitável utilizar Natureza, como se fosse objeto. Aos poucos, 

o Homem está tomando consciência da necessidade de mudanças 
para assegurar a sua própria subsistência no Planeta Terra.  

Nesse sentido, Ferrer60 afirma que o paradigma da 
humanidade é a sustentabilidade, no tocante à vontade de construir 
uma nova sociedade, capaz de perpetuar-se no tempo em condições 
dignas. A deterioração do planeta no seu aspecto natural é 
insustentável, mas a miséria, a fome, as desigualdades de renda, a 

exclusão social, as injustiças, a opressão, a violência, o preconceito e 
o individualismo, bem como a escravidão e a dominação cultural e 
econômica também o são, e isso demonstra que a crise ambiental 
afeta não só o meio ambiente, mas a própria humanidade. Ao ser 
humano, cabe partilhar suas responsabilidades para a manutenção 
da vida humana e do planeta61. É preciso que as pessoas estejam 
engajadas, entrosadas e que se interessem, se comprometam, 
participem e contribuam para criar uma cidadania ativa e coletiva, 
a fim de combater as desigualdades através da busca da 
redistribuição do poder, das oportunidades e dos recursos62.  

A incessante busca da aceitação social, com a banalização do 
“ser” em detrimento ao culto do “ter”, fazem com que as sociedades 

modernas lutem diariamente contra a ruína do ser humano. O 
consumo desenfreado é intenso, fazendo com que os produtos se 

                                                            
60FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, médio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía ¿ construimos 

juntos el futuro? Novos Estudos Jurídicos, v. 17, n. 3, Dez. 2012. Disponível em:< 

http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202>. Acesso em: 02 fev. 2018. p. 319. 
61 FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, médio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía ¿ construimos 
juntos el futuro? Novos Estudos Jurídicos, v. 17, n. 3, Dez. 2012. Disponível em:< 

http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202>. Acesso em: 02 fev. 2018. p. 324. 
62 FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, médio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía ¿ construimos 
juntos el futuro? Novos Estudos Jurídicos, v. 17, n. 3, Dez. 2012. Disponível em:< 

http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202>. Acesso em: 02 fev. 2018. p. 324. 

http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202
http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202
http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202
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tornem ultrapassados instantaneamente. Sendo assim, as pessoas 
procuram demasiadamente coisas/objetos que as façam felizes, 

acreditando que a felicidade é a liberdade de consumo ligada à 
propriedade (capacidade de adquirir). Porém, essas condutas não 
resultam em mais felicidade e liberdade, mas antes traduzem os 
conflitos e a falta de confiança entre os integrantes dessa mesma 

sociedade63.  
Zygmunt Bauman denomina esse panorama como 

“modernidade líquida”, onde a “liberdade líquida” exclui aqueles 
cujos comportamentos consumistas são falhos, sendo esses 
eliminados do “jogo”, transformando o ser humano em mero objeto: 
esses comportamentos fortalecem o individualismo, opondo-se ao 
coletivo64. Ora, a sociedade feita dessas regras se desfaz a todo o 

momento para ter coisas novas, ou seja, se desfaz do antigo self para 
constituir um novo, para estar apto a jogar as regras mercantis de 
convivência posta. Mas como se desfazer e se refazer sem causar 
danos colaterais?, Indaga Bauman65.  

Contudo, Bauman esclarece que as mudanças podem 
acontecer, mas isso só será possível por caminhos fraternos e 
solidários, protegendo o meio ambiente, as relações com os demais, 
resgatando a confiança e, assim, garantindo a convivência coletiva66. 
Freitas67 também alerta que há urgência em assimilar também a sua 
dimensão jurídico-política e ética, e traça um diagnóstico: “para 
avançar a bandeira da sustentabilidade, vários muros mentais terão 
que cair”68. 

                                                            
63 BAUMAN, Zygmunt. A ética é possível num mundo de consumidores. Tradução de Alexandre 

Werneck. Rio de Janeiro: Zahar, 2011, p. 121. 
64 BAUMAN, Zygmunt. A ética é possível num mundo de consumidores. Tradução de Alexandre 
Werneck. Rio de Janeiro: Zahar, 2011, p. 142. 
65 BAUMAN, Zygmunt. A ética é possível num mundo de consumidores. Tradução de Alexandre 
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Portanto é preciso uma união de esforços que envolva todos 
os atores sociais, criando espaços de diálogo, incentivando atitudes 

ecologicamente corretas, uma sociedade menos consumidora e mais 
atenta às questões ambientais. Cabe ao ser humano refletir além dos 
seus interesses, viver em comunidade e fortalecer os laços, seja com 
seus semelhantes ou com a natureza pois a humanidade é 

dependente dela em todos os sentidos.  
O vínculo antropológico comum a todos os seres humanos 

deve ser resgatado porque “ninguém pode se conhecer totalmente 
por si mesmo. São os outros, sempre, que completam a visão que 
nós – como indivíduos e como povos – temos de nós mesmos69. 
Nesse sentido, Morin esclarece que “[...] o ser humano percebe o 
outro como um eu simultaneamente diferente e igual a ele. O outro 

partilha assim uma identidade comigo embora conservando a sua 
diferença“70.  

É imprescindível para a sustentabilidade, como fator ético e 
humanístico, que haja a consideração do “outro” como “eu” e do 
“universo” como “lar”, criando-se condições propícias para uma 
vida sustentável. A sustentabilidade deve ser vista como um 
fenômeno humano, sendo imperativa a sua preservação. A chave da 
mudança está no pensamento de uma política global de 
sustentabilidade, que promova formas fraternas, solidárias e 
educacionais para condutas humanas mais sustentáveis. 

Para que o desenvolvimento sustentável concretize-se é 
fundamental que se tenha consciência daquilo que une os seres 

humanos, de seu vínculo antropológico comum e que o princípio da 
solidariedade possa ser efetivamente vivenciado. 
  

                                                            
69 BAGGIO, Antônio Maria. A ideia de fraternidade em duas Revoluções: Paris 1789 e Haiti 1791. In: 

BAGGIO, Antônio Maria (Org.). O principio esquecido/1. Vargem Grande Paulista, SP: Cidade Nova, 
2008, p. 54. 
70  MORIN, Edgar. O método 6: ética. Porto Alegre: Sulina, 2005, p. 103. 
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4 Considerações finais 
 

Na sociedade contemporânea cada vez mais as relações estão 
pautadas pelo impedimento das relações e pelas exclusões sociais, 
fazendo com que os laços de fraternidade e solidariedade se 
enfraqueçam. Os sujeitos encontram-se cada vez mais isolados e o 

individualismo vem imperando, sendo necessário resgatar certos 
valores esquecidos, para que modos mais humanos e justos de 
enfrentamento das desigualdades sociais, da degradação do meio 
ambiente, da exclusão e da opressão seja uma realidade. 

É através da experimentação da fraternidade e da 
solidariedade que a humanidade criará vínculos, repletos de trocas 
de conhecimentos e aprendizagens, nos quais será possível se 

modificar e potencializar suas habilidades, além de aguçar sonhos 
ainda não realizados, como uma vida mais humana e sustentável.  

Dessa forma a vida humana no planeta se sustentará, uma vez 
que a Sustentabilidade não deve ser encarada apenas pelo viés 
ambiental, mas também como um instrumento para a humanização 
não só das relações interpessoais, mas de todas as formas de vida. 

A humanidade precisa rever sua forma de viver e conviver, 
tanto com seus semelhantes quanto com o meio que a cerca. O valor 
da fraternidade e a solidariedade são caminhos a serem revisitados 
e (re)experimentados, propiciando dessa forma espaços a 
experiências genuinamente humanas.  

O direito, nesta senda, se resume em conflitos entre as 

pessoas e as normas por si mesmas são meras aspirações. Somente 
pela participação de todos – como atores sociais pertencem a um 
momento histórico único - será possível combater o esmorecimento 
político, a fragilidade dos laços humanos, a lutar contra as condições 

sub-humanas a que algumas pessoas são submetidas, seja pelo seu 
trabalho, pela sua cor, pela sua opção sexual ou religiosa, entre 
outras, fazendo com que as pessoas se articulem, se comprometam 
coletivamente para a construção de uma sociedade mais fraterna, 
solidária e justa. 
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A sustentabilidade no sistema sanitário 

 
Lucas Covolan Baccin1 

Jéssica Cindy Kempfer2 
 
 

1 Introdução 

 
A confluência entre Saúde e Sustentabilidade implica, antes de 

mais nada, o fato de que a abordagem está dirigida a ferramentas de 
gestão e planejamento estratégico, entre outros.  

A preocupação do Homem com a sua Saúde sempre foi uma 
constante, um modo de preservar a sua própria sobrevivência, 
sendo numerosos os progressos realizados à medida que a ciência 
avança e faz novas descobertas, multiplicando as possibilidades de 
tratamento. 

Sendo assim, a promoção da Saúde procura trabalhar com a 
consciência de responsabilização múltipla, ora pelos problemas, ora 
pelos resultados propostos para eles, promovendo ações do Estado 

(políticas públicas); da comunidade (contribuição comunitária); de 
indivíduos (evolução nas habilidades pessoais); do sistema de saúde 
(reorganização do sistema de saúde) e também de parcerias 

intersetoriais.  

                                                            
1 Mestrando pela Faculdade Meridional – IMED, Passo Fundo/RS, especialista em Direito Civil e 

Processo Civil, advogado. Email: lucas.baccin@bmsadvocacia.adv.br 
2 Especialista em Direito Tributário e Empresarial e mestranda em Direito, Democracia e 
Sustentabilidade pela Faculdade Meridional – IMED, Passo Fundo/RS. Docente da Universidade 

Luterana do Brasil, ULBRA – Campus Carazinho. E-mail: jessicakempfer@gmail.com. 



88 | Direito, Democracia, Sustentabilidade e novas perspectivas 
 

No presente artigo, destacou-se uma diretriz do Direito à 
saúde, que será aqui discutida a partir da perspectiva da 

Sustentabilidade como um campo de estudos que reflete com as 
premissas para promover a saúde. 

O objetivo geral deste artigo científico é analisar como a 
Sustentabilidade influencia o acesso ao direito à saúde nas 

instituições sanitárias, tendo como objetivos específicos à verificação 
do direito à saúde, sua complexidade e as necessidades sociais. 

Para a realização do presente artigo, utilizou-se como método 
de abordagem o método dedutivo3. Como técnica de pesquisa foi 
utilizada, como forma de coletar e analisar os materiais pesquisados, 
a pesquisa indireta bibliográfica4 por meio de doutrinas, revistas, 
revistas jurídicas, artigos científicos, e demais publicações científicas   

No que tange ao problema formulou-se a seguinte pergunta: 
Como a problemática da saúde na qualidade de direito fundamental 
é enfrentada na Constituição Federal brasileira e quais as 
complexidades substanciais que cerceiam sua irrefutabilidade? 

Concluiu-se que, mais do que cortar serviços e legitimar 
medidas administrativas de redução de preços, será agora 
necessário reforçar a gestão, nomeadamente nos hospitais, e adotar 
programas e ações que visem simultaneamente aumentar a 
eficiência e a qualidade dos serviços, das atividades e da instituição. 

 
2 O direito à saúde e as carências sociais 

 

Para os conflitos que envolvem o Direito à Saúde, são 
insuficientes as soluções positivistas traçadas pela aplicação da lei, e 
do arcabouço normativo, ao caso concreto. A realidade tem anseio 
                                                            
3 O método dedutivo é um método científico que considera que a conclusão está implícita nas 

premissas. Por conseguinte, supõe que as conclusões seguem necessariamente as premissas: se o 

raciocínio dedutivo for válido e as premissas forem verdadeiras, a conclusão não pode ser mais nada 
senão verdadeira. 
4 A pesquisa bibliográfica, é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos. Este tipo de pesquisa, em regra, é utilizado em estudos 
exploratórios ou descritivos, bem como em casos em que o objeto de estudo é pouco estudado, 

tornando difícil a formulação de hipóteses precisas e operacionalizáveis 
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de que se criem novas concepções de enfrentamento deste tema, 
mais condizentes com a complexidade que envolve esse tema. 

O Direito à Saúde, entendido como um Direito Social e um 
Direito Público Subjetivo, esclarece como ocorre a Justiça 
Distributiva5, e se norteia por princípios de universalidade e 
integralidade, é um direito complexo, que demanda intervenções e 

produção de conhecimento igualmente complexo. 
Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

legitimou a saúde como direito inalienável de toda e qualquer pessoa 
e como um valor social a ser alcançado por toda a humanidade. A 
partir desse momento, diversos Estados passaram a incluir este e 
outros Direitos Humanos em suas constituições, convertendo-os em 
Direitos Fundamentais derivados do pacto social estabelecido em 

cada país. Concentrado neste processo, o Brasil concedeu esta 
condição à saúde em 1988, quando, por meio de forte pressão 
popular, estabeleceu o acesso universal como um dos seus princípios 
basilares. 

De modo inovador, a Constituição Federal de 1988 simbolizou 
o marco da redemocratização do regime político no Brasil e da 
institucionalização dos Direitos Humanos no país após mais de vinte 
anos de regime militar ditatorial, de forma a ser a primeira a afirmar 
que os Direitos Sociais equivaleriam a Direitos Fundamentais, 
defendendo, portanto, sua aplicabilidade imediata. 

Nesta linha de pensamento, Ladeira sinaliza que o 
reconhecimento de Direitos Sociais no corpo da Constituição Federal 

é a evidência de ter o Estado brasileiro adotado a configuração de 
um Estado Democrático de Direito, cuja finalidade se diferencia 
daquela adotada pelos Estados liberais, vez que objetiva assegurar o 
direito à igualdade em aspectos formais e materiais.6 

                                                            
5 Designa um construto relacionado à maneira como as pessoas avaliam as distribuições de bens 

positivos (renda, liberdade, cargos políticos) ou negativos (punições, sanções, penalidades) na 

sociedade 
6 LADEIRA, Fernando de Oliveira Domingues. Direito à saúde: a problemática do fornecimento de 

medicamentos. Cadernos Jurídicos, São Paulo, v. 10, n. 32, p. 105-127, maio/ago. 2009, p.03 
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Com a implantação da Constituição Federal de 1988, 
objetivou-se estabelecer garantias fundamentais a todo cidadão, 

propiciando aos indivíduos condições mínimas para o pleno gozo de 
seus direitos. Nesse caso, incluiu-se ao rol dos Direitos 
Fundamentais os direitos sociais, consagrando, por conseguinte, o 
Direito à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, 

ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade 
e à infância, à assistência aos desamparados7. 

Para destacar a valorização dada aos Direitos Sociais na nova 
ordem constitucional implantada com a redemocratização do 
regime político no Brasil, a Constituição de 1988, dedicou um 
capítulo exclusivo para seu tratamento, no título denominado dos 
direitos e garantias fundamentais, bem como inseriu diversos 

outros dispositivos em que eles são desdobrados. 
Percebe-se, que os direitos sociais estão dispostos no Título II 

- Dos Direitos e Garantias Fundamentais - e no Título VIII - Da 
Ordem social -  da Carta Política de 1988. Por conseguinte, no artigo 
6º do mencionado diploma são estabelecidos os direitos sociais à 
educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à 
segurança, à previdência social, à proteção à maternidade, à infância 
e à assistência aos desamparados.8  

Já no Título VIII da referida Norma Jurídica, foram 
privilegiados os direitos à Seguridade Social (saúde, previdência 
social e assistência social), bem como os direitos relativos à cultura, 
à educação, à moradia, ao lazer, ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e os direitos sociais da criança e idoso.9 
Os Direitos Sociais assegurados na Carta Magna de 1988 são 

classificados pela doutrina pátria como direitos de segunda geração, 
os quais exigem uma atuação ativa do Poder Público em prol dos 

menos favorecidos e dos setores economicamente mais debilitados 
                                                            
7 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p.89. 
8 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 

Federal: Centro Gráfico, 1988 
9 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 

Federal: Centro Gráfico, 1988 
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da sociedade.10 Surge para os cidadãos, nesse caso, a legitimidade 
para a reivindicação de determinadas prestações positivas e 

materiais do Estado para a garantia de cumprimento desses direitos. 
Sob o ângulo dessa afirmação, o Direito à Saúde retrata uma 

prerrogativa jurídica indisponível, sendo certo caber ao Estado o 
cumprimento desse dever, assegurando a todo o indivíduo o acesso 

aos serviços de saúde. Esse fator assume extrema importância na 
medida em que a norma estabelecida pela Constituição indica para 
a obrigação do Poder Público se responsabilizar pela cobertura e 
pelo atendimento na área de saúde, de forma, integral, gratuita, 
universal e igualitária, isto é, sem nenhum tipo de restrição. 

Em consonância com o princípio da Dignidade da Pessoa 
Humana, princípio basilar de todo ordenamento jurídico brasileiro 

e fundamento do Estado Democrático de Direito, não pode o Estado 
omitir-se no cumprimento de seu dever de prover o Direito à Saúde 
de forma eficaz e eficiente para todos. É obrigação das autoridades 
públicas assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, 
conforme preconizado no dispositivo constitucional. 

Segundo os apontamentos de Canotilho, os Direitos Sociais, 
na qualidade de Direitos Fundamentais, devem regressar ao espaço 
jurídico-constitucional, e ser considerados como elementos 
constitucionais essenciais de uma comunidade jurídica bem 
ordenada.11  

Para além das observações que já indicam a 
fundamentalidade dos Direitos Sociais na ordem constitucional 

brasileira, ressalta-se que esses se encontram sujeitos à lógica do art. 
5°, § 1°, da Carta Maior12, vez que possuem a qualidade de Direitos 

                                                            
10 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p.503. 
11 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre Direitos Fundamentais. 1. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2008, p.185/186. 
12 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

 I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 
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Fundamentais, os outorgando, assim, máxima eficácia e efetividade 
possível.  

Dessarte, Bontempo elucida que os direitos sociais são, 
sobretudo, endereçados ao Estado, para quem surgem, na maioria 
das vezes, certos deveres de prestações positivas, visando à melhoria 
das condições de vida e à promoção da igualdade material.13 

Logo, Meireles garante que: 
 
Os direitos sociais se ligam ao direito à igualdade, pois são 
pressupostos do gozo dos direitos de liberdade à medida que criam 

condições materiais mais propícias ao auferimento da igualdade 
real, o que, por sua vez, proporciona o surgimento de condições 
mais compatíveis com o exercício efetivo da liberdade.14  

 

Por esse motivo, os Direitos Sociais, plenamente assegurados 

no artigo 6º da Constituição de 1988, possuem como objetivo a 
igualdade material, exigindo prestações positivas pelo Estado, o qual 
deverá realizar a implementação destes mediante políticas públicas 
concretizadoras de determinadas prerrogativas individuais e/ou 
coletivas, destinadas a reduzir as desigualdades sociais existentes e 
garantir uma existência humana digna.15  

Direitos Sociais são Direitos Fundamentais do Homem, 

definindo-se como liberdades potestativas, de observância 
obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a 
melhoria de condições de vida aos hipossuficientes, visando à 
concretização da igualdade social, e são consagrados como 

fundamentos do Estado democrático.16 (MORAES, 2008, p.153) 
A saúde é um direito de todo o cidadão cujo préstimo se deve 

ao Estado por meio de Políticas Públicas, sociais e econômicas, com 
o intuito de minimizar doenças, agravos e principalmente 

                                                            
13 BONTEMPO, Alessandra Gotti. Direitos Sociais: eficácia e acionabilidade à luz da Constituição 

de 1988. Curitiba: Juruá, 2005, p.64 
14 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.79 
15 NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro: Método, 2009, p.253. 
16 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p.153. 
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prevenindo a sociedade por meio tanto da informação quanto da 
educação, neste sentido escreve José Afonso da Silva: 

 

“A saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado, que 
a deve garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem 
a redução do risco de doença e de outros agravos. O direito à saúde 

rege-se pelos princípios da universalidade e da igualdade de acesso 
às ações e serviços que a promovem, protegem e recuperam.”17 

 

Por certo, em que pese alguns Direitos Sociais possuírem 
somente uma dimensão objetiva, a grande maioria destes possui 
também uma dimensão subjetiva, tendo em vista a qualidade de 
direitos fundamentais, possibilitando, por conseguinte, a exigência 
de determinadas prestações materiais por parte do Poder Público. 

Diante desse contexto, nota-se que os determinantes sociais 

da saúde abarcam as condições gerais de uma sociedade, 
especialmente aquelas que envolvem fatores socioeconômicos, 
culturais e ambientais, e se relacionam com as condições de vida e 
trabalho de seus membros, como habitação, saneamento, ambiente 
de trabalho, serviços de saúde e educação, incluindo também as 
redes sociais e comunitárias. 

 

3 A complexidade do direito à saúde 
 
Para os debates que cercam o Direito à Saúde não bastam as 

soluções positivistas arquitetadas pela aplicação da lei, e do alicerce 

normativo, ao caso concreto. A realidade tem sede de que se criem 
novas interpretações de enfrentamento deste tema, mais 
pertinentes com a complexidade que envolve o direito à saúde. 

Como um Direito Social e um Direito Público Subjetivo, o 
Direito à Saúde, que traz implícita a questão da Justiça Distributiva, 
e amolda-se por princípios de universalidade e integralidade, é um 

                                                            
17 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 19 ed. São Paulo: Malheiros,2001, 

p.808. 
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direito complexo, que pleiteia intervenções e produção de 
conhecimento igualmente complexos.18 (MORIN, 2000, p.90) 

O Direito à Saúde é um direito complexo à medida que 
demanda, para a sua garantia eficaz e harmonizada às carências de 
saúde de toda a população brasileira, outros elementos em 
detrimento àqueles estritamente normativos. 

Com a intenção de que a ciência jurídica19 consiga gerar 
conhecimentos em direito sanitário e, por conseguinte, consiga 
desenvolver operadores do direito, efetivamente aptos a garantir 
esse direito de múltiplas vertentes, é imperativo que integre-se ao 
conhecimento jurídico, outros conhecimentos, oriundos da Ciência 
Política, da Sustentabilidade e das Ciências da Saúde. 

Para se garantir o acesso e a viabilidade do Direito à Saúde é 

imprescindível que o Profissional do Direito conheça não apenas o 
texto normativo, bem como o contexto em que este direito se insere. 
É preciso que conheça as consequências que seus atos podem 
ocasionar no plano político, econômico e médico-sanitário e, para 
tanto, a Ciência Jurídica precisa desenvolver-se para além do estrito 
paradigma positivista de aplicação e produção do direito. 

Todavia, parte-se do contexto situacional em que paradigma 
positivista de aplicação e interpretação da Lei ainda forma os 
Profissionais do Direito que hoje estão lidando com as demandas 
que envolvem o direito à saúde.20 (KUHN, 2003, p. 136) Essas 
pessoas, estes operadores desempenham as suas funções de modo 
vinculado, especificamente, às leituras normativo-processuais. Fato 

este que, finda a própria compreensão do direito as questões 
técnicas e políticas que o envolvem. 

Neste sentido: 

                                                            
18 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2000, p.90 
19 Embora não seja objeto do presente artigo, cumpre apenas uma brevíssima diferenciação sobre 
ciência jurídica e Direito. O conceito de ciência jurídica apresentado por Hans Kelsen é o de uma ciência 

purificada de qualquer valor, tanto social como ético ou moral. O Direito é um fenômeno autônomo, 

cujo conhecimento é o objeto da ciência jurídica como atividade intelectual distinta da ética e das 
ciências sociais. 
20 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 7.ed. São Paulo: Perspectiva, 2003, p.136. 
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A inteligência parcelada, compartimentada, mecanicista, 
disjuntiva e reducionista rompe o complexo do mundo em 
fragmentos disjuntos, fraciona os problemas, separa o que está 

unido, torna unidimensional o multidimensional.21  
 

Para compreender o Direito à Saúde, e para que sua execução 

possa ser condizente com a complexidade contextual que o envolve, 
é preciso romper, com saberes fechados nas suas certezas habituais 
e integrá-los num diálogo multidisciplinar por meio dos saberes 
jurídicos, políticos, sustentáveis e médico-sanitários. 

