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ABSURDO  

(Vanessa da Mata) 

 

Havia tanto pra lhe contar 
A natureza 

Mudava a forma o estado e o lugar 
Era absurdo 

 
Havia tanto pra lhe mostrar 

Era tão belo 
Mas olhe agora o estrago em que está 

 
Tapetes fartos de folhas e flores 
O chão do mundo se varre aqui 

Essa idéia do natural ser sujo 
Do inorgânico não se faz 

 
Destruição é reflexo do humano 

Se a ambição desumana o Ser 
Essa imagem infértil do deserto 
Nunca pensei que chegasse aqui 

 
Auto-destrutivos, 

Falsas vitimas nocivas? 
 

Havia tanto pra aproveitar 
Sem poderio 

Tantas histórias, tantos sabores 
Capins dourados 

 
Havia tanto pra respirar 

Era tão fino 
Naqueles rios a gente banhava 

 
Desmatam tudo e reclamam do tempo 

Que ironia conflitante ser 
Desequilíbrio que alimenta as pragas 

Alterado grão, alterado pão 
 

Sujamos rios, dependemos das águas 
Tanto faz os meios violentos 

Luxúria é ética do perverso vivo 
Morto por dinheiro 

 
Cores, tantas cores 

Tais belezas 
Foram-se 

Versos e estrelas 
Tantas fadas que eu não vi 

 
Falsos bens, progresso? 
Com a mãe, ingratidão 

Deram o galinheiro 
Pra raposa vigiar 

 



 

RESUMORESUMORESUMORESUMO    

 

 

 
O debate em torno da sustentabilidade é fértil e polêmico. Autores têm opiniões diversas sobre o 
tema que é sempre tratado de forma conjunta com a questão do desenvolvimento sustentável. A 
hipótese inicial é que a falta de clareza sobre o que seria um DS, estaria vinculada à dificuldade de 
se compreender a sustentabilidade. Posteriormente, percebeu-se que não era possível entender a 
própria sustentabilidade sem a compreensão da idéia de desenvolvimento, um conceito 
multidimensional e polissêmico. Apesar do amplo debate entre pesquisadores e ao longo do tempo, a 
idéia política de DS e de sustentabilidade inserida em projetos municipais, estaduais, federais e até 
internacionais, seguira a idéia de DS proposta em tratados em diversos níveis. As palavras mudaram 
com o tempo, tomando novas dimensões, e modificam-se os conceitos. A sustentabilidade é um signo 
que tem um objeto e um interpretante e devemos tentar entendê-la a partir dessa relação triádica e 
para tal finalidade, aplicamos a semiótica filosófica de Peirce. Para tanto, foram analisados tratados 
internacionais, nacionais, estaduais e municipais, como a Carta da Terra, a Agenda 21 Global, 
Brasileira e de Pernambuco, além de leis municipais do Recife que versam sobre o meio ambiente, 
dentre outros. Na maior parte desses tratados, o signo sustentabilidade está associado ao signo DS e 
se refere a práticas que levam ao uso eficiente dos recursos naturais no intuito de prolongar a curva 
de crescimento econômico. Tanto o crescimento, quanto o desenvolvimento são utilizados como 
sinônimos e predominam características da teoria neoclássica de desenvolvimento, dentro do sistema 
econômico capitalista, seguindo uma ética antropocêntrica e uma crença na salvação através da 
tecnologia. Percebe-se, desse modo, que o sistema econômico capitalista neoclássico, modelo 
hegemônico predominante, não será afetado, as contradições sociais continuarão e é uma ilusão 
pensar que a degradação ambiental diminuirá. Os únicos documentos que diferem da idéia 
predominante são o documento publicado pela IUCN em 1979, no qual a sustentabilidade tem 
apenas a dimensão ecológica e as ações de DS sugeridas buscam a proteção ambiental, assim como a 
Carta da Terra, ambas de ética antropocêntrica fraca. A sustentabilidade acabou se mostrando, 
portanto, não uma, mas múltipla. Para efeito de análise, pode-se considerar a existência de três 
dimensões da sustentabilidade, a ambiental, a social e a econômica que tem pesos diferentes em 
ações locais, dependendo da ideologia predominante. No Brasil, estão crescendo as ações voltadas 
para o fortalecimento da agricultura familiar, com o desenvolvimento de técnicas agroecológicas, 
que possibilita o desenvolvimento dos três tipos de sustentabilidade. Mas, em muitos casos, há o 
predomínio da sustentabilidade econômica, em prejuízo da ambiental e social, em ações que pregam 
a ecoeficiência e a responsabilidade socioambiental, como o caso de empresas que diminuem gastos 
com energia, com papel, e produzem mercadorias de forma mais ‘ecologicamente correta’, 
ganhando selos verdes, ISO 14.000. Algumas vertentes, no entanto, opõem-se a essas idéias 
predominantes, pregando um desenvolvimento não capitalista proposta que precisa de mais atenção 
e refinamento teórico, para ganhar magnitude e se opor ao sistema atual.  
 
 
 
Palavras-Chave: Meio Ambiente; Desenvolvimento; Tratados Ambientais e Semiótica. 
 



 

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    

    

Sustainability’s discussion is fertile and controversial. Authors have different opinions about this 
issue, and it always treated in conjunction with the discussion of sustainable development. Our 
initial hypothesis is that the explicitness failure about SD, was linked to the difficult to comprehend 
the term sustainability. After that, we observe that was not possible to understand the sustainability 
if we can’t comprehend the concept of development, that was multidimensional and polisemic. In 
spite of this wide debate between researches, along the time, the SD political ideas and the idea of 
sustainability inserted in municipals, states, federals and even international projects, followed the 
idea of SD proposed in treatise in diverse levels. Words changed in a long time, getting up new 
dimensions, and modifying the concepts. Sustainability is a signal that has an object and an 
interpreting, so we must try to understand this word when we understand his triads relation, so we 
have to apply Peirce’s philosophic semiotic in this research. Thus, we analyses international, 
national, state and municipals treats, like Earth Charter, Agenda 21 Global, Brazilian and from 
Pernambuco, not to mention Recife municipals laws linked with environment. Almost always treats 
used the signal sustainability and SD like synonyms, referring to practices which will lead up to 
efficient use of natural resources, in purpose to increase the economics growth line. In this treats, 
growth and development are synonyms, prevailing neoclassic development theory, in capitalist 
economics system, following and anthropocentric ethic as well as a belief in salvation thought 
technology. We observed that neoclassical capitalist economic system, predominant hegemonic 
model, will not be affected, furthermore, socials contradictions will go on, so it is an illusion to think 
that environmental degradation will diminish. Only the document published by IUCN in 1979, in 
which the sustainability has only ecological dimension and the SD actions suggested will protect the 
environment, in addition to Earth Charter, both with weak anthropocentric ethic. The sustainability 
was showing, not one, but multiple; it can be comprehended by three dimensions: environmental, 
social and economics. Each dimension has a different impact in local actions in accord to dominant 
ideology. In Brazil, familiar agriculture and agro-ecological technical development are growing. Put 
together, they enable the development of these three dimensions of sustainability. However, in many 
cases, economic sustainability is predominant, in impairment of environmental and social 
dimensions. In this case, some businessman defends the eco-efficiency and social and environmental 
responsibility, so they reduce energy and paper worn, and they defend the ecological production of 
goods, certifying by green stamp and ISO 14000. Others, however, oppose from this predominant 
ideas, defending a non-capitalistic development. These alternatives need more attention and 
theoretical sophistication, to gain magnitude and be a good opponent to this capitalistic system.   
 
 
 
Key-words: Environment; Development; Environmental Treats and Semiotics 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 O homem é uma espécie do Reino Animal, Filo Chordata, Classe Mammalia, Ordem 

Primates, Familia Hominidae, Gênero Homo e espécie Homo sapiens. Consideramo-nos 

duplamente sábios, mas as conseqüências dos nossos atos no planeta Terra têm mostrado 

que não somos tão sapiens assim. Somos a única espécie sobrevivente deste gênero, as outras 

duas espécies, o Homo erectus e o Homo habilis foram extintos há milhares de anos 

(HICKMAN, 2004). O homem moderno surgiu provavelmente há 30 mil anos atrás e 

começou a fazer modificações significativas em seu meio há 10 mil anos, com o 

desenvolvimento de métodos agrícolas e a domesticação de outros mamíferos (HICKMAN, 

2004). Antes de nós, outros seres têm vivido aqui há muito mais tempo, acompanhando o 

tempo das mudanças da natureza, mudando o ambiente e mudando a si próprio para 

adaptar-se ao ambiente, numa relação dialógica. O tempo do homem é outro. Agora 

constatamos que a espécie humana tem modificado o meio ambiente de tal forma que os 

danos podem ser irreversíveis - como a extinção de espécies e diminuição da biodiversidade.  

 Não sabemos com exatidão a quantidade de espécies que dividem conosco o planeta 

Terra. Estima-se que existam entre 10 ou 30 milhões espécies no planeta, mas só temos 

conhecimento da existência de 1.500.000 espécies (RICKLEFS, 2003), dividindo o mesmo 

espaço físico e temporal, lutando pela sobrevivência de suas próprias espécies, competindo 

por recursos naturais, por recursos energéticos. Mas há uma diferença muito grande, já que 

cada uma das espécies do planeta utiliza o estritamente necessário para a conservação da 

sua espécie, regulando suas populações de acordo com a capacidade de suporte do 

ambiente. O homem ao contrário, teve um período de crescimento lento, um período de 

diminuição da população, por causa de pandemias e um período logo após a Revolução 

Industrial de crescimento muito exagerado, devido a melhorias no saneamento das cidades, 

desenvolvimento de vacinas, diminuição da mortalidade, aumento na expectativa de vida, 

entre outros aspectos. 

 Nós, seres humanos tão racionais, demoramos a admitir (se é o que fizemos de fato), 

que estamos modificando as condições do planeta a tal ponto que será impossível para a 

nossa própria espécie sobreviver em um futuro próximo (talvez ainda nesse século).  O 

problema é que além de prejudicar a sobrevivência de nossa espécie, estamos aumentando a 

taxa de extinção de outras espécies no planeta Terra, devido à destruição e/ou 

fragmentação de seus habitats naturais, diminuindo dessa forma, os recursos necessários 

para a sobrevivência dessas espécies, o que leva à diminuição das populações e 
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conseqüentemente à diminuição da diversidade genética, de forma que essas populações 

ficam mais vulneráveis a qualquer variação ambiental. Além do que, somos responsáveis 

pela introdução de espécies exóticas, que sem predadores naturais, na maioria das vezes, 

acabam por diminuir drasticamente a população de espécies que ocorriam naturalmente em 

seu habitat, e podem ser consideradas pragas. A sobreexploração de uma única espécie 

também leva essa espécie à extinção, como é o caso do mero, bem como das lagostas que 

foram muito exploradas no litoral brasileiro. Hoje essas espécies são protegidas por lei. O 

mero não pode ser pescado em hipótese alguma, já a lagosta fica protegida apenas no 

período de defeso, sendo explorada em outras épocas do ano.  

 Como então, pensar em sustentabilidade ou em desenvolvimento sustentável, se toda 

a nossa forma de viver está fundamentada na destruição de ecossistemas para dar lugar à 

agricultura ou a áreas de pastagens, bem como de indústrias e até mesmo para a construção 

de cidades? Como pensar em sobrevivência da espécie humana se poluímos mais do que o 

planeta tem condições de suportar? Como pensar em viver, se até agora a história nos 

mostra que o homem tem se tornado mais ganancioso, sempre querendo dominar outros 

homens e também as outras espécies que vivem na Terra? Que tipo de seres somos nós, 

capazes de dar a vida, de salvar vidas, mas também ao mesmo tempo e com mesma 

intensidade, capazes de destruí-la?  

 Na história da humanidade não houve um evento único que fez com que a 

reverência à natureza fosse esquecida. Foram vários os momentos importantes que 

provocaram mudanças sutis nos pensamentos das pessoas em cada uma dessas épocas, como 

argumenta Passmore (1995), destacando a religião cristã que dessacralizou a natureza, 

colocando Deus em uma dimensão sobrenatural, também da religião cristã, Santo Agostinho 

e posteriormente Santo Tomás de Aquino que permitiram os maus-tratos em animais desde 

que não se transferisse as maldades para os seres humanos, culminando com Descartes que 

disseminou a idéia de que os animais não sentiam dor e a idéia de que “a natureza não 

existia como uma coisa feita, toda pronta para ele (o homem). Para poder utilizá-la, ele 

tinha que primeiro transformá-la.” (PASSMORE, 1995, p.95). Com o avanço nos estudos em 

biologia, descobriu-se que os animais possuem células nervosas e até sistemas nervosos 

complexos, e, portanto, são capazes de sentir dor. Pesquisas recentes também provam que as 

plantas mesmo sem um sistema nervoso como o dos animais, são capazes de sentir dor 

(TOMPKINS & BIRD, 1996). Assim, concordo com Passmore quando ele afirma que será 

necessário mudarmos nossas atitudes frente à natureza. De fato, o que necessitamos agora é 

de “uma nova ‘metafísica’ que seja realmente não-antropocêntrica e que considere a 

mudança e complexidade com a seriedade que merecem” (PASSMORE, 1995, p.98-99), 

reconhecendo que os processos naturais têm seu próprio curso. 
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 O homem desenvolveu a ciência econômica para administrar os recursos naturais e 

não naturais, entretanto, o capital tem sido considerado como eixo central prioritário para a 

humanidade. Vivemos em função do dinheiro e desde crianças somos preparados para o 

mercado de trabalho. A grande novidade na ciência econômica é a inclusão da questão 

ambiental, mas percebemos também, através de críticas de diversos autores, que através do 

capitalismo não será possível contornar essa situação. 

 A própria Meadows (2004) afirma que não é mesmo possível, pois para sairmos 

dessa situação, precisaremos estagnar a produção industrial e melhorar a vida das pessoas, 

especialmente as dos países em desenvolvimento. É a busca por sociedades sustentáveis X 

desenvolvimento sustentável. Mas de que sustentabilidade se fala? O que a sustentabilidade 

significa? Que implicações há nesse tipo de compreensão da sustentabilidade? 

Levando em consideração a complexidade existente no conceito de sustentabilidade, 

tentaremos expor a origem e os caminhos trilhados por estes conceitos, tentando estabelecer 

dentro dos períodos históricos, os significados adquiridos por eles, em especial, no que diz 

respeito ao seu uso em debates acadêmicos e políticos. 

Na tentativa de estabelecer certas relações, a dissertação está dividida em quatro 

capítulos. No primeiro capítulo, apresentam-se de forma bastante simplificada, alguns 

elementos da semiótica que nos ajudam a entender a importância da compreensão do 

significado das palavras. Para tanto, buscou-se entender o que é a semiótica e os seus 

elementos (signo, significado, palavras e conceitos). Estabelecendo-se as relações existentes 

entre cada um, demos o direcionamento da própria dissertação. Em Peirce encontramos as 

bases teóricas para desenvolver este trabalho e Santaella nos deu pistas sobre a base 

metodológica que dá o direcionamento de nossas análises dos capítulos seguintes. 

A sustentabilidade está sendo sempre discutida juntamente com a questão do 

desenvolvimento sustentável. Assim, o que é o desenvolvimento? Que peso essa palavra tem 

sobre as outras? O desenvolvimento é de fato um termo polissêmico e se não se definir 

prioritariamente de que desenvolvimento se fala, a comunicação ficará praticamente difícil. 

O segundo capítulo foi assim, dedicado à compreensão do termo desenvolvimento e seu uso 

dentro da ciência econômica.  

O terceiro capítulo estabelece pontos de divergência e de confluência entre os 

conceitos de desenvolvimento e sustentabilidade, tentando-se compreender o que se entende 

por desenvolvimento sustentável atualmente, no debate acadêmico. Trata-se de um termo 

polêmico, com várias concepções - é como se cada autor tomasse um caminho diferente 



 

19191919 1. Introdução 

para se atingir um objetivo comum, de uma sociedade mais justa e igualitária que não leve à 

exaustão dos recursos naturais.   

 Por fim, no último capítulo busca-se o significado da sustentabilidade nos tratados 

internacionais que estabelecem as políticas nacionais de meio ambiente e que leva a diversos 

tipos de ações em nível local, a depender a interpretação dada a esse termo. Qual a idéia de 

que se tem de sustentabilidade? Que desenvolvimento sustentável está se construindo? É 

possível discutir a sua efetividade? A nossa análise está pautada em tratados internacionais, 

nacionais (Brasil), estaduais (Pernambuco) e municipais (Recife). Esses tratados se 

encontram extremamente alinhados no que diz respeito às questões da sustentabilidade. Só 

o tratado de Educação Ambiental e a Carta da Terra tiveram um direcionamento um pouco 

diferenciado. Assim, convidamos a todos a viajar no tempo em busca das origens e dos 

percursos desses termos, refazendo os passos de vários pesquisadores que nos deixaram 

pistas para compreender a complexidade dos mesmos. 
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2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS À LUZ DA 

SEMIÓTICA DE PEIRCE  

 

2.1 A SEMIÓTICA E SUAS ORIGENS 

 

Semiótica (∑ημειωτιχή) é uma palavra de origem grega (TRABANT, 1976), usada pela 

primeira vez por Peirce, e definida como a “ciência das leis gerais dos Signos e 

especialmente dos Símbolos1” (PEIRCE, 2008), sendo entendida também como a “doutrina da 

natureza essencial e das variedades fundamentais de cada semiose2 possível” (ECO, 1980, p. 

10). E dessa forma, fica explícita, neste conceito, a idéia de Peirce, de que os signos são 

dinâmicos. Assim sendo, a semiótica é a doutrina responsável por estudar a ação dos signos 

e também a relação existente entre eles.  

A semiótica tem origem em duas tradições científicas distintas. A primeira delas é a 

Filosofia, que desde Platão e Aristóteles, até Peirce, Husserl e Morris, tem refletido sobre os 

signos, em especial os lingüísticos para a comunicação humana, mas levando em 

consideração outros signos não humanos. A outra tradição científica da qual deriva a 

semiótica é a lingüística européia moderna fundada por Saussure (TRABANT, 1976; ECO 

1980; DEELY, 1990 E PIMENTA, 1998). Esses autores fazem ainda distinção entre a semiótica 

filosófica de Peirce ou semiótica realista e a semiótica lingüística ou semiologia3.  

Peirce segue a vertente realista, que acredita na realidade dos Universais (PIMENTA, 

1998), uma vertente que deriva da fenomenologia4, ou seja, acredita que os fenômenos são 

apreendidos pela mente, percebendo que os pensamentos necessitam de outras espécies de 

signos, não apenas de símbolos (SANTAELLA, 2007). Já Saussure segue uma vertente mais 

                                                      
1 Peirce define símbolos como “um Representamem cujo caráter Representativo consiste 
precisamente em ele ser uma regra que determinará seu Interpretante. Todas as palavras, frases, 
livros e outros signos convencionais são Símbolos” (PEIRCE, 2008, p.71), pois a linguagem é um 
sistema pré-estabelecido, uma lei criada por homens. Destaca-se nesse momento o fato de nem todas 
as palavras serem símbolos, pois nem todas são dotadas de sentido, nesse caso elas são apenas 
réplicas. 
2 Semiose: “o nome que se dá à ação dos signos” (DEELY, 1990, p.9). 
3 Neste trabalho adotaremos também esta distinção e chamaremos de semiótica apenas à semiótica 
derivada da Filosofia e de semiologia à vertente semiótica lingüística. 
4 Fenomenologia: “uma quase-ciência que investiga os modos como apreendemos qualquer coisa 
que aparece à nossa mente, qualquer coisa de qualquer tipo, algo simples como um cheiro, uma 
formação de nuvens no céu, o ruído da chuva, uma imagem em uma revista, etc., ou algo mais 
complexo como um conceito abstrato, a lembrança de um tempo vivido etc., enfim, tudo que se 
apresenta à mente.” (SANTAELLA, 2007, p.2) 
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conceptualista, acreditando na suficiência de relações de semelhança para explicação da 

formação dos conceitos e das linguagens; entretanto, a semiologia demonstrou certa 

dificuldade no que diz respeito à compreensão histórica e também a limitação em 

considerar matrizes sígnicas diferentes da linguagem verbal (PIMENTA, 1998). Limitação esta 

que ficou evidenciada a partir da década de 60, com a evolução da eletrônica e o 

surgimento de outras formas de comunicação como o rádio, a televisão e o computador, que 

eram diferentes da transmissão tradicional escrita ou via oral, em que havia a participação 

de dois oradores5 (PIMENTA, 1998). E por este motivo, apesar da análise de textos baseada no 

estruturalismo ser considerada mais simples que a análise com base na semiótica de Peirce, 

esta última se mostrou um instrumento ideal para uma compreensão mais abrangente de 

todos os fenômenos de linguagem devido à sua sustentação filosófica e não meramente 

lingüística (PIMENTA, 1998). 

A semiótica peirceana é uma ciência de observação que ultrapassa a ciência 

positivista, pois busca além do que é, aquilo que se ‘deve ser’ no mundo real (PEIRCE, 1972, 

p.93). Para chegar à semiótica geral, Peirce partiu da lógica, uma ciência normativa 

derivada da fenomenologia, tal como a ética e a estética, que se encarrega de responder 

questões relacionadas aos ideais e normas que conduzem o pensamento (SANTAELLA, 2007). 

Lógica e semiótica são tratadas como sinônimos por Peirce (2008), que a divide em três 

ramos, a lógica crítica, a lógica originaliana ou gramática especulativa ou pura e a lógica 

transuacional ou retórica especulativa, também chamada de metodêutica (FIGURA 1). 

A gramática pura é, portanto, o estudo de todos os tipos de signos e formas de 

pensamento que eles possibilitam. Trata-se de uma teoria geral dos signos, que busca 

compreender suas propriedades, seus comportamentos, seus modos de significação, de 

informação e de interpretação. Ela está na base da lógica crítica, que está na base da 

metodêutica, de modo que um ramo depende do outro para a sua compreensão (SANTAELLA, 

2007). A gramática pura de Peirce engloba em termos de objeto de estudo a semiologia de 

Saussure, devido exatamente à divergência na compreensão de signo, já que em Peirce esse 

conceito é mais abrangente, envolvendo os ícones6, os índices7 e os símbolos8, enquanto 

Saussure trata apenas dos símbolos. A seguir, serão abordadas em termos conceituais 

                                                      
5 Para aprofundar nas idéias de Saussure é possível ter acesso ao livro Curso de Lingüística Geral publicado 
após seu falecimento, a partir de anotações de aula de alguns alunos.  
6 Para Peirce (1972, p.101), “um ícone é um signo que se refere ao Objeto que denota simplesmente 
por força de caracteres próprios e que ele possuiria da mesma forma, existisse ou não existisse 
efetivamente um Objeto daquele tipo”. 
7 Índice ou Indicador “é um signo que se refere ao Objeto que denota em razão de ver-se realmente 
afetado por aquele Objeto” (PEIRCE, 1972, p.101). 
8 “é um signo que se refere ao Objeto que denota por força de uma lei, geralmente uma associação 
de idéias gerais que opera no sentido de levar o Símbolo a ser interpretado como se referindo àquele 
Objeto” (PEIRCE, 1972, p.101). 
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algumas palavras utilizadas de formas divergentes por estes autores, tais como signo, 

significado, significante, símbolo, conceito e palavra. 