É imprescindível que se idealizem canais de diálogo, capazes 
de intercambiar as ciências que estão na base da compreensão e do 
exercício deste direito. Isso tanto na esfera judicial, dentro de cada 

processo posto em juízo, quanto na esfera extrajudicial, em que o 
direito também vive e se exercita cotidianamente. 

Não se deseja que o juiz perca a sua função de “dizer o direito”, 
nem se quer que o médico perca o seu posto de cuidar do enfermo 
com sua base de conhecimento médico, e sem pretender que os 
gestores públicos deixem de tomar decisões coletivamente 
vinculantes, é preciso que se desenvolvam canais de comunicação 
entre esses saberes para que, cada qual, possa exercer a sua função 
específica na sociedade de forma mais condizente à sua 
complexidade. 

O Direito Sanitário posiciona-se como disciplina propiciadora 
de associação desses saberes. Um saber necessariamente 

interdisciplinar, possível de ser transmitido para cada um desses 
atores que, se sabedores da complexidade e do quadro que envolve 
o seu ato específico, pode exercê-lo de forma mais harmônica com a 
complexidade e suas múltiplas vertentes.22 

Todavia, é preciso ter em mente o alerta de que a 
problemática da complexidade ainda apresenta-se de forma 

                                                            
21 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2000, p.42 
22 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2000, p.35 
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marginal no pensamento científico, no pensamento epistemológico 
e no pensamento filosófico.  

 

Reforçam-se as suas advertências, sob o ponto de vista que está se 
concebendo a complexidade do direito à saúde. A primeira delas 
consiste em conceber a complexidade como receita, como resposta, 

em vez de considerá-la como desafio e como uma motivação para 
pensar.23 

 

A complexidade não se apresenta como antagônica à clareza e 
a ordem das coisas. Ao contrário. Apresenta-se como desafio para 
que possamos compreender, de forma mais eficaz, o real complexo 
que se apresenta diante de nós. 

A segunda advertência consiste em se compreender a 
complexidade como completude. Salienta-se que o problema da 

complexidade é exatamente o da incompletude do conhecimento, de 
se tomar como base a natureza sempre incompleta de qualquer 
conhecimento científico.24 

O pensamento complexo não luta contra a incompletude, mas 
a toma como pressuposto para lutar contra a mutilação do 
conhecimento, contra a simplificação mutiladora da compreensão 
da realidade complexa. Nesse caso, a complexidade aparece como 

dificuldade, como incerteza e não como uma clareza e como 
resposta. Como ponto de partida para que se possa pensar, e 
repensar, as matrizes da Ciência |Jurídica, no sentido de abarcar a 
complexidade do direito social à saúde.25 

O critério positivista de opinião do Direito e da Ciência 
Jurídica, inspirado pelas filosofias positivistas que abarrotaram o 
pensamento científico moderno, trouxe para o direito à aspiração de 
ordem e da determinação. 

A linguagem, capaz de conceder a aclamada certeza jurídica 
aos Profissionais do Direito, seria o pressuposto de aplicação das leis 

                                                            
23 MORIN, Edgar. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005, p.176. 
24 MORIN, Edgar. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005, p.176/177. 
25 MORIN, Edgar. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005, p.177 
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e normas ordenadas em pirâmide ao caso concreto, e assim 
produziriam o Direito com base apenas no próprio Direito. A Ciência 

Jurídica funda-se sobre a ilusória certeza e segurança de suas 
operações fechadas. 

Ao observar uma inclinação científica geral, peculiar ao 
mundo moderno, em especial ao século XIX, o Positivismo Jurídico 

traduz a possibilidade de estudar o direito e aplicá-lo 
independentemente de valorações éticas e de suas implicações 
sociais26. 

O positivismo jurídico, portanto, preocupa-se com a 
segurança jurídica e com a liquidez do próprio direito. Preocupa-se 
em oferecer respostas padronizadas às mais diversas situações de 
aplicação da norma jurídica. Como leciona o próprio Kelsen: 

 
A ciência jurídica procura apreender o seu objeto juridicamente, 

isto é, do ponto de vista do Direito. Apreender algo juridicamente 
não pode, porém, significar senão apreender algo como direito, o 
que quer dizer: como norma jurídica ou conteúdo de uma norma 

jurídica, como determinado através de uma forma jurídica.27  
 

Os filósofos positivistas do campo do Direito, portanto, 
procuram reduzir o sistema jurídico a equações decorrentes de 

operações jurídicas, que sempre são resolvidas com base no 
arcabouço jurídico, que não necessita de quaisquer elementos que 
lhe sejam estranhos ou que prejudiquem a sua autonomia e pureza 
metodológica. 

Acentua-se que a lógica linear essencial do saber jurídico 
desdobra- se em dois paradigmas hegemônicos: o racionalismo 
metafísico-natural – juspositivismo - e o racionalismo lógico-
instrumental - o positivismo jurídico -.28  

                                                            
26 AZEVEDO, Plauto Faraco. Direito, justiça social e neoliberalismo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2000, p.143. 
27 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p.79 
28 WOLKMER, Antônio Carlos. Introdução ao pensamento jurídico crítico. 7.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009, p.126. 
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Nesse sentido, o paradigma designa as categorias 
fundamentais da inteligibilidade e opera o controle de seu emprego 

pelos indivíduos. Neste caso, os indivíduos conhecem, pensam e 
agem segundo paradigmas inscritos culturalmente neles.29 

Destaca-se que o movimento positivista, tem como tema as 
codificações corridas entre o fim do século XIX e o início do século 

XX, que retratam a materialização da presença legislativa na vida 
social e jurídica dos Estados Modernos. Essas codificações 
simbolizam anos de uma longa batalha conduzida, na segunda 
metade do século XVIII, por um movimento político-cultural 
francamente iluminista, que realizou aquilo que podemos chamar 
de a positivação do direito natural.30 

O positivismo jurídico, representa uma grande conquista para 

o pensamento científico moderno, que almeja, sobretudo, a 
concretização de preceitos de liberdade por meio do uso da 
racionalidade. Almeja-se que a racionalidade desvende e proteja 
direitos naturais e inerentes a todos os seres humanos – 
jusnaturalismo -, como os primados de liberdade individual, que 
depois segue tão criticada pelo desenvolvimento exacerbado do 
capitalismo econômico. 

O movimento pela codificação representa, assim, o 
desenvolvimento do extremo do racionalismo, que estava na base 
do pensamento jusnaturalista, já que à ideia de um sistema de 
normas descobertas pela Razão ele une a exigência de consagrar esse 
sistema num código posto pelo Estado.31  

Nesse contexto, a lei passa a ser a fonte competente do Direito, 
com base na qual o Direito compõe-se, aplica-se, e é praticado pelos 
cidadãos. O Direito idealiza-se a partir do próprio Direito, tendo 
como norma fundamental a Constituição Federal, e é exercido pelos 

                                                            
29 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2000, p.25 
30 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico – Lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 2006, 
p.55/56 
31 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico – Lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 2006, p.55 
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seus profissionais a partir da análise da Dogmática Jurídica, e de 
aplicação integral do Ordenamento Jurídico ao caso concreto. 

Para a Teoria Pura do Direito, a ordem jurídica se materializa 
pela Constituição Federal. Essa é a norma hipotética fundamental, a 
base de todo o ordenamento jurídico do Estado, da qual desdobram-
se as demais normas jurídicas. A norma jurídica somente será válida 

e, aceita pelo ordenamento jurídico, se gerada a partir das regras 
estabelecidas na norma fundamental. 

A Ciência Jurídica tratará de projetar ao aplicador da Lei, todas 
as possíveis soluções de conflitos relacionados à sua aplicação. O seu 
instrumento de estudo e reflexão, portanto, é a norma jurídica, e 
somente a norma jurídica. 

A partir de técnicas de verificação da linguagem, técnicas 

hermenêuticas e exegéticas de leitura de textos legais e de sua 
aplicação concreta, a Ciência do Direito firma o seu papel na Ciência 
Moderna e estabelece suas peculiaridades que a caracterizam como 
campo do conhecimento autônomo dentro das ciências sociais 
aplicadas. 

Debruça-se, portanto, às problemáticas oriundas da 
elaboração ou aplicação de normas, investigando as próprias 
normas em conflito, suas naturezas, sua conjugação com o 
ordenamento jurídico, e suas possíveis interpretações em face do 
caso concreto, com o intuito de oferecer respostas claras e seguras 
em face da incerteza de uso de qualquer linguagem. 

Não existe Direito oficialmente válido senão o direito estatal, 

emanado do Estado. A Metodologia Jurídica funda-se sobre 
paradigmas lógico-dedutivos, ou seja, sobre a dedução lógica das 
normas postas validamente pelo Estado.32 Todavia, a crença 
ilimitada na racionalidade, e na redução das operações jurídicas às 

dimensões normativas estatais, começa a ser colocada em dúvida 
quando não mais responde aos problemas contemporâneos de 

                                                            
32 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico – Lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 2006, 

p.79. 
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proteção do Direito, principalmente em face de demandas que 
envolvem direitos sociais, como o Direito à Saúde. 

A aplicação da Constituição Federal e do arcabouço normativo 
que protege à saúde, consubstanciados, principalmente, no artigo 
196 e seguintes da Constituição Federal, e na Lei Orgânica da Saúde 
(composta pelas Leis n. 8.080/1990 e n. 8.142/1990), sem a sua 

devida contextualização às questões técnicas e políticas que 
envolvem este direito, ocasionam sérios conflitos sociais e impactos 
políticos significativos. 

Essa é uma realidade complexa, que conjuga a garantia de 
cuidados integrais de saúde no âmbito individual, e a formalização 
de políticas destinadas a atender o coletivo. Além desses fatores, 
conjugam-se problemas relacionados à prescrição e erro médicos, a 

problemas médico-sanitários decorrente do uso de medicamentos, 
entre outros. 

A prestação jurisdicional do caso individual, portanto, não 
resolve o problema do Direito à Saúde. Quando não se garante que 
um medicamento esteja constantemente, ou prontamente 
disponível no sistema de saúde (mesmo com a ameaça de penalidade 
diante do descumprimento de uma ordem judicial), essa prestação 
pode ocasionar sérios impactos políticos e até médico-sanitários, se 
a prescrição que subsidiar o pedido estiver maculada de erros ou 
impropriedades.  

Se o Direito à saúde engloba uma série de contornos, como 
por exemplo, a ordem social, econômica, cientifica dentre outros, o 

direito deve acompanhar esta realidade para poder atuar 
efetivamente sobre este paradigma. Portanto, o Direito não deve se 
ater somente à normatividade, mas também ao seu contexto de 
realidade, o qual cria um sistema público efetivo a partir de uma 

Justiça Distributiva que garanta para todos prevenções e 
assistências. 

 Nesse caso, o Direito a Saúde seja efetivo e ampliado no que 
tange à Constituição Federal, os diversos órgãos estatais deveriam 
impulsionar-se e dialogar para que a saúde seja garantida com 
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igualdade e segurança, tanto a proteção coletiva quanto a individual, 
e sempre conceber na elaboração de novas Políticas Públicas de 

Saúde. 
 

4 Sustentabilidade para a permanência do sistema de saúde 
 

Quando se debate sobre Saúde e Sustentabilidade, em geral 
pensa-se em planos que ajudem a preservar o meio ambiente, como 
construções verdes, tecnologias que consomem menos energia e 
diminuem a geração de resíduos e sistemas que ajudam a 
economizar água. Definitivamente, a Sustentabilidade entrou no 
radar do segmento, mas vai muito além da preservação da natureza. 

A Sustentabilidade é uma questão fundamental e estratégica 

para a sobrevivência das instituições de saúde. No entanto, apesar 
de toda a ênfase em torno do assunto, esse conceito ainda não foi 
assimilado pelos profissionais do segmento, e precisa ser melhor 
compreendido para poder evoluir. 

A Sustentabilidade não se limita às medidas de preservação 
da natureza. Amparada no conceito Triple Bottom Line33, a 
Sustentabilidade se apoia em três dimensões – econômica, social e 
ambiental – e está relacionada inclusive à capacidade de uma 
empresa gerar valor e assegurar sua sobrevivência a longo prazo. 
Empresa ou instituição de saúde sustentável é aquela que 
efetivamente coloca o cuidado e o conforto do paciente em primeiro 
lugar e, a partir disso, estrutura suas ações e investimentos, 

combinando boa gestão de custos e prestação de serviços de 
excelência. 34 

Acredita-se que a sustentabilidade deva ser trabalhada de 
forma transversal e não fragmentada, além de envolver todos os elos 

da cadeia de valor e incluir medidas de promoção de saúde 

                                                            
33 O tripé da sustentabilidade, também chamado de triple bottom line, ou People, Planet, Profit 

corresponde aos resultados de uma organização medidos em termos sociais, ambientais e econômicos. 
34 DIAS, Reinaldo. Gestão Ambiental - Responsabilidade Social e Sustentabilidade. 2ª ed. Revista 

e Atualizada. 2011, p.22 
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populacional – algo que está longe de ocorrer no Brasil. De forma 
geral, os hospitais não estão conscientes de que a promoção da saúde 

e da sustentabilidade é um trabalho que se inicia fora de suas 
dependências35.  

Supõe-se que o tema tenha se tornado popular em virtude da 
mídia, porém, o conceito de Sustentabilidade é muito atual para ser 

assimilado pelos profissionais de saúde, mesmo os que se 
concentram na vertente ambiental da Sustentabilidade, mais focada 
na gestão de resíduos. Os gestores privados ou governamentais 
estão ainda mais longe de compreender os benefícios de incorporar 
esse conceito ao dia a dia. A Sustentabilidade no tripé ambiental, 
econômico e social precisa ser melhor entendida quando se pensa 
na questão da sobrevivência dos serviços de saúde, ou até mesmo 

dos sistemas de saúde em vigor atualmente36. 
É imprescindível evoluir em inúmeras questões, como por 

exemplo, a educação da população sobre as doenças crônicas; o 
aumento da expectativa de vida, que traz doenças de custo cada vez 
mais elevado; a poluição e seus impactos sobre nosso organismo; a 
busca pelo atendimento em detrimento da prevenção; a questão das 
fontes pagadoras, que ainda negociam por serviços prestados e não 
por resultados. Não se deve esquecer que, em momentos de crise, 
fixar na produtividade e eficiência, fazer mais com menos, revisar 
todos os processos e rever paradigmas são questões cruciais para a 
sobrevivência. 

A sustentabilidade da saúde exige que os atos e cuidados 

tragam resultados que sejam aceitáveis para os stakeholders37 e cujo 
                                                            
35 TUCHERMAN, Marcos. Sustentabilidade é estratégica para sobrevivência do setor de saúde. 

Disponível em:http://www.portallank.com.br/sustentabilidade-e-saude/desafios-do-
setor/sustentabilidade-e-questao-estrategica-para-a-sobrevivencia-do-setor-de-saude/. Acesso em: 

06.12.2016 
36 TUCHERMAN, Marcos. Sustentabilidade é estratégica para sobrevivência do setor de saúde. 

Disponível em:http://www.portallank.com.br/sustentabilidade-e-saude/desafios-do-
setor/sustentabilidade-e-questao-estrategica-para-a-sobrevivencia-do-setor-de-saude/. Acesso em: 

06.12.2016. 
37 Significa público estratégico e descreve uma pessoa ou grupo que fez um investimento ou tem ações 
ou interesse em uma empresa, negócio ou indústria. Em inglês stake significa interesse, participação, 

risco. Holder significa aquele que possui. Bolsa de termos da Associação de Informação Terminológica. 
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encargo se mantenha compatível para a sociedade. Esta formulação 
considera a disponibilidade da população para contribuir com maior 

receita via aumento de impostos, contribuições para seguros ou 
pagamento diretos, e da sociedade para recompensar os resultados 
positivos da saúde.38 

Como aponta Maiso Alves Dias: 
 
Na verdade o sistema de saúde deve primeiro cumprir a missão, 
produzir bons cuidados, com eficácia, qualidade e segurança, 

satisfação de doentes e profissionais, que melhorem a saúde e a 
qualidade de vida da população, assim permitindo maior 
produtividade das empresas e do país, equilíbrio das pessoas e das 

famílias e coesão da população. Alguns dos resultados em saúde 
permitem menores encargos no futuro, por exemplo a redução de 
incapacidades e de infecções nosocomiais.39 

 

O maior desafio para que uma instituição acolha a 
Sustentabilidade como ferramenta, é fazer com que a alta direção 
capte a importância dessa medida. Mesmo que existam profissionais 
dedicados e cientes dos benefícios que a Sustentabilidade pode 
trazer, as barreiras para ser ouvido no topo são imensas. Quando a 
alta gestão entende que não se pode mais fazer os negócios da 
maneira convencional, começa a se conscientizar de que algo 

diferente precisa ser feito.  
A Sustentabilidade passa a ser uma questão planejada e os 

profissionais devem aprofundar-se em assuntos que perpassam por 
toda a organização. A equipe deve incluir profissionais sêniores e 

com trânsito em todos os níveis hierárquicos. É necessário elaborar 
um plano diretor que priorize os temas mais significativos. 
Geralmente os temas ligados à infraestrutura são comuns a todas as 

                                                            
38 ALVES DIAS, Maiso Júnior. A Sustentabilidade na Saúde em tempos de mudança: uma 

perspectiva de gestão. 2012, p.02 
39 ALVES DIAS, Maiso Júnior. A Sustentabilidade na Saúde em tempos de mudança: uma 

perspectiva de gestão. 2012, p.03 
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instituições: gestão hídrica; eficiência energética; resíduos, entre 
outros.40 . 

O sistema de saúde deve ser financeiramente compatível, no 
presente e com um olhar nas futuras gerações. Inúmeras prestações 
têm benefício superior ao custo mas nenhum país terá recursos para 
colher todos os benefícios potenciais do sistema, além disso, o 

crescimento contínuo das despesas de saúde provocará aumento do 
custo dos bens e serviços, através dos encargos com seguros e 
impostos, o que comprometerá a competitividade do país, já que o 
sistema de saúde não pode expandir excedente a capacidade e as 
despesas.41 

Existem duas linhas de medias para melhorar a 
Sustentabilidade na saúde, ambas já adotadas em Portugal. A 

primeira delas consiste em controlar os grandes causadores de 
despesas de saúde. É fundamental que se reforce os planos 
plurianuais de prevenção, focando em especial nos que oferecerem 
maior impacto em redução da doença (inclui redução do consumo 
inapropriado de antibióticos e ansiolíticos). Ademais, é necessário 
que se elabore uma abordagem integrada da doença crónica por 
meio de programas nacionais, com financiamento específico, 
protocolos de cuidados, coordenação clínica e metas 
nacionais/regionais/institucionais, melhorar e diferenciar as vias 
verdes.42 

A segunda linha de medidas, adotada consiste em assegurar a 
equidade e racionalizar o sistema de saúde, como por exemplo um 

acesso equitativo a cuidados eficazes e de qualidade (Análise custo 
benefício; grupo de peritos, incluindo nomeadamente médicos, 

                                                            
40 TUCHERMAN, Marcos. Sustentabilidade é estratégica para sobrevivência do setor de saúde. 

Disponível em:http://www.portallank.com.br/sustentabilidade-e-saude/desafios-do-

setor/sustentabilidade-e-questao-estrategica-para-a-sobrevivencia-do-setor-de-saude/. Acesso em: 

06.12.2016 
41 ALVES DIAS, Maiso Júnior. A Sustentabilidade na Saúde em tempos de mudança: uma 

perspectiva de gestão. 2012, p.02 
42 Segundo IBM (Institute for Business Value), “aproximadamente 80% da doença coronária, até 90% 
da diabetes tipo 2, e mais de metade dos cancros podem ser prevenidos através de mudanças no estilo 

de vida, como seja dieta e exercício adequados”. 
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representantes de doentes e da população, faz a adaptação ao país 
das normas e critérios do NICE), bem como aprovar no congresso 

para 5 (cinco) anos o plano de desenvolvimento do sistema e a 
evolução do financiamento da saúde (% saúde no PIB) e centralizar 
a alta tecnologia, como por exemplo transplantes, com 
financiamento por doente, abordagem clínica normalizada, 

cuidados regionalizados, concurso nacional de medicamentos.43 
Existem outras possibilidades que podem ser exploradas, 

quando se menciona em cadeia de suprimentos, as embalagens, por 
exemplo, são um grande problema. A logística reversa44 já deveria 
estar a pleno vapor, porém pouco se vê nesse sentido. Quem recebe 
os materiais e equipamentos é que tem que se sistematizar para o 
descarte. Existe também carência de produtos que possam ser 

reaproveitados e reutilizados.  
Por serem de uso único, esses produtos geram enxurradas de 

resíduos plásticos de difícil eliminação, quando não são enviados 
para incineração, acarretando produtos altamente tóxicos e 
cancerígenos. Algumas instituições de ponta começaram a exigir 
que seus fornecedores adotem práticas éticas e de proteção ao 
trabalho análogo à escravidão e trabalho infantil, bem como 
anticorrupção.  

Nesse raciocínio Tucherman aduz: 
 

Precisamos estender as exigências para as questões relativas à 
Sustentabilidade. Outro aspecto a ser considerado é a preferência 
pelos artigos produzidos na proximidade da instituição, uma 

prática que oferece alto impacto de redução dos gases do efeito 
estufa. A instituição precisa também auditar seus fornecedores de 
maior risco, para verificar a veracidade das informações por eles 

fornecidas. Por fim, não posso deixar de envolver os legisladores 

                                                            
43 ALVES DIAS, Maiso Júnior. A Sustentabilidade na Saúde em tempos de mudança: uma 

perspectiva de gestão. 2012, p.06 
44 A logística reversa é um "instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por 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, ou 
outra destinação final ambientalmente adequada". CARVALHO, José Crespo de; DIAS, Eurico Brilhante 

- Estratégias logísticas: como servir o cliente a baixo custo. Lisboa. Edições Sílabo. 2004. 
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da saúde na questão do reprocessamento, no descarte dos 

infectantes e da medicação unitária.45  
 

Não se pode desconsiderar outras formas de se materializar 
sustentabilidade em saúde, como por exemplo o compromisso da 
educação em todas as instâncias, da captação e manutenção dos 
recursos, das estratégias sólidas, dos programas concretos, da 

infraestrutura plena, dos equipamentos sociais acessíveis e 
universais, dos serviços equitativos e integrais, e obviamente do foco 
na efetividade, medida pelos indicadores que avaliem tal evolução. 
Só se é sustentável, se houver efetividade, pois essa razão é reflexo 
da mudança da realidade. Sustentabilidade em saúde é mudar a 
realidade para melhor, com uma sociedade mais saudável, feliz e 
protagonista de suas decisões e construção de seu futuro. É um 

processo sem volta. 
Além de um modismo ou uma forma de reforçar a imagem 

institucional no mercado, a responsabilidade com a Sustentabilidade 
faz parte de uma consciência mundial transformadora. É uma 
preocupação real de diversos setores da sociedade, que irá refletir 
significativamente no desenvolvimento e na sobrevivência das 
futuras gerações. 

 
5 Conclusão 

 
A luta pelo direito deve ser um processo constante. Isso vale 

para todas as classes de direitos, principalmente aquelas que 
postulam para a defesa e preservação da dignidade humana. Ao se 
firmar como um dos principais elementos que oportunizem ao ser 
humano ter uma vida digna e alcançar plenamente o seu potencial, 

a saúde certamente é um bem que deve ser protegido legalmente. É 
necessário entender e reconhecer que a inclusão da saúde como 

                                                            
45 TUCHERMAN, Marcos. Sustentabilidade é estratégica para sobrevivência do setor de saúde. 

Disponível em:http://www.portallank.com.br/sustentabilidade-e-saude/desafios-do-
setor/sustentabilidade-e-questao-estrategica-para-a-sobrevivencia-do-setor-de-saude/. Acesso em: 

06.12.2016 



Lucas Covolan Baccin; Jéssica Cindy Kempfer | 107 
 

direito fundamental na Constituição Federal de 1988 foi uma 
enorme conquista, a qual só foi possível após um longo processo que 

teve início há 65 anos com a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, passou pelo entendimento da influência direta que o 
ambiente social exerce sobre os determinantes da saúde, e chegou 
ao topo quando a sociedade finalmente ponderou o debate sobre 

esta questão fazendo com que, ao legislador constituinte, não 
houvesse outra opção a não ser elevar este bem ao status de direito 
constitucional.  

A partir desta conquista, é essencial ficar sedimentada a ideia 
de que a saúde é um bem jurídico exigível. Por conseguinte, a cada 
oportunidade em que for negado a um cidadão o acesso ao sistema 
de saúde, este direito deve ser recorrido, sem oscilação, em favor do 

indivíduo. 
Apoiado no conceito de justiça social, e no combate às 

desigualdades sociais vividas no país, ao longo da história da saúde 
no Brasil, muitas lutas foram travadas com o intuito de implementar 
um sistema que abrangesse todos os cidadãos, sem discriminação, 
de forma integral, universal, gratuito e igualitário. 

Somente por intermédio uma confluência de vontades e 
esforços, seja do Poder Público, seja da sociedade, bem como com a 
superação do tradicional jogo de “empurra-empurra” que se 
estabeleceu no Brasil (entre Estado e iniciativa privada, entre União 
e Estados, entre estes e os Municípios, entre Executivo e Legislativo, 
entre estes e o Judiciário, etc) é que se poderá chegar a uma resposta 

satisfatória e que venha a resgatar a dignidade da pessoa humana 
para todos os brasileiros, notadamente no que diz com a efetiva 
possibilidade de usufruir das condições mínimas para a existência 
digna. 

A saúde estabelece para inúmeros países uma questão 
política, porque é classificada como um Direito Fundamental, mas 
também socioeconômico. Um dever para a sociedade que a quer 
viável e sem prejudicar a competitividade. Por esse motivo justifica-
se proceder à sua permanente atualização e amparo, por 
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reconfiguração da rede e organização de processos, assegurando que 
os serviços dispõem da qualificação e dos recursos necessários e 

suficientes para gerarem resultados sustentáveis. 
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Igualdade de gênero como pressuposto de 

desenvolvimento sustentável 
 

Kimberly Farias Monteiro1  

Liana Zerbielli Trentin Mallmann2 
 
 

1 Introdução  
 
Alguns acontecimentos ao longo da história, fizeram com que 

a sociedade e os atores sociais voltassem seus olhares e a 
preocupações para o desenvolvimento humano e a sustentabilidade. 
Catástrofes como a ocorrida em Hiroshima, despertou a sociedade 
mundial para construção de um pensamento coletivo com o objetivo 
de evitar que novas tragédias como está se repetissem e 

impulsionaram ações, programas e documentos em prol do meio 
ambiente e do desenvolvimento sustentável.  

O uso desenfreado que vem ocasionando a destruição dos 
recursos naturais, torna, cada vez mais necessário que a sociedade 

repense seus atos de forma mais sustentável, instigando a 
transformação de pensamento e ações por parte dos indivíduos.  

                                                            
1 Mestranda do Programa Pós-graduação em Direito da Faculdade Meridional - IMED. Membro do 

Grupo de Pesquisa e Extensão Cinema, Direitos Humanos e Sociedade: vias para o empoderamento. 
Advogada. E-mail: kimberlyfmonteiro@hotmail.com  
2 Mestranda do Programa Pós-graduação em Direito da Faculdade Meridional - IMED. Bolsista 

PROSUP/CAPES. Membro do Centro Brasileiro de Pesquisa sobre A Teoria da Justiça de Amartya Sen: 
interfaces com direito, políticas de desenvolvimento e democracia. Advogada. E-mail: 

lianazerbielli@hotmail.com 
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Ademais, a sustentabilidade busca o equilíbrio na sociedade 
entre o desenvolvimento econômico e a conservação dos recursos 

naturais e, dessa forma, possui como pilares o desenvolvimento 
harmonioso e equitativo do setor econômico, social e ambiental, 
com o intuito de que ambos os pressupostos sejam executados e 
alinhados de forma igualitária, objetivando proporcionar o 

desenvolvimento sustentável das sociedades. 
Do mesmo modo, para que se possa alcançar sociedades mais 

sustentáveis se faz necessária a participação de todos os indivíduos 
nos processos decisórios, sem discriminações. Assim, denota-se a 
necessidade de, tanto homens quanto mulheres participarem livre e 
ativamente das ações e decisões da sociedade. 

Contudo, as mulheres sofreram e sofrem, até os dias atuais, 

com episódios de discriminação e inferiorização por parte dos 
homens, o que resultou em exclusões das mesmas nos espaços de 
tomada de decisões.  

Nesse sentido, devido a divisão de papeis imposta aos homens 
– que detinham o poder decisório na sociedade – e as mulheres – 
que ficam restritas as atividades do âmbito doméstico, a promoção 
da igualdade de gênero tornou-se fundamental, pois a discriminação 
da mulher é vista como um empecilho no alcance de uma sociedade 
mais sustentável e nos valores da justiça social. 

A participação das mulheres tem sido fundamental nas 
Conferências em prol do desenvolvimento sustentável e do meio 
ambiente, como o caso da Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Eco-
92, que foi marcada pela assídua atuação das mulheres.  

Da Eco-92 resultou a Agenda 21, a qual destinou um capítulo 
exclusivo às mulheres, com recomendações, mecanismos e metas 

para integra-las e a questão de gênero em todos os níveis de governo 
e nas atividades correlatas de todas as agências da ONU. 

Para tanto, o problema que norteará o presente artigo está 
voltado em como a igualdade de gênero pode ser vista como um 
pressuposto para o desenvolvimento sustentável nas sociedades?  
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Assim, a presente pesquisa tem como objetivo analisar a 
necessidade da promoção da igualdade de gênero demonstrando 

que, sem a livre participação de todos – homens e mulheres – nos 
processos decisórios da sociedade, torna-se incapaz o alcance da 
sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável nas sociedades 
atuais. Nesse contexto para a realização desta análise se empregará 

o método dedutivo, utilizando-se a investigação bibliográfica como 
técnica de pesquisa. 

Desse modo, o presente trabalho está estruturado da seguinte 
perspectiva: o primeiro capítulo dividir-se-á em dois tópicos, sendo 
que o primeiro abordará os aspectos históricos da sustentabilidade, 
trazendo ações e programas que ficaram marcados como referência 
à sustentabilidade e ao desenvolvimento sustentável como a 

Conferência de Estocolmo, 1972. Já no segundo tópico, se abordará 
os aspectos conceituais, trazendo a sustentabilidade como um 
princípio que objetiva o equilíbrio entre o desenvolvimento 
econômico e as questões ambientais. 

O segundo capítulo, primeiramente, abordará os conceitos e 
aspectos históricos de gênero, demonstrando a divisão de papeis 
impostas pela sociedade, na qual as mulheres não possuíam direitos, 
incluindo o poder decisório, ficando restritas as atuações em âmbito 
doméstico. Já no segundo tópico, se demonstrará a importância da 
atuação da mulher na sociedade, mais especificamente nas questões 
ambientais e, consequentemente, a necessidade de incentivar e 
impulsionar a promoção da igualdade de gênero, visto que, não se 

parece possível haver sociedades sustentáveis sem a ampla 
participação social dos indivíduos, sem distinções.   

 
2 O princípio da sustentabilidade  

 
2.1 Aspectos históricos  

 
Inúmeros são os acontecimentos que instigam a humanidade 

a mudar a forma de agir e pensar, tanto com relação a interesses de 
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caráter pessoal, como coletivo. A Primeira Guerra Mundial, serviu 
como um acontecimento impulsionador de um pensamento global 

com a criação da Liga das Nações Unidas em 1920, com o objetivo 
de promover a cooperação, a paz e a segurança internacional. Com 
a Segunda Guerra Mundial, e a catástrofe de Hiroshima, despertou 
a sociedade mundial para construção de um pensamento coletivo 

com o objetivo de evitar que novas tragédias como esta se 
repetissem. Em consequência, foi criado em 1945 a Organização das 
Nações Unidas (ONU) e, em 1948 a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. Esta Declaração, foi a primeira proclamação 
reivindicando os direitos básicos dos indivíduos: econômico, 
ambiental e social. “Hoje, ela possui aceitação e respeito a nível 
internacional, servindo como base para a elaboração de 

constituições e referência para a criação de certificações”.3 
O primeiro marco referencial do Desenvolvimento 

Sustentável, ocorreu em 1972, com a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente Urbano, também conhecida como 
Conferência de Estocolmo, foi a primeira grande reunião com os 
chefes de Estados para abordar as questões sobre a degradação do 
meio ambiente. Desta conferência, foi gerada a Declaração de 
Estocolmo, um documento com 26 princípios, e 8 proclamações, a 
qual “atenta à necessidade de um critério e de princípios comuns 
que ofereçam aos povos do mundo inspiração e guia para preservar 
e melhorar o meio ambiente humano”4. 

A Assembleia Geral das Nações Unidas, aproveitando-se da 

“energia” gerada pela Declaração de Estocolmo, criou em 1972 o 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (ONU Meio 
Ambiente) responsável por coordenar os trabalhos da ONU em prol 
do meio ambiente global. “Suas prioridades atuais são os aspectos 

                                                            
3 GOMES, Patrícia Pereira Vasques; BERNARDO, Andre; BRITO, Gilson. Princípios de sustentabilidade: 
uma abordagem histórica. XXV Encontro Nac. de Eng. de Produção. Disponível em: 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2005_Enegep1005_0803.pdf Acesso em: 14 maio 2018 
4 Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano – 1972. Disponível em: 
https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_Declaracao_Estocolmo.

pdf Acesso em 14 maio 2018 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503&l=en
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503&l=en
http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2005_Enegep1005_0803.pdf
https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_Declaracao_Estocolmo.pdf
https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_Declaracao_Estocolmo.pdf
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ambientais das catástrofes e conflitos, a gestão dos ecossistemas, a 
governança ambiental, as substâncias nocivas, a eficiência dos 

recursos e as mudanças climáticas”5. 
A Organização das Nações Unidas, em 1987, promoveu o 

segundo encontro de marco referencial, a Comissão Mundial do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento. Na ocasião, foi elaborado o 

Relatório de Brundtland ou “Nosso Futuro Comum”, sendo 
elaborado o conceito de Desenvolvimento Sustentável: “O 
desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as 
necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras 
gerações de atender suas próprias necessidades”.6 Ainda, segundo o 
Relatório o desenvolvimento sustentável na sua essência 

 
[...] é um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, 

o direcionamento dos investimentos, a orientação do 
desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em 
harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as 

aspirações e necessidades humanas.7” 
 

O Rio de Janeiro foi palco da terceira conferência, Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e o Desenvolvimento, mais 
conhecida como Rio-92. Desta conferência foi gerada a Agenda 21, 

que apresenta um programa de ação e planejamento do futuro de 
forma sustentável. Além da Agenda 21, quatro outros acordos foram 
gerados: Declaração do Rio, objetivando a proteção ambiental e o 
desenvolvimento sustentável, abordando pela primeira vez “o 

princípio do pagamento pela produção de poluição que é o embrião 
do Protocolo de Kyoto. A Agenda 21, contou ainda com a criação da 

                                                            
5 Nações Unidas no Brasil. A ONU e o meio ambiente. Disponível em 

https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/ Acesso em 14 maio 2018 
6 Nações Unidas no Brasil. A ONU e o meio ambiente. Disponível em  
https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/ Acesso em 14 maio 2018 

7 Nações Unidas no Brasil. A ONU e o meio ambiente. Disponível em  

https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/ Acesso em 14 maio 2018 

https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/
https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/
https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/
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Declaração de Princípios sobre o Uso das Florestas; Convenção sobre 
Diversidade Biológica e a Convenção sobre Mudanças Climáticas”8. 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento, ou Rio-92 ficou também conhecida como a 
Cúpula da Terra, adotando medidas para a proteção do planeta e a 
promoção do desenvolvimento sustentável.   

 
Em 1992, a relação entre o meio ambiente e o desenvolvimento, e 
a necessidade imperativa para o desenvolvimento sustentável foi 

vista e reconhecida em todo o mundo. Na Agenda 21, os governos 
delinearam um programa detalhado para a ação para afastar o 
mundo do atual modelo insustentável de crescimento econômico, 

direcionando para atividades que protejam e renovem os recursos 
ambientais, no qual o crescimento e o desenvolvimento dependem. 
As áreas de ação incluem: proteger a atmosfera; combater o 

desmatamento, a perda de solo e a desertificação; prevenir a 
poluição da água e do ar; deter a destruição das populações de 

peixes e promover uma gestão segura dos resíduos tóxicos9. 
 

No ano de 2002, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 
Sustentável foi realizada em Johanesburgo, para fazer um balanço 
das conquistas, desafios e das novas questões surgidas desde a 
Cúpula da Terra de 1992. “Foi uma Cúpula de “implementação”, 
concebida para transformar as metas, promessas e compromissos 

da Agenda 21 em ações concretas e tangíveis”10 
A Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável ou 

Cúpula da Terra 2 (Rio + 10), objetivo analisar os compromissos 

firmados na Rio-92, concluiu que apesar das intensões manifestadas 
na Rio-92 os indicadores atestavam uma piora nos indicadores 
socioambientais.  

 

                                                            
8 GOMES, Patrícia Pereira Vasques; BERNARDO, Andre; BRITO, Gilson. Princípios de sustentabilidade: 

uma abordagem histórica. XXV Encontro Nac. de Eng. de Produção. Disponível em: 
http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2005_Enegep1005_0803.pdf Acesso em: 14 maio 2018 
9 Nações Unidas no Brasil. A ONU e o meio ambiente. Disponível em 

https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/ Acesso em 14 maio 2018 
10 Nações Unidas no Brasil. A ONU e o meio ambiente. Disponível em  

https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/ Acesso em 14 maio 2018 

http://www.un.org/events/wssd/
http://www.un.org/events/wssd/
http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2005_Enegep1005_0803.pdf
https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/
https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/
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No evento, chegou-se à conclusão de que houve pouca evolução 

nos países signatários da Agenda 21 em relação às Políticas 
Públicas, evidenciando que pouco se avançou na preservação do 
ambiente e na sustentabilidade do desenvolvimento. A 

solidariedade entre as nações anunciada na Eco92 não se 
concretizou na medida esperada. E diante do agravamento das 
desigualdades econômicas entre países e grupos societários no 

mundo, em face da pobreza humana, a ênfase das discussões de 
Johanesburgo foi dada ao enfrentamento da pobreza e menor 

atenção em relação ao meio ambiente natural.11 
 

Em 2012, novamente no Rio de Janeiro, ocorreu a Conferência 
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. 
Na oportunidade reuniram-se 193 chefes de Estados, objetivando o 
debate sobre a renovação do engajamento das nações para o 

desenvolvimento sustentável, sendo proposto ainda a realização de 

mudanças com relação a utilização dos recursos naturais. A 
principal finalidade da Rio+20 foi o de “revigorar o 
comprometimento político com o desenvolvimento sustentável, de 
modo a avaliar o progresso e as brechas na implementação da 
agenda ambiental, e ainda discutir e tratar novas e emergentes 
temáticas”12. 

Em setembro de 2015, ocorreu em Nova York, na sede da 
ONU, a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável. Na oportunidade, 
foram estabelecidos os novos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) como parte de uma nova agenda de 
desenvolvimento sustentável. “Com prazo para 2030, mas com o 

trabalho começando desde já, essa agenda é conhecida como a 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”13. 
  

                                                            
11LIRA, de Sandro Haoxovell; FRAXE, Therezinha de Jesus Pinto. O percurso da sustentabilidade do 
desenvolvimento: aspectos históricos, políticos e sociais. REMOA - V. 14, N. 2 (2014): Março, p. 3172 - 3182 
12 LIRA, de Sandro Haoxovell; FRAXE, Therezinha de Jesus Pinto. O percurso da sustentabilidade do 

desenvolvimento: aspectos históricos, políticos e sociais. REMOA - V. 14, N. 2 (2014): Março, p. 3172 - 3182 
13 Nações Unidas no Brasil. A ONU e o meio ambiente. Disponível em  

https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/ Acesso em 14 maio 2018 

https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/
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2.2 Aspectos conceituais da Sustentabilidade  
 

A necessidade da criação e expansão do pensar de forma 
sustentável, a mais de quatro décadas vem impulsionando a 
sociedade na modificação das formas de exploração dos recursos 
naturais. Fato este que foi desencadeado pelo seu uso de forma 

arbitrário e irregular do meio ambiente. Para inúmeras industrias 
os recursos naturais representam sua principal matéria prima, 
sendo portanto, em nome da expansão e crescimento econômico 
utilizadas muitas vezes, de forma inadequada.  

A sustentabilidade “aparece como um critério normativo para a 
reconstrução da ordem econômica, como uma condição para a 
sobrevivência humana e um suporte para chegar a um 

desenvolvimento duradouro”14. O princípio da sustentabilidade 
objetiva o estabelecimento de um equilíbrio na sociedade, buscando 
equalizar o desenvolvimento econômico e as questões ambientais, sem 
deixar que o meio ambiente e a utilização dos recursos naturais sejam 
suprimidos frente os anseios econômicos e tecnológicos do ser 
humano.  

A sustentabilidade, busca a mudança do foco principal da 
humanidade, ou seja, objetiva ampliar em aspectos temporais e 
qualitativos a permanência da vida na terra do ser humano, instigando 
a humanidade a preocupar-se com o desenvolvimento saudável do 
planeta e não exclusivamente com o seu desenvolvimento econômico. 
Assim, sobre a sustentabilidade destaca-se: 

 

[..] a categoria representa um novo valor centrado na 
Responsabilidade e permite a compreensão da transição de outro 
paradigma de manutenção da vida na Terra que não esteja 

fundamentado, exclusivamente, no crescimento econômico. 
Estabelecem-se oito critérios (ou estratégias) - dialogais e 

complementares - sobre os quais a sustentabilidade precisa atuar 
para que se evite a aceleração da extinção humana no planeta, 

                                                            
14 LEFF. Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Tradução: 

Lúcia Mathilde Endelich Orth. 11 ed. Petrópolis/ RJ: Vozes, 2015, p. 15 
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quais sejam: a) social; b) ambiental; c) cultural; d) ecológico; e) 

econômico; f) territorial; g) político (nacional); h) político 
(internacional)15 
 

Nesse sentido, a sustentabilidade além buscar o equilíbrio na 
sociedade entre o desenvolvimento econômico e a conservação dos 
recursos naturais, possui a finalidade de fomentar a existência da 
espécie humana na terra, difundindo seus anseios aos diferentes 
setores que compõem uma organização social. Assim, a 
sustentabilidade busca se fazer presente não só em âmbito 
econômico, mas também, em âmbito social, político e jurídico.   

A sustentabilidade instiga a transformação do pensar e do agir 
humano, mirando para uma mudança global. Nesse contexto, 
Schmidt destaca a necessidade de se observar determinados 

princípios para uma real transformação do meio ambiente: 
 

Os princípios básicos da sustentabilidade são a equidade, a 
democracia, o princípio precaucionário e a integração política. O 
princípio de equidade mostra que os problemas ambientais estão 

relacionados a desigualdades sociais e econômicas. O princípio da 
democracia mostra a importância de resolver problemas 
ambientais de forma democrática, levando em consideração os 

anseios de todos, incentivando a participação da comunidade 
envolvida no planejamento político e tomada de decisão. O 

princípio precaucionário trata da ideia de que a falta de certeza 
científica não pode ser a razão para se postergar medidas de 
prevenção da degradação ambiental ou de proteção ambiental. 

Este princípio é consistente com a noção de que existem alguns 
danos que são irreversíveis sendo necessário diminuir a pressão 
sobre o meio ambiente. O princípio de integração política vai ao 

encontro da ideia de integração econômica, social e ambiental. 
Estas dimensões de sustentabilidade não podem ser tratadas 

separadamente, pois estão intrinsecamente relacionadas.16 

                                                            
15 AQUINO, Sérgio Ricardo Fernandes de. Por uma cidadania sul-americana: fundamentos para a 

sua viabilidade na UNASUL por meio da Ética, Fraternidade, Sustentabilidade e Política Jurídica. 

Saarbrücken: Novas Edições Acadêmicas, 2014, p. 46 
16 SCHMIDT, Flávia. Entendendo o que é Sustentabilidade. 2016. Disponível em: 

http://www.percepcoes10anos.org.br/artigos.asp?idartigo=261  Acesso em: 14 maio 2018 

http://www.percepcoes10anos.org.br/artigos.asp?idartigo=261
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Nesse sentido, a sustentabilidade visando a elaboração de uma 

transformação do meio ambiente, necessita de outros aportes para 
a sua concretização. Esta requer sociedades democráticas, nas quais 
todos os seus membros possam livremente participar de forma ativa 
nos processos decisórios, que igualmente possam desfrutar de 
condições dignas de vida, estando disponível a todos os serviços 
básicos e essenciais. No mesmo contexto, setores como a economia, 
política e ciência devem “caminhar” na mesma direção, aliando seus 
esforços em busca do desenvolvimento sustentável.  

O desenvolvimento sustentável visa satisfazer as necessidades 
das gerações presentes, sem comprometer o acesso a um meio 
ambiente saudável e equilibrado as futuras gerações. Quando se 
aborda o tema desenvolvimento sustentável, não se objetiva a 

eliminação da utilização dos recursos naturais, mas ao contrário, se 
busca que estes sejam usufruídos de forma consciente, para ser 
possível proporcionar o acesso aos mesmos recursos naturais para 
as gerações futuras.  

A melhora na qualidade de vida, sem o aumento na utilização 
dos recursos naturais para além da sua capacidade, é igualmente 
uma das finalidades do desenvolvimento sustentável. “Enquanto o 

desenvolvimento sustentável pode requerer ações distintas em cada 
região do mundo, os esforços para construir um modo de vida 
verdadeiramente sustentável requerem a integração de ações em 
três áreas-chaves”. 17 

A primeira diz respeito ao “Crescimento e Equidade 
Econômica”, na qual “os sistemas econômicos globais, hoje 
interligados, demandam uma abordagem integrada para promover 
um crescimento responsável de longa duração, ao mesmo tempo, 

                                                            
17 MIKHAILOVA, Irina. Sustentabilidade: evolução dos conceitos teóricos e os problemas da 
mensuração prática. Revista Economia e Desenvolvimento, n° 16, 2004. Disponível em 

http://w3.ufsm.br/depcie/arquivos/artigo/ii_sustentabilidade.pdf Acesso em 14 maio 2018 

http://w3.ufsm.br/depcie/arquivos/artigo/ii_sustentabilidade.pdf
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em que assegurem que nenhuma nação ou comunidade” seja 
discriminada ou impossibilitada do seu acesso”. 18 

A segunda área, é a “Conservação de Recursos Naturais e do 
Meio Ambiente”, para ser possível que as futuras gerações, tenham 
igualmente o acesso ao meio ambiente equilibrado e saudável, 
“soluções economicamente viáveis devem ser desenvolvidas com o 

objetivo de reduzir o consumo de recursos, deter a poluição e 
conservar os habitats naturais”. 19 

E por fim, a terceira área contempla o “Desenvolvimento 
Social”, a qual mensura que em todo o mundo, pessoas precisam de 
emprego, alimento, educação, energia, serviço de saúde, água e 
saneamento. Enquanto discutem-se tais necessidades, a 
comunidade mundial deve também assegurar que a rica matriz de 

diversidade cultural e social e os direitos trabalhistas sejam 
respeitados, e que todos os membros da sociedade estejam 
capacitados a participar na determinação de seus futuros.20 

Nesse contexto, a sustentabilidade possui como pressupostos 
basilares o desenvolvimento harmonioso e equitativo do setor 
econômico, social e ambiental, buscando que ambos os pressupostos 
sejam executados e alinhados de forma igualitária para ser possível 
assim, proporcionar o desenvolvimento sustentável das sociedades, 
com a conservação e preservação do meio ambiente em equilíbrio 
ao crescimento econômico.   