 

 

 

 

 

 

 

    

FIGURA 1 - Diagrama representando a divisão triádica da semiótica com seus respectivos conceitos, 
definidos por Peirce (1972, p.94-95) para cada uma dos ramos da semiótica ou lógica. 

 

2.2 SIGNO E SIGNIFICADO 

 

O signo é um termo utilizado tanto na semiótica, como na semiologia com sentidos 

distintos. Na semiótica, um signo não precisa ser uma palavra, pode ser uma ação, uma 

idéia, um pensamento, algo que permita um interpretante, gerando assim, novos signos. Em 

Peirce (1972, p.94) e Peirce (2008, p.46) o signo ou representamem é definido como  

algo que, sob certo aspecto ou de algum modo, representa alguma coisa 
para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria na mente dessa pessoa um 
signo equivalente ou talvez um signo melhor desenvolvido. Ao signo, assim 
criado, denomino ‘interpretante’ do primeiro signo. O signo representa 
alguma coisa, seu ‘objeto’9. Coloca-se no lugar desse objeto, não sob todos 
os aspectos, mas com referência a um tipo e idéia que tenho, por vezes, 
denominado ‘fundamento’ do representamem.  

 

                                                      
9 Peirce (1972, p.97) considera que os objetos “podem ser uma coisa singular, existente e conhecida 
ou coisa que se acredita ter anteriormente existido ou coisa que se espera venha a existir ou uma 
coleção dessas coisas ou uma qualidade ou relação ou fato conhecido cujo objeto singular pode ser 
uma coleção ou conjunto de partes ou pode revestir algum outro modo de ser, tal como algum ato 
permitido, cujo ser não impede que sua negação seja igualmente verdadeira ou algo de natureza 
geral, desejado, exigido ou invariavelmente encontrado sob certas circunstâncias comuns”. 
 

SEMIÓTICA 

GRAMÁTICA 
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O signo é assim estabelecido como uma relação triádica entre ele mesmo (signo ou 

representamem), o objeto e o interpretante (FIGURA 2). A relação estabelecida entre o signo 

e o objeto é de representação

perceptível, como a cadeira em que estou sentada, imaginável como uma árvore que não 

estou vendo e inimaginável como um astro, que ao ser escrito ou pronunciado apresenta 

apenas um de seus aspectos, podendo significar em um caso ‘um corpo celeste’, em outro 

caso um ‘artista célebre’. Dessa forma, um signo pode representar um ou mais objetos. Além 

disso, um signo pode ser parte de outro signo, como um mapa de uma ilha, que representa 

uma ilha de verdade (PEIRCE
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 FIGURA 2 - Relação triádica estabelecida entre o signo, o objeto e o interpretante.
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significante, e a relação entre esses termos está representada e exemplificada da seguinte 

forma (FIGURA 3): 
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FIGURA 3 -    A.A.A.A. Representação do signo lingüístico. 
conceito vê-se o objeto flor e na imagem acústica, o som a que está referido. As setas representam a 

relação existente entre o conceito e a imagem acústica. Fonte: Saussure (19

                                                     
10 Consideraremos signo lingüístico, o conceito de signo desenvolvido por Saussure e chamaremos 
de signo apenas, o conceito desenvolvido por Peirce na semiótica, para fins de distinção. É certo 
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F. Saussure. 

Conceito

Imagem Acústica

2. Considerações teóricas e metodológicas à lu

O signo é assim estabelecido como uma relação triádica entre ele mesmo (signo ou 

representamem), o objeto e o interpretante (FIGURA 2). A relação estabelecida entre o signo 

representação. O signo deve representar algo que se denomina objeto, seja ele 

perceptível, como a cadeira em que estou sentada, imaginável como uma árvore que não 

estou vendo e inimaginável como um astro, que ao ser escrito ou pronunciado apresenta 

tos, podendo significar em um caso ‘um corpo celeste’, em outro 

caso um ‘artista célebre’. Dessa forma, um signo pode representar um ou mais objetos. Além 

disso, um signo pode ser parte de outro signo, como um mapa de uma ilha, que representa 

EIRCE, 1972). A relação estabelecida com o interpretante é de 

e o estudo do signo em si mesmo se refere à significação 

Relação triádica estabelecida entre o signo, o objeto e o interpretante.

Na semiologia, por outro lado, o signo lingüístico10 é definido como “uma entidade 

psíquica de duas faces” (SAUSSURE, 1977, p.80), essas faces são o conceito e a imagem 

acústica. Saussure, entretanto, acha pertinente a troca desses termos por significado e 

significante, e a relação entre esses termos está representada e exemplificada da seguinte 

A                                                                B 

Representação do signo lingüístico. B. B. B. B. Exemplificação do signo lingüístico. No 
se o objeto flor e na imagem acústica, o som a que está referido. As setas representam a 

relação existente entre o conceito e a imagem acústica. Fonte: Saussure (19

              
Consideraremos signo lingüístico, o conceito de signo desenvolvido por Saussure e chamaremos 

de signo apenas, o conceito desenvolvido por Peirce na semiótica, para fins de distinção. É certo 
á se encontra na publicação brasileira de Curso de Lingüística Geral de 

Conceito 

Imagem Acústica 

 

Flor 

23232323    2. Considerações teóricas e metodológicas à luz da semiótica de Peirce 

O signo é assim estabelecido como uma relação triádica entre ele mesmo (signo ou 

representamem), o objeto e o interpretante (FIGURA 2). A relação estabelecida entre o signo 

signo deve representar algo que se denomina objeto, seja ele 

perceptível, como a cadeira em que estou sentada, imaginável como uma árvore que não 

estou vendo e inimaginável como um astro, que ao ser escrito ou pronunciado apresenta 

tos, podendo significar em um caso ‘um corpo celeste’, em outro 

caso um ‘artista célebre’. Dessa forma, um signo pode representar um ou mais objetos. Além 

disso, um signo pode ser parte de outro signo, como um mapa de uma ilha, que representa 

, 1972). A relação estabelecida com o interpretante é de 

 (SANTAELLA, 2007). 

Relação triádica estabelecida entre o signo, o objeto e o interpretante.     

é definido como “uma entidade 

, 1977, p.80), essas faces são o conceito e a imagem 

acústica. Saussure, entretanto, acha pertinente a troca desses termos por significado e 

significante, e a relação entre esses termos está representada e exemplificada da seguinte 

Exemplificação do signo lingüístico. No 
se o objeto flor e na imagem acústica, o som a que está referido. As setas representam a 

relação existente entre o conceito e a imagem acústica. Fonte: Saussure (1977). 

Consideraremos signo lingüístico, o conceito de signo desenvolvido por Saussure e chamaremos 
de signo apenas, o conceito desenvolvido por Peirce na semiótica, para fins de distinção. É certo 

á se encontra na publicação brasileira de Curso de Lingüística Geral de 



 
24242424    2. Considerações teóricas e metodológicas à luz da semiótica de Peirce 

O estudo proposto por Santaella dos significados das palavras equivale ao ramo da 

lingüística denominado semântica. Mas o que é significado? Lacan em 1978 já havia 

observado que essa é curiosamente uma palavra difícil de conceituar. Para ele 

 
significa a possibilidade de qualquer tipo de informação ser traduzida 
numa linguagem diferente. Não me refiro a uma língua diferente, como o 
francês ou o alemão, mas a diferentes palavras num nível diferente. No fim 
de contas, esta tradução é a que se espera de um dicionário – o significado 
da palavra em outras palavras que, a um nível ligeiramente diferente, são 
isomórficas relativamente à palavra ou à expressão que se pretende 
perceber. E porque não se pode substituir uma palavra por qualquer outra 
palavra, ou uma frase por qualquer outra frase (arbitrárias), tem de haver 
regras de tradução. Falar de regras e falar de significado é falar da mesma 
coisa (LACAN, 1978, p.15). 

  

De fato, os dicionários tentam resumir as palavras à maneira ou maneiras como ela é 

usada na língua, apesar de que, na lingüística o estudo do significado das palavras deve ser 

feito não apenas para uma palavra isolada, mas sim usada dentro de um contexto (ROBINS, 

1977). Na semiótica, o significado relaciona-se com um impulso que leva a uma ação, “não 

é uma ‘idéia’ que o símbolo evoca na mente, mas conseqüência da conduta que gera nos 

homens (racionais)” (MOTA & HEGENBERG, 1972, p.18). O significado é o objeto do signo e 

não difere da palavra (som acústico e imagem/escrita), “a menos que um sentido especial 

seja atribuído ao ‘significado’” (PEIRCE, 1972, p.126). Nesse caso, ao tratarmos de significado 

da palavra, estamos na realidade buscando o objeto do signo estudado. Entretanto, o uso do 

termo significado é considerado como inutilizável cientificamente por alguns pesquisadores, 

por ser muito ambíguo, contendo inúmeras significações diferentes (ULLMANN, 1964) e 

nesse caso, propõem o uso de várias palavras para substituir os variados significados que 

esta palavra possui. Quando ao longo do texto nos referirmos ao significado da palavra, 

estaremos nos referindo ao objeto ao qual ela remete e a uma tentativa de explicar o signo 

em si mesmo, levando em consideração sua relação triádica. 

  

2.3 CONCEITOS E PALAVRAS 

 

É preciso ainda, distinguir diferenças entre conceitos e palavras, já que nem todas as 

palavras são conceitos. Todas as palavras têm sentido, mas nem todas requerem certo nível 

de teorização e tampouco necessitam de um entendimento reflexivo, condições estas 

fundamentais para distinguir uma palavra de um conceito (KOSELLECK, 1992). Nesse sentido, 

Peirce também traz uma idéia de conceito similar, considerando que é através de signos que 

nós pensamos. Na linguagem utilizamos os símbolos e  
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as partes-símbolo são chamadas conceitos. Se um homem cria novo 
símbolo, ele o faz por via de pensamentos que envolvem conceitos. Assim, 
só a partir de símbolos é que um novo símbolo se pode desenvolver. Omme 
symbolum de symbolo. Uma vez existente, o símbolo dissemina-se. Por 
meio do uso e da experiência, seu significado se amplia. Palavras como 
“força”, “lei”, “riqueza”, “casamento”, têm, para nós, significado muito 
diverso dos que tinham para nossos ancestrais bárbaros. Como a esfinge de 
Emerson, o símbolo pode dizer ao homem: De teu olho eu sou o olhar. 
(PEIRCE, 1972, p.130). 

 
 Percebe-se que conceito e significado não são sinônimos para Peirce tais como são 

para Saussure. Há uma diferença peculiar. Pode-se dizer que em Peirce o conceito equivale 

ao signo (parte-símbolo) e o significado ao objeto. É interessante destacar, também, a 

diferença entre símbolo e palavra, pois um símbolo denota um tipo genérico de coisa, não é 

singular e dessa forma, “o leitor pode escrever a palavra “estrela”, mas isso não o tornará 

criador dessa palavra; se apagar o que escreveu, não terá destruído a palavra” (PEIRCE, 1972, 

p.129). O que se apagou foi o símbolo, a palavra ainda permanece em nossas mentes, na 

mente de outras pessoas, escrita em documentos outros. O que diferencia o símbolo da 

palavra em Peirce é a singularidade da palavra, já Koselleck destaca como diferença 

primordial, o nível de teorização e de certa maneira, a palavra se torna algo singular, 

enquanto o conceito é algo genérico e mais trabalhado. Assim, faremos uma aproximação 

entre o conceito de Koselleck e o signo de Peirce, a fim de seguir alguns procedimentos 

metodológicos utilizados na busca da reconstrução da história dos conceitos, no nosso caso, 

os caminhos percorridos pelo símbolo sustentabilidade. 

 
 

2.4 OBJETIVOS 

    

A partir dessas reflexões teóricas, é possível perceber a importância e a 

complexidade de um trabalho que busca as origens e os percursos de um conceito. Nesse 

sentido, é objetivo desse trabalho analisar os percursos teóricos e conceituais da 

sustentabilidade, buscando compreender seus diversos significados. Para tanto, teremos 

como objetivos específicos:  

⇒ Identificar a origem do termo sustentabilidade; 

⇒ Classificar hierarquicamente através de escalas de análise, por grau de 

autoridade/abrangência os documentos, livros e artigos que tratam da 

sustentabilidade e suas derivações; 

⇒ Identificar o(s) significado(s) da palavra sustentabilidade e seus usos em nível global, 

nacional, estadual e municipal. 
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2.5 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Para Santaella (2007), não existe uma metodologia definida na semiótica, o que 

existe são os conceitos e uma lógica para a sua aplicação. A profundidade da análise e do 

uso dos conceitos vai de acordo com a necessidade daquilo que está sendo analisado. A 

análise semiótica pode ser usada em todas as áreas do conhecimento, a única recomendação 

é que se tenha conhecimento prévio do assunto, pois caso contrário, corre-se o risco de se 

produzir interpretantes que não vão além do senso comum, já que 

a semiótica não é uma chave que abre para nós milagrosamente as portas 
de processos de signos cuja teoria e prática desconhecemos. Ela funciona 
como um mapa lógico que traça as linhas dos diferentes aspectos através 
dos quais uma análise deve ser conduzida, mas não nos traz conhecimento 
específico da história, teoria e prática de um determinado processo de 
signos. Sem conhecer a história de um sistema de signos e do contexto 
sociocultural em que se situa, não se pode detectar as marcas que o 
contexto deixa na mensagem. Se o repertório de informações do receptor é 
muito baixo, a semiótica não pode realizar para esse receptor o milagre de 
fazê-lo produzir interpretantes que vão além do senso comum (SANTAELLA, 
2007, p.6). 
 

 

Por sorte, o uso da sustentabilidade tem sido difundido com bastante freqüência por 

meio da mídia em massa e também no discurso cotidiano. Sua origem recente e rápida 

ascensão devem ser verificadas. Além desse conhecimento prévio, é preciso estar ciente de 

que “uma semiose só pode ser estudada a partir do ponto de vista do analista” (SANTAELLA, 

2007, p.39) e assim sendo, não está isenta de ideologias (DEELY, 1990). Os conceitos 

indicam ainda, algo além da língua e também se articulam a um contexto maior, seja dentro 

de um texto, entre outros textos e dentro de um contexto histórico. Nesse sentido, “todo 

conceito só pode enquanto tal ser pensado e falado/expressado uma única vez. O que 

significa dizer que sua formulação teórica/abstrata relaciona-se a uma situação concreta 

que é única” (KOSELLECK, 1992, p.4-5). Assim, a análise de um conceito pode ser feita 

através da comparação de textos, bem como no conjunto da língua. Esse trabalho, 

especificamente, seguirá a metodologia de comparação de textos dentro de um contexto 

histórico, atentando para os conceitos semióticos.  

Para a análise histórica, busca-se o conceito estudado em fontes, que podem ser 

primárias - ligadas à linguagem do cotidiano, como artigos de jornal, manifestos, petições, 

requerimentos - que têm um caráter singular e específico; um conjunto secundário de 

fontes é formado pelos dicionários, nos quais se pode verificar alterações do conceito em 

línguas diferentes, e pelas enciclopédias, que em suas várias edições, possibilita que se 

observe uma mudança discreta no sentido dos conceitos. Por fim, as obras clássicas (Kant, 
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Marx, Bíblia) são trazidas como um terceiro conjunto de fontes, que permanece inalterado 

ao longo de suas edições (KOSELLECK, 1992).  

Neste trabalho, seguindo as abordagens teóricas de Peirce e metodológicas de 

Santaella, utilizamos para fins de análise um conjunto de fontes secundárias, a saber, 

documentos oficiais assinados por vários países visando a proteção ambiental em nível 

global, bem como alguns documentos assinados no Brasil comprometendo-se a proteger 

tanto ambientes naturais quanto modificados (urbano e rural), tal como a Agenda 21. Além 

de analisar em nível nacional, estadual e local alguns documentos de política ambiental 

para proteção do meio ambiente, que estão sendo utilizados como lei no momento desta 

pesquisa e, dessa forma, contribuem sobremaneira para compreender o que se entende por 

sustentabilidade nesses diferentes níveis de análise. Os documentos analisados neste 

trabalho estão listados no quadro 1.  

Também foram realizadas pesquisas do termo em dicionários de línguas (português, 

espanhol, alemão, latim, grego, entre outros), bem como dicionários técnicos brasileiros que 

se relacionam com questões ambientais, buscando a etimologia da palavra, seu uso em 

diversas línguas e se houve modificação em seu sentido ao longo do tempo. 

 
Nível de AnáliNível de AnáliNível de AnáliNível de Análisesesese    Documentos analisadosDocumentos analisadosDocumentos analisadosDocumentos analisados    

GlobalGlobalGlobalGlobal    

Declaração de Estocolmo 
Limites do Crescimento 
Nosso Futuro Comum 
Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 
Responsabilidade Global 
Agenda 21 Global 
Carta da Terra 
Declaração do Milênio 
Declaração de Johanesburgo sobre desenvolvimento sustentável 

Nacional (Brasil)Nacional (Brasil)Nacional (Brasil)Nacional (Brasil)    

Agenda 21 brasileira 
Política Nacional de Meio Ambiente, Lei 6938, de 31 de Agosto de 
1981 
Lei que institui o sistema Nacional de Unidades de Conservação, 
Lei 9985, de 18 de julho de 2000 

Estadual Estadual Estadual Estadual 
(Pernambuco)(Pernambuco)(Pernambuco)(Pernambuco)    

Agenda 21 de Pernambuco 

Local (Recife)Local (Recife)Local (Recife)Local (Recife)    

Código de Meio Ambiente e do Equilíbrio Ecológico da Cidade do 
Recife, LEI Nº 16.243/96, de 13 de Setembro de 1996. Publicada 
no D.O.M. de 13 e 14/09/96 
Lei de Uso e Ocupação do Solo da Cidade do Recife, Lei Nº 14511 
de 1893 
Lei Orgânica do Município do Recife, promulgada em 04 de abril 
de 1990 
Plano Diretor da Cidade do Recife, Lei Nº 15.547/91 

 
QUADRO 1 - Lista dos documentos analisados em nível global, nacional, estadual e local.
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3. DESENVOLVIMENTO: ORIGEM E EVOLUÇÃO DE UM CONCEITO 

 

 

A experiência indica que tanto as sociedades nacionais quanto a ordem 
internacional podem continuar funcionando, embora irracional e 
injustamente, graças à mera modificação (não à transformação) das 
estruturas cujo colapso iminente vem sendo predito há tantos anos. E 
mesmo que tais estruturas podem ser reconstruídas após a ocorrência de 
uma catástrofe real (WOLFE, 1976, p. 12-13). 

  

 O colapso iminente que o autor trata é o colapso social, uma das maiores 

preocupações na década de 70, mas nesse período também já se começava a pensar em um 

colapso ambiental provocado pelas ações humanas. Na história da humanidade, é sempre 

uma minoria dominadora que impõe suas vontades, sua ideologia. Assim, se mantém 

perpetuamente no poder. Claro que a ideologia não é algo inerte, mas evolui com o tempo, 

se adéqua a novas situações, sempre favorecendo uma minoria dominante. Dessa forma, 

passadas três décadas, as palavras de Wolfe continuam atuais. 

 A história da humanidade se confunde com a forma como os seres humanos se 

relacionam com a natureza e também com os outros homens. Eles modificam a natureza e 

utilizam o seu recurso de acordo com sua vontade e necessidade. A ciência que estuda a 

forma como o homem pode administrar esses recursos naturais é a economia, que acabou 

enveredando por caminhos mais abstratos de forma que hoje, é muito comum se pensar em 

economia sem pensar na sua relação com a natureza, mas somente nas relações sociais 

existentes, que também é um fator de extrema importância. Nesse sentido, neste capítulo, 

abordaremos a evolução do pensamento econômico e suas implicações sociais e ambientais 

no mundo e, em particular, na América Latina. E no próximo capítulo aprofundaremos as 

discussões mais atuais de alternativas para a crise ambiental em que estamos vivendo, 

incluindo idéias de desenvolvimento sustentável, sociedades sustentáveis dentro de 

concepções como a economia ecológica, a economia ambiental e outras que se opõem ao 

sistema capitalista. O que permanece e o que muda com a inclusão da dimensão ambiental 

nas teorias do desenvolvimento? Existe um tipo de desenvolvimento mais sustentável? Essas 

são perguntas inquietantes, mas não nos atreveremos a respondê-las totalmente, porque iria 

requerer um refinamento teórico que não dispomos no momento.  Somem-se a isso, outros 

autores que se dispuseram a fazê-lo e chegaram a conclusões bem diferentes, de modo que 

achamos mais prudente não eleger nenhuma idéia deliberadamente como sendo a mais 

correta, até porque sairia dos nossos objetivos. Este capítulo é tão somente destinado a tentar 
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entender um pouco as discussões atuais sobre a sustentabilidade, que está associada 

diretamente à idéia de desenvolvimento sustentável e, por isso, não poderíamos deixar de 

abordar o assunto, ou correríamos o risco de não compreender o significado da 

sustentabilidade.  

  

3.1. DESENVOLVIMENTO: UM CONCEITO POLISSÊMICO E 
MULTIDIMENSIONAL 

 

O termo desenvolvimento deriva do latim volvere, utilizado pela primeira vez em 

1844 (CUNHA, 1999), podendo atualmente significar, ou seja, ter como objetos desse 

símbolo: 1. Ampliação e Amplificação; 2. Progresso, Incremento e Crescimento; 3. 

Medrança (BUENO, 1974). O desenvolvimento, por sua amplitude é utilizado em diversas 

áreas de conhecimento científico e tecnológico como a biologia, a sociologia e também a 

economia, passando pelos discursos políticos, culturais e territoriais (GÓMES, 2007). Por este 

motivo, a autora considera o desenvolvimento como um conceito polissêmico e 

multidimensional, cujos significados foram ganhando novos valores com o tempo.  