Assim, a sustentabilidade deve ser vista como um “pilar” das 
sociedades os quais devem ser sedimentados e respeitados, 

buscando a melhora na qualidade de vida dos seres humanos, a 
preservação dos recursos naturais e a permanência da espécie 
humana no globo terrestre. 

                                                            
18 CÚPULA MUNDIAL SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 2002, Johanesburgo, África do 
Sul. Disponível em: www.mma.gov.br/estruturas/ai/_arquivos/decpol.doc Acesso em 14 maio 2018 
19 CÚPULA MUNDIAL SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 2002, Johanesburgo, África do 

Sul. Disponível em: www.mma.gov.br/estruturas/ai/_arquivos/decpol.doc Acesso em 14 maio 2018 
20 CÚPULA MUNDIAL SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 2002, Joanesburgo, África do 

Sul. Disponível em: www.mma.gov.br/estruturas/ai/_arquivos/decpol.doc. Acesso em 14 maio 2018 

http://www.mma.gov.br/estruturas/ai/_arquivos/decpol.doc
http://www.mma.gov.br/estruturas/ai/_arquivos/decpol.doc
http://www.mma.gov.br/estruturas/ai/_arquivos/decpol.doc
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3 A necessidade da igualdade de gênero para a construção de 
sociedade mais sustentáveis 

 
3.1 Gênero: conceitos e aspectos históricos 

 
Durante anos, a vida das mulheres foi marcada por episódios 

de submissão e desigualdades. Às mulheres foram anulados direitos 
que, atualmente, são dispostos como direitos básicos, como o direito 
ao voto e ao estudo. 

Nesse sentido, Saffioti21 destaca: 
 
A identidade social da mulher, assim como a do homem, é 
construída através da atribuição de distintos papeis, que a 

sociedade espera ver cumpridos pelas diferentes categorias de 
sexo.  A sociedade delimita, com bastante precisão, os campos em 

que pode operar a mulher, da mesma forma como escolhe os 
terrenos em que pode atuar o homem. 
 

A categoria gênero se apresenta de modo complexo pois foi 
elaborada e, no decorrer dos anos, apresentou distintas concepções. 
Trata-se de uma construção social, não sendo representado por um 
caráter biológico, como algo que é inerente do próprio ser humano.  

Destaca-se o pensamento de Simone de Beauvoir22, a fim de 
se compreender a acepção atual de gênero:  

 
Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino 

biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana 
assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização que 
elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que 

qualificam de feminino. Somente a mediação de outrem pode 
constituir um indivíduo como um Outro. 

 

Desse modo, os papeis destinados às mulheres ao longo da 
história, marcaram as acepções de gênero. A posição de 
                                                            
21 SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. O Poder do Macho. São Paulo: Moderna, 1987. p.8. 
22 BEAUVIOR, Simone de. O Segundo Sexo II – a experiência vivida. 2. ed. Tradução de Sérgio Milliet 

São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1967. p.8. 
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inferiorização atribuída às mulheres destinava que as mesmas 
seriam criadas e educadas para cuidar da casa e da família, sendo 

seus papeis restritos ao âmbito doméstico.  
Ainda quando foi concedido o direito à educação para as 

mulheres no ano de 1827, época do Brasil Império, a educação 
continuava voltada para as atividades domésticas, sendo admitido 

que as mulheres estudassem apenas até o primeiro grau23.  
Diferentemente das mulheres, aos homens não haviam 

restrições. Em relação à educação os mesmos possuíam amplo 
acesso as áreas de ensino, sendo possível atingir níveis superiores. 
Já no campo político, com poucas exceções24, podiam votar e 
deliberar acerca dos assuntos da sociedade. 

Devido a divisão de papeis imposta a homens e mulheres, que 

ensejaram na desigualdade que persiste até os dias atuais, tornou-
se necessária a promoção da igualdade de gênero para exaltar a 
necessidade e importância da participação da mulher em todas as 
áreas da sociedade. 

A igualdade de gênero é um dos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável25, e tem como finalidade de se 
alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e 
meninas. Ademais, busca-se garantir a participação plena e efetiva 
das mulheres bem como a igualdade de oportunidades para 
proporcionar a liderança em todos os níveis de tomada de decisão 
na vida política, econômica e pública. 26 

Ademais, igualdade de gênero é reconhecida pela ONU 

Mulheres e pelo Banco Mundial como premissa fundamental no 

                                                            
23 TELES, Maria Amélia de Almeida. Breve história do feminismo no Brasil. 1.ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1993. 
24As eleições na época do Brasil Império, dividiam-se em primeiro e segundo grau. Em primeiro grau 

não poderiam votar os homens com menos de 25 anos e com renda inferior a cem mil reis. Já em 

segundo grau a renda deveria ser superior a duzentos mil reis. Em ambos os casos, para votar a partir 
da Lei Saraiva, os homens deveriam saber ler e escrever. (TSE, 2014) 
25 O desenvolvimento sustentável visa atender à necessidade da geração atual sem comprometer as 

gerações futuras, para que todos possam usufruir dos mesmos direitos. (NAÇÕES UNIDAS, 2015) 
26NAÇÕES UNIDAS. Igualdade de Gênero. 2015. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/tema/ods5/. Acesso em 14 de maio de 2018.  

https://nacoesunidas.org/tema/ods5/
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desenvolvimento humano. Desse modo, o Banco Mundial publicou, 
pela primeira vez, no ano de 2012, um dos seus Relatórios sobre o 

Desenvolvimento Mundial, versando exclusivamente sobre a 
igualdade de gênero e o desenvolvimento.27  

O Relatório enfatiza três dimensões que são prioritárias na 
igualdade de gênero, não voltadas apenas para a economia, mas 

demonstrando ações necessárias para reduzir a diferença entre 
gênero: 

 
o acúmulo de dotações (educação, saúde e ativos físicos), o uso 
dessas dotações para levar oportunidades econômicas e gerar 

renda e a aplicação dessas dotações para tomar medidas, ou 
capacidade de decidir, afetando o bem-estar individual e de 
domicílios. Estes são aspectos da igualdade onde as insuficiências 

de escolhas estão refletidas nas deficiências de bem-estar. Eles têm 
importância em si próprios e por si próprios. Mas também estão 

intimamente interligadas.28 
 

No mesmo sentido, o Relatório aponta que a igualde de gênero 
é importante como instrumento de desenvolvimento por apresentar 
uma economia inteligente, podendo aumentar a eficiência 
econômica através de três condutas a serem executadas:  

 

Primeiro, removendo barreiras que impedem as mulheres de ter o 
mesmo acesso que os homens têm à educação, oportunidades 

econômicas e insumos produtivos podem gerar enormes ganhos 
de produtividade — ganhos essenciais em um mundo mais 
competitivo e globalizado. Segundo, melhorar a condição absoluta 

e relativa das mulheres introduz muitos outros resultados de 
desenvolvimento, inclusive para seus filhos. Terceiro, o 
nivelamento das condições de competitividade — onde mulheres e 

homens têm chances iguais para se tornar social e politicamente 
ativos, tomar decisões e formular políticas — provavelmente 

gerará no decorrer do tempo instituições e escolhas de políticas 

                                                            
27BANCO MUNDIAL. Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2012. Igualdade de Gênero e 

Desenvolvimento. 2012. 
28 BANCO MUNDIAL. Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2012. Igualdade de Gênero e 

Desenvolvimento. 2012. p.3. 
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mais representativas e mais inclusivas, levando assim a um melhor 

caminho de desenvolvimento.29 
 

Desse modo, o Relatório se constitui como instrumento eficaz 
na direção, não apenas da população, mas dos países e instituições 
internacionais a refletirem e voltarem sua atenção na necessidade e 
importância da promoção da igualdade entre homens e mulheres. 

Nesse sentido, uma das ferramentas para averiguar a 
igualdade de gênero é Índice de Desenvolvimento de Gênero 
(Gender Development Index), desenvolvido pelo United Nations 
Development Programme (UNDP), que mede as disparidades entre 
homens e mulheres em três dimensões básicas do desenvolvimento 
humano: saúde, a qual é medida pela expectativa de vida de homens 
e mulheres ao nascerem; educação, medida por anos de escolaridade 

feminina e masculina para crianças e para adultos de 25 anos ou 
mais; e comando equitativo sobre os recursos econômicos, medidos 
pelas rendas de homens e mulheres. 30 

O IDG demonstra ainda o atraso das mulheres em relação aos 
homens e a necessidade de avanço em todas as esferas de 
desenvolvimento humano por parte das mulheres, mas aponta para 
a possibilidade de reverter o quadro. Assim, através das dimensões 
alcançadas pelo índice de desenvolvimento de gênero, evidencia-se 
que a igualdade de gênero e, consequentemente, a promoção da 
mulher em todas as áreas da sociedade são de importância 
fundamental para o progresso e desenvolvimento humano. 

Embora marcadas por tratamentos desiguais ao longo da 
história, bem como por estatísticas que ainda apontam para uma 
maior inferiorização em relação aos homens, as mulheres foram e 
continuam sendo as próprias responsáveis pelas maiores mudanças 

                                                            
29 BANCO MUNDIAL. Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2012. Igualdade de Gênero e 

Desenvolvimento. 2012. p.3. 
30 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. (UNDP). Gender Development Index (GDI). 
Disponível em: http://hdr.undp.org/en/content/gender-development-index-gdi. Acesso em 15 de 

maio de 2018. 

http://hdr.undp.org/en/content/gender-development-index-gdi
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já auferidas em relação a imposição de papeis e a submissão, mesmo 
com tanto há se conquistar. 

Tal fato só foi possível devido as lutas travadas em prol de 
mudanças de paradigmas por grupos e movimentos sociais como o 
movimento feminista, o qual lutou pela concessão de direitos civis e 
políticos às mulheres. O feminismo foi responsável pelo 

engajamento das mulheres em outras áreas de atuação, como nos 
programas e ações voltados para o Meio Ambiente, impulsionados 
pelo movimento ecofeminista31. 

Desse modo, embora ainda aquém do desejado, as mudanças 
e os direitos adquiridos pelas mulheres proporcionaram maiores 
condições para que as mesmas pudessem continuar lutando por 
questões humanitárias e ambientais.  

 
3.2 Mulheres como impulsionadoras do desenvolvimento 
sustentável 

 
A igualdade de gênero é imprescindível na luta das mulheres 

pela conquista de espaço e participação em todas as esferas da 
sociedade. Embora ainda se tenha um longo caminho a percorrer, 
pode-se destacar a promoção da importância das mulheres em ações 
ambientais que vem sendo demonstrada por instituições 
internacionais. 

Nesse sentido, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Eco-92, que 

ocorreu no Rio de Janeiro, foi marcada pela participação das 
mulheres. A Eco-92 tornou pública que a inclusão das mulheres e 
das suas experiências e visões nos processos decisórios é 
fundamental para o alcance do desenvolvimento sustentável.   

A Conferência resultou na adoção da Agenda 21, na qual ficou 
reservado um capitulo, especificamente o capitulo 24, que reuniu 

                                                            
31 O movimento ecofeminista, desconstrói a visão tradicional de que as mulheres só possuíam papeis 
e atividades limitados ao ambiente doméstico, demonstrando o empoderamento e liderança das 

mulheres frente as questões ambientais e melhor qualidade de vida. 
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‘’recomendações, mecanismos e metas para integrar as mulheres e 
a questão de gênero em todos os níveis de governo e nas atividades 

correlatas de todas as agências da ONU.’’32 
Durante a Conferência, mulheres de todo o mundo discutiram 

os problemas vividos no planeta originando uma plataforma 
própria, a Agenda 21 de Ação das Mulheres, que abordou temas 

como militarismo, pobreza, governança, globalização, segurança 
alimentar, direitos reprodutivos, tecnologia, ciência, educação, 
direitos das mulheres e direitos da terra. Desse modo, suas 
recomendações versavam sobre novas formas de educação, 
preservação de recursos naturais e participação no planejamento de 
uma economia sustentável. 33  

No mesmo sentido, destaca-se o Planeta Fêmea, que ocupou 

significativo espaço nos debates ocorridos dentro da programação 
do Fórum Global das ONGs, evento paralelo à conferência oficial, 
com presença de líderes de diversos países, ressaltando que:  

 
Neste momento, a Educação Ambiental (EA) é proposta como 

ferramenta de visibilidades na interface Gênero – Meio Ambiente. 
Tal relação é íntima no sentido de que ambos os conceitos 
preocupam-se com mudanças na ordem cultural, organizacional, 

baseados numa justiça social.34 
 

A partir da manifestação das mulheres na Eco-92, restou 
consolidada a visão de que feminismo e ecologia apresentam intimas 

                                                            
32 Rede de Desenvolvimento Humano – REDEH. Relatório da Reunião de Consulta. Estratégia das 

Mulheres pela Rio+10, Agenda 21 de Ação das Mulheres pela paz e por um planeta saudável. 2002. p. 

16. Disponível em: http://earthsummit2002.org/wcaucus/2002/publicacaoagenda21.pdf. Acesso em 

15 de maio de 2018. 
33 Rede de Desenvolvimento Humano – REDEH. Relatório da Reunião de Consulta. p.16. 
34 GUEDES, Valdir Lamim; INOCÊNCIO, Adalberto Ferdnando. Mulheres e Sustentabilidade: uma 

aproximação entre movimento feminista e educação ambiental. VII EPEA - Encontro Pesquisa em 
Educação Ambiental. Julho, 2013. p.3. Disponível em: 

http://www.epea.tmp.br/epea2013_anais/pdfs/plenary/0170-2.pdf. Acesso em 15 de maio de 2018. 

http://earthsummit2002.org/wcaucus/2002/publicacaoagenda21.pdf
http://www.epea.tmp.br/epea2013_anais/pdfs/plenary/0170-2.pdf
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ligações, uma vez que ambos propunham profundas mudanças na 
ordem natural, baseadas na justiça social. 35 

Após a Eco-92, a Cúpula Mundial para o Desenvolvimento 
Sustentável, conhecida por Rio+10, trouxe para o movimento 
feminista o desafio de revisar e reorganizar a Agenda 21 das 
Mulheres, devido a estatísticas que demonstraram que a vida das 

mulheres não havia apresentado mudanças significativas, sendo 
necessário resgatar valores e propostas instauradas na Agenda 21.36 

Nesse sentido, a organização não-governamental WEDO 
(Women, Environment and Development Organization)37 e a 
organização não-governamental brasileira REDEH (Rede de 
Desenvolvimento Humano)38 buscaram resgatar a estratégia que 
gerou esse movimento, estabelecendo uma proposta de uma nova 

versão da Agenda 21 de Ação das Mulheres 2002, cujos objetivos 
principais seriam estabelecer interfaces entre as diferentes 
temáticas e estimular convergência na ação política, a partir da 
revisão do documento e da instauração de novas experiências e 
temas relevantes para as mulheres. Essa nova agenda estabeleceu o 
fortalecimento das mulheres e a importância das mesmas para a 
sociedade, como sujeitos de cidadania.39 

Assim, a atuação das mulheres em prol da sustentabilidade e 
do desenvolvimento sustentável é responsável pela instituição de 
programas e documentos em comum, que estabelecem medidas e 

                                                            
35 CASTRO, Mary Garcia; Abramovay, Miriam. Gênero e Meio Ambiente. São Paulo: Cortez Editora, 
2005. 2.ed. p.13. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001120/112083por.pdf. 

Acesso em 15 de maio de 2018. 
36 CASTRO, Mary Garcia; Abramovay, Miriam. Gênero e Meio Ambiente. p.16. 
37 A organização é formada por ativistas e lideranças de vários países do Terceiro Mundo. Cobra de 

órgãos internacionais ações com o intuito de executar políticas que resultem no melhoramento da 

situação das mulheres nos programas de desenvolvimento. (SILIPRANDI, 2000, p.66) 
38 A REDEH é uma ONG com sede no Rio de Janeiro, criada em 1987, que atua com ênfase na discussão 
dos mecanismos de controle da reprodução humana. (SILIPRANDI, 2000, p.66) 
39 SILIPRANDI, Emma. Ecofeminismo: contribuições e limites para a abordagem de políticas ambientais. 

Revista Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável. Porto Alegre, v.1, n.1, jan/mar. 2000. p. 66. 
Disponível em: http://www.emater.tche.br/docs/agroeco/revista/n1/11_artigo_ecofemi.pdf . Acesso em 15 

de maio de 2018. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001120/112083por.pdf
http://www.emater.tche.br/docs/agroeco/revista/n1/11_artigo_ecofemi.pdf
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resgatam valores que visam o fortalecimento da mulher e da 
Natureza em conjunto. 

No ano de 2011 foi criada no Brasil, por iniciativa do 
Ministério do Meio Ambiente, a Rede de Mulheres Brasileiras 
Líderes pela Sustentabilidade, que surgiu com o intuito de estimular 
ações de sustentabilidade por meio de mulheres que atuam na 

liderança de instituições públicas e privadas.40 
Já em 2013, a instituição realizou o I Encontro da Rede de 

Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade, em Brasília, e 
contou com a presença de 120 mulheres líderes e executivas dos 
setores públicos e privados para debater o tema “Sustentar ideais – 
os desafios da ação e da comunicação em rede’’.41 

Dentre os assuntos debatidos retratou-se a importância da 

aquisição de espaço pelas mulheres na cultura e no esporte; a 
dificuldade de se existir um país sustentável a partir dos altos níveis 
de violência contra mulheres não apenas no âmbito familiar mas no 
trabalho; e, ainda reiteração de um olhar para as metas estabelecidas 
na Plataforma 20, documento que norteia a rede de mulheres com 
diretrizes para o empoderamento da mulher, o empreendedorismo 
verde, negócios sustentáveis e para a comunicação do consumo 
consciente.42 

Para que essas ações se tornem cada vez mais possíveis na 
sociedade, necessário se faz a promoção da igualdade de gênero, pois 
a discriminação da mulher é vista como um empecilho no alcance 
de uma sociedade mais sustentável e nos valores da justiça social. 

Desse modo, a igualdade de gênero pode ser vista como pilar no 
incentivo e impulsionamento das mulheres na conquista por 
participar ativamente da vida social, bem como das ações voltadas 
para a saúde, educação, meio ambiente, economia e, para o 

fortalecimento das próprias mulheres.  
                                                            
40 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Mulheres em prol da Sustentabilidade. 2013. Disponível 

em: http://www.mma.gov.br/informma/item/9289-mulheres-em-prol-da-sustentabilidade. Acesso 

em 15 de maio de 2018. 
41 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Mulheres em prol da Sustentabilidade. 
42 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Mulheres em prol da Sustentabilidade. 

http://www.mma.gov.br/informma/item/9289-mulheres-em-prol-da-sustentabilidade
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O engajamento das mulheres nas ações em prol do 
desenvolvimento sustentável demonstra a força da mulher, após 

anos de lutas e reivindicações com o intuito de ocupar espaços 
decisórios na sociedade. Com a participação ativa das mulheres na 
Eco-92, se reconheceu sua imprescindibilidade em debates e ações 
por um país mais sustentável, bem como a necessidade, por parte 

dos países e organizações governamentais, de criar ações e políticas 
que atuem de forma assídua na promoção da igualdade de gênero, 
a fim de que as mulheres consigam de forma plena – sem 
discriminações - atuar em prol da sociedade e do meio ambiente. 

 
4 Conclusão 

 

Os preceitos de sustentabilidade a mais de quatro décadas 
estão sendo construídos e gradativamente sendo implementados no 
contexto social. O princípio da sustentabilidade objetiva edificar nas 
sociedades um equilíbrio entre o crescimento e desenvolvimento 
econômico e a preservação e conservação dos recursos naturais para 
que as presentes e futuras gerações possam ter o acesso ao meio 
ambiente natural e saudável.  

A sustentabilidade busca ser um ponto de equilíbrio, a fim de 
possibilitar uma harmonia entre os setores sociais, econômicos e 
ambientais, a fim de que os seres humanos possam acessar os recursos 
naturais ainda existentes sem ultrapassar a capacidade de produção 
da natureza, ao passo, que garantam que as gerações futuras tenham 

igualmente o mesmo direito de acesso aos recursos naturais.  
A construção e promoção do desenvolvimento sustentável 

assim como a necessidade de igualdade de tratamento e acesso a 
direitos entre homens e mulheres está em constante edificação na 

sociedade. A luta pelo reconhecimento dos direitos e espaço feminino 
do meio social tornou-se uma preocupação de caráter internacional 
devido a necessidade da eliminação de todas as formas de 
discriminações e inferiorização da mulher em seu entorno social. A 
necessidade em se alcançar a igualdade entre homens e mulheres, cada 
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vez mais se faz presente na sociedade, visto que, mulheres em todo o 
mundo ainda sofrem com episódios de inferiorização como as 

desigualdades na remuneração, violência doméstica e sexual, falta de 
garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, dentre outras formas de 
desigualdades que estão ligadas diretamente a questão de gênero. 

Ressalta-se que o estabelecimento da igualdade de direitos 

entre homens e mulheres está intimamente relacionado com o 
desenvolvimento sustentável. A importância da atuação da mulher 
para o desenvolvimento sustentável não é mais um tema somente 
teórico que fomenta debates intelectuais, pois além de ganhar 
visibilidade pela comunidade internacional, vem promovendo a 
união de mulheres de todas as partes do mundo para na 
consciencialização do seu papel fundamental para a expansão e 

concretização do desenvolvimento sustentável, fato este que 
impulsiona as atuais Convenções e Conferências oficiais sobre o 
desenvolvimento sustentável a incluir a participação ativa das 
mulheres na produção e execução dos ideais sustentáveis.  

O desenvolvimento sustentável busca equalizar os diferentes 
setores de uma sociedade, equilibrando os interesses sociais, 
econômicos, políticos e ambientais, a fim de promover uma vivência 
organizada e sensata em sociedade, contudo, não há como se falar 
em sociedades sustentáveis, se as mulheres ainda são vítimas de 
preconceitos e inferiorização seja relacionado a vida doméstica, 
profissional ou afetiva.  

Nesse contexto, o desenvolvimento sustentável somente se 

efetivará nos diferentes contextos sociais quando houver a efetiva 
inclusão e participação das mulheres nas sociedades, de forma que 
consigam alcançar os mesmos direitos e deveres dispendidos aos 
homens, pois, a participação da mulher em processos decisórios é 

de fundamental importância para a concretização da democracia. 
 Desse modo, somente quando houver a paridade de 

tratamento entre homens e mulheres, e o equilíbrio dos assuntos de 
ordem social, econômica, política e ambiental é que será possível 
afirmar que o desenvolvimento sustentável está sendo concretizado.  
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A propriedade intelectual e o direito à 

alimentação em um cenário transnacional: 
a necessária mediação dos direitos humanos 

 
Leandro Caletti1 

 
 

1 Introdução 
 

Dentre todas as demandas por Direitos Humanos, o direito à 
alimentação deveria se constituir – talvez ombreando com o direito 
de acesso à água potável e ao saneamento básico – na mais 
prioritária aspiração. Não apenas porque representa a mais 
essencial reserva de energia e de vida ao ser humano, mas porque o 
acesso ao alimento sinaliza, sobretudo, o acesso à dignidade.  
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em Direito da Faculdade Meridional/IMED. Assessor Jurídico da União (Advocacia-Geral da União). 
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Em um cenário globalizado 2 no qual a economia figura como 
força motriz e que trouxe, a reboque, o transnacionalismo3 como 

impulso do comércio em escala mundial, a produção de alimentos 
no mundo jamais experimentou um ponto tão alto, acompanhada 
da introdução de mecanismos de propriedade intelectual no setor de 
produção vegetal.  

Em paralelo, não diminuíram as necessidades de alimento a 
quem já passava fome. Isso se deve, em grande medida, ao fato de 
os alimentos servirem, no momento presente, a duas das práticas 

                                                            
2 “[...] processo considerado inelutável, em marcha em direção à «sociedade aberta» ou à «Grande 

Sociedade», segundo preferimos a expressão de Popper ou a de Hayek, tende – o que não se trata mais 

de uma descoberta – a invadir todos os espaços da vida social, econômica e política. Primeiramente, 
são os modelos de produção que se modificam. Observamos um deslocamento da atividade econômica, 

que facilita as transferências de uma parte das operações de trabalho de um país ao outro, contribuindo 

para a emergência de uma nova divisão internacional do trabalho. Os mercados de capitais 
desenvolvem-se, vinculados transversalmente às nações. Um fluxo livre de investimentos se produz 

sem levar em conta as fronteiras nacionais. Estas últimas revelam-se impotentes para represar os 

fluxos transnacionais de informação, para permitir a contenção dos riscos, para assegurar um controle 
absolutamente eficaz, mesmo por meio do direito. Outrora qualificadas de multinacionais, as empresas 

– hoje em dia transformadas em verdadeiras transnacionais – tornaram-se capazes de fazer explodir 

a sua produção, tendo o seu poder de negociação e de regateamento reforçados ao nível de uma 

economia que se tornou planetária. Atores atualmente centrais das relações econômicas globais 
escapam largamente à regulação tanto nacional como internacional. Uma lex mercatoria instaura-se; 

regras que se reclamam internacional e asseguram a promoção do livre comércio são criadas no dia a 

dia, impondo-se aos direitos nacionais e erigindo-se em direito internacional do comércio. O Estado, 
que em princípio ainda detém o monopólio do direito, aparece como uma estrutura cada vez mais 

ausente quando tratamos das relações jurídicas de fato, que passam cada vez mais à margem do direito 

estatal”. ARNAUD, André-Jean. Prefácio. In: ARNAUD, André-Jean; JUNQUEIRA, Eliane Botelho (Org.). 
Dicionário da Globalização: Direito – Ciência Política. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 18. 
3 “O fenômeno da transnacionalização representa o novo contexto mundial, surgido principalmente a 

partir da intensificação das operações de natureza econômico-comercial no período do pós-guerra, 

caracterizado – especialmente – pela desterritorialização, expansão capitalista, enfraquecimento da 
soberania e emergência de ordenamento jurídico gerado à margem do monopólio estatal. A 

transnacionalização não é fenômeno distinto da globalização (ou mundialização), pois nasce no seu 

contexto, com características que podem viabilizar o surgimento da categoria Direito transnacional”. 
STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: STELZER, Joana; 

CRUZ, Paulo Márcio (Org.). Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2009, p. 15-54, p. 16. 
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comerciais globais mais lucrativas: a especulação como 
commodities4 e a exploração como patentes5. 

A mediação entre esse paradoxo cabe aos Direitos Humanos, 
compreendido como o mecanismo de contraforça e proteção em face 
do cenário globalizado e transnacionalizado em que envoltos o 
direito à alimentação e a propriedade intelectual que protege, 

juridicamente, as patentes alimentares. 
A partir dessas proposições, este capítulo utiliza o método 

dedutivo6, cuja premissa maior é a utilização dos Direitos Humanos 
como instrumento de mediação e proteção no aparente conflito 
entre direito à alimentação e proteção jurídica das patentes 
alimentares (premissa menor). As técnicas utilizadas são a Pesquisa 
Bibliográfica7, a Categoria8 e o Conceito Operacional9. 

O problema de pesquisa consiste na seguinte indagação: os 
Direitos Humanos se qualificam como o instrumento de contraforça 
e proteção apto a mediar o conflito entre o direito à alimentação e a 

                                                            
4 Para fins deste artigo, compreende-se commodities, em um sentido amplo, como “produtos 

indiferenciados cujos preços se fixam internacionalmente”. WAINER, Andrés. Inserción argentina en 
el comercio mundial: de la restricción externa al desarrollo económico. Revista Realidad Económica, 

Buenos Aires, n. 264, nov/dez. 2011, p. 60-88, p. 77, tradução livre. Ademais, pode-se adotar também 

a compreensão de “produtos de fabricação, disponibilidade e demanda mundiais que possuem uma 
categoria de preços internacional e não requerem avançada tecnologia para a sua fabricação ou 

processamento”. GARCÍA, Héctor. Los commodities. Disponível em: 

<http://www.mundofinanzas.es/los-commodities>. Acesso em: 22 out. 2016. Ambas as definições 

abarcam desde matérias-primas a granel (cereais) até produtos semielaborados ou industriais.  
5 De acordo com o artigo 27 do Manual de Oslo, “uma patente é um direito de propriedade sobre uma 

invenção, concedido por departamentos nacionais de patentes”. OECD. Manual de Oslo: proposta de 

diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação tecnológica. Brasília: FINEP, 2004, p. 27. Com 
efeito, os departamentos nacionais de patentes concedem ao titular uma exclusividade temporalmente 

limitada sobre a exploração da invenção patenteada, a título de compensação da divulgação. 
6 “[...] base lógica da dinâmica da Pesquisa Científica que consiste em estabelecer uma formulação geral e, 
em seguida, buscar as partes do fenômeno de modo a sustentar a formulação geral”. PASOLD, Cesar Luiz. 

Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 12. ed. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 205. 
7 “[...] Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. PASOLD, 

Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 207. 
8 “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou expressão de uma idéia”. PASOLD, 

Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 25. Grifo do autor. 
9 “[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja 
aceita para os efeitos das idéias que expomos [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa 

jurídica: teoria e prática. p. 37. Grifo do autor. 
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proteção jurídica das patentes alimentares? A hipótese para esse 
questionamento exsurge, em princípio, positiva. 

O objetivo geral, assim, é o de identificar os Direitos Humanos 
como o instrumento de contraforça e proteção apto a mediar o 
conflito entre o direito à alimentação e a proteção jurídica das 
patentes alimentares. Os objetivos específicos se estratificam em: 1) 

demonstrar a propriedade intelectual como um direito reconhecido 
internacionalmente e qualificar o direito à alimentação como um 
Direito Humano transnacional; 2) apontar os Direitos Humanos 
como o instrumento de contraforça e proteção apto a mediar o 
conflito entre o direito à alimentação e a proteção jurídica das 
patentes alimentares. 

Os constructos teóricos deste artigo podem ser expressados 

pelo pensamento de autores como Denis Borges Barbosa, André de 
Mello e Souza, Jorge Riechmann, Harald Schumann, Amartya Sen, 
Márcio Ricardo Staffen, Joseph Stiglitz e Gunther Teubner, entre 
outras leituras inerentes à delimitação temática. 

 
2 A propriedade intelectual versus o direito à alimentação 

 
No dizer de Barbosa, “se há um sistema de propriedade dos 

bens intelectuais, ele deve ser, necessariamente, internacional”. Isso 
porque o país que concede um monopólio de exploração ao titular 
de um invento está em desvantagem em relação aos que não o 
outorgam: seus consumidores sofreriam um preço monopolista, ao 

passo que os demais teriam o benefício da concorrência, afora não 
necessitarem alocar recursos para a pesquisa e desenvolvimento. 10 

Se a proteção do direito de autor é antiga, a proteção que 
envolve seres vivos é relativamente recente. As primeiras 

referências em documentos internacionais datam do início do século 
XX, com a criação da União Internacional para a Proteção de Novas 

                                                            
10 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2010, p. 122. 
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Variedades de Plantas11. No que diz diretamente com as cultivares12, 
no Brasil, coexistem as proteções do instituto das novas cultivares 

às plantas (Lei n. 9.456/9713) e a decorrente da Lei n. 9.279/9614. 
A Lei n. 9.456/97 protege juridicamente a planta inteira, 

desde que seja diferente, homogênea, estável, ostente nome próprio 
e não tenha sido comercializada antes do prazo legal. A Lei n. 

9.279/1996, de outro canto, torna possível a proteção de 
microrganismos transgênicos, o produto decorrente destes, o seu 
processo de produção, assim como sua capacidade de influenciar, 
alterar, modificar ou inibir características fenotípicas ou genotípicas 
em plantas, desde que a invenção seja nova, resultado de uma 
atividade inventiva e possa ter uma aplicação industrial. Infere-se, 
disto, que tanto podem se verificar a proteção da nova cultivar, 

quanto a patente de invenção sobre a mesma planta, coexistindo, de 
forma simultânea, uma dupla proteção jurídica à propriedade 
intelectual15 sobre tais patentes alimentares. 

De outro lado, o direito à alimentação já obteve amplo 
reconhecimento por parte das mais variadas legislações como um 
Direito Humano básico e indispensável. Tanto na esfera 

                                                            
11 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES. Convenio 
internacional para la protección de las obtenciones vegetales. 1961. Disponível em: 

<http://www.upov.int/export/sites/upov/upovlex/es/conventions/1978/act1978.pdf>. Acesso em: 

17 out. 2016. 
12 Segundo a Lei de Proteção de Cultivares (9.456/97), cultivares são espécies de plantas que foram 
melhoradas devido à alteração ou introdução, pelo homem, de uma característica que antes não 

possuíam. Elas se distinguem das outras variedades da mesma espécie de planta por sua 

homogeneidade, estabilidade e novidade. 
13 BRASIL. Lei n. 9.456, de 25 de abril de 1997. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras 

providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 8 abr. 1997, retificado 

em 26 ago. 1997 e em 25 set. 1997. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9456.htm>. Acesso em 20 out. 2016. 
14 BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade 

industrial. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 15 mai. 1996. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em 20 out. 2016. 
15 É de rigor observar que a legislação protetiva de cultivares, no Brasil e em diversos outros países, decorreu 

da assinatura e da internalização do Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), 

notadamente em decorrência da disposição do artigo 27, item 3, alínea “b”. WORLD TRADE 
ORGANIZATION. Annex 1C - Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). 1994. 

Disponível em: <https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf>. Acesso em: 23 out. 2016. 
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internacional, quanto no âmbito interno de diversas nações se 
vislumbram positivações do direito em questão. 

O artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos do Homem 
prevê que “Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz 
de assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação [...]”16. Ainda no âmbito do 

sistema onusiano, o preâmbulo da Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura previu que “As nações que aceitam 
esta Constituição, decididas a promover o bem-estar geral pelo 
estímulo a medidas individuais e coletivas com o propósito de: 
elevar os níveis de nutrição e padrões de vida dos povos sob suas 
respectivas jurisdições [...]”17.   

Aliás, na Cúpula Mundial de Alimentação, organizada pela 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, em 
1996, em Roma, houve a elaboração da chamada Declaração de 
Roma, na qual foram firmados sete compromissos para fomentar o 
direito à alimentação. Segundo este documento, as nações 
participantes da Cúpula Mundial da Alimentação consideravam  

 
[...] intolerável o fato de que mais de 800 milhões de pessoas, a 

nível mundial, e, particularmente, dos países em desenvolvimento, 
não tenham alimentos suficientes para a satisfação das suas 

necessidades nutricionais básicas. Esta situação é inaceitável. A 
produção alimentar aumentou substancialmente, contudo, 
dificuldades no acesso aos alimentos, a insuficiência de rendimento 

a nível familiar e nacional para a compra de alimentos, a 
instabilidade da oferta e procura, assim como as catástrofes 
naturais ou as causadas pelo homem, têm impedido a satisfação 

das necessidades alimentares básicas. Os problemas da fome e da 

                                                            
16 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos.  1948. 

Disponível em: <http://www.dudh.org.br/wp-content/uploads/2014/12/dudh.pdf>. Acesso em: 15 

out. 2016. 
17 BRASIL. Decreto 7.752 de 14 de junho de 2012. Promulga a Constituição da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura – FAO, firmada em Quebec, Canadá, em 16 de outubro de 

1945, e atualizada por emendas que lhe foram apostas até novembro de 1955. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil, Poder Executivo, DF, 15 jun. 2012. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7752.htm>. Acesso em: 17 

out. 2016. 



Leandro Caletti | 141 
 

insegurança alimentar têm uma dimensão global e são problemas 

que tendem a persistir e mesmo a aumentar dramaticamente em 
algumas regiões, a não ser que, se tomem medidas urgentes, tendo 
em conta o crescimento da população e a pressão exercida sobre 

os recursos naturais.18  
 

Entre os compromissos firmados durante a Cúpula, estavam 

a criação de um ambiente político e socioeconômico que permitiria 
instituir condições de erradicar a pobreza, a implementação de 
políticas para diminuir as desigualdades e melhor o acesso físico e 
econômico a alimentos suficientes e nutritivamente adequados, 
adoção de políticas e práticas sustentáveis de desenvolvimento 
alimentar para garantir uma segura e adequada provisão de 
alimentos, o esforço comum para que as políticas de comércio de 

alimentos contribuam para fomentar a segurança alimentar, entre 
outros.  

Passando ao nível das legislações nacionais, o direito à 
alimentação encontra-se positivado em diversas Constituições. Na 
América Latina chama atenção a completude da previsão constante 
no artigo 99 da Constituição da Guatemala, a qual define, em 
tradução livre, que  

 

o Estado velará para que a alimentação e nutrição da população 
reúnam os requisitos mínimos de saúde. As instituições 
especializadas do Estado deverão coordenar suas ações entre si ou 

com organismos internacionais dedicados à saúde, para lograr um 
sistema alimentar nacional efetivo.19 
 

No Brasil, o direito à alimentação não constava no texto 
originário da Constituição de 1988, tendo sido incluído somente no 
ano de 2010, por meio da Emenda Constitucional n. 64.  

                                                            
18 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA. Declaração 
de Roma Sobre a Segurança Alimentar Mundial e Plano de Ação da Cúpula Mundial da 

Alimentação. 1996. Preâmbulo. Disponível em: 

<http://www.fao.org/docrep/003/W3613P/W3613P00.htm>. Acesso em: 20 out. 2016. 
19 GUATEMALA. Constituicion Política de la República de Guatemala. 1993. Artigo 99. Disponível em: 

<https://www.oas.org/juridico/mla/sp/gtm/sp_gtm-int-text-const.pdf>. Acesso em: 20 out. 2016.  
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Sem maiores especificações, o vocábulo alimentação passou a 
fazer parte do art. 6º, no rol dos direitos sociais: “São direitos sociais 

a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência dos desamparados, na forma 
desta Constituição”20. Releva pontuar a circunstância de países 

considerados subdesenvolvidos e que enfrentam o problema da 
fome possuírem, em suas Constituições, previsão do direito à 
alimentação, tais como Bolívia, Peru, Venezuela, Equador, 
Bangladesh, Etiópia, Sri Lanka, entre outros. 

Constata-se, nessa conformidade, ser ampla a legislação que 
positiva o direito à alimentação como direito fundamental e/ou 
Humano, particularidade que dá azo ao seguinte questionamento: 

se há tantas normas reconhecendo a imprescindibilidade do direito 
à alimentação, por que ainda existe o problema da fome?  

Conforme dados recentes da Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura, há no mundo cerca de 795 milhões 
de pessoas que passam fome, o que representa cerca de uma pessoa 
em cada nove. Se é verdade que esse número diminuiu cerca de 200 
milhões nos últimos 25 anos, é alarmante que mais de 11% da 
população mundial ainda passe fome, percentual que é ainda maior 
nos países em desenvolvimento. Portanto, o problema da fome, a 
despeito da positivação internacional e nacional do direito à 
alimentação, é uma incômoda realidade21. Se se considerar que a 
produção de alimentos praticamente triplicou nos últimos 50 anos22, 

verifica-se que não há crise drástica de falta de alimentos.  

                                                            
20 BRASIL. Constituição (1988). Constituição Federal: promulgada em 5 de outubro de 1988. 24. ed. 

São Paulo: Edipro, 2015. 
21 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA. Número de 
pessoas que passam fome está abaixo de 800 milhões: o próximo objetivo é a erradicação. 2015. 

Disponível em: <https://www.fao.org.br/nppfea800mpoe.asp>. Acesso em: 20 out. 2016. 
22 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA. Anuário 
estatístico da FAO. 2013. Disponível em: <https://www.fao.org.br/AEFAOoadpaa.asp>. Acesso em: 

20 out. 2016.  
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A resposta à alta indagação adrede formulada é até simples: 
ainda há fome no mundo porque se trata de um problema político-

social, ou seja, de acesso aos alimentos, conforme analisa Riechmann: 
 

[..] a fome e a desnutrição severas não são problemas técnicos, mas 
de natureza político-social. A fome não é causada pela falta de terra 
ou de alimentos, mas pela falta de acesso ao alimento e de fontes de 

renda em momentos críticos. A fome nada mais é que um sintoma de 
males sociais mais profundos: pobreza e desigualdade. Pode-se dizer 

de forma mais lapidar: a causa real da fome do mundo não é a 
escassez de comida, mas a escassez de democracia.23 
 

Sucede, entretanto, que o cenário atual, caracterizado pelo 
transnacionalismo no qual grandes corporações dominam o mercado 
da produção de alimentos – em alta medida, devido à titularização de 

patentes –, não contribui para ampliar o acesso aos alimentos. Pelo 
contrário, a única inferência notória é a do aumento da lucratividade 
da produção alimentícia, o que foi mais enfaticamente verificável a 
partir da franca evolução da biotecnologia dos transgênicos. 

Nesse ponto é possível rebater uma grande falácia repetida 
quase que à exaustão: a produção de alimentos transgênicos irá 
acabar com a fome no mundo24. A realidade é que a indústria dos 
alimentos transgênicos, controlada por poucas empresas, como, por 
exemplo, Monsanto, Syngenta e DuPont, prosperou sobremaneira, 
apoiando-se na ideia da eficácia desses produtos. Queria-se 
alimentar o mundo e transformar as lavouras em cadeias de 

produção eficientes. Valia-se da possibilidade de se gerar desde 
medicamentos salvadores até sementes resistentes às pragas 
naturais. Contudo, esse discurso poderia facilmente ocultar a 
simples busca de lucro25. 

 

                                                            
23 RIECHMANN, Jorge. Cultivos e alimentos transgênicos: um guia crítico. Tradução: Ricardo 

Rosenbusch. Petrópolis (RJ): Vozes, 2002, p. 105. 
24 RIECHMANN, Jorge. Cultivos e alimentos transgênicos: um guia crítico. p. 105. 
25 SMITH, Jeffrey M. Roleta Genética: riscos documentados dos alimentos transgênicos sobre a saúde. 

Tradução: Leonardo Telles Meimes. São Paulo: João de Barro Editora, 2009, p. 1. 
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Se realmente os cultivos transgênicos tivessem como objetivo mitigar 

a fome no mundo, precisariam possuir algumas características 
específicas, tais como, sementes com capacidade de desenvolvimento 
em solos pobres, culturas com maior conteúdo nutritivo, sementes 

adequadas a um cultivo de subsistência e nao ao latifúndio 
industrializado, sementes baratas, entre outros26. Contudo, 
 [...] nenhum dos cultivos transgênicos atualmente no mercado tem 

qualquer das características mencionadas. As primeiras culturas 
transgênicas que foram introduzidas na cadeia alimentar – soja e 

milho – visam à produção de ração para o já excessivo rebanho dos 
países do Norte, não a alimentar seres humanos; elas sao caras e estao 
sujeitas a rígidas regras de proteção à propriedade industrial; foram 

projetadas para a agroindústria [...].27 
 

Verifica-se, então, que a fome no mundo não é causada pela 
escassez de alimentos, de modo que a solução para este problema 

não está na ampliação da produção. Há de se aprimorar, por outro 
lado, a política de distribuição e acesso aos alimentos. Somente 
assim haverá a possibilidade de atendimento ao amplamente 
positivado direito à alimentação. É por essa razão que a já 
apresentada explicação de Jorge Reichmann para a existência da 
fome parece a mais correta: a escassez de democracia. 

A proposta do presente ensaio é a de que se deve buscar uma 
maior perfectibilização do Direito Humano à alimentação a partir da 
atual perspectiva transnacional e que isso somente irá ocorrer por 
meio do fomento à um modelo democrático condizente com o cenário 
hodierno, isto é, com o implemento de um completo sistema de 

liberdades. Com essas liberdades, o cidadão terá maior possibilidade 
de usufruir todos os seus direitos, inclusive o direito à alimentação.  

Signo distintivo nesse processo é o Tratado Internacional 
sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura 
(TIRFAA)28, documento internacional que representa o único acordo 

                                                            
26 RIECHMANN, Jorge. Cultivos e alimentos transgênicos: um guia crítico. p. 108 
27 RIECHMANN, Jorge. Cultivos e alimentos transgênicos: um guia crítico. p. 109 
28 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA. Tratado 
Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura. 2001. Disponível 

em: <ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/texts/treaty_portuguese.pdf>. Acesso em: 22 out. 2016. 
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multilateral com previsões de cláusulas legalmente vinculantes no 
que pertine com os recursos genéticos restritos às plantas. O acordo 

entrou em vigor em 2004 e, até o presente momento, foi ratificado 
por 63 países29, dentre os quais o Brasil, não obstante Estados 
Unidos e União Europeia ainda não o tenham feito. 

O tratado busca evitar os altos custos de transação resultantes 

de intercâmbios bilaterais por meio do estabelecimento de um 
sistema multilateral que facilite o acesso e repartição de benefícios 
dos recursos genéticos. Conquanto o parágrafo (d) do Artigo 12.3 do 
tratado impeça os recebedores “de reivindicar quaisquer direitos, 
sejam eles de propriedade intelectual ou outros, que limitem o 
acesso facilitado aos recursos fitogenéticos para alimentação e 
agricultura, ou suas partes e componentes genéticos, na forma 

recebida do sistema multilateral”, o parágrafo (f) do mesmo artigo 
determina que esse acesso, quando protegido por direitos de 
propriedade intelectual, “deve ser consistente com todos os acordos 
internacionais e leis nacionais relevantes”. Portanto, o parágrafo (f) 
deixa claro que o tratado não visa burlar as cláusulas de TRIPS, nem 
tampouco proíbe o patenteamento dos recursos fitogenéticos de 
uma forma geral, mas somente daqueles recebidos do sistema 
multilateral, e na forma dele recebida. O patenteamento de 
sementes, por exemplo, só é proibido na forma em que elas forem 
recebidas de um banco de sementes.30 

Como já mencionado, o atual contexto de transnacionalismo 
e globalização apresenta novos atores e partícipes das mais variadas 

relações. No caso dos alimentos e, por consequência, da efetivação 
do direito à alimentação, algumas multinacionais acabam retendo 
para si quase que a totalidade do mercado de produção, o que 
representa uma séria dificuldade. Até porque, como demonstrado, a 

                                                            
29 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA. TIRFAA 
Situación de ratificaciones. 2016. Disponível em: 

<http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/033s-s.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2016. 
30 MELLO E SOUZA. André de. Legislações internacionais. In: ZUCOLOTO, Graziela Ferrero; FREITAS, 
Rogério Edivaldo. Propriedade intelectual e aspectos regulatórios em biotecnologia. Rio de 

Janeiro: Ipea, 2013, p. 17-32, p. 27. 
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falta de alimentos não é o problema principal, mas, sim, as 
deficiências em sua distribuição. 

A utilização dos alimentos como commodities em bolsas de 
valores e as valiosas patentes alimentícias realmente não propiciam 
um maior acesso aos alimentos, de modo que se entende que o 
fortalecimento por meio do fomento às liberdades dos 

consumidores como consequência de um aperfeiçoamento do 
regime democrático tornará possível o que se poderia chamar de 
uma democratização do alimento. 