O desenvolvimento dentro de um contexto político foi usado pela primeira vez em 

um discurso feito pelo presidente Truman em 1949, referindo-se ao subdesenvolvimento, 

relacionando-o aos países do Terceiro Mundo, homogeneizando esse grupo tão diverso 

(RIST, 2001; GÓMEZ, 2007). Com essa modificação do significado da palavra 

desenvolvimento, perdeu-se um pouco a história e ganhou-se poder, de modo que é possível 

acreditar que “o exercício de poder é ligado ao uso das palavras: a retórica e a arte de 

persuadir; mais vale convencer do que recorrer à força.” (RIST, 2001, p. 125). Este artifício é 

utilizado de diversas formas e com diversas palavras, de acordo com a necessidade daqueles 

grupos dominantes que desejam manter-se no poder.  

A ideologia é outro exemplo claro de que a modificação das palavras é mais 

importante do que recorrer à força, pois ela ganhou tanto espaço que passou a significar 

tudo e qualquer coisa, sendo posteriormente descartada por diversos estudiosos. Porém, a 

palavra tinha o seu valor, que foi justamente o de distinguir entre as lutas de poder; o seu 

descarte serviu tão somente para aumentar o poder da classe dominante, levando a 

população a esquecer-se das lutas de classe (EAGLETON, 1997). A divisão em classes sociais é, 

aliás, assunto proibido nos EUA, pois não admitem que a classe social seja um fator que 

interfere na saúde, na expectativa de vida, associando, em seu lugar, a uma questão racial 
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(CHOMSKY, 1997). Pretendem mostrar que os negros vivem menos, são mais suscetíveis a 

doenças, quando na realidade, quaisquer indivíduos, independente de raça, que viva em 

condições de pobreza não terão a mesma qualidade de vida que os ricos (que podem ser de 

qualquer raça ou religião). 

Esse tipo de preconceito não é recente.  Na Antigüidade, homens que se 

consideravam superiores justificavam a escravidão pela condição naturalmente inferior de 

certas categorias... Para Aristóteles (2008, p.54), na pólis, havia homens e mulheres que se 

uniam para formar famílias, mas havia também, 

 

por natureza, visando à conservação das espécies, um ser que comanda e 
outro que obedece: aquele que é capaz de previdência, por sua inteligência, 
é por natureza o senhor; e aquele que é capaz, pelo vigor de seu corpo, de 
pôr em ação aquilo que o senhor prevê, é um súdito e, por natureza, um 
escravo; por conseguinte, senhor e escravo têm o mesmo interesse. 

 

Esses escravos faziam parte da família do senhor e buscavam algum tipo de benefício 

vivendo na cidade, bem como o seu senhor. Para Rousseau, há dois tipos de desigualdade 

entre os homens, dispondo-se a buscar suas origens e refletir de forma mais aprofundada. 

Diz ele: 

Concebo na espécie humana dois tipos de desigualdade: uma a que chamo 
de natural ou física, por ser estabelecida pela natureza, e que consiste na 
diferença de idades, de saúde, das forças do corpo e das qualidades do 
espírito ou da alma; a outra, que se pode chamar de desigualdade moral, ou 
política, porque depende de uma espécie de convenção, e é estabelecida, ou 
pelo menos autorizada pelo consentimento dos homens. Esta consiste nos 
diferentes privilégios, de que gozam alguns em prejuízos de outros, como o 
de serem mais ricos, mais homenageados, mais poderosos ou mesmo de 
fazerem obedecer. (ROUSSEAU, 1985, p. 48). 

 

A desigualdade física é natural, ou seja, sempre existiu, pois os homens são 

realmente diferentes nesse sentido, mas com o advento da linguagem e de uma vida 

sedentária, a diferença entre os homens foi se intensificando. A desigualdade moral, 

entretanto, teve uma origem. De acordo com Rousseau (1985), a igualdade entre os homens 

desapareceu com a introdução da propriedade e quando um homem precisou do auxílio de 

outro para ter tudo o que precisa para viver, já que antes, cada um era capaz de produzir 

sua moradia, sua vestimenta e de adquirir seus próprios alimentos. Seguindo o seu 

raciocínio, não há homens melhores ou piores, mas apenas homens em diferentes estágios 

de desenvolvimento e que o homem deveria ter permanecido no estágio primitivo, pois 
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“todos os progressos ulteriores foram em aparência, outros tantos passos para a perfeição do 

indivíduo, mas, na verdade, [serviram tão somente] para a decrepitude da espécie.” 

(ROUSSEAU, 1985, p. 92). 

Se tivéssemos levado em consideração as palavras de Rousseau, talvez o rumo da 

história tivesse sido diferente, mas seus argumentos não eram interessantes para a 

manutenção de uma classe dominante. Contemporâneo a ele, Montesquieu elaborou uma 

teoria muito interessante, que justificava o domínio de um grupo social sobre outros, ou de 

um povo sobre outro, ou de um homem sobre outro. Montesquieu (2005, p. 236) formula a 

teoria dos climas, afirmando que o clima é responsável pela constituição de cada ser e sua 

relação com os outros, pois “os povos dos países quentes são tímidos tal qual os anciãos; os 

dos países frios são corajosos tal qual os jovens.”, assim, devem ser aplicadas leis diferentes 

em cada uma dessas regiões. Para ele, os povos que vivem em climas quentes são mais 

atrasados que os povos de clima frio, pela sua preguiça e maior libido, justificando, dessa 

forma, o domínio dos povos de climas quentes pelos povos de climas frios.  

Também para justificar escravidão, utilizando-se das descobertas sobre a evolução 

das espécies, os homens perceberam que existia uma diferença fundamental entre o 

tamanho do crânio dos humanos e dos outros primatas. Dessa forma, medições de crânios 

humanos foram feitos a fim de se afirmar que os negros eram inferiores1 e que, portanto, 

deveriam ser eles escravizados (GOULD, 1991). No entanto, o encéfalo de todos os mamíferos 

é bastante desenvolvido, incluindo um neocórtex responsável pela fala (HICKMAN et al, 

2004), o que não justificaria essa noção de que o cérebro dos negros seria inferior ao dos 

caucasianos. Na realidade, Gould (1991) refez os experimentos de medição cranial não 

encontrando nenhuma diferença significativa entre os tamanhos dos cérebros de negros e 

de brancos.  

  A história da civilização humana nos permite perceber que sempre houve uma 

tentativa de um determinado grupo subjugar não só outros homens, como a própria 

natureza, através do desenvolvimento de argumentos que o favorecia, tal como a afirmação 

de que os animais não sentem dor ou de que a natureza deve ser modificada de acordo com 

as necessidades humanas (PASSMORE, 1995). É exatamente nessa discussão sobre a relação 

do homem com a natureza que surge a ciência econômica (administração dos recursos 

naturais), que com o tempo também teve seu significado modificado e é praticamente 

traduzido, em seu sentido mais vulgar, como o conhecimento necessário para ser rico. As 

noções de riqueza, de países ricos e pobres são também estabelecidas e seguidas não sem 
                                                      
1 O autor fez inclusive medições de crânios para verificar a veracidade de trabalhos anteriores, mas 
descobriu que não havia diferenças significativas entre os crânios e demonstra os artifícios usados 
por diversos pesquisadores para comprovar suas teorias. 
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críticas. Os países pobres, subdesenvolvidos, periféricos ou dependentes, em sua maioria, 

desejam ser e seguem o modelo estabelecido pelos países ricos, desenvolvidos, centrais ou 

autônomos, como veremos mais adiante. 

 

3.2. EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO ECONÔMICO E AS TEORIAS DE 
DESENVOLVIMENTO: UMA ABORDAGEM SINTÉTICA2 

 

O desenvolvimento ainda é fonte para muitos estudos e diversas críticas. Nos últimos 

anos, foram desenvolvidas muitas teorias com o intuito, especialmente, de compreender a 

diferença existente entre países com alta tecnologia e muita riqueza material e outros com 

baixa tecnologia e muita riqueza natural e tentar superar essas diferenças. Durante certo 

período, o homem se voltou para a busca de soluções para superar a pobreza extrema e os 

problemas sociais a ela relacionados. Mais recentemente, a preocupação dos ocidentais se 

voltou para questões relacionadas ao meio ambiente, sem esquecer o lado social, pois 

chegou-se à conclusão de que a forma como a humanidade está vivendo pode fazer com 

que o meio se torne impróprio para a vida humana neste planeta, levando a uma catástrofe 

global até o final do século XXI. Agora o homem se apressa em buscar alternativas para sair 

dessa encruzilhada. O que não é nada trivial e, pelo visto, estamos longe de chegar a uma 

solução satisfatória. 

Na história do pensamento econômico, a doutrina mercantilista de século XV é 

considerada o verdadeiro pensamento econômico dentro de uma perspectiva política, pois 

antes não havia ciência econômica, mas um pensamento econômico primordial que nasceu 

na Antiguidade, especificamente na Grécia, onde a vida econômica era considerada apenas 

um aspecto da vida familiar, da vida da cidade, enfim, da vida política (DENIS, 1978). Nesse 

período o homem passou a distinguir-se dos outros animais. Como argumentava Aristóteles 

(2007, p.56-57), o homem  

por natureza é um animal político (isto é, destinado a viver em sociedade), 
[…] um animal político em um grau muito mais elevado que as abelhas e 
outros animais que vivem reunidos, é evidente. A natureza, conforme 
freqüentemente dizemos, não faz nada em vão; ela deu ao homem o dom 
do discurso (logos). O mero som da voz é apenas a expressão de dor ou 
prazer, e disso são capazes tanto homens como os outros animais. Mas 
enquanto estes últimos receberam da natureza apenas essa faculdade, nós, 

                                                      
2 O objetivo desse tópico é compreender a evolução do pensamento econômico até os dias atuais, 
pois ao longo da história da humanidade foi havendo mudanças muito importantes que nos 
trouxeram a essa realidade em que estamos vivendo. Por este motivo o assunto foi tratado de forma 
horizontal, sem muito aprofundamento. 
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os homens temos a capacidade de distinguir o bem do mal, o útil do 
prejudicial, o justo do injusto.  

  

Aristóteles distinguia-se de outros animais e também de outros homens. Denis 

(1978, p.20) afirma que na realidade, “os Gregos distinguem-se a si próprios dos outros 

povos, os povos bárbaros e atribuem-se uma superioridade essencial, fundada na natureza.”  

Aristóteles (2007), defendia, a permanência das propriedades privadas, desde que tivessem 

um uso comunal, regidas por legislação apropriada, o que evitaria conflitos, pois no caso de 

propriedades comunais, quem trabalhasse mais se sentiria prejudicado por dividir 

igualmente os produtos com quem trabalhasse menos. Nesse sentido, Castoriadis (1997) 

aponta para importância de Aristóteles em descobrir o valor das mercadorias que eram 

trocadas por dinheiro, como uma relação de igualdade/identidade. Aristóteles, bem como 

Platão, tinha uma visão idealista de mundo, já que ambos consideravam que a vida do 

homem se identificava com a vida do Estado, que era imaterial; no entanto, diferiam pelo 

fato de que para Platão, a propriedade privada deveria ser suprimida (DENIS, 1978).  

Durante o período medieval, muitas técnicas foram desenvolvidas e são usadas até 

hoje, sem que saibamos da sua origem. É certo que durante a Antigüidade, o homem já 

fabricava instrumentos para facilitar a realização de seus trabalhos diários. Na Grécia 

Antiga, o ato de fabricar ou produzir era conhecido como technè, que também significava o 

instrumento ou ferramenta, podendo ser compreendida, em termos gerais, como a 

“utilização de um saber, na medida em que se distingue desse saber como tal, na medida em 

que não leva em consideração os fins últimos da atividade de que se trata.” (CASTORIADIS, 

1997, p. 300). Hoje em dia esse saber tem sido condenado como causa da degradação 

ambiental, e alguns grupos ambientalistas começam a pregar uma vida mais simples, sem o 

conforto adquirido na modernidade; todavia, outros grupos, especialmente os políticos e 

empresários têm esperado que a técnica, especialmente a nanotecnologia, seja uma das 

principais soluções para enfrentar a catástrofe ambiental. 

 Alguns instrumentos mais simples como a enxada e técnicas de adubação e 

fertilização foram desenvolvidas durante a Idade Média, utilizando técnicas muito simples, a 

partir de produtos naturais como folhas secas para adubar a terra e restos de alimentos e de 

excrementos, tanto animais quanto humanos para fertilizá-la (PERNOUD et. al, 1990). Essa 

forma de adubar e fertilizar a terra são bem menos impactantes do que a forma como 

fazemos atualmente, com uso de matéria inorgânica no solo; além disso, por se tratar de 

grandes áreas de monocultura que atraem pragas, são tratadas com uso intensivo de 
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pesticidas, herbicidas, fungicidas e outros produtos extremamente tóxicos para os humanos 

e que prejudicam o solo, diminuindo a fertilidade dos mesmos.  

 Na Idade Média, técnicas relativas ao aumento da força motriz do cavalo foram 

muito responsáveis pelo desenvolvimento da economia assim como outras que são 

atualmente sugeridas para serem difundidas nos países em desenvolvimento, tal como o 

moinho-barco3, que afeta pouco o ambiente e requer apenas a energia cinética das águas e 

na Europa, eles foram quase totalmente extintos, por prejudicarem a navegação nesses rios 

(PERNOUD et. al, 1990).  

 Desenvolveu-se tecnologia suficiente para empreitadas mais audaciosas, como a 

colonização de novas terras (ZEA, 1978). Dessa forma, o desenvolvimento comercial 

prosseguiu, com o desenvolvimento de indústrias, com a formação de uma classe capitalista 

cuja atividade principal era a busca pelo lucro e com o aumento populacional que gerava 

um excedente de mão-de-obra (DENIS, 1978). Durante os séculos XIV e XV o sistema 

mercantilista, que pode ser entendido como um capitalismo comercial e financeiro (SUNKEL 

& PAZ, 1976). Entretanto, mesmo com o incremento da população nesses locais, a mão-de-

obra era requerida, especialmente nas colônias da África, Ásia e América. Para suprir a 

necessidade de mão-de-obra, o mundo se organizou em um tipo de divisão internacional do 

trabalho, conhecida por comércio triangular (FRANK, 1980). Essa forma destrutiva de 

dominação fez com que diversos estudiosos, especialmente os utopistas do Renascimento, 

como Thomas Moro, que escreveu a obra Utopia, ficassem indignados com a situação, tendo 

então, almejado, uma sociedade comunista, no futuro (DENIS, 1978). Esses autores utopistas 

influenciaram diversos adeptos do socialismo, anos mais tarde. 

 Nesse ponto, o estudo da economia foi se tornando sistemático e mais intenso, de 

forma que várias teorias do desenvolvimento foram formuladas, especialmente no intuito de 

tentar entender o fenômeno da riqueza de alguns povos e da pobreza extrema de outros. 

Nesse sentido, as diversas teorias do desenvolvimento capitalista podem ser agrupadas em 

duas grandes correntes, de acordo com Gómez (2007): a primeira corrente seria formada 

pelas teorias econômicas do crescimento (teoria clássica do crescimento, a economia 

neoclássica, a economia do desenvolvimento, as teorias da dependência e o estruturalismo); 

e a segunda corrente sendo formada pelas teorias políticas e sociológicas (teoria da 

modernização, teorias do institucionalismo e democracia, teoria da dependência – em seu 

enfoque duplo, econômico e social – e pós-desenvolvimento).  

                                                      
3 Instrumento movido pela corrente do curso das águas e serve para irrigar os campos nas margens 
dos rios. Essa técnica foi introduzida em países em desenvolvimento, em um projeto financiado pela 
da UNESCO, juntamente com o Ministério da Cooperação e concebido pelo Instituto Tecnológico 
Dello (PERNOUD et. al, 1990). 
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Em seguida, iremos tratar brevemente das principais teorias do desenvolvimento no 

mundo e em especial na América Latina, que influenciam duas correntes do 

desenvolvimento sustentável: a economia neoclássica ambiental e a economia ecológica, que 

se opõe à primeira. Em cada uma dessas correntes econômicas voltadas para a resolução dos 

problemas ambientais, a idéia de sustentabilidade é diferente, modificando alguns pontos 

extremamente importantes na busca por um futuro seguro para toda a humanidade. 

 

3.2.1. SÉCULOS XVIII E XIX: A TEORIA CLÁSSICA E A TEORIA NEOCLÁSSICA DO 
DESENVOLVIMENTO 

   

Até 1750, apenas há dois séculos, quase toda a humanidade desfrutava de 
nível material de existência que pouco se distingue do que vigora hoje nos 
países menos desenvolvidos: a população da Europa e do mundo dependia 
de atividades agrícolas que beiravam o limite da subsistência, constituindo 
exceção à regra, algumas cidades européias cujo crescimento e riqueza se 
originam do intenso comércio e das transações mercantis realizados com 
produtos de grande valor, oriundos do Oriente e da América (SUNKEL, 
1980, p.1). 

 

Nesse período não havia preocupação com a quantidade de recursos naturais 

existentes na Terra, tendo-se a impressão de que eram ilimitados e que, dessa forma, a 

economia poderia crescer sem preocupação. Do final do século XVIII até a primeira metade 

do século XIX, na economia, predominou o pensamento clássico inglês, influenciado por 

fatos históricos - a produção manufatureira começou a ter lugar em mercados impessoais, 

os produtores começaram a perder a propriedade dos meios de produção e o 

desenvolvimento da liberdade de contrato (SUNKEL & PAZ, 1976).  

Um processo marcante no século XVIII foi a Revolução Industrial na Europa 

Ocidental, que tinha tecnologias menos avançadas que a China e a Índia (FRANK, 1980). 

Alguns autores como Castoriadis (1987), afirmam que já no século XIII havia civilizações 

com tecnologias avançadas que poderiam ser consideradas desenvolvidas, tal como a 

civilização maia e inca. Entretanto a civilização européia fez questão de dizimar a cultura 

desses povos durante o período mercantilista. Do que se trata a Revolução Industrial? Sunkel 

(1980, p.3) responde de forma bastante clara que 

não se trata apenas, do crescimento da atividade fabril. A Revolução 
Industrial é fenômeno muito mais amplo, constitui uma autêntica 
revolução social que se manifesta por transformações profundas da 
estrutura institucional, cultural, política e social. E que do ponto de vista 
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econômico, tem suas características fundamentais no desenvolvimento e 
utilização de um tipo de bens que produz outros bens, e, de um modo 
geral, no incremento e emprego da técnica – ou seja, a aplicação dos 
princípios científicos econômicos. 

 

A Revolução Industrial foi importante por fazer com que a mão-de-obra produzisse 

bens e serviços ao invés de produzir energia, além de permitir a acumulação de recursos 

financeiros (SUNKEL, 1980). Por outro lado, a Revolução Industrial na Europa “destruiu a 

manufatura e o artesanato tradicionais em todas as partes do mundo e substitui-os pela 

indústria doméstica ou estrangeira” (FRANK, 1980, p.164), garantindo, dessa forma, o lucro 

dos capitalistas europeus, através da instituição do trabalho assalariado, bem como da mais 

valia. Apesar desses aspectos negativos, incluindo o aumento da poluição ambiental, é 

inegável que a Revolução Industrial tem levado a população mundial a um crescimento 

super rápido, pelo advento de tecnologias que têm permitido a diminuição da taxa de 

mortalidade e o aumento da expectativa de vida das pessoas (FIGURA 4). 

 

 

FIGURA 4 – Curva de crescimento da população humana. Em detalhe a mudança na curva de 
crescimento após o início da Revolução Industrial e com o advento do conhecimento científico, 

especialmente na área médica. Fonte: Purves et. al Apud Ricklefs (2003, p.251). 

 

 Na Inglaterra, especialmente, esse período também foi marcado pelo processo de 

cercamento, que confiscava as terras em favor de uma minoria dominante, por ordem do 

Parlamento (WILLIAMS, 1989). O autor supõe que essa tenha sido uma forma de  
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desviar nossa atenção da verdadeira história e tornar-se um elemento de 
uma visão mítica muito sedutora da Inglaterra moderna, segundo a qual a 
transição da sociedade rural para a industrial é encarada como uma 
espécie de decadência, a verdadeira causa e origem dos nossos problemas e 
convulsões sociais. É imensa a importância deste mito para o pensamento 
social moderno. É uma das fontes principais daquela estrutura de 
sentimentos que começamos por examinar: um perpétuo recuo a uma 
sociedade “orgânica” ou “natural”. Mas é também uma fonte importante 
daquela última ilusão protetora da crise de nossa época: a idéia de que não 
é o capitalismo que nos está prejudicando, e sim o sistema mais visível e 
mais facilmente isolável do industrialismo urbano. (WILLIAMS, 1989, p.137, 
grifo meu) 

 

O cercamento e a Revolução Industrial foram dois elementos importantes para o 

fortalecimento do capitalismo, pois o primeiro serviu para expulsar das terras a mão-de-

obra necessária para trabalhar nas indústrias, meios primordiais para o enriquecimento de 

uma minoria privilegiada, os antigos burgueses, que eram agora os empresários capitalistas. 

E na cidade, os impactos da revolução industrial se fizeram especialmente sobre os antigos 

artesãos que perderam o seu meio de produção devido à livre concorrência. 

 

As condições requeridas para o florescimento da classe capitalista são, 
precisamente, a ruptura das relações sociais vigentes no campo e nos 
grêmios artesanais urbanos, bem como a implantação da liberdade de 
comerciar com outras nações sem maiores interferências, já que no 
comércio exterior reside uma das principais fontes de expansão dos 
mercados da produção manufatureira. (SUNKEL, 1980, p.11-2). 

 

Esse período foi especialmente influenciado pelas descobertas mecanicistas de 

Descartes, cujas leis da física foram transpostas para diversas áreas, inclusive a economia, 

que deveria ser governada por leis naturais, funcionando por si só, sem necessitar da 

intervenção do Estado, adotando uma política liberal, chegando-se assim, a um estado ótimo 

de produção (SUNKEL & PAZ, 1976, DENIS, 1978). Ainda no século XVIII, o princípio da 

utilidade domina a filosofia social na Inglaterra, que busca a realização da felicidade 

máxima - traduzida quase sempre em desejos materiais - para o maior número de pessoas 

(DENIS, 1978). Os clássicos eram, portanto, mecanicistas, otimistas, utilitaristas, 

individualistas e liberais. 