Conforme aponta Schumann, isso decorre da especulação da 
agricultura e sua respectiva expansão em cifras financeiras 
negociadas em bolsas de valores, que suprime a condição de 
subsistência milenar para inseri-la no ciberespaço do mundo 

financeiro. Não se cultiva mais, o que se faz é instituir um sistema 
que torce simplesmente pelo aumento dos preços dos alimentos. O 
eixo saiu do campo para estar nos bancos e instituições financeiras 
transnacionais, que projetam um cenário futuro pautado pela 
especulação e concentração de mercado.31 

 Dessa forma, o direito alimentação pode, sim, ser 
considerado um direito humano transnacional, mas somente será 
possível a sua efetivação quando houver o aumento das liberdades 
substanciais dos consumidores, o que ampliará a possibilidade de 
acesso aos alimentos, que é o verdadeiro motivo da fome. 

 
3 Os direitos humanos como mecanismo de contraforça e 

mediação 
 
A influência da globalização sobre o Estado e seu poder 

causou, entre os Estados mais desenvolvidos, num primeiro 

momento, uma expansão do caráter de organização, porquanto 
assumem um poder sem paralelo sobre as comunidades políticas e 
econômicas. Em um segundo ato, entre o resto dos Estados, o 
                                                            
31 SCHUMANN, Harald. Especuladores del hambre: por qué suben los alimentos? Buenos Aires: 

Mardulce, 2014, tradução livre. 
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caráter e a natureza do poder estatal vão diminuir de maneira 
drástica. Estes Estados vazios terão autoridade prática limitada e 

funcionarão essencialmente como corporações com fins específicos. 
Terceiro, o poder se transfere à chamada esfera privada, como 
agente da primeira categoria de Estados e competidor com a 
segunda categoria, ou podem haver fusões das duas últimas – 

pequenos Estados e entidades privadas. Atores privados, como 
agentes dos grandes Estados, podem também apresentar mais 
poder que os pequenos Estados vazios. Quarto, a autoridade e a 
soberania irão se tornar mais difusas e, portanto, menos baseadas 
em noções tradicionais de territorialidade – para benefício dos 
grandes Estados, cujo status vai aumentar, e em detrimento dos 
outros, os Estados vazios, que tenderão a perder a coerência como 

atores autônomos, superiores e independentes.32 
O Direito, que precisa se amoldar às manifestações sociais do 

momento histórico, não restou indene aos influxos do processo 
globalizatório, seja porque tais mudanças alteraram a noção de 
tempo e de espaço, seja porque, de forma crucial, redefiniram a 
antiga identidade entre Direito e Estado.  

Em síntese apertada, a globalização deu azo, por via oblíqua, 
a uma globalização jurídica, que atingiu em cheio a relação entre 
Direito e Estado. Isso retira, paulatina e crescentemente, do Estado-
nação o poder – até então soberano – de produzir normas de forma 
autônoma e executá-las. Em vista disso, quebra-se o paradigma 
consolidado desde a “Paz de Westphalia”, que conformara o Estado 

sobre os pilares da soberania, territorialidade, autonomia e 
legalidade, dando origem, no dizer de McGrew, à “ordem 
internacional vestfaliana”33. 

                                                            
32 BACKER, Larry Catá. Globalização Econômica e Crise do Estado: Um estudo em quatro perspectivas. 

Tradução: Carolina Munhoz e Welber Barral. Revista Seqüência, Florianópolis, n. 51, p. 255-276, jan. 

2005, p. 266. 
33 MCGREW, Anthony. Globalization and territorial democracy: an introduction. In: MCGREW, Anthony 

(Ed.). The transformation of demcoracy? Cambridge: Polity Press, 1997, p. 3, tradução livre. 
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Teubner34, aliás, já se manifestou no sentido de que a busca por 
limitação jurídica dos poderes domésticos absolutos já não se constitui 

mais na força motriz do Direito; a regulação de dinâmicas policêntricas 
relacionadas com a circulação de modelos, capitais, pessoas e 
instituições em espaços físicos e virtuais preenche, hoje, esse espaço. 
Essa novel conformação dá origem a um cenário em que a 

normatividade se desvincula do (des)necessário elemento coercitivo 
que justificava a existência de um órgão de decisão centralizado, não 
se desvelando despicienda a observação de Lambert35: 

 
State authority and power have become diffused in an increasingly 
globalized world characterized by the freer trans-border 

movement of people, objects and ideas. This has led some 
international law scholars, working from the American liberal 
tradition, to declare the emergence of a new world order based on 

a complex web of transgovernmental networks. 
 

Afigura-se inexorável, nesse cenário, redimensionar a relação 
entre Direito e Estado, visto que a concepção centralizada de poder, 
própria do Estado-nação Moderno, não é mais capaz de explicar, 
traduzir e aplicar a juridicidade do fenômeno transnacional.  

Desvela-se imperiosa, portanto, uma transição do Estado-
nacional – baseado nas ideias do neoliberalismo – para a era 
transnacional, que está fundada em: a) uma nova configuração do 
sistema político, e, b) na substituição da estrutura monocêntrica de 
poder dos Estados-nacionais por uma distribuição policêntrica de 

                                                            
34 TEUBNER, Gunther. Societal Constitutionalism: Alternatives to State-centred Constitutional 

theory? In: JOERGES, Christian; SAND, Inger-Johanne; TEUBNER, Gunther (Org.). Transnational 
Governance and Constitutionalism. Oxford: University Oxford Press, 2004, p. 3-28. 
35 “A autoridade e o poder do Estado tornaram-se difusas, num mundo cada vez mais globalizado e 

caracterizado pelo movimento transfronteiriço livre de pessoas, objetos e ideias. Isso levou alguns 

estudiosos do direito internacional, trabalhando a partir da tradição liberal norte-americana, a 
declarar a emergência de uma nova ordem mundial baseada numa complexa teia de reder 

transgovernamentais”. LAMBERT, Hélène. Transnational law, judges and refugees in the European 

Union. In: GOODWIN-GILL, Guy S.; LAMBERT, Hélène. The limits of transnational law: refugee 
law, policy harmonization and judicial dialogue in the European Union. New York: Cambridge 

University Press, 2010, p. 1-16, p. 1, tradução livre. 
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poder na qual uma grande diversidade de atores transnacionais e 
nacionais cooperam e concorrem entre si. 36 

A partir desse cenário fluido, se pode especular uma 
fragmentação jurídica entre Direito e não-Direito37: o Direito, 
enquanto gênero, dividido em duas espécies: Direito e não-Direito. 
O primeiro, abarca a produção normativa de signo estatal, com 

ênfase, portanto no poder público, é abstrato, impessoal, cogente, 
baseado na soberania do território e gerador de normas que 
ostentam, grosso modo, efeitos ex nunc e incidem às situações 
fáticas através de subsunção. O segundo, é forjado e congrega a 
produção normativa oriunda da iniciativa privada, detém, por isso, 
nítido caráter de poder privado, é concreto, pessoal, cogente ou 
consensual, excepciona fronteiras e varre territórios e dá azo a 

normas de efeitos ex tunc, que são aplicadas às relações por meio de 
expedientes arbitrados (de busca concorde) ou regulados 
(autorregulação regulada).  

Se, pois, no centro desse cenário bifurcado, se manejasse uma 
bússola, para qual dos dois planos a agulha imantada apontaria 
como norte? Seguramente, para o do não-Direito. Isso é pernicioso, 
posto que, no terreno pantanoso das regras extremamente técnicas, 
especializadas e corporativas, faria falta a segurança do Direito 
escrito em códigos, constituições ou tratados? Talvez; no entanto, 
há muito a codificação e o dogmatismo não asseguram a fruição dos 
direitos que prometem, tampouco o Estado representa a higidez de 
aplicar com autonomia os direitos que enumera. 

A verdade é que esta quadra da História e este pano de fundo 
de uma transnacionalidade econômica quase libertina exigem um 
parâmetro; e importa que ele seja de proteção e contestação. É 
notório que o cenário de Direito não dá conta dessa empresa e, no 

outro polo, o não-Direito, em seu próprio arbítrio, limitar-se-á, no 
                                                            
36 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do Globalismo: respostas à Globalização. Tradução: 

André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 27. 
37 Confira-se a esse respeito: TEUBNER, Ghunter. A Bukowina Global: sobre a Emergência de um 
Pluralismo Jurídico Transnacional. Impulso Revista de Ciências Sociais e Humanas, Piracicaba (SP), 

v. 14, n. 33, 2003, p. 9-31. 
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máximo, à autorregulação regulada38, que pode não ser assim tão 
regulante, a depender das forças corporativas que negociam essa 

intervenção mínima do Estado. Relegar a situação a um 
voluntarismo ético das forças de mercado equivaleria a laborar num 
equívoco rotundo e pueril.  

É, pois, precisamente nesse ponto nevrálgico que têm assento 

os Direitos Humanos. E essa proposição não é um disparate, 
porquanto os preditos direitos descendem da tradição crítica, 
desafiadora e insurrecta da própria formação do seu ideal, no 
período que transcorre dos séculos XIV a XVIII. A par disso, os 
Direitos Humanos, que não dependem da positivação em um dado 
ordenamento jurídico, tampouco se subete ao critério dogmático da 
subsunção39.  

É tendo conta essa característica, por certo, que Douzinas 
assevera que “os Direitos Humanos representam também os 
principais instrumentos de que dispomos contra o canibalismo do 
poder público e privado e o narcisismo dos direitos”40. A questão, 
todavia, é destrinchar o modo pelo qual os Direitos Humanos 
cumprirão esse objetivo tão difícil de servir de anteparo protetivo 
nesse cenário pós-moderno de globalização econômica, 
transnacionalização econômica, financeira e jurídica e fragmentação 
do Direito. 

Com efeito, se é indene de dúvidas que os Direitos Humanos 
representam, desde a formação do seu ideal, um complexo de 

                                                            
38 A expressão “autorregulação regulada” foi introduzida recentemente no âmbito do direito público 
pela doutrina alemã, por ocasião da publicação, na revista Die Verwaltung, n. 4, 2000, das palestras 

apresentadas no Seminário em celebração ao sexagésimo aniversário do professor Wolfgang 

Hoffmann-Riem. Ela repousa na compreensão de aproveitamento, pelo Estado, dos códigos de conduta 
ou, noutras palavras, das políticas de compliance elaboradas pelas empresas transnacionais. Significa 

sair da fiscalização clássica para a proatividade na prevenção de condutas vedadas. DARNACULLETA 

GARDELLA, Maria Mercè. Derecho administrativo e autorregulación: la autorregulación regulada. 

Girona: Universitat de Girona, 2003, p. 22, tradução livre. 
39 Acerca da temática, confira-se: BARZOTTO, Luis Fernando. Os direitos humanos como direitos 

subjetivos: da dogmática jurídica à ética. Revista da Procuradoria Geral do Estado, Porto Alegre, v. 

28, n. 59, p. 137-175, jun. 2004. 
40 DOUZINAS, Costas. O fim dos direitos humanos. Tradução: Luzia Araújo. São Leopoldo (RS): 

Editora Unisinos, 2009, p. 252. 
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conquistas da Humanidade em favor das pessoas e que a 
globalização, a transnacionalização econômica e jurídica e a 

fragmentação do Direito são fenômenos de proporções irreversíveis 
na sociedade pós-moderna, é consectário lógico que as normativas 
e os princípios dos primeiros conversem e se inter-relacionem com 
os avanços e os efeitos dos segundos. Dessa imbricação, dois efeitos 

precisam emergir.  
O primeiro efeito se refere ao respeito aos direitos e às 

liberdades das pessoas; todavia, não apenas no aspecto 
personalíssimo, mas também e principalmente enquanto Direito ao 
desenvolvimento41, cujo modelo ou norte é a Declaração Sobre o 
Direito ao Desenvolvimento42, adotada pela ONU em 1986. Acerca 
dela, Piovesan43 teoriza que o desenvolvimento ali imaginado 

compreende um processo econômico, social, cultural e político, com 
o objetivo de assegurar a constante melhoria do bem-estar da 
população e dos indivíduos, com base em sua ativa, livre e 
significativa participação nesse processo, orientada pela justa 
distribuição dos benefícios dele resultantes. Há razão na lavra de 
Britto, quando assevera que  

 
[...] focado pelo prisma dos interesses do todo social, o 

desenvolvimento tem que ser mais do que um mecânico ou linear 
crescimento econômico. Ele há de exibir uma dimensão política ou 

de soberania nacional, pela exigência que se lhe faz de ser um 
desenvolvimento do tipo auto-sustentado, ou sem temerária 
dependência externa. Como também há de exibir três outras 

dimensões: a) dimensão da pura justiça social, a se dar por um 
progressivo compartilhamento dos seus frutos com todos os 
estratos de que a sociedade se compõe; b) a dimensão do mesmo e 

                                                            
41 Para digressões mais aprofundadas acerca da temática do direito ao desenvolvimento, conferir: 

AGUIRRE, Daniel. The human right to development in a globalized world. London: Ashgate 

Publishing Limited, 2008; ALSTON, Philip; GOODMAN, Ryan. International human rights: text and 

materials: the successor to international human rights in context: law, politics and morals. Oxford: 
Oxford University Press, 2013, p. 1526-1538; SACHS, Jeffrey D. The end of poverty: how can we make 

it happen in our lifetime. New York: The Penguin Press, 2005. 
42 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaration on the Right to Development. 1986. 
Disponível em: <http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm>. Acesso em: 23 jul. 2016. 
43 PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 139. 
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respeitoso tratamento para os referidos grupos de pessoas que até 

hoje experimentam o travo da discriminação social; c) a definitiva 
absorção da ideia de equilíbrio ecológico enquanto elemento de sua 
própria definição.44 

 

E, ademais, um desenvolvimento que se compreenda como 
liberdade. Amartya Sen é quem desenvolve com acuidade o tema do 
desenvolvimento como expansão das liberdades pessoais, 
reputando-o fator removedor das ausências de liberdade e 
amplificador das capabilidades subjetivas: “a utilidade da riqueza 
está nas coisas que ela nos permite fazer – as liberdades substantivas 
que ela nos ajuda a obter” 45.  

Em vista disso, se compreende o desenvolvimento num 
aspecto amplo e integral, componente de um processo social 

influenciado por um sistema de variáveis que vão desde os 

condicionantes macroeconômicos, passam pela inclusão social, pela 
participação social nos espaços públicos e pelo uso racional dos 
recursos naturais. Sendo mais objetivo, se pode afirmar que o 
desenvolvimento dá azo à produção com adequada distribuição 
espacial e pessoal de renda, qualidade de vida com inclusão social e 
preservação ambiental. À tiracolo, traz, como consequência, salutar 
participação social nos espaços públicos para a definição de políticas 
e o exercício da cidadania. 

 
A expansão da liberdade humana é tanto o principal fim como o 

principal meio do desenvolvimento. O objetivo do 
desenvolvimento relaciona-se à avaliação das liberdades reais 
desfrutadas pelas pessoas. As capacidades individuais dependem 

crucialmente, entre outras coisas, de disposições econômicas, 
sociais e políticas. Ao se instituírem disposições institucionais 
apropriadas, os papeis instrumentais de tipos distintos de 

                                                            
44 BRITTO, Carlos Ayres. O humanismo como categoria constitucional. Belo Horizonte: Fórum, 

2012, p. 29. 
45 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução: Laura Teixeira Motta. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2010, p. 28. 
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liberdade precisam ser levados em conta, indo-se muito além da 

importância fundamental da liberdade global dos indivíduos.46 
 

O segundo efeito decorrente da interligação entre Direitos 
Humanos e os efeitos pós-modernos da globalização, da 
transnacionalização e da fragmentação jurídica consequente, 
pertine com a adequação ética das políticas e práticas das estruturas 

transnacionais globalizadas – notadamente das empresas 
transnacionais e das instituições híbridas titulares de patentes 
alimentares – e o crescimento econômico por elas obtido àquele 
mínimo que representam os Direitos Humanos, tanto no que se 
refere com a proteção já existente, como com a futura.  

É o que Falk vai considerar um “globalismo positivo” ou uma 
“globalização ascendente”, que tenha a referência em valores 

humanos, que se preocupe com a sustentabilidade e que permita 
alterações significativas nos padrões de produção e consumo em 
todas as sociedades, as quais devem se interessar pela redução da 
violência e pela concretização dos direitos econômicos dos seus 
indivíduos. A hipótese diametralmente oposta, segundo o autor, é a 
constatação da modelo hoje existente, de um “globalismo negativo” 
ou de uma “globalização descendente”.47 

É de fácil constatação que os desafios (efeitos) propostos são 
interdependentes. A um passo que os Direitos Humanos se 
aproximam das estruturas globalizadas e transnacionais, 
corresponde um passo destas últimas à adequação à baliza ética que 

representam os Direitos Humanos. Poder-se-ia, no ponto, 
conjecturar da emergência de uma “civilização global”, como quer 
Höffe48, ou do “ideal de uma cidadania mundial”, como quis Kant49, 

                                                            
46 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 76-77. 
47 FALK, Richard. Globalização predatória: uma crítica. Tradução: Rogério Alves. Rio de Janeiro: 
Instituto Piaget, 1999, p. 250-251. 
48 HÖFFE, Otfried. A democracia no mundo de hoje. Tradução: Tito Livio Cruz Romão. São Paulo: 

Martins Fontes, 2005, p. 9 e 24. 
49 KANT, Immanuel. Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. Tradução: 

Rodrigo Naves e Ricardo R. Terra. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
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ou, ainda, da substituição do Estado-nação pelo “estado 
constitucional cooperativo” de Häberle50.  

Prefere-se, contudo, tratar de uma dialogicidade cooperativa, 
porquanto a consecução dessa aproximação entre Direitos Humanos e 
estruturas transnacionais globalizadas se dá em cenários tão hostis 
(geopolítico, extraterritorializado, e jurídico, fragmentado) que apenas 

uma arquitetura nova, ainda a ser construída, poderá servir de fôrma.  
O que importa, é que ela não suplante, pela 

extraterritorialidade da globalização econômica, pelo signo 
comercial do transnacionalismo e pela ausência de centralidade do 
fenômeno jurídico a dignidade da pessoa e a própria noção de 
humanidade. Nesse cenário, critérios como (1) modos de encorajar 
ganhos e vantagens mútuas; (2) meios para tornar a 

interdependência melhor e mais aceitável, em vez de procurar 
simplesmente aprofunda-la; e, (3) caminhos que possibilitem a 
combinação de mecanismos de mercado com esquemas de 
organização que administrem adequadamente as desvantagens 
atuais daqueles países cujo locus standi no plano econômico é 
insatisfatório surgem como boas alternativas.51 

Para se ter uma vaga noção da importância representada, no 
cenário atual, pela imbricação entre Direitos Humanos e a estrutura 
transnacional globalizada, em 2011, existiam mais de 82.000 
empresas transnacionais e 810.000 subsidiárias52, as quais 
desenvolviam praticamente todos os ramos de atividade existentes 
e tinham sucursais em todo o mundo. Em considerando que esse 

número tenha aumentado em cinco anos e que a ONU reconhece 
apenas 193 Estados53, a presença dessa estrutura na vida das, 

                                                            
50 HÄBERLE, Peter. Estado constitucional cooperativo. Tradução: Marcos Augusto Maliska e Elisete 

Antoniuk. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. 
51 ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO E SILVA, Geraldo Eulálio; CASELLA, Paulo Borba. Manual 
de Direito internacional público. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
52 GATTO, Alexandra. Multinational enterprises and Human Rights: obligations under EU law and 

international law. Cheltenham (Reino Unido): Edward Elgar Publishing Limited, 2011, p. 3, tradução livre. 
53 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Países-Membros da ONU. 2016. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/conheca/paises-membros/>. Acesso em: 16 out. 2016. 
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aproximadamente, sete bilhões de pessoas que habitam o orbe 
terrestre é, quantitativamente, significativa. 

Transnacionais dos setores de alimentos e cultivares, como 
Deutsche Bank54, Cargill55, Bunge56 e Novartis57, entre outras, 
ostentam códigos de responsabilidade corporativa coadunados com 
os Direitos Humanos, importando, no entanto, que tais diretrizes 

efetivamente representem a práxis do grupo empresarial com 
relação às obrigações que declara, pena de se concretizar a 
advertência crítica de Stiglitz: 

 
Hoje, todas as empresas, até mesmo as piores poluidoras e aquelas 
com os piores históricos de relações trabalhistas, contratam firmas 

de relações públicas para elogiar seu senso de responsabilidade 
empresarial e sua preocupação com o meio ambiente e os direitos 
dos trabalhadores. Elas estão se tornando adeptas da manipulação 

de imagem e aprenderam a falar em favor da responsabilidade 
social, mesmo quando continuam a não pratica-la.58 

 

No ponto, Staffen sublinha o compromisso ético assumido 
pelo Parlamento Europeu, Conselho dos Ministros e Comissão 
Europeia que tratou de avaliar e implementar meios de 
regulamentar a matéria por meio de Diretivas, reverendo, inclusive, 
o teor da Diretiva sobre Abuso de Mercado e a Diretiva MiFID 
(Markets in Financial Instruments Directive). Outras iniciativas são 
alocadas de forma específica no European Market Infrastructure 
Regulation (EMIR). Em comum, todas as medidas visam colocar 

sobre vigilância as operações de especulação no mercado financeiro 

                                                            
54 DEUTSCHE BANK. Code of Business Conduct and Ethics for Deutsche Bank Group: passion to 

perform. Disponível em: < https://www.db.com/cr/en/.../Code_of_Conduct__23_04_2014.p...>. 
Acesso em: 15 out. 2016. 
55 CARGILL. Nossos princípios éticos. Disponível em: <http://www.cargill.com.br/pt/sobre-cargill-

brasil/principios-eticos/>. Acesso em: 15 out. 2016. 
56BUNGE. Código de Conduta. Disponível em: 
<http://www.bunge.com.br/Bunge/Nosso_Codigo_Conduta.aspx>. Acesso em: 15 out. 2016. 
57 NOVARTIS. Ethics & Compliance. Disponível em: <https://www.novartis.com/about-us/corporate-

responsibility/doing-business-responsibly/ethics-compliance>. Acesso em: 15 out. 2016. 
58 STIGLITZ, Joseph E. Globalização: como dar certo. Tradução: Pedro Maia Soares. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2007, p. 318. 
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europeu, ou praticado por pessoa física e/ou jurídica 
residente/sediada nos Estados membros europeus em qualquer 

outro mercado; limitar a atuação de fundos de investimentos, 
bancos e companhias de seguro na fixação de preços de artigos de 
primeira necessidade, estabelecendo, se for o caso, estratos 
determinados para atuação através de contratos futuros. Aqui, a 

oposição deriva de segmentos bancários alemães e do governo 
britânico. Especificamente no contexto normativo europeu, 
interessante destacar que, embora suas Diretivas tenham força 
cogente nos respectivos Estados membros, paralelamente acabam 
por estabelecer critérios jurídicos para além do seu espaço 
comunitário. Assim, seriam medidas válidas e efetivas de limitação 
dos poderes que se deslocam globalmente, mas que em dado 

momento, contatam com a União Europeia.59 
Se essa cooperação ou entrelaçamento entre os Direitos 

Humanos, contraforça desse cenário, e os demais atores 
transnacionais significa o que Staffen denomina como “a 
emergência de um Direito Global”60, que, pois, esses movimentos 
em direção a uma convergência em torno da humanização das 
relações se consubstanciem nas instituições desse novo e incipiente 
regime jurídico. 