A ideologia liberal tem por princípios básicos o livre comércio de produtos, a livre 

concorrência e a não-intervenção do Estado na economia (GUINABAUDET, 1963). Os liberais 

acreditam que o aumento da produção e o bem-estar geral, conseguidos pela liberdade do 

comércio e da indústria levarão à erradicação da miséria (DENIS, 1978). Para Guinabaudet 

(1963), foi exatamente essa ideologia que evoluiu no capitalismo. Essas idéias liberais foram 
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combatidas por muitos pensadores, uns materialistas, outros idealistas. Um dos grandes 

defensores do idealismo social foi Jean-Jaques Rousseau, que critica o naturalismo social e o 

liberalismo e defende idéia que futuramente viriam a ser o socialismo4 com a conservação 

da liberdade individual5, defendendo ainda uma liberdade civil em substituição à liberdade 

natural, através de contratos sociais (DENIS, 1978).  

Para Sunkel & Paz (1976), os economistas neoclássicos tinham praticamente a 

mesma visão dos clássicos, ou seja, eram otimistas, utilitaristas e liberais. Desde o 

mercantilismo, as teorias econômicas têm contido elementos ideológicos pertencentes a 

setores privilegiados no sistema econômico. Assim, clássicos e neoclássicos se caracterizam 

também por serem classistas. Os neoclássicos diferem dos clássicos por sua visão 

microeconômica da economia e por serem organicistas – ao invés de mecanicistas – ou seja, 

acreditavam que a economia cresceria como um organismo vivo, influenciado pelas 

descobertas evolucionistas de Darwin. 

 A economia neoclássica teve muitas críticas, especialmente por parte dos latino-

americanos, tal como Prebisch, um estruturalista que modificou a teoria neoclássica, 

propondo uma teoria de capitalismo periférico, desenvolvendo o paradigma centro-periferia 

(KAY, 1989). Para ele, 

a economia neoclássica tem, no melhor, pouco a contribuir para a 
compreensão dos problemas do desenvolvimento presentes nos países 
periféricos e, perpetua a crescente disparidade entre o centro e a periferia, 
e pior, legitima um modelo de desenvolvimento na periferia, que é 
prejudicial ao crescimento (KAY, 1989, p.25).  

 

 Como o crescimento econômico se faz de forma exponencial, a diferença entre os 

países ricos e os países pobres só tende a aumentar, caso a situação não se modifique 

(FIGURA 5), mas é improvável que a situação continue imutável, já que o mundo não 

suportaria um crescimento econômico ilimitado, levando a população a diminuir de forma 

catastrófica (MEADOWS et al, 1978).  

 

                                                      
4 Denis (1978, p.254) afirma que “apesar do caráter moderníssimo de algumas medidas legislativas 
preconizadas […], é claro que o autor do Contrato Social não faz idéia da natureza dos problemas 
que levantará no século XX, a construção de uma sociedade socialista”. 
5 Denis (1978, p. 255-256) atenta para o fato de Rousseau definir a liberdade da mesma forma que 
os liberais, o que implica em uma “capacidade de criar a ordem social que os liberais atribuem às 
leis econômicas dá-a ele ao legislador e ao governo. Mas da mesma maneira que na doutrina oposta 
a leis econômicas devem governar a totalidade das relações sociais, assim em Rousseau o legislador e 
o governo recebem poderes ilimitados. A concepção individualista de liberdade, que 
precedentemente, conduzia à abdicação do homem perante a opressão capitalista, arrisca-se agora a 
levar-nos à abdicação diante do poder totalitário do Estado”. 
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FIGURA 5 - Curva de crescimento econômico entre diversos países. A curva exponencial faz com 
que a diferença econômica entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento se acentue com o 

tempo. Fonte: Kuznets Apud Meadows (1978, p. 38). 

  

 As teorias de desenvolvimento existentes, longe de resolverem as diferenças entre 

países desenvolvidos e em desenvolvimento e de resolverem problemas sociais como o 

aumento do desemprego, a fome e a desnutrição e o aumento crescente da violência nas 

cidades, culminaram no aumento das desigualdades sociais dentro dos países, e entre países 

desenvolvidos e países em desenvolvimento. Percebeu-se dessa forma, que o capitalismo era 

causa maior da exclusão social, já que servia tão somente ao enriquecimento de uma 

pequena minoria, que não só tinha o controle econômico dos países, mas também o controle 

político. O sistema capitalista é extremamente contraditório, como demonstrou Marx e, 

posteriormente, muitos outros autores também corroboraram essa idéia, levando a crer que 

o capitalismo teria de chegar ao fim mesmo se os recursos ambientais fossem ilimitados, 

sendo os maiores limites do capitalismo, as contradições sociais inerentes ao sistema. No 

próximo tópico serão abordadas algumas das contradições do capitalismo. 
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3.2.2 CONTRA O CAPITALISMO, CONTRA A DEGRADAÇÃO DA HUMANIDADE 

 

 Passados períodos de escravidão durante a Antigüidade, servidão durante a Idade 

Média, trabalhos assalariados na Europa, mesclado com o trabalho escravo nas colônias 

Asiáticas, Africanas e Americanas durante a Idade Moderna, estamos vivendo uma Idade 

Contemporânea em que a escravidão em teoria só existe em livros de história e em 

dicionários. Sabe-se, entretanto, que muitos homens, mulheres e crianças trabalham como 

escravos no Brasil e em outras partes do mundo. Além do trabalho escravo, grande parte da 

população vive em condições de miséria. É bem provável que, na atualidade, dois bilhões de 

pessoas, ou seja, 40% da população sejam pobres, dos quais metade está passando fome ou 

desnutrição, enquanto somente 20% da população têm vivido razoavelmente bem (TRAINER, 

1991, p.45), resultado dos avanços do sistema capitalista, que se propõe a resolver 

problemas sociais e agora também ambientais. Apesar de todos os avanços trabalhistas, há 

quem se aproveite do estado débil de pessoas em estado de pobreza extrema, fazendo-os 

trabalhar em situação de escravidão ou ainda exploram o trabalho infantil. 

 Não podemos negar que durante o período capitalista, houve avanços significativos 

na tecnologia, que levou a um aumento na expectativa de vida, diminuiu a taxa de 

mortalidade e erradicou algumas doenças como a varíola, mas ao mesmo tempo, tem levado 

a um aumento nas incidências de câncer (de todos os tipos) e nós vimos surgir doenças 

nunca antes documentadas em humanos, como o ebola (uma doença de macacos, infecto-

contagiosa, transmitida pelo sangue ou através do ato sexual), entre outras doenças.  

 Após a Revolução Industrial e a Revolução Verde, a vida do homem da cidade e do 

campo mudou completamente. O homem do campo trabalha com máquinas pesadas, 

deixando a enxada da Idade Média para trás e utiliza adubos e fertilizantes adicionados de 

material inorgânico. Está se disseminando hoje, o uso de sementes transgênicas, algumas 

que não se reproduzem, (sementes suicidas com a tecnologia ‘Terminator’) (RIBEIRO, 2003), 

o que aumenta os gastos com a produção agrícola, de forma que muitos agricultores, 

especialmente pequenos proprietários ficam cada vez mais dependentes de ajuda do Estado. 

O homem do campo e da cidade tem acesso a celular, televisão, sofá, camas, colchões, 

computadores, além de uma série de produtos de muito pouca durabilidade e de muita 

utilidade (como nos fazem acreditar através de propagandas), como copos e pratos 

descartáveis, embalagens “longa-vida”, latinhas de alumínio, entre outros. Mas a 

industrialização do campo tem levado a uma série de problemas gravíssimos, com a perda 

de áreas férteis, através de desertificação e/ou erosão do solo. A industrialização da cidade 
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contaminou o solo e as águas com metais pesados e matéria orgânica (que deveria voltar 

para o solo e fertilizar as terras agricultáveis) e também tem contaminado o ar. 

 Marx e Engels talvez tenham sido os primeiros a se preocuparem com a questão 

ambiental de forma sistêmica, tal como afirma Foster (2005, p.59), “a maior preocupação 

do jovem Engels era com as toxinas ambientais”, sendo inclusive, o primeiro ao afirmar que 

os índices de mortalidade são inversamente proporcionais à classe social. A Revolução 

Industrial só foi realmente boa para os capitalistas, pois os operários trabalhavam em 

péssimas condições de higiene, o que encurtava a sua expectativa de vida, além de viver em 

locais extremamente poluídos. Hoje em dia, com o avanço do direito trabalhista, os 

trabalhadores no mundo inteiro têm conseguido melhores condições de trabalho, com o uso 

dos EPI’s (equipamento de proteção individual), com férias remuneradas e 8 horas de 

trabalho por dia (há quem argumente que não são necessárias tantas horas de trabalho). 

Acredito que esses ganhos medíocres têm ajudado os capitalistas a se manter por tanto 

tempo no poder. Trainer (1991) inclusive coloca a maior culpa nos 5% dos indivíduos mais 

ricos do mundo de serem causa dos problemas dos países em desenvolvimento. 

 

Durante o século XIX, a principal preocupação ambiental da sociedade 
capitalista em toda a Europa e América do Norte era o esgotamento da 
fertilidade do solo, só comparável às preocupações com a crescente 
poluição das cidades, desflorestamento de continentes inteiros e os temores 
malthusianos de superpopulação (FOSTER, 2005, p.211).  

 

Já se sabe, entretanto que existe produção de alimentos para todos e os pobres só 

passam fome porque não tem dinheiro para comprar alimentos. Dessa forma, a solução não 

seria aumentar a produção, mas aumentar a capacidade dos pobres de comprar alimentos e 

inclusive de produzi-los para si (TRAINER, 1991), mas no Brasil, a fome dos pobres está sendo 

saciada por meio de projetos assistencialistas e muito timidamente os pobres têm tido acesso 

às terras que durante séculos estão nas mãos de latifundiários - muitos deles improdutivos, 

ou que têm produzido visando somente à exportação para gerar divisas. O incentivo à 

agricultura familiar pode não gerar divisas, mas ao menos tenta sanar o problema da fome 

no país. 

 Na atualidade, nos deparamos ainda com o problema da superpopulação, com o 

desflorestamento, com a poluição, especialmente a atmosférica, que tem levado ao aumento 

do efeito estufa da atmosfera, com conseqüente aquecimento global e também, associado a 

mudanças climáticas ainda não previstas pelo homem (neve onde não havia, secas onde 

chovia sempre), mas não é só com a degradação ambiental que temos que nos preocupar. O 
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capitalismo nos levará a um caminho sem volta de “desemprego estrutural crônico até 

graves conflitos econômicos, políticos e militares internacionais” (MÉSZÁROS, 2006, p.108). 

 Muitos autores concordam que o fim do sistema capitalista se daria pelas suas 

próprias contradições internas (HARNECKER & URIBE, 2001, MÉSZÁROS, 2006, MONTIBELLER-

FILHO, 2008), mas não estão exatamente de acordo que o socialismo seria o melhor 

substituto para esse sistema (TRAINER, 1991, MONTIBELLER-FILHO, 2008, CASTORIADIS & 

VASCONCELOS, 2002). A concepção marxista “desvela e denuncia as mistificações da 

ideologia liberal, mostra que a economia funciona para o capital e o lucro (o que 

descobriram embasbacados, há vinte anos, os sociólogos americanos), prediz a expansão 

mundial e a concentração do capitalismo.” (CASTORIADIS & VASCONCELOS, 2002, p.47). 

 A primeira das contradições do sistema capitalista se dá exatamente no processo de 

produção social, quando os artesãos passaram a trabalhar de forma coletiva, com certa 

especialização no trabalho (ninguém tem acesso a todo o processo de fabricação de um 

produto) e dessa forma, aumentam a produção em um tempo menor e diminuem o preço 

das mercadorias. A contradição fundamental do capitalismo, de acordo com Marx, é que 

apesar da socialização da força de trabalho, são os donos dos meios de produção (os 

capitalistas) que se apropriam da maior parte do valor criado (mais valia) (HARNECKER & 

URIBE, 2001). Ou como afirma Sunkel & Paz (1976), a divisão de classes é a maior das 

contradições, pois faz com que uma tente manter tudo como está e a outra busque 

alternativas de mudança. Para ele,  

As contradições entre forças produtoras que se transformam e tendem a 
seguir transformando-se e as relações de produção que as entravam, bem 
como a contradição entre as relações de produção vislumbradas e a 
superestrutura predominante, assumem a forma de lutas de classe. (SUNKEL 
& PAZ, 1976, p.97).  

 

De fato, o próprio sistema capitalista, com a divisão de classes, cria as condições 

ideais para o seu fim, desde que a classe desprovida do sistema de produção tome 

conhecimento da sua condição e tente construir novas formas de organização que destrua 

de fato o sistema capitalista de exploração (HARNECKER & URIBE, 2001). Dessa forma essa luta 

de classe se transforma em uma luta ideológica. A segunda contradição do sistema aumenta 

ainda mais essa sensação de divisão de classes sociais, já que os capitalistas mantêm os 

salários baixos dos trabalhadores, além de uma legião de desempregados que não 

conseguem ter acesso às mercadorias produzidas nesse sistema, mesmo com o aumento da 

produção, simplesmente por não ter como pagar, criando crises periódicas de 

superprodução. Assim, para não desvalorizar demais os preços dos produtos, os capitalistas 
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ou destroem as mercadorias produzidas, ou paralisam a produção até que as fábricas 

fecham e acontecem demissões em massa (HARNECKER & URIBE, 2001). Percebe-se dessa 

forma, que os operários sempre saem perdendo, trabalhando ou não. 

Associada a essas duas contradições fundamentais, outras podem ser acrescentadas, 

como o crescimento da produção a todo o custo e a concomitante destruição ambiental; o 

impulso de economizar recursos materiais e humanos combinado ao absurdo desperdício 

deles; bem como a expansão do emprego e geração de desemprego (MÉSZÁROS, 2006). Já 

sabemos, entretanto, que o crescimento infinito não é possível, pois a poluição pode ser um 

fator limitante, o esgotamento dos recursos naturais, outro fator limitante, devendo-se, 

portanto, adotar medidas que estabilizem a produção (MEADOWS ET AL, 1972, TRAINER, 1991, 

MEADOWS et al, 2004), ou a planificação da economia (MÉSZÁROS, 2006, FOLADORI, 2005). 

A crítica ao capitalismo, a partir da análise feita por Marx é apenas uma de suas 

contribuições para a humanidade. Ele foi importante por suas contribuições à filosofia (o 

materialismo dialéticos) e às ciências sociais (o materialismo histórico) (SUNKEL & PAZ, 

1976). É exatamente no materialismo histórico que Marx desmonta toda a estrutura da 

sociedade, que é formada por superestruturas e pela infraestrutura (LEFEBVRE, 1979). A 

infraestrutura ou base econômica é formada pelas forças produtivas e pelas relações de 

produção, já a superestrutura comporta em si dois níveis, um primeiro seria o nível 

jurídico-político (o direito e o Estado) e o segundo nível seriam as diferentes ideologias 

(religiosas, moral, jurídica, entre outras) (ALTHUSSER, 1980). 

O Marxismo não é somente um sistema econômico, mas se trata de uma concepção 

de mundo6 que se contrapõe à visão idealista e que nega a concepção individualista7, pois 

existem realidades que não podem ser consideradas individualmente, tal como “as 

realidades naturais (a natureza, o mundo exterior), práticas (o trabalho, a ação), sociais e 

históricas (a estrutura econômica da sociedade, as classes sociais, etc).” (LEFEBVRE, 1979, 

p.12). Enfim, ela se apresenta “como a concepção do mundo que exprime este mundo 

moderno, as suas contradições, os seus problemas, e que propõe, para tais problemas, 

soluções racionais.” (LEFEBVRE,1979, p.13).  

Para se atingir uma sociedade socialista seria condição vital de sucesso, “a 

progressiva reaquisição pelos indivíduos dos poderes alienados, de tomada de decisão 

política – além de outros tipos de decisão.” (MÉSZÁROS, 2006, p.104). 

                                                      
6 A concepção de mundo ou ideologia pode ser entendida como o conjunto de idéias morais, 
políticas, religiosas, artísticas, filosóficas, científicas, etc. (SUNKEL & PAZ, 1976). 
7 A concepção individualista é a concepção burguesa de mundo, no qual o indivíduo se torna a 
realidade essencial, correspondendo ao liberalismo (LEFEBVRE, 1979). 
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A revolução contra o capitalismo exigia, pois não só a derrubada das suas 
relações específicas de exploração do trabalho, mas também a 
transcendência – através da regulação racional da relação metabólica entre 
os seres humanos e a natureza mediante a moderna ciência e indústria – da 
alienação da terra: o derradeiro fundamento/precondição do capitalismo. 
Só nestes termos é que o freqüente pleito de Marx pela ‘abolição do 
trabalho assalariado’ faz algum sentido. (FOSTER, 2005, p.246). 

 

 

3.2.3 AMÉRICA LATINA E SONHO DO DESENVOLVIMENTO 

 

A história da América Latina revela uma sociedade miscigenada, com influências de 

várias culturas e que, com exceção de Cuba, busca intensamente o mesmo tipo de 

“desenvolvimento” dos países ricos, por meio da industrialização e da urbanização, 

esquecendo-se por vezes que as formações de suas sociedades são únicas e muito diferentes 

das formações das sociedades desses outros países. Muitos países da América Latina, bem 

como da África e Ásia se formaram por meio da opressão, da exploração por parte de uma 

classe branca, européia dominante e que se achava superior a sociedades que tinham 

culturas e formas de ver o mundo de maneira distinta. Enquanto a América Latina teve seus 

povos dizimados por um projeto de colonização do século XVI, que tentava levar a cultura 

cristã a esses povos (ZEA, 1978), e explorar os recursos minerais, os recursos florestais e 

também derrubar extensas áreas de mata para dar lugar à agricultura de plantation em prol 

do maior lucro para os seus colonizadores europeus; a colonização do nordeste da América 

do Norte8 se fez de forma menos agressiva com relação aos recursos naturais, mas não com 

relação a seus habitantes naturais. Seus colonizadores desejavam prioritariamente viver em 

liberdade em uma terra onde pudessem expressar-se religiosamente (ZEA, 1978). Mas não 

deixaram de explorar os povos que ali viviam.  

A diferença na forma como os colonizadores viam as terras foi fundamental para o 

desenvolvimento subseqüente dessas regiões. Após o período colonial, os Estados Unidos e 

em menor escala o Canadá desenvolveram-se a tal ponto que os Estados Unidos a partir de 

1920, passaram a ter a hegemonia econômica do mundo. Já os verdadeiros latino-

                                                      
8 No nordeste dos Estados Unidos, por ter um clima temperado, o comércio com a Europa era muito 
restrito. Dessa forma, foi importante a construção de indústrias para suprir as necessidades internas 
(FRANK, 1980), gerando um mercado interno, o que não aconteceu com os países latino-americanos, 
nem na região do sul dos Estados Unidos que tinha um clima tropical e teve sua colonização muito 
similar à colonização dos países latino-americanos. 
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americanos9, se depararam com um grande problema: mestiços, não eram superiores como 

os brancos nem inferiores como os negros e índios (ZEA, 1978). Assim, tiveram de buscar 

uma forma para conduzir os governos dos países que se formaram após a independência 

política dos países ibéricos e fizeram sua escolha:  

O latino-americano que se sabia estranho ao mundo do colonizador ibero, 
ao mundo indígena, verá na cultura ocidental – a cultura que havia 
permitido a aparição das poderosas nações, que haviam relegado à cultura 
ibérico-cristã – a solução de seu problema, tratando por eles, de fazê-la 
sua. Buscará incorpora-se assim, ao progresso que esta cultura expressava, 
mas para acabar recebendo o rechaço de seus criadores e possuidores, os 
quais não podiam permitir semelhante absurdo10 (ZEA, 1978, p. 106-107). 

 

Durante a colonização da América Latina, era inconcebível, portanto, a 

industrialização e a criação de um mercado interno como aconteceu na América do Norte. 

Esses países ganharam a independência política e uma série de problemas sociais que não 

foram resolvidas até o presente momento, como a diferença de renda, concentrada nas mãos 

de uma minoria, enquanto uma maioria vive em condições de miséria. O povo indígena 

massacrado vive lutando por uma terra que era prioritariamente sua. Grande parte dos 

descendentes de escravos vive à margem da sociedade, sem condições dignas de vida, 

morando em comunidades carentes em áreas de morro ou às margens dos rios ou em áreas 

pantanosas como o manguezal, impróprias para a vida humana. Essas áreas, na realidade, 

por sua importância, deveriam ser preservadas. Entretanto, a sua ocupação por esses povos 

discriminados é muito mais antiga e agora vital para quem não tem onde viver. A melhoria 

da vida dessas pessoas, portanto, não se faz só por uma questão de melhoria social, mas 

também para a preservação do meio ambiente.  

Esses povos tão massacrados durante o período colonial continuaram sendo 

marginalizados mesmo após a independência política desses países. No período 

“anárquico”, de transição, vários grupos locais passaram a disputar o poder políticos dentro 

dessas novas nações, formando alianças, entre a burguesia local e os latifundiários 

(descentes dos colonizadores) caracterizando, de acordo com Cardoso & Faletto (1970) a 

                                                      
9 Verdadeiros latino-americanos: expressão utilizada por Zea (1978) para falar sobre os povos 
nascidos na América Latina que podiam ser de origem negra, indígena ou branca, mas em sua 
maioria eram mestiços. Para Zea, os mestiços com o intuito de se igualar aos mais poderosos (os 
brancos), passaram a querer imitar a forma européia de gerenciar o país, acentuando a diferença 
social e explorando o ambiente ao máximo. 
10 El latinoamericano que se sabía extraño al mundo del colonizador ibero al mundo indígena, verá 
en la cultura occidental - la cultura que había permitido la aparición de las poderosas naciones, que 
habían relegado a la cultura ibérico-cristiana - la solución de su problema tratando, por ello, de 
hacerla suya. Buscará incorporarse así al progreso que esta cultura expresaba, pero para acabar 
recibiendo el rechazo de sus creadores y poseedores, los cuales no podían permitir semejante rapto. 
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primeira situação de subdesenvolvimento e dependência dentro dos limites nacionais. A 

mudança de uma colônia para um país livre é muito grande e só lentamente o cenário 

econômico foi se modificando. No século XIX, o modelo de desenvolvimento de exportação 

se consolida com o predomínio do comércio dos setores agrário, mineiro ou pecuário, mas 

possibilitou também a criação do setor financeiro e até o surgimento de uma economia 

urbano-industrial (CARDOSO & FALETTO, 1970). 