Ou, como defendeu Rodotà, que esse cenário posto e esse 
direito global em gestação possam “omnizar o humano”, de forma a 
abrir uma via alternativa em busca da igualdade e expurgando a 
institucionalização da discriminação. Um caminho onde a liberdade 

encontra a igualdade. Daí a necessidade de, mesmo em um cenário 
transnacional e global geralmente frio a questões humanas, não se 
esquecer das pessoas, ao efeito de se construir uma nova 
antropologia, que, nesse pano de fundo, não aprisione o humano, 

lhe forneça caminhos de acesso.61 

                                                            
59 STAFFEN, Márcio Ricardo. A tutela jurídica global da alimentação. Revista da Faculdade de Direito 

da UFG, Goiânia, v. 40, n. 1, p. 96-120, jan./jun. 2016, p. 114. 
60 STAFFEN, Márcio Ricardo. Globalismo jurídico. Lima: EGACAL, 2015, p. 121. 
61 RODOTÀ, Stefano. Il diritto di avere diritti. Bari: Laterza, 2012, p. 184, tradução livre. 
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A caminhada em torno dessa construção híbrida e excêntrica, 
todavia, é tortuosa e apenas principia. Não se sabe ao certo onde pisar, 

os passos a dar ou, mesmo, se, de fato, essa empresa vai redundar na 
efetiva valorização do humano. O que é certo, entretanto, é que os 
Direitos Humanos, com seu ideal insurrecto de contraforça, 
contestação e revolta não podem se furtar a mais esse desafio.  

Um desafio, diga-se de passagem, que não é dos acadêmicos, 
dos doutrinadores, dos governantes, dos ricos empresários 
transnacionais, nem dos membros da sociedade civil, ele é querido 
e esperado por cada ser humano excluído e defenestrado da esfera 
de possibilidades (liberdades) geradas pelo capital. 

 
4 Considerações finais 

 
Este artigo teve como escopo posicionar os Direitos Humanos 

como mecanismo protetivo e de contraforça no cenário jurídico que 
assiste à antitética relação entre o Direito Humano transnacional à 
alimentação e a proteção jurídica conferida pela propriedade 
intelectual às patentes alimentares. 

Inferiu-se, da pesquisa ora relatada, que a globalização e o 
transnacionalismo, cujas forças motrizes foram, inicial e 
respectivamente, a economia e o comércio mundial, são os 
responsáveis pelas transformações mundiais que alteraram, de 
forma categórica e definitiva, o cenário jurídico-político do mundo. 
É de se destacar, na espécie, a superação – ou a relativização em alta 

potência – das fronteiras territoriais físicas e das distâncias entre os 
povos como a principal consequência dessas alterações. 

A imbricação entre Direitos Humanos e as estruturas 
transnacionais globalizadas, a qual, na pesquisa relatada, foi 

chamada de “dialogicidade cooperativa”, deve resultar não apenas o 
respeito aos direitos e às liberdades pessoais, mas também um 
direito coletivo ao desenvolvimento. Igual modo, as estruturas 
transnacionais globalizadas devem adequar suas políticas e práticas 
a parâmetros éticos e de justiça norteados pelos Direitos Humanos. 
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Portanto, a hipótese de que os Direitos Humanos se 
qualificam como o instrumento de contraforça e proteção apto a 

mediar o conflito entre o direito à alimentação e a proteção jurídica 
das patentes alimentares responde afirmativamente ao problema de 
pesquisa. 

A construção desse novo edifício, entretanto, é inconclusa e 

rodeada de incertezas. Seu soerguimento não é tarefa de 
governantes, de acadêmicos ou de milionários empresários, é 
incumbência direta e intransferível de cada ser humano que vive o 
real. Começar por revalorizar o humano diante das incontáveis 
estruturas fluidas do momento presente talvez seja um bom e 
alvissareiro começo. 
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A função das tecnologias para a reinvenção das 

cidades numa perspectiva sustentável 
 

Thais Dagostini Santin1 
 
 
1 Introdução 

 
As cidades são palcos de interação social, econômica, 

ambiental e tecnológica. Nesses lugares pode-se verificar os 
impactos dos problemas socioambientais. O interior dos espaços 
urbanos possui grande importância para a economia mundial, tendo 
em vista que a maior parte da população mundial nesses contextos. 
O seu crescimento e desenvolvimento ocorreram de forma rápida e 
desorientada. A falta de planejamento e gestão acarretaram grandes 
problemas para a vida urbana. 

As tecnologias promoveram profundas alterações nas 
estruturas sociais, trazendo comodidades e facilidades para as 
pessoas. Encontram-se inseridas no seu cotidiano, sendo utilizadas 

em todas as atividades desenvolvidas. Essa condição representa 
oportunidade de melhoria e manutenção do meio ambiente. 

A promoção da sustentabilidade é cada vez mais necessária, 
todavia, a implementação representa um desafio a atualidade. Nas 
cidades podem se verificar os maiores problemas sociais e ambientais. 

Nesses casos, a sua gestão requer meios inovadores de promoção da 
sustentabilidade, sem deixar de lado o uso das tecnologias.  

                                                            
1 Advogada, mestranda em direito (IMED). E-mail: sthaissantin@gmail.com 
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As cidades inteligentes surgem como um novo modelo, 
unindo tecnologias e sustentabilidade no desenvolvimento e 

progresso das cidades. Diante desse cenário, indaga-se quais os 
limites da tecnologia, na sua dimensão sustentável, capazes de 
promover a reinvenção das cidades. Busca-se averiguar como as 
cidades podem ser reinventadas por meio do uso de tecnologias, 

promovendo a sustentabilidade e dignidade humana. 
Para tanto, procura-se explicar a importância da tecnologia e 

seu desenvolvimento, bem como analisar o atual modelo urbano e 
sua contribuição para os problemas socioambientais. Ao final 
pretende-se demonstrar como a tecnologia aliada a sustentabilidade 
provem a reinvenção das cidades. Utiliza-se o método dedutivo, por 
meio da técnica de pesquisa bibliográfica, em fontes primárias e 

secundárias. 
 

2 O processo tecnológico 
 
As tecnologias desempenham importante papel na sociedade, 

estão presentes em todos os processos da vida das pessoas. Essas 
deixaram de ser ferramentas de trabalho e passaram a integrar o 
cotidiano dos indivíduos, promovendo grandes alterações na 
organização e estrutura social. A sua influência pode ser percebida 
nas mais diversas áreas, como por exemplo, educação, política, 
economia, ciência e saúde. 

O processo tecnológico, pelo qual a sociedade passou, é 

irreversível, e criou novas necessidades sociais. A história da 
humanidade é marcada por três revoluções tecnológicas, que 
alteraram os contornos da sociedade, possibilitando seu 
desenvolvimento. 

 
2.1 Revoluções Tecnológica e progresso econômico 

 
A primeira revolução é a industrial, no século XVIII, 

caracterizada pelo surgimento da máquina a vapor. A sociedade 
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capitalista promoveu a união entre o saber científico e o saber 
técnico, valorizando o conhecimento prático, que deu origem a 

tecnologia. Esse conhecimento tornou possível a utilização da 
ciência e da tecnologia para o desenvolvimento da indústria, 
aumentando da produção, diminuindo o tempo resultando no 
aumentando o lucro e do consumo. 

A segunda revolução tecnológica considera, por alguns 
autores, como um estágio da revolução industrial, ocorreu com a 
descoberta da energia elétrica, na segunda metade do século XIX2. A 
ciência e os laboratórios de pesquisa assumiram importante papel 
na sociedade, com o desenvolvimento do conhecimento químico e o 
uso do petróleo, aplicados a indústria química e elétrica. Ampliou-se 
o processo de produção com a organização da produção em massa 

de produtos padronizados, bem como houve o aumento na escala 
econômico das empresas por meio da centralização do capital3.  

Após a Segunda Guerra Mundial tem início a terceira 
revolução tecnológica, também conhecida como revolução digital. 
Nessa fase surgiu as Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TICS), microeletronica, a internet, que transformaram a estrutura 
social, política e econômica, onde a informação assume lugar de 
destaque, tornando o eixo da sociedade. As novas tecnologias 
permitiram a comunicação e a informação de forma mais rápida e 
eficaz, alternado a maneira como o ser humano percebe e se 
relaciona com o mundo. 

A partir do século XX, o mundo estava repleto de novas 

tecnologias, que passaram a revolucionar a vida humana, como por 
exemplo, a comunicação e o transporte, que praticamente 
eliminaram o tempo e a distancia. Torna-se possível a produção em 
escalas mundiais, o capitalismo promoveu a globalização, que se 

                                                            
2 NICOLACI-DA-COSTA, Ana Maria. Revoluções Tecnológicas e Transformações Subjetivas. 

Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, v. 18, n. 2, p. 193/202, 2002. 
3HOBSBAWM, E. J. Da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2011. 
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desenvolveu rapidamente, especialmente para fins econômicos, 
todavia houveram dificuldades de adaptação a esse novo processo4. 

A tecnologia influência na produção de bens e na economia, 
vista como algo positivo, pelos que participam de seu 
desenvolvimento. As suas inovações promovem o bem-estar e 
facilitam a vida humana na Terra, tornando-a mais agradável e 

confortável. Possibilita, ainda, o avanço da sociedade, determinando 
as condições para seu progresso e desenvolvimento5.  

A expansão do capitalismo e o processo de industrialização, 
em prol do desenvolvimento, esgotaram os recursos naturais e a 
capacidade regenerativa dos ecossistemas. A industrialização e as 
tecnologias causaram grande parte dos problemas ambientas nos 
países desenvolvidos6. O progresso é uma das causas da crise 

ambiental global. O grau de proporção e magnitude do 
desenvolvimento industrial e tecnológico foi promovido pelo 
capitalismo e sua busca desmedida por lucros.  

O avanço da industrialização comprometeu, e ainda 
compromete, o meio ambiente. A exploração dos recursos naturais, 
tanto renováveis, quanto não renováveis, ocorreu a passos largos, a 
fim de que mais e mais bens fossem produzidos. Desejava-se que o 
desenvolvimento industrial obtivesse êxito e principalmente lucro 
econômico. As tecnologias industriais utilizavam os recursos 
naturais como fonte de energia e matéria prima, tornando esses 
ainda mais escassos. 

À medida que o capitalismo se consolida, intensifica-se o 

desenvolvimento tecnológico, promovendo alterações sociais e o 
surgimento de novos problemas. O desenvolvimento das cidades, a 
migração do campo, o desemprego e a expansão do processo de 

                                                            
4 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos (1914-1991). 2 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
5 CARVALHO, M. G. Tecnologia, Desenvolvimento Social e Educação Tecnológica. Revista Educação 

& Tecnologia, Curitiba, v. 1, n. 1, p. 70/87, 1998. 
6 SAAVEDRA, J. F. E. História do debate ambiental na política mundial 1945-1992: a perspectiva 

latino-americana. Tradução de Daniel Rubens Censi. Ijuí, (RS): Editora da UNIJUÍ, 2014. 
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industrialização e do capitalismo para outras partes do mundo, 
podem ser citadas como exemplos7. 

O progresso era visto como “[...] a tábua rasa assumida como 
programa político, diante da qual se exige uma aceitação global, 
como se se tratasse do caminho a ser seguido na Terra rumo ao 
paraíso8”. A atividade econômica incentivou o progresso, quanto 

mais desenvolvida for à sociedade mais recursos econômicos irá 
possuir e mais poderosa será. A partir desse contexto, essas se 
desenvolveram sem planejamento algum, explorando a natureza, e 
poluindo-a com os detritos tecnológicos. 

Além da crise ambiental, o rápido desenvolvimento causou 
enormes desigualdades sociais, entre as nações e dentro dessas. 
Com o capitalismo a distribuição de renda ocorre de forma não 

igualitária. Poucas pessoas possuem grandes capitais, ao passo que 
muitas pessoas não detêm capital suficiente para sustentar suas 
famílias, acarretando a miséria, desemprego, falta de qualidade de 
vida, violência, provocando maior degradação ambiental. 

Denota-se que com o avanço tecnológico, a ciência e capitalismo 
ganham maior destaque. O conhecimento cientifico é fundamental 
para o desenvolvimento tecnológico e a evolução humana e adquire 
grande importância na atual sociedade.  Ao mesmo tempo em que os 
avanços tecnológicos e científicos trouxeram benefícios e bem-estar 
para a humanidade, também acarretaram em graves consequências 
para o meio ambiente e o ser humano9.  

Para Beck10, o progresso pode ser visto como uma 

irresponsabilidade da ciência, que desconsiderou as consequências 
de seus atos. As decisões políticas são tomadas com bases 
econômicas, sem preocupações com os efeitos que poderão causar, 

                                                            
7 CARVALHO, M. G. Tecnologia, Desenvolvimento Social e Educação Tecnológica.  
8 BECK, U. Sociedade de risco: rumo a outra modernidade. Tradução de Sebastião Nascimento. São 

Paulo: Editora 34, 2010. p. 314. 
9 SAAVEDRA, J. F. E. História do debate ambiental na política mundial 1945-1992: a perspectiva 
latino-americana. 
10 BECK, U. Sociedade de risco: rumo a outra modernidade. 
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ainda, as consequências desses efeitos são agravadas na sociedade 
pela economia e os custos que impõe.  

O desenvolvimento das cidades não ocorreu de forma igual, 
podendo ser observado uma distribuição desigual de riquezas e 
tecnologias, que é muito mais profunda que a diferenças de PIB ou 
de desenvolvimento. Os centros tecnológicos concentram-se em 

determinadas localidades. As inovações tecnológicas ficam 
concentradas nessas áreas, gerando impactos na economia e no 
desenvolvimento das localidades11. 

O desenvolvimento tecnológico ocorre, principalmente, para 
atender as necessidades da economia e do capitalismo. As 
tecnologias trouxeram benefícios e comodidade para a vida das 
pessoas, sendo consideras indispensáveis. Todavia, não houve o uso 

adequado e consciente dessas, deixando-as em desequilíbrio com a 
natureza. Um dos maiores desafios enfrentados atualmente é o uso 
das tecnologias sem agredir o meio ambiente. 

 
2.2 Tecnologia e Sustentabilidade 

 
Diante das consequências ambientais e sociais do progresso 

irresponsável, do uso inadequado das tecnologias e do incentivo ao 
consumismo, a humanidade necessita reparar os danos causados, e 
evitar que novos ocorram. Conforme mencionado, os meios 
tecnológicos otimizaram a vida das pessoas, possuindo grande 
importância para elas, que não prendem abandoná-los.  

Os problemas socioambientais estão presentes no dia-a-dia 
das sociedades, e ganharam maior espaço nos debates sociais, 
políticos e midiáticos. Não há um conceito para a sustentabilidade, 
embora essa seja essencial para as sociedades, bem como a justiça e 

                                                            
11 LEITE, C. Cidades sustentáveis, Cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta 

urbano. Porto Alegre: Bookman, 2012. 
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a paz. Busca-se harmonizar o desenvolvimento e a natureza, 
protegendo o interesse de todos os seres12.  

A sustentabilidade contribui para diminuição das 
desigualdades sociais nas nações e entre elas, e para a proteção 
ambiental. A conscientização sobre a preservação da natureza e a 
diminuição do consumo de bens se tornam fundamentais para 

atender as necessidades dessa e das futuras gerações. Diferentes 
atividades humanas estão incorporando ações sustentáveis, a fim de 
melhor as condições sociais e ambientais. Para que essa condição 
ocorra, o desenvolvimento deve respeitar os limites da natureza, 
sendo orientado pela sustentabilidade, que: 

 
Apregoa o ‘espírito de responsabilidade comum’, como processo de 
mudança no qual a exploração de recursos materiais, as inversões 

financeiras e as rotas de desenvolvimento tecnológico deverão 
adquirir, mundialmente, um sentido harmonioso na construção de 

um futuro justo, seguro e próspero. O desenvolvimento 
tecnológico, especialmente, deverá ser reorientado para metas de 
equilíbrio com a natureza e de incremento da capacidade de 

inovação tecnológica de países em desenvolvimento13. 
 

As tecnologias devem atender as necessidades humanas, 
minimizando os danos ambientais causados por elas. O 

desenvolvimento tecnológico deve ser um aliado a preservação do 
meio ambiente, de modo a incentivar a inovação tecnológica 
sustentável. A implementação dessas tecnologias requer mudanças 
no desenvolvimento e nas relações econômicas das sociedades. 

Necessário investir em educação ambiental e inovações 
tecnologias, que utilizem matérias menos poluentes, com baixo 
impacto ambiental, reduzindo a emissão de resíduos. Outro fator 
importante é a capacitação dos trabalhadores para que conheçam o 

                                                            
12 BOSSELMANN, K. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. Tradução 

de Phillip Gil França. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 
13 MARQUES, M. B. Ciência, tecnologia, saúde e desenvolvimento sustentado. Rio de Janeiro: 

FIOCRUZ, 1991. p. 17. 
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processo no qual trabalha14. O conhecimento é fundamental para a 
inovação tecnológica pautada em conceitos sustentáveis, logo, esses 

investimentos se mostram indispensáveis. 
O conhecimento, atualmente, encontra-se relacionado a 

questões hierárquicas e poucos possuem acesso a ele. Os 
conhecimentos tecnológicos e científicos, também estão 

relacionados ao poder, sendo vitais a qualquer sociedade, pois 
contribuem para a sua formação. Para que seja adotada a 
sustentabilidade, a ciência precisa alterar suas concepções, em que 
prevaleça a solidariedade e a dignidade humana15. Alterada essa 
concepção, a ciência e a tecnologia adotam uma postura de 
responsabilidade social e ambiental. 

As inovações científicas e tecnológicas devem observar os 

preceitos sustentáveis, tornando-se compatíveis com o meio 
ambiente. Quando aliadas à sustentabilidade, essas melhoram as 
condições de vida, a produção de alimentos e bens de consumo, 
auxiliam na preservação dos recursos naturais, reduzem as 
desigualdades sociais e agregam valor à produção industrial16. 

Tecnologias sustentáveis são desenvolvidas e empregadas nas 
indústrias e no cotidiano das pessoas, que utilizam a todo o 
momento. A indústria automobilística adota essa ideia ao criar 
carros menos poluentes, e até mesmo elétricos, que não emite gases 
na atmosfera. Nas residências se encontram o maior e mais variado 
número de tecnologias, torando-se high tech. A automação das casas 
possibilita a integração entre os equipamentos tecnológicos, 

trazendo maior conforto aos moradores, bem como colaborando 
para o consumo sustentável dos recursos.  

                                                            
14 CASAGRANDE JR., E. F. Inovação tecnológica e sustentabilidade: integrando as partes para proteger 

o todo. Revista EDUCAÇÃO & TECNOLOGIA, Curitiba, n.8, 2004. 
15 BAUMGARTEN, M. Sociedade e Sustentabilidade: qual o lugar do conhecimento? Sociologias, Porto 

Alegre, v. 16, n. 37, p. 14/22, 2014. 
16 BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Livro Azul da 4ª. Conferência Nacional de 
Ciência e Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento sustentável. Brasília: Ministério da 

Ciência e Tecnologia/Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2010. 
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No entanto, boa parte das inovações tecnológicas encontram–
se em países desenvolvidos, que detém os recursos necessários, 

desde conhecimentos científicos até econômicos. Os demais países 
dependem dessas tecnologias para desenvolver-se, assim, o 
intercambio tecnológico se mostra necessário, contudo, deve-se 
observar a viabilidade de implementação dessas tecnologias nas 

nações, não basta simplesmente copiá-las17. 
Um dos desafios da atualidade é o desenvolvimento de 

tecnologias que respeitem os limites ambientais, e promovam a 
inclusão social. É necessário criar condições que possibilitem a 
criação dessas tecnologias. A inovação tecnológica é um importante 
aliado à sustentabilidade na medida em que cria condições para a 
sua implementação nas sociedades. O uso de tecnologias que 

diminuem o consumo de energias e recursos naturais, a poluição, 
evitando o desperdício, contribuem para o desenvolvimento 
sustentável. 

As áreas urbanas, que possuem maior contingente 
populacional, também devem observar os preceitos sustentáveis, 
promovendo o desenvolvimento das cidades, a inclusão social e o 
respeito ao meio ambiente. Nas cidades se concentram a maior parte 
dos problemas socioambientais, como por exemplo, poluição, 
desigualdade social, degradação ambiental. Nesse caso, a 
implementação de tecnologias que não agridem o meio ambiente 
contribui para o seu desenvolvimento sustentável. 

 

3 O modelo insustentável das cidades 
 
Com o desenvolvimento industrial e a expansão das 

atividades econômicas, as cidades começaram a crescer e se 

desenvolver, tendo em vista o volume de pessoas que migravam do 
campo para os centros urbanos em busca de melhores condições de 

                                                            
17 PASSERINO, S. M. de M.; KLEINE, A. A. Dimensão Tecnológica da Sustentabilidade e os Resíduos 

Eletrônicos. Revista Eletrônica Direito e Política, Itajaí, v.9, n.1, 2014. 
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vida. Esse desenvolvimento ocorreu de forma desordenada, e sem 
planejamento, causando enormes impactos ambientais e sociais. 

Após 1850, as cidades se expandiram muito rápido, 
transformando-se no símbolo mais expressivo da industrialização. 
Nesse período as cidades industriais eram muito comuns, contudo, 
as novas formas de produção não se instalavam nelas, tornando-se 

pequenas cidades, que posteriormente expandiram-se. O 
crescimento dessas cidades aconteceu muito rápido, por tornarem-
se centros comerciais, de transporte, de administração e ofereceram 
inúmeros serviços que atraiam as pessoas18.  

Em 2014, mais da metade da população mundial viviam em 
cidades, aproximadamente 54%, estima-se que em 2050, 66% da 
população viverá em áreas urbanas. As cidades cresceram 

rapidamente, desde 1950 até 2014, sua população passou de 746 
milhões para 3,9 bilhões, embora seja verificado diferentes níveis de 
urbanização pelo mundo19. Denota-se que a população em áreas 
urbana cresce significativamente no decorrer do tempo, e esse 
número tende a aumentar, ainda que hajam grandes desigualdades 
nelas. 

As cidades modernas estão em constante crescimento, 
contribuindo para o desenvolvimento econômico, tecnológico, social 
e cultural, tornando-se um fenômeno mundial. Para Glaeser20, essas 
representam a melhor forma de organização econômica, social e 
ambiental, além de proporcionarem ascensão socioeconômica para 
seus moradores. A partir das novas tecnologias, os centros urbanos 

possibilitam o fluxo intenso de informações, contribuindo para a 
inovação.  

As cidades são caracterizadas pelas diferenças de distribuição 
de renda e desigualdades sociais, principalmente nos países em via 

de desenvolvimento, sendo descritas pela ONU como os novos locais 
                                                            
18 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos (1914-1991). 
19 UNITED NATIONS. World Urbanization Prospects: The 2014 Revision. New York: United Nations, 

2014. Disponível em: <https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.pdf>. 
Acesso em: 21 dez. 2016. 
20 GLAESER, L. E. Os centros Urbanos: a maior invenção da humanidade. São Paulo: Elsevier, 2011. 
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de pobreza. As favelas estão se tornando muito comuns nas cidades, 
principalmente nas megacidades, que possuem grandes 

concentrações populacionais vivendo em precárias condições. 
Diante disso, a exclusão urbana, acarretada pela exclusão social, se 
torna um grave problema de difícil solução21. 

Historicamente o processo de urbanização é associado às 

transformações econômicas e sociais. Nas cidades estão localizadas 
boa parte das atividades econômicas, consideradas os motores do 
desenvolvimento. Além de propiciarem melhores níveis de 
educação, saúde, acesso a serviços básicos e maior participação 
política e cultural22, colaborando para a promoção da cidadania. 

Sem o planejamento adequado, a grande expansão urbana 
prejudica o desenvolvimento sustentável do planeta. Sem 

investimentos em infraestrutura e a implementação de políticas 
públicas que asseguram a igualdade da distribuição de renda e 
acesso a bens de serviços básicos, as cidades se tornam locais de 
grandes desigualdades socais e impedem que as pessoas tenham 
suas necessidades básicas atendidas. 