 Pesquisadores do mundo inteiro, especialmente os latino-americanos, se 

organizaram a fim de acelerar o crescimento desses países. Muitos estudiosos acreditavam 

que após a Segunda Guerra Mundial, alguns desses países, que se industrializaram durante 

a guerra “estavam em condições de completar o processo de formação de seu setor 

industrial e de iniciar, ademais, transformações econômicas capazes de alcançar um 

desenvolvimento auto-sustentado.” (CARDOSO & FALETTO, 1978, p.9), ou seja, que alcançasse 

o desenvolvimento dos países considerados desenvolvidos, deixando de depender 

economicamente de outros países. Nesse contexto, foi criada em 1948, a Comissão 

Econômica para a América Latina (CEPAL), que pretendia ajudar os países latino-

americanos a reconstruir suas economias após o desgaste das guerras e já em 1951 tornou-

se entidade permanente da ONU, por pressões do Brasil, Chile e México (MORAES, 1995). 

Posteriormente, os objetivos da CEPAL foram atualizados para uma análise integral dos 

processos de desenvolvimento e também para a promoção do desenvolvimento social e 

sustentável, que se reflete nas Divisões atualmente existentes na CEPAL, num total de nove, 

dentre elas, a Divisão de Desenvolvimento Sustentável e Assentamentos Humanos, a Divisão 

de Desenvolvimento Econômico e também uma Divisão de Desenvolvimento Social (CEPAL, 

2009). Percebe-se que temas transversais como o social e o ambiental são tratados como 

tipos de desenvolvimento diferentes do desenvolvimento econômico, meros apêndices da 

economia. Atualmente fazem parte da CEPAL todos os países da América Latina, além do 

Caribe, do Canadá, dos Estados Unidos e de outros países desenvolvidos da Europa, 

totalizando 44 Estados-membro e oito países associados (CEPAL, 2009). 

 Pesquisadores da CEPAL têm se debruçado a fim de encontrar soluções para a 

questão do subdesenvolvimento da América Latina. Entre 1950 e 1960, prevaleceram os 

enfoques econômicos, o estruturalismo e a análise de dependência, que foi seguida de um 

modelo econômico que inclui a dimensão social entre 1961 a 1967 e a partir da década de 

1970, quando se evidenciou o fracasso do desenvolvimento, passando a reconhecer os 

“limites do crescimento”, a dimensão ambiental foi inserida no desenvolvimento, com a 

inclusão de um enfoque mais territorial (GÓMEZ, 2007). 
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As teorias estruturalistas e de dependência fazem parte de um conjunto de teorias 

desenvolvidas para tentar compreender o desenvolvimento - ou falta dele - nos países da 

América Latina, já que sempre se compara com o padrão e nível de desenvolvimento dos 

países chamados desenvolvidos, ou como veremos mais adiante, países centrais ou 

autônomos. Considera-se país desenvolvido, em geral, aquele com alta industrialização, alta 

urbanização e um elevado acesso a serviços sociais, como educação, saúde, saneamento e 

moradias adequadas e que normalmente é mais rico (PIB elevado) que países 

predominantemente agrícolas. Mas será que um país rico tem maior qualidade de vida? A 

industrialização traz consigo a poluição e a degradação ambiental, e o aumento acelerado 

da população urbana vem desacompanhado do aumento da rede de esgotos. E essa forma 

moderna de se viver, que rompe a ligação entre cidade e campo é o que Marx chama de 

falha metabólica, que será abordado no capítulo seguinte.  

As análises estruturalista e de dependência dão prioridade aos fatores externos como 

condicionantes para o processo de desenvolvimento da periferia. Eles estão interessados em 

identificar os grupos sociais que irão conduzir uma possível revolução (KAY, 1989). Os 

dependentistas tinham bases marxistas e nutriam forte admiração pelas revoluções cubana e 

chinesa que representavam revolução das massas sobre a burocracia corrompida (RIST, 

2001), mas os estruturalistas eram mais conservadores. 

As idéias estruturalistas surgiram na década de 1950, quando os integrantes da 

CEPAL preconizavam um desenvolvimento mais dinâmico, voltado para dentro, baseado no 

processo de industrialização-substituição de importações (KAY, 1989). Sua concepção inicial 

era de que a economia mundial está composta por dois pólos, o centro e a periferia, que 

diferem basicamente em suas estruturas produtivas (FIGURA 6); que a desigualdade 

existente entre esses pólos é inerente à sua dinâmica; e finalmente, que a periferia, na fase 

de industrialização tende ao desequilíbrio externo, ao desemprego da força de trabalho e 

também à deterioração dos termos de intercâmbio e que é o atraso tecnológico que dificulta 

a absorção da força de trabalho. E a mão-de-obra excedente pressiona os salários para baixo 

(RODRIGUEZ, 1981). 

O modelo centro-periferia pressupõe que as desigualdades sempre existiram e que 

ao longo da evolução do sistema econômico mundial, o caráter subdesenvolvido da periferia 

será acentuado, ou seja, entre eles será aumentada. Defendem que os conceitos de centro e 

periferia diferem dos conceitos de desenvolvimento e de subdesenvolvimento, por se 

referirem à estrutura do comércio mundial, caracterizada pela troca de manufaturas por 

matéria-prima, sendo o centro diversificado e homogêneo e a periferia específica e 

heterogênea. Por outro lado, desenvolvimento e subdesenvolvimento estão associados às 
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FIGURA 6 - Características do sistema produtivo do Centro
CEPAL, a partir das informações contidas na obra de Rodriguez (1981).
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Características do sistema produtivo do Centro e da Periferia, de acordo com a 
CEPAL, a partir das informações contidas na obra de Rodriguez (1981).
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diferenças de estrutura econômica entre países avançados e atrasados (RODRIGUEZ, 1981). 

Qualquer uma dessas divisões dualísticas entre países Ricos X Pobres, Desenvolvidos X Em 

volvimento e Centrais X Periféricos leva a uma idéia homogeneizadora dos países 

enquadrados em cada um desses grupos, que na realidade tem suas especificidades e 

e da Periferia, de acordo com a 
CEPAL, a partir das informações contidas na obra de Rodriguez (1981). 

A concepção estruturalista considera fatores históricos e também fatores sociais e 

institucionais dentro de uma perspectiva puramente econômica, escolhendo o modelo de 

desenvolvimento para dentro, incentivando a industrialização dos países latino-americanos 

, 1989). Mas essa concepção não era neutra. Ela tem uma concepção ideológica que 

oblema de concentração 

obra excedente e ainda concentrou a renda nas mãos de poucos (RODRIGUEZ, 

1981). Para ambos, essa corrente eminentemente ideológica ficou conhecida por 

, que quando ligada ao populismo, se tornava anti-feudal, anti-

oligárquica, reformista e tecnocrática e intervencionista do Estado. Toda essa ideologia 

gerou muitas críticas ao modelo desenvolvimentista da CEPAL, que posteriormente se 
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conscientizou de algumas limitações e revisou algumas de suas próprias idéias (KAY, 1989). 

Some-se a isso, no início dos anos 1960, o processo de industrialização-substituição das 

importações declinou e os governos reformistas entraram em crise (KAY, 1989). No Brasil, a 

situação se agrava com o golpe militar em 1964, baseado em uma aliança entre o Capital 

Estatal, empreendimentos transnacionais e a burguesia local, ampliando a concentração de 

renda e de terras (KAY, 1989). 

A melhor contribuição para a teoria do desenvolvimento na América Latina vem da 

multidisciplinar Análise de Dependência, que associa idéias reformistas e revolucionárias 

para superar o subdesenvolvimento na América Latina (KAY, 1989). Os teóricos mais 

promissores dessa escola, Cardoso e Faletto (1970), propuseram uma análise integrada 

social, econômica e política. De forma geral, acredita-se que a América Latina é dependente 

da classe burguesa dominante, tanto num aspecto externo, de uma metrópole mundial, 

quando internamente, de uma burguesia nativa, de uma metrópole em nível regional; 

considerando também que uma classe depende de outra, uma classe explora a outra (KAY, 

1989). 

Para os dependentistas, o problema consistia no fato de que os governantes dos países 

latino-americanos, mesmo com bons insights de teóricos que propõem formas de melhoria 

para tais países, insistem na repetição de idéias antigas e especialmente na tentativa dos 

países considerados subdesenvolvidos de tentar replicar as modas culturais dos países 

desenvolvidos (CARDOSO, 1993), esquecendo-se de tentar solucionar seus problemas de 

acordo com a sua realidade histórica e cultural, acabando por manter o mesmo estado de 

miséria de boa parte da sua população. Eles se fundaram na busca pela industrialização, 

esquecendo-se de se questionar sobre os aspectos culturais do “desenvolvimento”, e sem 

levar em consideração as conseqüências ecológicas de tal industrialização (RIST, 2001). 

É exatamente através da política que os grupos econômicos tentavam estabelecer um 

processo de relações sociais para tentar constituir alianças ou subordinar os demais grupos 

aos seus interesses (CARDOSO & FALETTO, 1970). Entretanto, em meados da década de 70, a 

teoria da dependência sucumbiu com a crise do sistema capitalista, levando a crer que não 

havia solução teórica para mudar este estado de dependência dos chamados países 

subdesenvolvidos, nem em termos não-capitalistas, nem uma solução socialista (RIST, 2001). 

Trainer (1991) acredita que a derrocada da Teoria da Dependência se deu porque não era a 

dependência o problema principal dos países em desenvolvimento, já que países 

dependentes como o Canadá e a Austrália conseguiram se desenvolver; o ponto principal 

seria um desenvolvimento na auto-suficiência regional e comunitária. Quando eleito 

presidente da República Federativa do Brasil, em 1994, FHC praticamente abandonou suas 
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teorias sobre dependência (RIST, 2001) e tampouco levou em consideração o 

desenvolvimento regional e comunitário no país, adotando, ao contrário, uma política 

neoliberal globalizadora, privatizando empresas fundamentais para a nação, como o Vale do 

Rio Doce e empresas de telecomunicações, sempre favorecendo a elite brasileira e quiçá, o 

capital estrangeiro. 

Talvez haja uma solução para os países da América latina, desde que não esteja 

baseada em um único paradigma e levando-se em consideração que a realidade mundial é 

mutável à medida que o tempo passa em função de atores sociais que “utilizam [o sistema] 

de forma oportunista em função de situações mutáveis.” (RIST, 2001 p. 197). Considero o 

final do século XX e início do século XXI muito marcante em relação às mudanças que estão 

acontecendo na América Latina (Brasil, Venezuela, Bolívia) e até mesmo na América do 

Norte (Estados Unidos). Governantes que vieram de camadas mais populares e até mesmo 

descentes de indígenas estão assumindo o poder e mesmo sem romper com o sistema 

internacional no todo, vem trabalhando no sentido de melhorar a situação das classes mais 

populares.  

A esperança é a de que estes acontecimentos em conjunto, aliados à reflexão sobre a 

sobrevivência da humanidade como um todo que veio à tona com a publicação dos ‘Limites 

do Crescimento’, mude o rumo da humanidade, encarando o fato de que o desenvolvimento, 

entendido como crescimento econômico como é no discurso oficial, não é suficiente para 

melhorar a vida de toda a população, mas apenas de uma quantidade ínfima que controla as 

grandes corporações internacionais, os latifundiários e também comerciantes. O que não 

vale a pena, pois o mundo é um só e os acontecimentos irão prejudicar a continuidade da 

espécie Homo sapiens de tantas outras no planeta Terra. A parte boa é que as espécies 

sobreviventes poderiam ter o direito natural à vida.  

Infelizmente, a gravidade das questões ambientais parece não ter chegado a todos, 

especialmente aqueles que têm o poder de mudar os rumos da humanidade. Ou será que os 

poderosos já têm um projeto excludente para salvarem a eles próprios? O que tem sido feito 

para evitar o colapso? Até o presente momento, o sistema que prevalece é o sistema 

econômico neoclássico, que não foi substituído por nenhum outro e que com as críticas 

recebidas, assimila o discurso alheio e ganha nova roupagem, inserindo levemente em sua 

teoria, a dimensão social (desenvolvimento social) e mais recentemente a dimensão 

ambiental (desenvolvimento sustentável).  
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4. SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: 

HISTÓRIA DE DOIS CONCEITOS 

 

 
 
Vi milhares de bisões apodrecendo nas pradarias abandonados pelo homem 
branco que os abatia a tiros disparados do trem. Sou um selvagem e não 
compreendo como um fumegante cavalo de ferro possa ser mais valioso 
que um bisão, que nós, peles vermelhas matamos apenas para sustentar a 
nossa própria vida. O que o homem é sem os animais? Se todos os animais 
acabassem, os homens morreriam de solidão espiritual, porque tudo 
quanto acontece aos animais pode também afetar os homens. Tudo quanto 
fere a terra fere também os filhos da terra. 
[…] 
O homem branco também vai desaparecer, talvez mais depressa do que as 
outras raças. Continua sujando a sua própria cama e há de morrer, uma 
noite, sufocado nos seus próprios dejetos. Depois de abatido o último bisão 
e domado todos os cavalos selvagens, quando as matas misteriosas federem 
à gente, quando as colinas escarpadas se encherem de fios que falam, onde 
ficarão então os sertões? Terão acabado. E as águias? Terão ido embora. 
Restará dar adeus à andorinha da torre e à caça, o fim da vida e o começo 
pela luta pela sobrevivência. 

(Trecho da carta do chefe Seattle) 
  

 

Vi ontem um bicho 
Na imundície do pátio 
Catando comida entre os detritos. 
 
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 
 
O bicho, meu Deus, era um homem. 

 
(MANUEL BANDEIRA, 1947) 

 

 

O homem chega ao século XXI com uma nuvem negra sobre sua cabeça e alguns 

buracos na camada de ozônio. Aquecimento global, desmatamento, queimadas, poluição 

atmosférica, aumento de violência, desigualdade social, guerras, crise monetária, aumento 

da incidência de câncer, obesidade de um lado e desnutrição de outro são alguns problemas 

que o homem contemporâneo tenta resolver. Alguns desses problemas são extremamente 

antigos, como a desigualdade social e as guerras, mas outros foram descobertos mais 

recentemente, são frutos da nossa forma de nos relacionarmos com a natureza e com o 
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nosso próprio corpo. Será que já não estamos começando a afundar em nossos próprios 

dejetos? O mundo inteiro sente as mudanças climáticas decorrentes do acúmulo de gases 

estufa na atmosfera. Outros problemas, como o homem comendo o lixo pode não ser tão 

visível, nem tem chamado tanto a atenção da mídia quanto o aquecimento global, porque o 

homem que come o lixo é pobre, mas no caso do aquecimento global, todos estão sendo 

afetados, inclusive o homem rico, dono de indústria, que está sendo forçado a mudar de 

postura para que seu impacto sobre o meio ambiente seja menor. 

É inegável que o homem vem se relacionando de forma negativa com o meio 

ambiente, mas é inegável também que ações positivas existem. O século XX foi fundamental, 

no que diz respeito à geração e difusão do conhecimento das relações ecológicas da 

natureza, bem como maior compreensão sobre as relações sociais. Neste século, políticos do 

mundo inteiro reuniram-se no intuito de encontrar alternativas para a diminuição dos 

impactos negativos do homem sobre o ambiente.  

Para evitar o colapso da população humana e também do crescimento econômico, 

nasceu a idéia de desenvolvimento sustentável, já bastante difundida. Hoje, quase 

praticamente todas as ações governamentais são caracterizadas com o adjetivo sustentável. 

Temos uma economia sustentável, empresas sustentáveis, agricultura sustentável, educação 

sustentável, florestas sustentáveis. Parece que tudo pode ser sustentável. O desenvolvimento 

sustentável também é chamado de desenvolvimento sustentado ou ainda de crescimento 

sustentável ou sustentado ou simplesmente sustentabilidade. Será que são todos sinônimos? 

De onde surgiu essa idéia? E a sustentabilidade, de onde vem? Essa é uma nova idéia de 

desenvolvimento econômico? Esse desenvolvimento evitará a catástrofe do declínio brusco 

da população humana no mundo? Chegaremos à equidade social? Evitaremos a diminuição 

da biodiversidade e a perda das funções ecológicas dos ecossistemas? 

Neste capítulo buscaremos mostrar de forma objetiva a origem e os caminhos 

percorridos por estes conceitos, simultaneamente, porque suas histórias se confundem e são 

utilizados inclusive como sinônimos. Partimos do pressuposto de que são conceitos distintos 

e polissêmicos, daí a dificuldade que se tem em compreender o alcance destes termos. 

Muitos autores tem se dedicado a estudar este tema, que se torna cada vez mais amplo e 

complexo.  
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4.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SUSTENTABILIDADE: 

CONCEITOS POLISSÊMICOS E SINÔNIMOS? 

 

 O debate atual sobre a conservação dos recursos naturais sempre está atrelado à 

idéia de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é 

algo a ser atingido ou ele é um tipo caminho que nos leva a um determinado objetivo? 

Trata-se de uma teoria de desenvolvimento, como a teoria neoclássica ou a teoria da 

dependência, ou apenas um adendo, que se adéqua a qualquer dessas teorias? Vimos no 

capítulo anterior que existem várias teorias do desenvolvimento, mas algumas são 

hegemônicas. A América Latina, por exemplo, desenvolveu algumas teorias do 

desenvolvimento que sucumbiram pela força da teoria dominante, a teoria neoclássica. A 

dimensão social também foi colocada como importante no debate mundial, assim como está 

acontecendo com a dimensão ambiental, mas apesar dos esforços mundiais, pouco foi feito 

para a melhoria da vida de pessoas que sobrevivem em condições subumanas. Será que um 

desenvolvimento mais verde iria tomar grandes proporções ou ele também será engolido 

pelo gigante sistema dominante? 

 Os modelos de desenvolvimento econômico tratados no capítulo anterior não foram 

capazes de resolver os problemas de subdesenvolvimento, nem da pobreza no mundo, 

assim, ainda na década de 1960, o próprio Banco Mundial propõe um modelo de 

Desenvolvimento Social, que se opõe ao Desenvolvimento Econômico, considerando que 

crescimento econômico é algo distinto de Desenvolvimento; um século depois, esses dois 

tipos de desenvolvimento passam por um processo de conciliação (GÓMEZ, 2007). Nesses 

processos de conciliação, o desenvolvimento econômico acaba englobando todo e qualquer 

tipo de desenvolvimento que se teorize. Talvez por esse motivo, alguns autores, tal como 

Wolfe (1976) simplesmente não acreditam na existência de um desenvolvimento capaz de 

compatibilizar o interesse de diversas classes sociais, já que a classe dominante não está 

disposta a seguir um tipo de desenvolvimento justo e igualitário, mesmo com previsões 

sobre um iminente colapso no sistema, causado por problemas sociais.  

O próprio Banco Mundial, que propôs o desenvolvimento social é responsável pelo 

endividamento cada vez maior de países em desenvolvimento, além de permitir a 

intervenção de países desenvolvidos, como os Estados Unidos da América, na implantação de 

modelos de Desenvolvimento que são na realidade modelos de Crescimento Econômico 

(GÓMEZ, 2007) que incentivam a industrialização e urbanização, e levam ao 

empobrecimento das populações e aumento dos problemas sociais nos países em 

desenvolvimento.  
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 Sem abandonar a questão social, a dimensão ambiental também passa a ser 

percebida no sistema econômico, entrando no debate político internacional e trazendo 

esperanças de mudanças. É nesse contexto que surge a idéia de sustentabilidade. Como e 

quando essa idéia surgiu? Qual a(s) definição(ões) a ele relacionado(s)? Quais os trajetos 

desse conceito desde o seu surgimento? 

  

 

4.1.1 O DEBATE AMBIENTAL ANTES DA IDÉIA DE SUSTENTABILIDADE 

 

 

A idéia de sustentabilidade/desenvolvimento sustentável não surgiu da noite para o 

dia. Muitos pesquisadores (Marx, Meadows, Malthus, Lutzenberger, Vasconcelos Sobrinho), 

já vêm alertando para o fato de que nós estamos sendo responsáveis pela degradação de 

vastas áreas de florestas e estamos eliminando outras espécies do planeta. 

A inserção da questão ambiental no debate político e econômico é um processo lento, 

especialmente no que diz respeito à visão do ambiente como um todo. A política ambiental 

brasileira teve um longo processo de evolução, à medida que a compreensão do meio 

ambiente ia se aprofundando. Inicialmente, tentava-se proteger algumas espécies ou 

ambientes importantes para a economia, uma fase que foi denominada por Sánchez (2006) 

de fase de Administração dos Recursos Naturais1.  

A partir da década de 19602 várias obras foram publicadas no intuito de mostrar à 

humanidade que a nossa forma de viver poderia nos levar à extinção, assim como estávamos 

levando à extinção outras espécies e mais importante, foi revelar a inter-relação entre o ser 

e o ambiente. A obra mais famosa que trata deste assunto foi escrita por Rachel Carson 

(1962), intitulada “Primavera Silenciosa”, que denunciava o efeito do DDT, utilizado 

durante a 2ª Guerra Mundial, de afinar a casca dos ovos dos pássaros, provocando uma 

mortalidade em massa, dentre outros episódios catastróficos. 

 

                                                      
1 São dessa fase, o Código Florestal de 1934 e a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
de 2000. 
2 Essa afirmação não nega o fato de outros autores, em épocas anteriores, terem criticado a forma 
como nos relacionamos com a natureza. Esse é na verdade um dilema humano remoto. No capítulo 
anterior, tratamos um pouco das críticas ao capitalismo e da preocupação que havia com a poluição 
provocada pelas fábricas. Thomas (1988) comenta extensamente sobre esse dilema humano no 
século XVII. 
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Cada vez mais, em grandes áreas dos Estados Unidos, a primavera agora 
chega sem o anúncio do retorno dos pássaros, e o amanhecer está 
estranhamente silencioso, onde outrora eles eram cheios das lindas canções 
dos pássaros. O som dos pássaros foi silenciado de repente, apagaram-se as 
cores e a beleza e o interesse que eles emprestavam para o nosso mundo, 
chegou rapidamente e sem ser notado por aqueles cuja comunidade não foi 
ainda afetada (CARSON, 1962, p.100).3 
 

 

Outra obra extremamente importante, mas bastante criticada foi o ‘Limites do 

Crescimento’, de Donella Meadows e colaboradores (1978), publicada pela primeira vez em 

1972 e tinha por objetivo discutir os dilemas atuais e futuros do homem, numa perspectiva 

holística. A metodologia utilizada nessa obra é estritamente quantitativa, mas os autores 

tinham noção dessa limitação metodológica, considerando, portanto, os fatores sociais em 

condições ótimas e analisando os limites do crescimento econômico e populacional a partir 

de variáveis físicas. O mais importante desta obra é que ela demonstra que o crescimento 

econômico não é ilimitado. Já em 2004, Meadows e colaboradores, publicaram uma versão 

atualizada dos limites do crescimento, chegando à conclusão que as ações realizadas nesses 

30 anos não estão sendo suficientes para evitar uma catástrofe, mas são capazes de 

minimizar. 

A obra Limites do Crescimento, publicada em 1972, parece ter influenciado a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, que aconteceu nesse mesmo 

ano, no intuito de num esforço conjunto se obter a preservação, em uma especialmente no 

que diz respeito ao controle de poluição dos recursos naturais (CNUMAH, 1972). Sob a 

influência desta conferência, se inicia a segunda fase da política ambiental brasileira, 

chamada: Controle da Poluição, em que os estados brasileiros começaram a legislar sobre 

esta temática (SÁNCHEZ, 2006). Também na década de 1970 tem início a fase do 

Planejamento Ambiental (terceira fase), quando se insere a categoria regional para lidar 

com as questões ambientais, sendo dessa fase as Leis de Uso e Ocupação do Solo e Planos 

Diretores de várias cidades brasileiras; já com a promulgação da Política Nacional de Meio 

Ambiente (Lei 6.968/81), se inicia a quarta e última fase da Política Ambiental Brasileira, 

que aborda o meio ambiente de forma mais abrangente e complexa (SÁNCHEZ, 2006). 

A obra de Meadows e colaboradores (1978) foi importante para acender outro 

debate: eles estimaram que até 2002, a população mundial seria da ordem de sete bilhões de 

                                                      
3 Over increasingly large areas of the United States, spring now comes unheralded by the return of 
the birds, and the early mornings are strangely silent where once they filled with the beauty of bird 
song. This sudden silencing of the song of birds, this obliteration of the colour and beauty and 
interest they lend to our world have come about swiftly, insidiously, and unnoticed by those whose 
communities are as yet unaffected (CARSON, 1962, p.100). 
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habitantes e se a população continuasse a crescer nessa proporção, haveria escassez de 

alimentos no final do século XX. Dois anos depois da publicação de Limites do Crescimento, 

a obra foi duramente criticada por Brown (1974), porque a escassez de alimentos havia 

chegado, estavam passando por uma crise sem precedentes: “estamos experimentando uma 

crise na pesca mundial, uma diminuição acentuada das reservas florestais, uma crise de 

energia e a possibilidade de uma escassez crônica de alimentos.” (BROWN, idem, p.16). Essa 

crise foi superada com a terceira revolução agrícola4, através do uso intensivo de máquinas 

pesadas na agricultura, do aumento do uso de produtos químicos para fertilização do solo e 

controle de pragas, e finalmente, através do desenvolvimento e difusão de técnicas de 

“melhoramento” genético de plantas (FOSTER, 2005) resistentes a pragas e de plantas mais 

produtivas, dentre outras variedades de modificações. 

Essa publicação parece ter sido uma faísca que acendeu um amplo debate que ainda 

não tem previsão de se apagar. Ela teve influência em todas as áreas do conhecimento. 

Muitos pesquisadores tem se dedicado a entender melhor a relação entre o homem e a 

natureza, tentando minimizar os impactos negativos gerados no ambiente pelas atividades 

humanas. As ciências exatas buscam soluções para o uso mais eficiente dos recursos 

naturais5. Também houve um estremecimento nas ciências econômicas. Até agora, como foi 

tratado no capítulo anterior, o homem se relacionava com o ambiente como se ele fosse 

ilimitado e não era levado em consideração em cálculos econômicos. O economista Celso 

Furtado (1983), analisando essa obra, chegou à conclusão que o desenvolvimento era um 

mito, pois os países em desenvolvimento nunca iriam atingir o mesmo nível dos países 

desenvolvidos, devido aos limites físicos impostos ao crescimento econômico. Para ele, os 

pesquisadores depositavam muita confiança nas soluções tecnológicas:  

a atitude ingênua consiste em imaginar que problemas dessa ordem serão 
solucionados necessariamente pelo progresso tecnológico, como se a atual 
aceleração do progresso tecnológico não estivesse contribuído para agravá-
los. […] Convém não perder de vista que na civilização industrial o futuro 
está em grande parte, condicionado por decisões que já foram tomadas no 
passado e/ou que estão sendo tomadas no presente em função de um curto 
horizonte temporal (FURTADO, 1983, p.20). 

 

                                                      
4 Para Foster (2005) houve três revoluções agrícolas, a 1ª revolução agrícola foi um processo 
gradual que aconteceu em alguns séculos e se denominou cercamento, com centralização de 
mercado e melhorias de produção. Entre 1830 e 1880, aconteceu a 2ª revolução agrícola, com o 
crescimento da indústria de fertilizantes e a inclusão de produtos químicos na produção, e a 3ª 
revolução agrícola aconteceu no século XX. 
5 É muito comum atualmente falar em ecoeficiência e tecnologia limpa, para processos que utilizam 
menos recursos naturais que os processos “normais” e que poluem menos. É um exemplo de 
tecnologia limpa, o biodiesel. Já a nanotecnologia é ecoeficiente. Mas esses processos devem ser 
melhor compreendidos e recebidos com cautela, porque nem sempre eles são tão limpos ou 
eficientes como se quer fazer acreditar. 
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A conclusão de Furtado era muito cruel e inaceitável para os países em 

desenvolvimento, como os latino-americanos, que durante o século XX, mesmo sem 

considerar as limitações ambientais, buscou vias alternativas de desenvolvimento, mas 

frustrou-se e acabou cedendo à economia neoclássica, neoliberal e excludente. A situação 

talvez seja muito pior para os países em desenvolvimento que não poderão realizar o sonho 

do desenvolvimento, mas os países do mundo inteiro ficaram alarmados com o fato de o 

crescimento ter um limite. Sem dúvida, as questões ambientais são agora discutidas mais 

amplamente. Países no mundo inteiro, com ideologias distintas se viram obrigados a discutir 

sobre o futuro da humanidade. 

 

4.1.2 GÊNESIS E ÊXODUS  

 

A primeira alternativa encontrada para tentar estabelecer uma relação positiva entre 

a economia e o meio ambiente foi criada em 1973, por Maurice Strong, Secretário-Geral da 

CNUMAH, tratava-se da idéia de ecodesenvolvimento (SACHS, 1993; LAYARGUES, 1997, NOBRE 

& AMAZONAS, 2002). Para Layargues (1997), o ecodesenvolvimento é um tipo de 

desenvolvimento em que o Estado intervém no planejamento da produção e do consumo, e 

também incentiva o uso de tecnologias endógenas. Essa idéia foi logo substituída por outra 

mais adequada aos interesses da “sociedade”, era o desenvolvimento sustentável, definida no 

Relatório de Brundtland como aquele “que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias 

necessidades” (CMMAD, 1991, p.43). Hoje em dia esses dois conceitos de desenvolvimento 

são usados como sinônimos, inclusive por Sachs (1993, 2004, 2008), um dos grandes 

divulgadores da idéia de ecodesenvolvimento. Mas autores como Layargues (1997) e 

Montibeller-Filho (2008) continuam a defender que existe diferença entre esses conceitos. 

Uma década antes da publicação do Relatório de Brundtland, nos Estados Unidos, foi 

promulgada a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente que criava o Conselho de 

Qualidade Ambiental (CQA) com o objetivo de “criar e manter condições para que homem e 

natureza possam existir em harmonia produtiva e atingir os anseios sociais e econômicos 

das gerações presentes e futuras de americanos” (Sec. 101 (a) Apud SÁNCHEZ, 2006). O 

objetivo do CQA é muito similar à idéia de desenvolvimento sustentável difundida, 

incluindo a preocupação intra e intergeracional, e a preocupação de manter os recursos 

naturais para o melhor funcionamento do sistema econômico.  
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O conceito de desenvolvimento sustentável mais divulgado e utilizado é o do 

relatório de Brundtland, mas antes, em 1979, em um seminário organizado pelas Nações 

Unidas, esse termo parece ter sido usado pela primeira vez, no intuito de inserir a 

problemática ambiental no debate político internacional (RIST, 2001; NOBRE & AMAZONAS, 

2002), e em 1980, em uma publicação conjunta da IUCN, UNEP e WWF, esse conceito foi 

utilizado novamente, visando prioritariamente à conservação dos recursos naturais para o 

uso humano. Esse documento transparece uma visão antropocêntrica, mas busca de fato 

caminhos para a conservação dos recursos, de modo que, “para o desenvolvimento ser 

sustentável, ele deve levar em conta fatores sociais e ecológicos, bem como os econômicos; 

as bases de recursos vivos e não vivos; e as vantagens e desvantagens de ações alternativas, 

tanto de relações longas, quanto curtas6”. (IUCN/UNEP/WWF, 1980, p.18). Com relação ao 

conceito da CNUMAD, Rist (2001, p.313-314), considera que “é à sua ambigüidade que a 

expressão ‘desenvolvimento durável’ deve seu sucesso”. Assim, tanto o ecodesenvolvimento 

quanto a idéia de desenvolvimento sustentável da IUCN pareciam ser muito rígidos e foram 

praticamente banidos da discussão ambiental. 

Depois da publicação do livro Nosso Futuro Comum chegou-se a um consenso de 

que a sustentabilidade era necessária. A partir daí, “muitos países e instituições começaram 

enredar-se com o mesmo problema: Precisamente o que é sustentabilidade, e 

especificamente, o que isto significa neste setor em particular, nação ou região?”7 

(GOODLAND, 1995, p.1). Ainda hoje esse conceito não é claro, tanto que para alguns, o 

capitalismo excludente é sustentável, para outros não, dentre outros fatores.  

Apesar da idéia de sustentabilidade ter sido difundida pelo Relatório de Brundtland, a 

sustentabilidade é encontrada em 1980, na publicação da IUCN/UNEP/WWF (1980, p.18), 

associada à noção de manutenção e à conservação da vida: “a preocupação da conservação 

para a manutenção e sustentabilidade é uma resposta racional para os recursos vivos da 

natureza (renováveis + destrutíveis)8”, para tanto seria necessária uma nova ordem 

econômica, a estabilização da população humana e uma nova ética ambiental que acredite 

que “nós não herdamos a terra dos nossos pais, nós a tomamos emprestada das nossas 

crianças9”. A sustentabilidade nasce como um conceito excepcionalmente ligado à dimensão 

                                                      
6 for development to be sustainable it must take account of social and ecological factors, as well as 
economics ones; of the living and non-living resource base; and of the long term as well as the short 
term advantages and disadvantages of alternative actions.” (IUCN/UNEP/WWF, 1980, p.18). 
7 many countries and institutions started to grapple with the same problem: Precisely what is 
sustainability, and specifically, what does it mean for this particular sector, nation, or region?” 
8 conservation’s concern for maintenance and sustainability is a rational response to the nature of 
living resources (renewability + destructibility) 
9 we have not inherited the earth from our parents, we have borrowed it from our children. Observe 
que esta idéia se aproxima da idéia da carta do Chefe Seattle. 
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ecológica, ao contrário do desenvolvimento sustentável que traz em si preocupações sociais 

e econômicas, além das ambientais que são prioridade neste documento. Para se alcançar o 

desenvolvimento sustentável, os autores selecionam, em uma lista, as prioridades 

requeridas, e as ações que devem ser desenvolvidas em nível internacional e em nível 

nacional (QUADRO 2). O mais interessante é que praticamente todas as ações prioritárias 

para se alcançar o desenvolvimento sustentável dizem respeito à conservação da 

biodiversidade. Esse parece ser um documento essencial para os biologistas da conservação, 

ecólogos e ambientalistas. A grande diferença entre o conceito de desenvolvimento 

sustentável da IUCN para os outros conceitos, como o do Relatório de Brundtland, está na 

própria idéia de desenvolvimento que pode ser entendido como “a modificação da biosfera e 

o requerimento dos recursos humanos, financeiros e dos recursos vivos e não-vivos para 

satisfazer as necessidades humanas e elevar a qualidade da vida humana10.” 

(IUCN/UNEP/WWF, 1980, p.18) e que posteriormente, ao longo do documento, é revelada 

a forma como os recursos naturais deverão ser manejados.  

                                                      
10 the modification of the biosphere and the application of human, financial, living and non-living 
resources to satisfy human needs and improve the quality of human life. (IUCN/UNEP/WWF, 1980, 
p.18). 
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QUADRO 2 - Lista das ações prioritárias requeridas para se alcançar o desenvolvimento Sustentável 
em nível internacional e nacional. Todas as ações são referentes à conservação de recursos naturais 

(IUCN, 1980, p. 63). 
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mídia em massa é através de dicionários. É a ele qu

significado de alguma palavra. Como esses dois conceitos têm sido difundidos em 

dicionários de diversos idiomas e em dicionários técnicos?

Tanto sustentabilidade quanto sustentável e insustentável, tem a mesma raiz e 

derivam da palavra latina 

XIV e que tem uma série de significados, que organizados em grupos e expostos em um 

gráfico (FIGURA 7), de acordo com a similaridade dos termos e baseados nos conceitos 

dados por Leite (1958), Cunha & Mello Sobrinho (1997). Ainda segundo Leite (1958), 
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que também tem diversos significados: 1. Suspender, suster, segurar; 2. Encarreg

Representar; 4. Proteger; 5. Alimentar; 6. Consolar; 7. Guardar; 8. Resistir; 9. Sofrer; 10. 

Aturar; 11. Diferir; 12. Adiar. De acordo com este autor, sustinere é, por sua vez, resultado 

da composição de sub+tenere. Por outro lado, para Cunha & M
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FIGURA 7 - Gráfico representativo dos diversos significados da palavra latina sustentare. Em 
destaque o conjunto de significados que se associam hoje à noção de sustentabilidade.
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Os adjetivos sustentsustentsustentsustentável e insustentsustentsustentsustentável surgiram no século XVII, a sustentsustentsustentsustentabilidade, 

por sua vez, surgiu apenas no século XX (CUNHA & MELLO SOBRINHO, 1997). Talvez, esse 

lapso temporal tenha influenciado na disseminação dos termos. Enquanto quase não se 

encontra o significado da palavra sustentabilidade em dicionários de línguas nem em 

dicionários técnicos, é fácil encontrar o adjetivo sustentável, bem como o verbo que os deu 

origem. Mas talvez essa disseminação se dê devido ao uso indiscriminado do adjetivo para 

caracterizar diversas atividades como sustentáveis, mas que pode na realidade não ser.  

SustentávelSustentávelSustentávelSustentável é 1. aquilo que se pode sustentar (qui sustineri potest CIC12); 2. 

defensável (probabilis, qui probari potest, qui defendi potest CIC).; 3. motivo sustentável 

(probabilis ratio CIC; probabilis causa TAC13); 4. suportável (ferendus, tolerabilis CIC, 

tolerandos LIV14) (DICIONÁRIO de Português-Latim, 2000). Para Ferreira (1999), 

sustentável é aquilo capaz de manter mais ou menos constante, ou estável, por longo 

período e também aquilo que se pode sustentar. Esse é um conceito bastante amplo, que 

pode ser utilizado com facilidade e êxito em qualquer área do conhecimento. Também se 

encontra com muito mais facilidade as correspondências em outras línguas para o termo 

sustentável. Por exemplo, em inglês tem-se sustainable, capaz de ser sustentado15 

(WEBSTER’S, 1993); em espanhol tem-se sustentable, que se pode sustentar ou defender 

com razões16 (Dicionario ilustrado de la lengua española, 1993); em italiano sostenible, 

aquilo que se pode defender17 (PARLAGRECO, 1995) e em alemão tem-se haltbar (so 

beschaffen, das es lange hält, dauerhaft, fest, stark, wider – standsfähig) (WAHRIG, 1996). 

Em francês, entretanto, convencionou-se usar o termo durable18, durável no mesmo sentido 

que sustentável, no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável. 

Essa discussão entre termos sinônimos ou não dentro da sustentabilidade é 

especialmente importante em uma tradução de texto. A maioria dos tratados políticos 

internacionais são assinados na língua inglesa e traduzido para outros idiomas do planeta, 

por conta de órgãos governamentais desses países, mas outras entidades e indivíduos 

também o fazem; porém, como não é oficial, deve-se tomar cuidado com essas traduções 

que nem sempre refletem aquilo que os proponentes do documento quiseram expressar. Em 

alguns casos, há traduções oficiais em inglês e em francês, espanhol e até árabe. Um caso 

                                                      
12 CIC: Marcus Tuylius Cícero – orador e filósofo 
13 TAC: tacitus – historiador 
14 LIV: Titus Livius – historiador 
15 Capable of being sustained 
16 Que se puede sustentar o defender con razones 
17 Che si può difèndere 
18 O desenvolvimento sustentável foi concebido em relatórios no idioma Inglês sustainable 
development, a tradução francesa (feita pela própria ONU) foi de développement soutenable (que 
estaria em oposição a um “desenvolvimento insustentável”?), mas o uso corriqueiro no país optou 
pelo termo développement durable (RIST, 2001) 
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extremo é a carta da Terra, único documento que é oficialmente traduzida em 32 diferentes 

idiomas.  

Além das variações existentes de um idioma para outro, alguns pesquisadores podem 

estabelecer conceitos para distinguir discursos ideológicos distintos. Leff (2001), por 

exemplo, usa o termo sustentado para designar o ambientalismo neoliberal, que internaliza 

as condições ecológicas para dar suporte ao crescimento econômico, que é o pensamento 

dominante de sustentabilidade; já o termo sustentabilidade, é utilizado para referir-se à 

racionalidade ambiental, ou seja, a que considera a sustentabilidade ecológica como 

condição para a manutenção do sistema econômico, 

como uma resposta à fratura da razão modernizadora e como uma 
condição para construir uma nova racionalidade produtiva fundada no 
potencial ecológico e em novos sentidos de civilização a partir da 
diversidade cultural do gênero humano. Trata-se da reapropriação da 
natureza e da reinvenção do mundo; um mundo conformado por uma 
diversidade de mundos, abrindo o cerco da ordem econômico-ecológica 
globalizada (LEFF, 2001, p.31). 

 

A noção de desenvolvimento sustentável foi rapidamente difundida, ao contrário da 

sustentabilidade, mas para alguns autores como Sachs (2004), ambos os termos são 

sinônimos. Encontramos o significado da palavra sustentabilidade no ‘Novo Aurélio - Século 

XXI’, no qual a sustentabilidade é vista como: ‘qualidade de sustentável’. Devido a suas 

origens, a sustentabilidade pode ser considerada como um conceito polissêmico que gera 

discursos ambivalentes e dessa forma, poderá ser aceita e utilizada em qualquer área do 

conhecimento. 

De fato, em dicionários técnicos, o conceito de sustentabilidade só foi encontrado em 

uma publicação mais recente, no qual a sustentabilidade é entendida como: 

 

O uso dos recursos renováveis de forma qualitativa adequada e em 
quantidades compatíveis com sua capacidade de renovação, em soluções 
economicamente viáveis de suprimento das necessidades, além das relações 
sociais que permitam qualidade adequada de vida para todos (LEAL, 2007). 

 

Neste conceito já houve a extrapolação da dimensão ecológica do conceito de 

sustentabilidade para as dimensões econômica e social, que lembra o conceito de 

desenvolvimento sustentável explicitado no documento da IUCN (1980) e que leva em 

consideração a capacidade de suporte do ambiente e requer uma nova forma de relação 

social para que todos vivam com qualidade. O que não acontece nem acontecerá nas 

relações sociais do sistema capitalista. Lima (1997) considera a sustentabilidade, tal como a 
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IUCN, como “um conceito da ecologia, que significa tendência à estabilidade, equilíbrio 

dinâmico e interdependência entre ecossistemas”, ligada somente à preservação de 

ecossistemas. 

Essa idéia de sustentabilidade/desenvolvimento sustentável atrelada ao crescimento 

econômico parece estar se difundindo. , tal como a seguinte definição, encontrada no 

dicionário prático de ecologia de Fornari Neto (2001, p.76, grifo meu), no qual o 

desenvolvimento sustentável é entendido como sendo um:  

Modelo desenvolvimentista baseado na obtenção de uma taxa máxima de 
crescimento, combinada com a aplicação de estratégias para proteção do 
meio ambiente; desenvolvimento sustentado. [Implica o emprego de 
tecnologias e processos produtivos eficientes e ambientalmente seguros e 
exige, principalmente nos países de Terceiro Mundo, consciência ecológica, 
decisão política, recursos financeiros e transferência de tecnologia. Trata-se 
de um modelo de desenvolvimento capaz de sustentar-se através do 
convívio harmônico do homem com o meio e com os recursos da biosfera.  

 

Aqui o desenvolvimento sustentável é trazido de fato como um modelo 

desenvolvimentista e, de acordo com esse autor, está baseado no crescimento da economia 

com a adoção de técnicas que assegurem a integridade do meio ambiente. O autor também 

traz o termo desenvolvimento sustentado como sinônimo, refletindo a idéia de Leff, de que 

este termo remete à teoria econômica neoliberal. 

Economistas Ecológicos, que se contrapõem à idéia dominante, tal como Goodland & 

Daly (1996, p. 1002), definem o desenvolvimento sustentável como “o desenvolvimento 

sem crescimento nas trocas de matéria e energia além das capacidades regenerativas e 

absortivas19”, bem como Cavalcanti (2003, 2006), para quem o desenvolvimento 

sustentável é um termo usado na promoção da economia, bem como, na promoção do bem-

estar dos humanos, sem provocar danos (emissão de dejetos) que o sistema ecológico não 

possa absorver. 

Outro documento que tem preocupação em trazer os conceitos dos principais termos 

tratados foi a Convenção sobre a Diversidade Biológica – CDB, que não traz a definição de 

sustentabilidade, mas define o que significa uma utilização sustentável: “Significa a 

utilização de componentes da diversidade biológica e em ritmo tais que não levem, no longo 

prazo, à diminuição da diversidade biológica, mantendo assim, seu potencial para atender 

às necessidades e aspirações das gerações presentes e futuras” (BRASIL, 2000). Que seria 

então, o uso dos recursos dentro dos padrões de um desenvolvimento sustentável. 

                                                      
19 Sustainable development is development without growth in throughput of matter and energy 
beyond regenerative and absorptive capacities. 
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Alguns grupos ambientalistas, incluindo acadêmicos, tentam fugir do termo 

desenvolvimento sustentável, substituindo-o pelo termo sociedades sustentáveis, que 

pressuporia uma mudança em todos os aspectos, tentando ultrapassar os limites do 

pensamento econômico, ao qual o termo desenvolvimento sustentável está ligado. 