A falta de investimento em infraestrutura e saneamento, 
especialmente nas megacidades, causam significativos problemas 
socioambientais e grandes concentrações de pobreza23. Nos centros 
urbanos encontram-se situações precárias de vida, que fere a 
dignidade da pessoa, especialmente em nações em desenvolvimento. 
Para Rick Burdett, diretor do projeto Urban Age: 

 

Mais do que nunca, o formato das cidades, a quantidade de espaço 
que elas ocupam, a quantidade de recursos que consumem, o 
modo como a infraestrutura de transporte é organizada e onde as 

pessoas habitam – em ambientes distantes, segregados, atrás de 
muros ou em bairros integrados perto dos seus trabalhos, recursos 

                                                            
21 LEITE, C. Cidades sustentáveis, Cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta 

urbano. 
22 UNITED NATIONS. World Urbanization Prospects: The 2014 Revision. 
23 LEITE, C. Cidades sustentáveis, Cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta 

urbano. 
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comunitários e transporte – definem o ambiente, a economia e a 

sustentabilidade social da sociedade global24. 
 

Percebe-se, diante desse argumento, a importância das 
cidades, que contribuíram para o desenvolvimento global. Esses são 
locais de grande concentração econômica, de atividades industriais 
e criativas, possibilitando a inovação tecnológica e o progresso. No 

entanto, deve-se atentar para o planejamento dessa e a promoção 
de infraestrutura necessária. A falta desses contribui para o 
aumento da poluição, degradação ambiental e das desigualdades 
sociais, impossibilitando a implementação dos preceitos 
sustentáveis.  

As cidades são responsáveis por grande parte dos problemas 
ambientais enfrentados no mundo, tendo em vista a grande 

concentração de pessoas e seu crescimento horizontal, entre outros 
fatores. A falta de planejamento levou as cidades a crescerem 
horizontalmente, utilizando maior área e dificultando a locomoção 
das pessoas. Os detritos industriais e resíduos da vida urbana 
contribuem, ainda, para o aumento desses problemas.  

A partir do (acelerado e desenfreado) crescimento das 
cidades, mais recursos naturais são utilizados e mais resíduos são 
produzidos. A poluição, especialmente a atmosférica, aumenta 
conforme essas se desenvolvem. As alterações climáticas afetam 
diretamente a urbanização, bem como destacam os impactos 
negativos na qualidade de vida e na economia.  

Segundo a ONU, em 2011, as cidades eram responsáveis pela 
emissão de 70% dos gases que promovem o efeito estufa, devido à 
queima de combustíveis fosseis e as mudanças no uso da terra. As 
alterações climáticas prejudicam o abastecimento de água, 

aumentam as possibilidades de tempestades, furacões, ciclones, 
secas, aumento da temperatura e outros. Esses problemas afetam 
principalmente as populações carentes que habitam locais 

                                                            
24 BRUDETT; SUDJIC, 2010, p.51 apud LEITE, C. Cidades sustentáveis, Cidades inteligentes: 

desenvolvimento sustentável num planeta urbano. p. 24. 
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impróprios, como favelas e zonas costeiras, gerando situações de 
grave perigo25. 

Em consequência do grande consumo de energia em centros 
urbanos, o nível de emissão de gás carbono aumentou de 29 para 
49%, entre 1950 e 2005. As alterações climáticas desencadeiam 
consequências globais e de longa duração, que afetam o meio 

ambiente, a sociedade e a economia26, são consideras um dos 
maiores desafios do século XXI. A falta de estrutura das cidades, a 
produção, o consumo de bens e as formas urbanas disfuncionais 
contribuem para o crescimento do uso de energias e a emissão de 
gases do efeito estufa27. 

A poluição do solo, da água e atmosférica, que tem origem nas 
cidades, acarretam alterações climáticas. Com isso, desencadeiam-

se a maioria dos desastres naturais, que causam transtornos para a 
vida urbana, como ruas e casas alagadas, falta de água e energia, 
desabamentos de encontras e morros, podendo, inclusive, vitimar 
pessoas. Existem, também, as alterações que causam nos 
ecossistemas, impedindo, o seu bom desenvolvimento desses, e 
consequentemente da Terra.  

A emissão de gases na atmosfera e a poluição causam doenças 
respiratórias, pois deterioram a qualidade do ar. A falta de 
mobilidade urbana, que aumenta o uso de transportes e frota de 
veículos, a instalação de indústrias, bem como as condições 
climáticas alargam ainda mais a difusão da poluição atmosférica. As 
doenças respiratórias são agravadas pela falta de acesso a 

tratamento das populações pobres, que necessitam de atendimentos 
públicos. 

                                                            
25 UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME. Cities and Climate Change: Global 

Report on Human Settlements 2011. Washington, DC: Earthscan, 2011. 
26 LEITE, C. Cidades sustentáveis, Cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta 

urbano. 
27 UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME. Urbanization and Development: 
Emerging Futures. World Cities Report 2016, 2016. Disponível em: 

<http://wcr.unhabitat.org/main-report/>. Acesso em: 22 dez. 2016. 
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As desigualdades sociais encontradas nas cidades vêm desde 
a origem dessas, e agravaram-se conforme essas cresciam. Muitas 

pessoas vivem em situações precárias, por não possuírem recursos 
financeiros, morando em locais inapropriados. Conforme o relatório 
da UN-Habit, a parte das cidades que mais cresce são as favelas, 
pois:  

 
As pessoas que chegam em centros urbanos, já sobrecarregados, 
são forçadas a viver em áreas perigosas e inadequadas para o 

desenvolvimento imobiliário ou industrial, muitas construindo 
suas próprias casas em assentamentos informais, em planícies de 
inundação, nas áreas de pântanos e nas encostas instáveis, muitas 

vezes com infraestrutura inadequada, ou sem serviços básicos, 
segurança e desenvolvimento28.  
 

As favelas demonstram as desigualdades socais e 
desencadeiam problemas socioambientais, ferindo a dignidade da 
pessoa. A falta de acesso a bens necessários a vida leva a exclusão 
social e urbana, deixando o cidadão à margem da sociedade, e seus 
problemas apenas agravam-se. A exclusão social mantém-se devido 
a falta de ação governamental, que não sabem como resolve-las, ou 
não possuem condições econômicas, ou, ainda, não desenvolveram 
políticas públicas de habitação e inclusão. 

A industrialização, a globalização e as tecnologias, alteraram 
as estruturas social, propiciando a flexibilização do trabalho, que se 
tornou informal, bem como o aumento do desemprego. Diante desse 

novo cenário, os problemas sociais se agravaram, aumentando às 
desigualdades, a miséria, a falta de alimentos e de recursos, a 
violência, inviabilizando a sobrevivência e a dignidade. 

                                                            
28 No original: “People arriving in already overstressed urban centres are forced to live in dangerous 
areas that are unsuitable for real estate or industrial development, many constructing their own 

homes in informal settlements on floodplains, in swamp areas and on unstable hillsides, often with 

inadequate or completely lacking infrastructure and basic services to support human life, safety and 
developmen”. UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME. Cities and Climate 

Change: Global Report on Human Settlements 2011. 
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Com o aumento do número de pessoas vivendo nas cidades, a 
quantia de recursos utilizados é maior, bem como é mais complicado 

administrar e fiscalizar todas as áreas, tornando a infraestrutura 
precária, e aumentando as adversidades da vida urbana. No entanto, 
denota-se que o consumo de bens é muito maior que a real 
necessidade das pessoas, atualmente cada indivíduo necessita de 1,8 

hectares para satisfazer suas necessidades, logo grandes cidades 
consomem mais que seu território29.  

O aumento do consumo tem como consequência o 
crescimento dos resíduos urbanos. Algumas cidades não 
comportam mais o lixo que produzem, tornando necessária a 
criação de soluções para o destino desses resíduos. A má destinação 
desses acarreta riscos ao ambiente e saúde das pessoas, podendo 

pendo transmitir doenças, poluir lençóis freáticos, o solo, entre 
outros.  

A baixa qualidade de vida da população, a falta de educação, 
de planejamento das cidades, o aumento das moradias informais e 
das favelas, aumentam a poluição ambiental e as desigualdades 
sociais dos centros urbanos. As cidades precisam ser repensadas e 
reestruturadas, para que seu desenvolvimento ocorra de forma 
sustentável, causando mínimos danos ao meio ambiente e 
possibilitando uma vida digna a todos.  

 
4 Cidades inteligentes 

 

Frente aos problemas sociais e ambientais que se originam e 
desenvolvem-se nas cidades, é necessário pensar em estratégias que 
solucionem essas questões, a fim de se promover melhorias para seu 
futuro. A sustentabilidade é indispensável para manutenção da vida 

e o meio urbano precisa adotar ações que a implementem. 
Nas cidades as tecnologias são utilizadas a todo o momento, 

facilitando a vida e promovendo serviços com maior eficiência. O 
                                                            
29 LEITE, C. Cidades sustentáveis, Cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta 

urbano. 
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progresso e o desenvolvimento dessas áreas ganham cada vez mais 
espaços na sociedade e na vida das pessoas. Inovações tecnológicas 

são criadas diariamente, e na sua maioria, são voltadas para uso 
urbano, trazendo inúmeros benefícios. A tecnologia pode ser uma 
importante aliada na implementação da sustentabilidade nesses 
locais.  

As cidades atualmente representam o maior desafio para a 
sustentabilidade, portanto precisam sem reinventadas. O 
desenvolvimento de soluções aos problemas socioambientais que 
enfrentam deve ser o foco de sua atuação. Sem a gestão e 
planejamentos eficientes das áreas urbanos é impossível pensar em 
sustentabilidade global. As cidades inteligentes monitoram as 
condições de seus espaços, considerando a situação real, para 

promover soluções adequadas. Representam uma reformulação 
radical das cidades, em virtude dos conhecimentos acumulados e da 
globalização30.  

A união entre cidades, tecnologia e sustentabilidade pode ser 
verificada nas cidades inteligentes31, que utilizam a tecnologia a 
favor do meio ambiente e da sociedade, promovendo melhoras na 
qualidade de vida. Esse modelo urbano possui a capacidade de 
solucionar as carências sociais e os problemas ambientais, e ao 
mesmo tempo, incentiva o crescimento econômico dessas.  

Na nova administração das cidades a tecnologia que contribui 
para a modernização, possibilita a comunicação entre o governo e 
seus cidadãos, bem como melhora a prestação de serviços e 

qualidade de vida 32. Essa condição, associada à gestão inteligente de 
seus territórios, torna as cidades mais sustentáveis. Todavia, poucas 

                                                            
30 LEITE, C. Cidades sustentáveis, Cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta 

urbano. 
31 No original: Smart Cities. 
32 GUIMARÃES, P. B. V.; SILVA, L. do M. Autorregulação jurídica no urbanismo contemporâneo: smart 

cities e mobilidade urbana. Revista de Direito da Cidade, Rio de Janeiro, v. 8, n. 4, p. 1231/1253, 2016. 
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cidades possuem recursos econômicos suficientes para 
implementação dessas técnicas33, tendo em vista seu auto custo. 

Sob os mesmos fundamentos da sustentabilidade, não existe 
um conceito para cidades inteligentes. Seu termo é muito discutido 
no meio acadêmico, e varia conforme a área estudada, as definições 
literárias contribuem para o seu desenvolvimento. Todas as 

definições concordam que a utilização da tecnologia deve promover 
a infraestrutura e a manutenção das cidades, por meio do 
desenvolvimento inteligente e uso adequado da natureza. 

As tecnologias podem ser utilizadas para monitorar os 
recursos utilizados, a energia gasta, as comunicações, o transito, as 
infraestruturas, diminuindo a poluição ambiental. Proporcionam a 
otimização e o planejamento dos recursos, que são utilizados da 

melhor forma possível34. Adota-se uma postura estratégica que 
utiliza as tecnologias na gestão das cidades e na promoção da 
sustentabilidade.  

Inovações tecnológicas que possibilitam o desenvolvimento e 
o progresso do Planeta e das cidades sem deteriorar a natureza e 
comprometer seus recursos, estão sendo criadas desde o final do 
século passado. A promoção da sustentabilidade, ambiental e social, 
melhora a qualidade de vida das pessoas, refletindo em melhores 
condições financeiras e sociais, bem como diminuem a pegada 
ecológica. O uso de altas tecnologias, principalmente nos setores de 
energia, mobilidade e gestão de resíduos, contribui para o melhor o 
índice de emissão de gases e a melhor destinação de resíduos 35. 

As cidades inteligentes necessitam das tecnologias para colher 
e processar dados. Com isso, é possível obter informações que irão 
auxiliar na gestão das cidades e seus recursos. As tecnologias de 

                                                            
33 LEITE, C. Cidades sustentáveis, Cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta 
urbano.  
34 HALL, R. E. The Vision of A Smart City. In: 2nd International Life Extension Technology Workshop. 

Paris, 2000. 
35 LEITE, C. Cidades sustentáveis, Cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta 

urbano. 
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informação e comunicação (TICs) desempenham um importante 
papel nessas cidades. 

O uso eficiência das TICs na administração das cidades 
promovem melhoras na oferta de serviços e infraestrutura, 
favorecendo o desenvolvimento dessas e a vida de seus cidadãos. As 
informações são fundamentais para as cidades inteligentes, pois 

quanto mais souber sobre os processos que ocorrem dentro delas, 
mais fácil é a promoção de melhorias. A partir dessas informações é 
possível conhecer os reais problemas enfrentados pela população e 
buscar formas rápidas e eficientes de solucioná-los.  

Ressalte-se que as tecnologias de informação e comunicação 
não é fator critico para as cidades inteligentes, mas uma ferramenta 
que possibilita seu desenvolvimento. E quando bem estruturada traz 

benefícios incontestáveis na gestão das cidades, tendo em vista que 
possibilitam o melhor desempenho dos serviços públicos prestados, 
dos recursos utilizados, na infraestrutura, promovendo qualidade de 
vida e a preservação ambiental36. Todavia, é necessário considerar 
que essas tecnologias oferecem grandes possibilidades de invasão à 
privacidade, por meio do acesso a dados e informações pessoais. 

Não basta apenas que as informações sejam recolhidas e 
processadas, pois “[...] há uma avalanche de fluxos de informações 
que ninguém mais da conta de processar37”. Necessário, portanto, 
restringir os dados processados a determinados temas, que devem 
ser priorizados, tendo em vista os problemas que desencadeiam e 
para os quais as cidades inteligentes destinam a sua atenção. 

Alguns problemas encontrados nas cidades requerem maior 
atenção, e inovação tecnológica para solucioná-los. As novas 
tecnologias e diversas alternativas que as cidades inteligentes 

                                                            
36 WEISS, M. C.; BERNARDES, R. C.; CONSONI, F. L. Cidades inteligentes: a aplicação das tecnologias 

de informação e comunicação para a gestão de centros urbanos. Academia. edu, 2013. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/7355237/Cidades_inteligentes_a_aplica%C3%A7%C3%A3o_das_tecn

ologias_de_informa%C3%A7%C3%A3o_e_comunica%C3%A7%C3%A3o_para_a_gest%C3%A3o

_de_centros_urbanos>. Acesso em: 23 dez 2016. 
37 LEITE, C. Cidades sustentáveis, Cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta 

urbano. p. 68. 
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proporcionam podem encontrar soluções diferentes para o mesmo 
problema. Nesses centros urbanos a integração entre os diferentes 

dispositivos possibilita o uso eficiente das informações.  
Para a implementação dessas cidades é necessário que toda a 

tecnologia incorporada esteja ligada a uma mesma rede, 
comunicando-se entre si. Essa rede tem que estar sempre 

disponível, ser eficaz e de alta velocidade, devendo atentar, ainda, 
para a preservação do meio ambiente. A comunicação deve ocorrer 
em todos os setores das cidades, nos seus vários dispositivos, 
permitindo o seu crescimento e planejamento dessa, a 
administração sustentável dos serviços prestados e a visão integrada 
de todas as áreas da cidade38.  

A mobilidade urbana é um dos maiores desafios enfrentados 

pelas cidades, sua falta acarreta problemas de locomoção, trânsito, 
emissão de gases poluentes, e outros. Dessa forma, sua efetivação é 
uma das principais estratégias buscadas pelas cidades inteligentes, 
na promoção da sustentabilidade e melhora da qualidade de vida. 
Para Leite39 a mobilidade faz parte da concepção de cidade 
sustentável, devendo ser reinventados os modelos de transporte 
público e individual, por meio de inovadoras possibilidades de 
locomoção. 

Para pensar em mobilidade é necessário replanejar as cidades, 
que já não possuem mais condições de crescer horizontalmente. As 
cidades compactas, otimizam as infraestruturas, melhoram o uso 
dos recursos naturais e energéticos, pois aumenta o seu consumo 

per capta, reduzem a poluição e promovem o senso de comunidade 
e a inclusão social. A diminuição do espaço urbano reduz as 
necessidades das pessoas se deslocarem em automóveis e aumenta 
a interação social40. 

                                                            
38 INTELI. Índice de Cidades Inteligentes – Portugal. Europress: Lisboa, 2012. 
39 LEITE, C. Cidades sustentáveis, Cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta 

urbano. 
40 LEITE, C. Cidades sustentáveis, Cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta 

urbano. 



184 | Direito, Democracia, Sustentabilidade e novas perspectivas 
 

É necessário, ainda, que as áreas informais de moradias sejam 
atendidas pelas cidades inteligentes e suas soluções inovadoras, esse 

mercado cresce consideravelmente dentro das cidades e é fonte de 
vários problemas. Por isso, as cidades do futuro devem adaptar suas 
legislações as suas realidades, promovendo condições dignas de vida 
e projetos habitacionais, impedindo esse tipo de situação41. 

Sinaliza-se como solução para essa situação a compactação 
das cidades, que promovem a redução do uso dos espaços urbanos, 
de modo utilizar suas áreas de forma mais inteligente e planejada. 
As cidades inteligentes devem desenvolver a igualdade, por meio da 
integração da tecnologia nos vários tecidos urbanos de modo 
sustentável42. 

A gestão pública pode se beneficiar das tecnologias, gerando 

impactos positivos e significativos na sociedade atual. Essa gestão 
transforma-se, permitindo a participação e colaboração dos 
cidadãos na vida política43 e no desenvolvimento de políticas 
públicas. A internet é um excelente meio de prover a participação 
social, pois facilita a comunicação entre os atores sociais. No 
entanto, é preciso resolver os problemas de exclusão social, muito 
presentes na sociedade e, também, de exclusão digital, pois nem 
todas as pessoas possuem acesso à rede.  

Nas cidades inteligentes prevalece a e-governance, ou seja, os 
serviços governamentais são mais inteligentes, ágeis, efetivos e 
transparentes, incentivando a participação popular e o exercício da 
cidadania, por meio do compartilhamento de informações44. As 

deliberações públicas ocorrem com a participação ativa das pessoas, 

                                                            
41 INSTITUTO HUMANISTA UNISINOS. As cidades do futuro devem ser éticas e participativas. 
Instituto Humanista Unisinos. 2016. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/563526-as-

cidades-do-futuro-devem-ser-eticas-e-participativas#>. Acesso em: 26 dez. 2016. 
42 LEITE, C. Cidades sustentáveis, Cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta 

urbano. 
43 ABDALA, L. N. Como as cidades inteligentes contribuem para o desenvolvimento de cidades 

sustentáveis? Uma revisão sistemática de literatura. International Journal of Knowledge 

Engineering and Management, Florianopolis, v. 3 n. 5, p. 98/120, 2014 
44 LEITE, C. Cidades sustentáveis, Cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta 

urbano. 
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que estão interligadas ao governo, gerando uma inteligência 
coletiva, que contribui para o todo45 e altera valores sociais. 

A educação é basilar para as mudanças da sociedade e deve 
ser promovida e orientada para a prática e importância da 
sustentabilidade, bem como deve incentivar a criatividade e a 
inovação. Volta-se a atenção para a interação da comunidade com o 

ambiente em que vivem, de modo que a sustentabilidade é aplicada 
a sua realidade. Nesse caso, promove-se o crescimento planejado, 
colaborativo e inclusivo das cidades46.  

Ao investir em educação estimula-se a capacidade criativa e 
inventiva das pessoas, desenvolvendo inovação que auxiliam no 
desenvolvimento sustentável da região em que vivem. O 
conhecimento dos problemas enfrentados no meio urbano, e a 

educação contribuem para essa prática, igualmente, a educação 
volta a sustentabilidade promove a preocupação com os demais 
seres, e com manutenção da vida, deixando de lado questões 
econômicas e individualistas. A tecnologia pode ser utilizada na 
educação das pessoas, melhorando-a e facilitando o acesso a ela, 
especialmente as tecnologias voltadas à informação e comunicação. 

Educar a sociedade para a sustentabilidade é um meio de 
promover o desenvolvimento sustentável urbano, aliando o 
progresso das cidades e as inovações tecnológicas com o respeito aos 
princípios sustentáveis. Assim, garante-se a preservação da 
natureza e dignidade da vida humana dentro dos ambientes 
urbanos47.  

As cidades inteligentes colaboram para a gestão eficiente das 
cidades na medida em que atendem as necessidades de seus 
cidadãos e diminuem os impactos ambientais. Esses critérios são 
fundamentais para a economia e a sustentabilidade do planeta. A 

inovação tecnológica é utilizada para promover o desenvolvimento 
                                                            
45 INTELI. Índice de Cidades Inteligentes – Portugal. 
46 ABDALA, L. N. Como as cidades inteligentes contribuem para o desenvolvimento de cidades 

sustentáveis? Uma revisão sistemática de literatura. 
47 LEITE, C. Cidades sustentáveis, Cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta 

urbano. 
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das cidades, a sustentabilidade local e global, garantido as pessoas 
melhores qualidades de vida. 

 
5 Considerações finais 

 
A importância das tecnologias é visível na atualidade, 

tornando-se ferramentas e indispensáveis à sociedade, pois os 
facilitam e otimizam a vida. Elas promoveram a reestruturação 
social, principalmente com o advento das tecnologias de informação 
e comunicação. A tecnologia, quando bem utilizada, promove 
benefícios sociais e ambientais 

As revoluções tecnológicas e o capitalismo promoveram o 
desenvolvimento e progresso econômico, alterando a organização 

social, e transformando as cidades em centros de oportunidades 
socioeconômicos. A vida urbana tornou-se um atrativo as pessoas, 
que migraram do campo.  

Atualmente mais da metade da população mundial vive nas 
cidades, tornando sua importância ainda maior. A urbanização 
trouxe vários benefícios à vida, mas também inúmeros problemas 
sociais e ambientais. A poluição, a degradação ambiental, as 
desigualdades sociais, a pobreza, a falta de energia e recursos 
naturais, os desastres naturais, a falta de planejamento e 
mobilidade, podem ser citados como questões que merecem a 
atenção e soluções, pois impedem o desenvolvimento sustentável e 
as condições necessárias a uma vida digna. 

As cidades atualmente representam o maior desafio para a 
sustentabilidade, portanto precisam sem reinventadas. Sem a gestão 
e planejamentos eficientes das áreas urbanas, promove-se a 
insustentabilidade delas, e seus efeitos são sentidos no mundo todo. 

A atuação governamental das cidades deve esta focada em soluções 
para os problemas socioambientais que enfrentam.  

Diante de todos esses problemas, soluções tecnológicas e 
inovadoras estão sendo desenvolvidas. A tecnologia pode ser uma 
importante aliada na implementação da sustentabilidade nas 
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cidades. O uso de tecnologias que não agridem o meio ambiente e 
reduzem o consumo energético e dos recursos naturais, aliadas ao 

planejamento e gestão inteligente das cidades, atendendo as 
necessidades da população, estão transformando a vida urbana. 

As cidades inteligentes são o novo modelo de administração e 
planejamento urbano, unindo as tecnologias aos preceitos 

sustentáveis, tornando as cidades melhores e menos poluidoras. 
Nessas áreas, há uma gestão eficiente das cidades atendendo as 
necessidades de seus cidadãos, bem como, os problemas 
socioambientais são minimizados e até mesmo solucionados. Dessa 
forma, a inovação tecnológica é utilizada na promoção do 
desenvolvimento das cidades, diminuindo os impactos ambientais e 
promovendo a qualidade de vida à população.  
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