Entretanto, o conceito usado por Meadows et al. (2004), referindo-se às sociedades 

sustentáveis é exatamente o mesmo conceito de desenvolvimento sustentável trazido no 

relatório de Brundtland. A diferença é que eles revelam a procura por uma sociedade fora 

do capitalismo, que não esteja em busca do crescimento econômico, mas do 

desenvolvimento da sociedade, ou seja, alcançando-se a equidade social e a preservação do 

ambiente. Também no Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global (1992), sociedades sustentáveis que devem ser almejadas são 

aquelas que valorizam a cooperação; o conhecimento e a cultura locais; a democracia, em 

uma perspectiva sistêmica; além de buscar mudanças no hábito de consumo para a 

melhoria na qualidade de vida. 

O desenvolvimento sustentável tem, ainda, sido considerado por outros autores 

(CAVALCANTI, 1997, ALMEIDA, 2002, DIAS, 2002, MONTIBELLER-FILHO, 2008) como um novo 

paradigma científico em busca de melhoria na qualidade de vida das gerações presentes e 

futuras. Essa questão paradigmática necessita ser tratada com bastante cuidado, pois 

depende da definição de paradigma que se utiliza20. 

Baroni (1992) faz um excelente trabalho de garimpagem, encontrando 11 diferentes 

definições do termo desenvolvimento sustentável, concluindo que sustentabilidade 

ecológica, desenvolvimento sustentável e sustentabilidade têm sido usados como sinônimos, 

embora tenham significados distintos e que no final das contas, o desenvolvimento 

sustentável tem ficado no plano discursivo, evidenciando ainda mais suas ambigüidades, 

devendo o termo ser ainda palco de amplos debates. Foladori (2005), baseado no trabalho 

de Baroni, elabora uma tabela de definições do desenvolvimento sustentável, que 

modificamos (QUADRO 3), incluindo algumas outras definições. Foladori considera dois 

fatores que caracterizam a maior parte dos conceitos de desenvolvimento sustentável, que 

são as relações técnicas, relacionadas com a garantia de um mundo natural para as futuras 

gerações e as relações sociais, que levam em consideração as diferenças sociais internas, em 

busca de equidade social. 

                                                      
20 Essa discussão não é objetivo de nosso trabalho. Apresentamos apenas as possibilidades existentes. 
Se o desenvolvimento vem a ser um novo paradigma, isso deverá ser observado com mais atenção. 
Acreditamos, entretanto, na classificação de paradigma feita por Vasconcellos (2007), que se 
contrapõe ao cartesianismo em um paradigma que denominou de sistêmico e o caracterizou de 
forma a englobar diversas outras idéias de paradigma, como o desenvolvimento sustentável 
(CAVALCANTI, 1997, ALMEIDA, 2002, DIAS, 2002), a complexidade de Morin (VASCONCELLOS, 2007) e 
até a bioética (PELIZZOLI, 2004). 
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AUTORAUTORAUTORAUTOR    RELAÇÕES TÉCNICASRELAÇÕES TÉCNICASRELAÇÕES TÉCNICASRELAÇÕES TÉCNICAS    RELAÇÕES SOCIAISRELAÇÕES SOCIAISRELAÇÕES SOCIAISRELAÇÕES SOCIAIS    
Relatório de BrundtlandRelatório de BrundtlandRelatório de BrundtlandRelatório de Brundtland    Sim Sim 
Coorner (1979)*Coorner (1979)*Coorner (1979)*Coorner (1979)*    Sim Não 
Tietenberg (1984)*Tietenberg (1984)*Tietenberg (1984)*Tietenberg (1984)*    Sim Não 
Goodland & Ledoc (1987)**Goodland & Ledoc (1987)**Goodland & Ledoc (1987)**Goodland & Ledoc (1987)**    Sim Sim 
Barbier (1987)**Barbier (1987)**Barbier (1987)**Barbier (1987)**    Sim Sim 
Rattner (1991)**Rattner (1991)**Rattner (1991)**Rattner (1991)**    Sim Sim 
IUCN (1980)IUCN (1980)IUCN (1980)IUCN (1980)    Sim Duvidoso 
Fornari Neto (2001)Fornari Neto (2001)Fornari Neto (2001)Fornari Neto (2001)    Sim Sim 
Goodland & Daly (1996)Goodland & Daly (1996)Goodland & Daly (1996)Goodland & Daly (1996)    Sim Não 
Cavalcanti (2003)Cavalcanti (2003)Cavalcanti (2003)Cavalcanti (2003)    Sim Duvidoso 

QUADRO 3. Definições de desenvolvimento sustentável que se referem à relações técnicas e/ou às 
relações sociais (modificada de Foladori, 2005) 

* Definições tomadas de Pearce et. al. (1989) e classificadas por Foladori (2005) 
** Definições tomadas de Baroni (1992) e classificadas por Foladori (idem) 

 

Como podemos ver neste quadro, em todas as definições de desenvolvimento 

sustentável, a questão ambiental é tratada. Entretanto, nem sempre os problemas sociais 

estão compreendidos no conceito de desenvolvimento sustentável. Por esse motivo, Foladori 

(2005) tenta mostrar a importância da resolução dos problemas sociais para melhorar a 

qualidade ambiental, enfatizando a dimensão social da sustentabilidade, sobre a dimensão 

ambiental e a econômica. Tentemos então compreender um pouco mais essas três dimensões 

da sustentabilidade. 

 

4.2. AS MULTIDIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE  

 

A sustentabilidade é um conceito apresentado por diversos autores como diferente do 

conceito de desenvolvimento sustentável (CAVALCANTI, 2003, FOLADORI, 2005, GOODLAND & 

DALY, 1996). Entretanto, para Sachs, trata-se de termos sinônimos. Ele apresenta as 

múltiplas dimensões da sustentabilidade: social, cultural, ecológica, ambiental, territorial, 

econômica e política (SACHS, 2004), que podem se relacionar com as cinco dimensões dadas 

ao ecodesenvolvimento: social21, econômica22, ecológica23, espacial24 e cultural25 (SACHS, 

                                                      
21 “entendida como a consolidação de um processo de desenvolvimento baseado em outro tipo de 
crescimento e orientado por outra visão do que é boa sociedade. [Construindo] uma civilização do 
‘ser’, em que exista maior equidade na distribuição do ‘ter’ e da renda […]” (SACHS, 1993, p.25) 
22 “possibilitada por uma alocação e gestão mais eficientes dos recursos e por um fluxo regular do 
investimento público e privado” (SACHS, idem, p.25) 
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1993). É provável que o autor tenha dividido as dimensões ecológica em ecológica e 

ambiental e a social em social e política. Para Foladori (2005) existem apenas três 

dimensões da sustentabilidade26, já que na sustentabilidade social podem ser incorporados o 

político e o cultural, na ecológica, a ambiental e territorial ou espacial e por fim, a 

sustentabilidade econômica. Essas três dimensões da sustentabilidade formam um tripé 

tecnicista e ideológico que reproduz o capitalismo, causa de tanta degradação (FOLADORI, 

2005).  

Apresentamos diversos conceitos de sustentabilidade, que nasceu com um significado 

estritamente relacionado com a preservação do meio ambiente, mas foi adquirindo outras 

dimensões, como a econômica e a social, ficando mais complexo e talvez mais ambíguo e 

assim, mais aceitável.  Para visualizar melhor as semelhanças e diferenças em cada um dos 

conceitos de sustentabilidade apresentados neste capítulo, elaboramos uma tabela que leva 

em consideração as três dimensões da sustentabilidade (QUADRO 4).  

 

 

 

 
AUTORAUTORAUTORAUTOR    D. ECOLÓGICAD. ECOLÓGICAD. ECOLÓGICAD. ECOLÓGICA    D. SOCIALD. SOCIALD. SOCIALD. SOCIAL    D. ECONÔMICAD. ECONÔMICAD. ECONÔMICAD. ECONÔMICA    
IUCN (1980)IUCN (1980)IUCN (1980)IUCN (1980)    Sim Não Não 
Leal (2007)Leal (2007)Leal (2007)Leal (2007)    Sim Sim Sim 
Lima (1997)Lima (1997)Lima (1997)Lima (1997)    Sim Não  Não 
Leff (2001)Leff (2001)Leff (2001)Leff (2001)    Sim Sim Sim 
Goodland Goodland Goodland Goodland (1995)(1995)(1995)(1995)    Sim Sim Sim 

QUADRO 4 - Definições de sustentabilidade que se referem à dimensão ecológica, social e/ou 
econômica 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
23 “intensificação do uso dos recursos potenciais dos vários ecossistemas – com um mínimo de dano 
aos sistemas de sustentação da vida […]” (SACHS, ibidem, p. 25) 
24 “voltada a uma configuração rural-urbana mais equilibrada e a uma melhor distribuição 
territorial de assentamentos humanos e atividades econômicas […]” (SACHS, ibidem, p.26). 
25 Privilegia “processos de mudança no seio da continuidade cultural”, levando em consideração 
soluções particulares respeitando as especificidades de cada local (SACHS, ibidem, p.26). 
26 A Dimensão Social leva em consideração a qualidade de vida para todos, nem sempre distinguindo 
a questão intergeracional, que fica implícita na Dimensão Ecológica, por sua preocupação com o uso 
dos recursos renováveis, considerando a sua capacidade de renovação, também devendo estar 
presente a noção de capacidade de suporte do ambiente; a dimensão econômica se caracteriza por 
explicitar a necessidade de soluções econômicas viáveis, ou até da necessidade de se manter o 
crescimento econômico por mais tempo. (LEFF, 2001) 
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4.2.1 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA – UMA DISCUSSÃO QUE ULTRAPASSA O 

SISTEMA ECONÔMICO CAPITALISTA 

  

Goodland (1995) acredita que a sustentabilidade econômica tenha sido difundida 

por Mill e Malthus, que em seu tempo se preocuparam em proteger o meio ambiente para 

manter, sustentar a economia por mais tempo. Brown (1974) também demonstrou suas 

preocupações com relação ao crescimento exacerbado da humanidade frente a uma crise de 

alimentos, cujo problema era, na realidade, causado pela má gestão dos recursos, pois 

segundo afirmava, em países desenvolvidos como o Canadá, 7% dos cereais produzidos 

eram consumidos diretamente e os 93% restantes eram consumidos de forma indireta, como 

ração para a criação de animais27. 

O conceito de sustentabilidade econômica não tem consenso. Foladori (2005) 

apresenta duas vertentes, uma primeira que acredita que a sustentabilidade econômica 

implica em crescimento econômico com eficiência produtiva, dentro do sistema capitalista, 

enquanto para os economistas ecológicos, a idéia básica é a de substituir crescentemente os 

recursos naturais não renováveis por recursos renováveis, tentando diminuir a poluição e 

degradação ambiental, tal como afirma Goodland (1995, p.2) “depleções ou danos 

contínuos provocado pelas atividades humanas em serviços ambientais insubstituíveis deve 

ser incompatível com a sustentabilidade”.28 

 A compreensão dessa dimensão da sustentabilidade está ligada à idéia de 

desenvolvimento econômico, dependendo da teoria de desenvolvimento que se está 

seguindo, como a economia neoclássica ambiental, ou a economia ecológica ou o 

ecossocialismo. Alguns autores não acreditam em uma sustentabilidade dentro do sistema 

capitalista, mas não seguem necessariamente uma vertente ecossocialista, tal como Leff 

(2001), Meadows (2004), Foladori (2005) e Montibeller-Filho (2008). O próprio 

capitalismo desenvolveu novas formas sociais de reprodução das condições de produção 

para enfrentar os problemas ambientais (GOLDMAN & SCHURMAN, 2000), mas não mudou as 

relações de produção. 

                                                      
27 Os grãos e as plantas em geral são alimentos mais energéticos do que os alimentos derivados de 
animais (leite, ovos, carne), porque a energia se dissipa de um organismo para outro na cadeia 
alimentar, ao contrário do que acontece com as substâncias tóxicas, que não são metabolizadas no 
organismo e vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar. O acúmulo de substâncias nocivas ao 
organismo durante um longo período da vida pode gerar uma série de doenças, inclusive o câncer, 
doença muito comum nos dias atuais.  
28  continuous depletation or damage by human activities to irreplaceable and unsubstitutable 
environmental services would be incompatible with sustainability. 
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 A sustentabilidade econômica se molda aos pensamentos de uma classe social. Para 

os empresários, por exemplo, a sustentabilidade econômica está ligada em primeiro lugar, à 

diminuição no custo de produção e aumento nos lucros (MONTIBELLER-FILHO, 2008), como o 

Programa realizado pela Sebrae de ‘Redução de Desperdícios’, que tem como objetivo 

diminuir o desperdício em pequenas empresas, aumentando, evidentemente, os lucros da 

empresa; e por outro lado, tem diminuído os impactos dessas empresas sobre o meio 

ambiente (SNE, 2007). 

Programas como este, de ‘Redução de desperdício’ fazem parte de uma tendência 

Internacional que ganhou impulso na década de 1990 – A responsabilidade socioambiental 

empresarial (NETO & FROES, 2001). O conceito de responsabilidade socioambiental já passou 

por diversas modificações e atualmente, está centrado no desenvolvimento de tecnologias 

para o controle da poluição e manutenção da qualidade ambiental, sempre buscando 

maiores lucros e vantagens competitivas (DEMAJOROVIC, 2003). Um projeto internacional de 

responsabilidade socioambiental é o ‘Atuação Responsável’, que se assemelha ao ISO 14000 

por se limitar a certificar sistemas de gestão que estejam de acordo com a legislação 

ambiental e até facilita a implantação deste último, mas “para os críticos mais contundentes 

como os influentes grupos ambientalistas Greenpeace e Friends of Earth, a iniciativa pode 

ser comparada a uma tentativa de ‘colocar a raposa para cuidar do galinheiro’ 

(DEMAJOROVIC, 2003, p. 98). 

Enfim, dentro da economia a questão ambiental é tratada como um mero apêndice, 

importante para aumentar os lucros e a competitividade. O que se pretende agora é tão 

somente diminuir a poluição e usar os recursos naturais com mais eficiência. Os problemas 

ambientais também estão sendo utilizados para favorecer grandes corporações, o que nos 

leva a crer que a utilização do conceito de sustentabilidade econômica dentro do sistema 

capitalista levará à reprodução dos mesmos modos de produção capitalista e à manutenção 

de um sistema que provoca danos irreversíveis ao ambiente. Concluindo que a 

sustentabilidade econômica será limitada dentro do sistema econômico capitalista, seja de 

economia clássica, neoclássica, economia ambiental ou até a economia ecológica. Porque as 

soluções que se buscam, são soluções técnicas. 
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4.2.2. SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AS CONTRADIÇÕES DE UM SISTEMA 

 

Para Foladori (2005), das três dimensões, esta é a que tem gerado mais polêmicas e 

que teve mais mudanças nos últimos 30 anos, que iniciou como uma forma de se atingir a 

sustentabilidade ecológica, por meio da erradicação da pobreza, numa idéia de círculo 

vicioso, no qual os pobres eram considerados tanto vítimas quanto agentes da degradação 

ambiental; na década de 1990, essa idéia mudou e a sustentabilidade social passou a ser 

vista como um objetivo e não um meio para se atingir um ambiente mais saudável. 

Goodland (1995), por outro lado, acredita que a sustentabilidade ecológica é condicionante 

para a existência da sustentabilidade social, enquanto para Foladori (2005), a 

sustentabilidade social é a base para uma sustentabilidade ambiental. 

O conceito dado pelo IBGE (2004, p. 290) exemplifica a idéia de sustentabilidade 

social estabelecida após a década de 1990, que tem por objetivo a manutenção do bem-estar 

social, associada à idéia de bem estar material, o que requer o aumento da produção 

econômica. Esse conceito, entretanto, não pressupõe uma mudança nas relações de 

produção. 

Associado ao Desenvolvimento Sustentável, [e] envolve a melhoria e a 
manutenção do bem estar social, encarado numa perspectiva de longo 
prazo. Em termos sociais, sustentabilidade significa distribuição de renda 
mais equânime, aumento da participação dos diferentes segmentos da 
sociedade na tomada de decisões, eqüidade entre sexos, grupos étnicos, 
sociais e religiosos, universalização do saneamento básico e do acesso a 
informação e aos serviços de saúde e educação, etc. A sustentabilidade 
social está associada tanto ao bem estar material da população quanto a sua 
participação nas decisões coletivas.  

 

Sabe-se, entretanto, que para uma real transformação da sociedade seria necessário 

“criar novas relações de produção que eliminem realmente os efeitos de exploração das 

antigas relações de produção e todos os seus efeitos de classe.” (ALTHUSSER, 1999, p.69), 

referindo-se às relações de exploração do capitalismo, centrado na mais-valia. Assim, 

dentro do sistema capitalista, a sustentabilidade social tem sua viabilidade limitada.  

 

 

 

 



 

 

71717171    4. Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável: história de dois conceitos 

4.2.3 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, CONSERVAÇÃO E CAPACIDADE DE SUPORTE – 

TRÊS CONCEITOS INSEPARÁVEIS 

 
“Sustentabilidade ambiental (SA) não é pornografia!”  
(Goodland & Daly, 1996). 
 

Essa frase resume os problemas enfrentados pela sustentabilidade ambiental. 

Goodland & Daly (1996) chamam de detratores aqueles que tentam enfraquecer esse 

conceito, dizendo que não se trata de um conceito operacional ou que nem pode ser 

definido. Foladori (2005) considera que das três dimensões da sustentabilidade, esta é a 

mais simples de se definir, já que para ele, esse conceito está se referindo ao equilíbrio e 

manutenção de ecossistemas, conservação de espécies, bem como a conservação genética 

que garante a resiliência de espécies frente a alterações ambientais, ou seja, quanto mais 

próximo do estado de natureza intocada, mais sustentável. Ou, pode ser entendida como o 

uso dos recursos naturais de acordo com sua capacidade de suporte, ou seja, sem que os 

estoques naturais sejam diminuídos (VANDERHEIDEN, 2006).  

O conceito de sustentabilidade ambiental está normalmente relacionado com o 

conceito de capacidade de suporte do ambiente, conservação das espécies. São três conceitos 

extremamente complexos, difíceis de se aferir e que variam de acordo com as condições do 

ambiente e do impacto causado neles. Ecólogos têm trabalhado intensamente para conhecer 

melhor os ecossistemas e as variáveis (temperatura, salinidade, umidade, biodiversidade) 

envolvidas para facilitar o manejo mais adequado desses ecossistemas. São questões técnicas 

que ainda estão sendo estudadas com bastante cautela. 

 

4.2.3.1 CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES X POBREZA 

 

A biologia da conservação é uma ciência que nasce no final do século XX, no intuito 

de associar teoria e prática em uma visão transdisciplinar, objetivando a diminuição da 

perda da diversidade biológica em todo o mundo (PRIMACK & RODRIGUES, 2001). Já não é 

novidade alguma que as ações humanas têm provocado o aumento da extinção das espécies. 

De fato, a extinção de espécies é um fenômeno natural, bem como a evolução de espécies, 

mas o homem aumentou em mil vezes o índice de extinção, além de limitar a capacidade 

das espécies em evoluir (PRIMACK & RODRIGUES, 2001). São vários os fatores que levam à 

extinção, entre eles, a destruição/fragmentação do habitat, a degradação e poluição de 

ecossistemas, a sobreexploração de espécies, bem como a introdução de espécies exóticas em 

ambientes (PRIMACK & RODRIGUES, 2001; RICKLEFS, 2003). 
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A diversidade biológica ou biodiversidade - riqueza de espécies no planeta - é 

importante para a sobrevivência contínua das espécies, inclusive a humana (PRIMACK & 

RODRIGUES, 2001). A diminuição da biodiversidade representa risco para todas as espécies. 

Atualmente são conhecidas 1.500.000 espécies, mas estima-se que existam entre 10 e 30 

milhões de espécies (RICKLEFS, 2003), algumas serão extintas antes de as conhecermos. 

Autores divergem quanto aos componentes da biodiversidade, que podem ser classificados 

em diversidade genética, donde se inclui toda a diversidade genética inter e intra-específicas 

e a diversidade ecológica, que inclui toda a diversidade com que as espécies se relacionam e 

do habitat em que vivem (PRIMACK & RODRIGUES, 2001; RICKLEFS, 2003). 

Para a conservação das espécies, é preciso, portanto, quantidade suficiente de habitat 

que suporte uma população mínima viável, ou seja, “a menor população que se pode auto-

sustentar em face à variação ambiental” (RICKLEFS, 2003, p. 455). Uma solução muito 

utilizada para a conservação de espécies é a criação de unidades de conservação, que são 

muito importantes, mas podem acabar sendo, na realidade, nada mais que pequenos 

fragmentos de mata que sofrem com os efeitos da fragmentação (efeito de borda, perda da 

biodiversidade), perdendo funções ecológicas importantes como a conservação do solo, a 

manutenção dos sistemas aqüíferos, por exemplo.  

Em muitos casos, a proteção dos ecossistemas está relacionada com a preservação de 

áreas verdes e com a exclusão de seres humanos que, porventura, habitem tais lugares. 

Indivíduos normalmente desprovidos de riqueza, que encontram em manguezais ou em 

encostas, seu local de moradia ou também para alguns, fonte de renda. Tal como vem 

acontecendo em diversas comunidades pesqueiras no litoral brasileiro. No Recife, nas 

Comunidades do Bode e de Brasília Formosa, a tradição de pesca está sendo perdida por 

causa da diminuição dos estoques pesqueiros (MORIMURA, 2006), que pode estar 

relacionada tanto com a sobreexploração de espécies, mas especialmente, pela poluição das 

águas desses rios. Também é muito comum a especulação imobiliária, nessas áreas, pois o 

litoral é almejado por todos, mas só as pessoas que tem renda elevada têm o “direito” de 

morar “à beira do mar”. 

É certo que existem dois tipos de unidades de conservação. Aqueles de proteção 

integral e as de uso sustentável. Dependendo da situação de conservação do local, é 

necessário fechar a área para o repovoamento de espécies, como demonstrado no Projeto 

‘Recifes Costeiros’, uma parceria entre UFPE e IBAMA (SNE, 2007), que melhora inclusive a 

biodiversidade nas áreas circunvizinhas, melhorando a vida de quem depende desses 

recursos para viver.  
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O problema em manejar essas áreas de proteção é justamente em determinar a 

quantidade de recursos que pode ser retirado, sem prejuízo das funções ecológicas do 

ecossistema. Essa forma de manejo de ecossistemas pode ser entendida como exploração 

sustentável de recursos renováveis. A noção de florestas sustentáveis data de 1849 

(FAUSTMAN Apud HILBORN et. al, 1995).  Alguns pesquisadores já elegeram sete princípios 

para a conservação das espécies, um dos quais, a regulação do uso dos recursos naturais a 

partir da compreensão da estrutura e da dinâmica dos ecossistemas e da capacidade de 

reprodução das espécies (MANGEL, et al, 1996), entretanto, mudanças temporais nas 

condições ambientais comprometem a utilização das informações no futuro e acabam por 

levar cientistas a permitirem uma exploração muito superior à capacidade de reprodução, 

levando à diminuição da biodiversidade (HILBORN et al, 1995). A capacidade de regeneração 

das espécies após mudanças nas condições ambientais está relacionada com a resiliência das 

espécies, mas não existe nenhum mecanismo que garanta a manutenção da resiliência 

(GUNDERSON, 2000) 

Também é importante verificar a capacidade de suporte do ambiente, ou seja, o 

número de indivíduos que o ambiente pode suportar. Até quanto uma população pode 

crescer? Em ambientes naturais, as populações de animais estão sempre aumentando e 

declinando, devido a diversos fatores. Que fatores são esses? Essa preocupação com a 

quantidade de indivíduos que um ambiente pode suportar está relacionada com o rápido 

crescimento da população humana que duplicou sua população em 40 anos no último 

século (RICKLEFS, 2003), além de estudos que indicam que a população humana atingirá a 

capacidade de suporte do ambiente no século XXI e declinará rapidamente (MEADOWS et al., 

1978, MEADOWS et al. 2004). Desde então, estudos foram feitos no sentido de compreender 

quais fatores são responsáveis pelo crescimento populacional. Alguns fatores que interferem 

no crescimento populacional são: a própria densidade populacional; a estrutura etária; a 

taxa intrínseca29; além dos fatores extrínsecos30 (RICKLEFS, 2003). 

A capacidade de suporte do planeta com relação à população humana poderá 

aumentar se houver equidade social, entretanto, o nível de consumo não poderá ser 

igualado pelo topo (DAILY & EHRLICH, 1996). Será necessário um esforço por parte da 

minoria rica, de se diminuir o consumo. Cálculos feitos demonstram que um suíço consome 

a mesma quantidade de recursos que 40 somalianos (IUCN/UNEP/WWF, 1980). 

Preocupados com essas diferenças existentes entre os povos e no consumo individual, para 

saber o que pode ser ou não sustentável, foram desenvolvidos alguns indicadores de 

                                                      
29 É a capacidade da população crescer se as condições ambientais permanecessem constantes. 
30 Que reflete a relação da espécie com o ambiente, por exemplo, quando uma população cresce 
muito, a predação, a competição por alimentos e a incidência de doenças aumenta. 
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sustentabilidade. Alguns desses indicadores são o Environment Sustainability Index (ESI-

2002), o Índice de Degradação Ambiental, o Índice de Bem-Estar de Prescott-Allen; e a 

Pegada Ecológica31 (VEIGA, 2005). 

A pegada ecológica tem sido bastante utilizada por ambientalistas e cientistas no 

mundo inteiro. Existe inclusive um sítio na internet que permite que o usuário calcule a sua 

pegada ecológica, fazendo-o repensar sobre a forma como vive. A análise da pegada 

ecológica “contrasta o consumo dos recursos pelas atividades humanas com a capacidade de 

suporte da natureza e mostra se seus impactos no ambiente global à (sic) longo prazo” 

(CIDIN & SILVA, 2004, p. 46). Através dessa análise, Rees (2002) demonstrou que o impacto 

de países desenvolvidos como os Estados Unidos e a Austrália é bastante elevado, variando 

de 5 a 10 ha a necessidade per capita contrastando com a necessidade de países em 

desenvolvimento, que varia de menos de 1 ha a 2 ha (FIGURA 8).  

 

FIGURA 8 - Pegada Ecológica per capita em países no ano de 1997 (Rees, 2002, p.38). 

 

 

A média é de 2,8 ha, o que significa que a humanidade como um todo necessita de 

17 bilhões de ha, mas só temos 12 bilhões disponíveis, o que significa dizer que 

ultrapassamos (overshot) a capacidade de suporte da Terra em 40% (Rees, 2002). Meadows 

                                                      
31 desenvolvida por ONGs, que são importantes como ferramentas aos ambientalistas a fim de 
aumentar a fiscalização e proteger os ambientes da degradação. 
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(2004) afirma que desde a década de 1980 a capacidade de suporte foi ultrapassada e em 

1999 chegamos a usar 20% de recursos a mais do que a Terra pode recompor e de 

poluentes que a Terra pode absorver (FIGURA 9). Apesar desses cálculos ainda não serem 

muito precisos e da complexidade das informações requeridas, muitos dos que trabalham 

nessa perspectiva chegaram à mesma conclusão: Ultrapassamos a capacidade de suporte da 

Terra!  

 

 
 

FIGURA 9 - Pegada Ecológica X Capacidade de Suporte (Meadows et. al, 2004) 

 

A pegada ecológica está fundamentada nos princípios da sustentabilidade32, da 

equidade33 e do overshoot34 (CIDIN & SILVA, 2004). Devido à complexidade do assunto, é 

importante que a comunidade tão diversa de cientistas da conservação trabalhe 

cooperativamente orientada por princípios ecológicos, para resolver os problemas 

ambientais de forma inovadora (SHARITZ et. al, 1992). Sabe-se ainda que as instituições mais 

bens sucedidas na utilização sustentável das espécies são comunidades em pequena escala 

ou negócios privados (HILBORN et al, 1995). 

De fato, muito do que está sendo feito é na realidade para proteção da vida humana, 

apenas, seguindo uma ética antropocêntrica. É preciso sempre lembrar que as funções dos 

ecossistemas não são substituíveis (O’NEIL et al, 1996) e que,  

                                                      
32 que a carga humana esteja em consonância com a capacidade de suporte. 
33 entre gerações e ao longo do tempo; regional, comparando o impacto entre nações e dentro delas; 
e também entre espécies, comparando o quanto a humanidade domina a biosfera em detrimento de 
outras espécies. 
34 limite na relação entre matéria e energia, ultrapassado esse limite, a natureza não poderá mais se 
regenerar. 
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a vida humana depende de outras espécies por alimentação, abrigo, ar 
respirável, polinização de plantas, assimilação dos resíduos e outros 
serviços ambientais de suporte da vida. O grande valor instrumental das 
espécies não-humanas para humanos é grosseiramente subestimado pelos 
economistas (GOODLAND, 1995, p.7). 

 

 

 

4.2.3.2 A FALHA METABÓLICA E ALTERNATIVAS SUSTENTÁVEIS 

 

Todos os fatores que levam à perda de biodiversidade e extinção de espécies estão 

relacionados com a separação entre cidade e campo. A idéia de se criar unidades de 

conservação acentua ainda mais essa separação. Uma região dividida em porções verdes 

cercadas de cinza. Mas essa noção fragmentada do todo teve suas origens no capitalismo. O 

primeiro a perceber esse abismo entre campo e cidade foi Marx, que denominou esse 

fenômeno de falha metabólica - intensificada por dois processos, o cercamento e a 

revolução industrial - que violou a sustentabilidade ambiental (FOSTER, 2005). Na visão de 

Marx: 

 

A abolição da antítese entre cidade e campo não é meramente possível. Ela 
se tornou uma necessidade direta da própria produção industrial, assim 
como se tornou uma necessidade da produção agrícola e, além disso, da 
saúde pública. O presente envenenamento do ar, da água e da terra só pode 
cessar com a fusão da cidade com o campo; e só essa fusão vai alterar a 
situação das massas que agora definham nas cidades e, permitir que o seu 
excremento seja usado para produzir plantas em vez de doenças. (FOSTER, 
2005, p.101). 

 

 

Para Marx, tanto a indústria quanto a agricultura em larga escala, foram 

responsáveis pelo empobrecimento do solo e do trabalhador, pois o capitalismo tem se 

desenvolvido com a separação do campo e da cidade, com um excesso populacional nas 

cidades que vende seus trabalhos para as indústrias. Marx tem uma visão integrada de 

mundo. Para ele, essa falha era vista não só em nível local com essa desconexão entre cidade 

e campo, como também em nível global, com o roubo de recursos das colônias americanas e 

africanas para sustentar as indústrias dos países colonizadores. 

 Os dejetos da cidade vão todos para os rios, enquanto o campo se esvazia e o solo se 

exaure pela alta exploração por uma produção em larga escala. O problema relacionado 

com o lixo (resíduos) fica evidenciado na sociedade atual. Lutzenberger (2006) foi 
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importante ambientalista que denunciou diversos problemas de degradação ambiental e 

poluição, inclusive o problema dos lixões e aterros controlados. Visitou vários aterros e 

afirmou que: “não consegui ver um lixão desse tipo em que o isolamento das camadas fosse 

bem feito. Mesmo que fosse, a coisa é sempre uma bomba-relógio. Pode levar décadas, mas 

a contaminação do lençol freático é inevitável.” (LUTZENBERGER, 2006, p.37). 

É preciso ter em mente que grande falha metabólica do sistema capitalista poderá ser 

transposta para qualquer outro sistema econômico no caso dessa falha não ser corrigida. 

Esse erro pode ser corrigido ao se ter uma relação diferente com a terra, não de posse, mas 

de uso comunal das terras. É necessário ainda, “restabelecer uma ‘conexão íntima entre a 

produção industrial e a agrícola’ juntamente com ‘uma distribuição o mais uniforme 

possível da população de todo o país’ (um argumento de Marx e Engels no Manifesto 

Comunista)” (FOSTER, 2005, p.229). Para Marx não há sustentabilidade na agricultura 

capitalista de larga escala, sendo necessário o aumento de cidades pequenas e médias pelo 

campo e preocupar-se com a manutenção dos recursos para as gerações futuras (FOSTER, 

2005).  

De fato, o paradigma de produção dominante considera a diversidade contrária à 

produtividade, incentivando extensas áreas de monoculturas (SHIVA, 2005). Na produção 

atual de alimentos, são utilizadas grandes quantidades de fertilizantes inorgânicos e também 

agrotóxicos para evitar pragas, que são atraídas pela abundância de alimentos. Enquanto 

cidades estão cheias de lixo que poluem o solo e os rios. Uma técnica muito simples que 

pode resolver em grande parte esse problema é a compostagem35 que há havia sido sugerida 

por Lutzenberger (2006) ainda na década de 1970. Essa técnica sozinha não é solução para 

todos os problemas ligados ao meio ambiente e à desigualdade social. É necessário pensar de 

forma sistêmica e aprender com a natureza. 

Apesar de todos os problemas relacionados com relação aos problemas ambientais e 

sociais ocasionados pela agricultura moderna, há pesquisadores que admitem que uma 

agricultura baseada no uso de agrotóxicos, incluindo o uso moderado de plantas 

geneticamente modificadas resistente aos agrotóxicos poderia ser sustentável em um mundo 

ideal, mas o risco é muito grande (Hoffman & Carroll, 1995). Alternativas menos 

dispendiosas e mais includentes foram desenvolvidas. A agroecologia tem se mostrado uma 

alternativa sustentável ambientalmente, socialmente e economicamente. Visionários como o 

pesquisador Suíço Ernst Götsch tem disseminado idéias da agroecologia pelo mundo (LIMA, 

                                                      
35 Técnica utilizada na agricultura, que transforma os dejetos orgânicos em adubos para fertilizar 
plantas, fechando o ciclo biogeoquímico, religando cidade e campo, contornando a falha metabólica. 
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2006), bem como Shiva (2005) e Lima & Figueiredo (2006). A agroecologia pode ser 

entendida como uma ciência novo-paradigmática (paradigma sistêmico),  

Baseado principalmente numa visão ecológica considerando os sistemas 
agrários, resultados da co-evolução entre sociedades e natureza; assim 
como levando em consideração que a dinâmica das explorações agrárias 
não implica tão somente um condicionamento agronômico da parcela 
produtiva, mas o conjunto de fatores ambientais, sociais e econômicos; 
onde o objetivo primordial não se reduz à busca imediatista da 
produtividade, mas... da sustentabilidade com todas as implicações que isso 
representa; (ORTEGA, 2006) 

 

A agroecologia se utiliza de diversas técnicas de produção de alimentos, sem 

degradar o meio ambiente, utilizando o mínimo de produtos inorgânicos na produção. Os 

alimentos produzidos nesse sistema, sem o uso de agrotóxicos são chamados orgânicos. 

Atualmente estão sendo relatadas experiências exitosas na produção agroecológica, como as 

produções nos Himalaias Centrais do cultivo de tradicional chamado baranaja36 (SHIVA, 

2005). No Brasil há muitos relatos de propriedades que estavam tendo sérios problemas de 

solos exauridos e falta de alimentos para os próprios agricultores37, que ao adotarem os 

sistemas agroecológicos , além de degradar menos o ambiente, passaram a ter mais opção de 

alimento, acabando assim, com o problema da fome entre agricultores (LIMA et al., 2006).  

A agroecologia não se preocupa somente com a produção de alimentos de origem 

vegetal, mas também crítica a atual forma com que animais são criados para alimentação. 

Jalfim (2009) faz um excelente trabalho no sentido de mostrar a insustentabilidade do 

sistema de produção intensiva de aviários, contrastando com a produção extensiva nos 

quintais de pequenas propriedades, que são criados de forma livre em oposição ao sistema 

dominante de criação intensiva e tem uma alimentação mais saudável e também permite a 

diversidade genética, já que o sistema produtivo seleciona somente os mais produtivos 

diminuindo a diversidade genética. 

Atividades como estas, entretanto, estão na contramão da lógica capitalista. A 

sustentabilidade ambiental está subordinada à escolha da economia, das prioridades no 

financiamento. Mesmo a sustentabilidade ambiental tem limites dentro de um sistema 

capitalista. Meadows (2004) mostra que a população humana poderá não entrar em 

                                                      
36 Trata-se de uma técnica agrícola na qual 12 sementes são cultivadas em um mesmo espaço e tem 
um valor nutricional altíssimo. Também, quando comparadas à produção de soja por hectare, as 
baranajas são mais produtivas. 
37 Isso é devido às relações construídas no sistema de agricultura industrial, em que os agricultores 
ficavam sempre devendo aos financiadores, pois dependiam de fertilizantes, agrotóxicos e até de 
sementes para trabalhar, de modo que não conseguiam recuperar o investimentos nesses insumos 
mesmo após a colheita. 
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colapso desde que os países ricos diminuam o consumo e a produção, até um ponto que os 

países em desenvolvimento consigam alcançar e que todos tenham condições mínimas de 

sobreviver (FIGURA 10) 

 
FIGURA 10 – Sistema global em equilíbrio – A população se estabilizará, bem como a produção de 

bens de consumo (MEADOWS et al, 2004, p.246) 
 
  

Como já ultrapassamos a capacidade de suporte do planeta, será necessário, limitar o 

consumo, o tamanho das famílias e aumentar a disciplina social, além de reestruturar a 

sociedade de forma que ela diminua a pegada ecológica abaixo da capacidade de suporte do 

planeta (MEADOWS et al, 2004). Outros autores também têm refletido sobre como alcançar a 

sustentabilidade, o que deveremos fazer? 

Goodland (1997) acredita que para a sustentabilidade ser alcançada, é necessário 

que os homens mantenham todos os serviços ambientais inalterados, seja aqueles de fonte 

(matérias-primas) quanto de “fossa” ou despejo do ecossistema. As mudanças por ele 

indicadas podem ser resumidas da seguinte maneira: evitar o uso de combustíveis fósseis; 

diminuir o consumo de energia; reciclar; consumir grãos orgânicos de agroflorestas ao 

invés de carne. Outro economista ecológico, Georgescu-Roegen Apud Veiga, (2005), 

desenvolveu um Programa Bioeconômico Mínimo, que tem como propostas, entre outros, a 

proibição da guerra e da produção dos instrumentos de guerra; o auxílio aos países 

subdesenvolvidos para que cresçam economicamente; a diminuição da população a um 

nível no qual a agricultura orgânica fosse suficiente; evitar o desperdício de energia, bem 

como o uso/produção das mercadorias supérfluas; o fim da moda, prezando pela 
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durabilidade das coisas; consertar materiais quebrados e por fim, reduzir o tempo de 

trabalho e redescobrir a importância do lazer para uma existência digna. Mas algumas 

dessas propostas são impensáveis na sociedade atual tão acostumada com a moda e com 

bens supérfluos. 

 Dias (2005), publicou um livro simples e acessível a toda a sociedade, que traz 40 

dicas de como contribuir para alcançar a sustentabilidade, em busca de um ambiente 

saudável e de uma sociedade mais justa, mesmo sabendo que isto não resolverá os 

problemas ambientais. Segundo ele, a primeira contribuição pessoal seria votar livremente, 

pois fatos ambientais são também fatos políticos. Em seguida ele considera importante o 

acesso à informação no que diz respeito a questões socioambientais, bem como de legislação 

ambiental. Outra forma de contribuir é inserindo a prática dos 5 R’s no cotidiano (reduzir, 

reutilizar, reciclar, reeducar e replanejar), reduzindo o consumo e a produção de resíduos. 

Ele também indica o respeito a outras vidas humanas ou não, além de incentivar a evolução 

espiritual e a cultura da paz. Trata-se de uma mudança de atitude na relação com a 

natureza, na relação com o outro e na relação com o seu próprio corpo. Talvez, a tomada de 

consciência de que essas relações atuais estão levando a tantos problemas, uma mudança 

maior venha a acontecer no futuro. O problema é o qual distante está esse futuro. Outro 

risco que se corre é de nunca conseguir atingir mudar a ponto de resolver não só as 

questões ambientais como também os problemas sociais. 

 Ações sustentáveis estão associadas a algum tipo de economia. De qual 

desenvolvimento sustentável se fala? Depende da concepção econômica a qual está 

vinculada. Vamos então enquadrar as várias idéias de desenvolvimento sustentável nas 

teorias econômicas já existentes e que abordamos no capítulo anterior. 

 

4.3 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM MODELOS ECONÔMICOS 

DISTINTOS: TENTANDO ALCANÇAR A SUSTENTABILIDADE 

 

Na discussão do desenvolvimento sustentável há um ponto em comum: seus 

principais desafios. São basicamente: 1. A diminuição das condições de pobreza, que vive a 

maior parte da população mundial; 2. Associada à superação dos danos causados pelo 

desenvolvimento economicista sem deteriorar mais recursos naturais; 3. E também, na 

medida do possível, a recuperação de áreas já degradadas, pensando nas futuras gerações. 

Dessa forma, não há dúvidas de que “o conceito de Desenvolvimento Sustentável surgiu não 
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só como noção fadada a produzir consenso, mas também como enigma a ser criticado por 

sua vaguidão, imprecisão e caráter contraditório” (NOBRE & AMAZONAS, 2002, p.25), apesar 

dessa imprecisão, o Desenvolvimento Sustentável passou por um processo de 

institucionalização durante a Conferência das Nações Unidas pelo Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, de 1992 (NOBRE & AMAZONAS, 2002; VEIGA, 2005). 

 Com a institucionalização do termo, muitos cientistas passaram a tentar 

compreender o termo e desenvolvê-lo teoricamente, apesar do conceito afirmado e re-

afirmado de desenvolvimento sustentável na política ambiental global. Os diversos cientistas 

que se debruçam a tentar entender esse tema tão controverso enriquecem o debate. Em vista 

da vasta bibliografia acerca deste assunto, não teremos a pretensão de esgotá-lo, mas apenas 

de tentar confrontar certas idéias, expondo diferentes correntes de pensamento.  

 Autores renomados, por outro lado, como Veiga (2005) e Nobre & Amazonas (2002) 

também fazem distinção entre as correntes do desenvolvimento sustentável, entrando numa 

discussão entre o que seria uma sustentabilidade forte, uma sustentabilidade fraca e até 

mesmo um caminho intermediário para se evitar o colapso. Entretanto, para fins de maior 

compreensão do tema, dividimos as idéias de desenvolvimento sustentável em dois sistemas 

econômicos, a versão capitalista e a versão não capitalista. Dentro do sistema capitalista 

encontramos duas vertentes da economia, a economia ambiental neoclássica (dominante) e 

a economia ecológica. Já no sistema não capitalista, encontramos uma variedade ainda 

maior de idéias sobre a forma como a sociedade deverá ser conduzida, tal como o 

ecossocialismo, a economia solidária e a deep ecology.  

 

4.3.1 ECONOMIA AMBIENTAL E ECONOMIA ECOLÓGICA: A DISCUSSÃO DA QUESTÃO 

AMBIENTAL DENTRO DO SISTEMA CAPITALISTA 

 

Na Economia Ambiental o meio ambiente é tratado como uma externalidade que 

deve ser internalizada nos processos econômicos e os recursos são substituíveis pelos 

produtos gerados e pela força de produção. Seguindo esse raciocínio, chegaríamos à 

conclusão de que os economistas ambientais acreditam que a economia continuará 

funcionando mesmo com a escassez de recursos, que seriam substituídos por outros. Ou 

estariam na forma de produtos que gerariam outros produtos e assim sucessivamente. 

Charles Mueller (2005), depois de várias análises sobre a economia ambiental neoclássica 

(a economia dominante), considera-a a favor da prosperidade e do crescimento ilimitado. 

Além disso, esse grupo acredita incondicionalmente que o desenvolvimento de novas 
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tecnologias irá resolver a questão dos esgotamentos de recursos. Alguns crêem que ela já 

existe, é a nanotecnologia. Os Economistas Ambientais não fazem distinção entre 

crescimento e desenvolvimento, que são considerados altamente compatíveis com a 

conservação do meio ambiente. Um dos defensores da Economia Ambiental, Ignacy Sachs 

(1993), que defende o crescimento nos países do Sul e do Leste, com a internalização das 

externalidades ambientais e sociais, para a redução das desigualdades sociais.  

 Dentro dessa perspectiva, muito tem sido feito. Em artigo recente, autores 

demonstram que já existe tecnologia para neutralizar a poluição em geoecossistemas, 

possibilitando o uso de terras poluídas pelas futuras gerações, como se fossem naturais 

(PAWLOWSKI & PAWLOWSKI, 2009). Para eles, esses processos artificiais permitem a 

sustentabilidade ambiental, entretanto, é uma tecnologia cara que nem sempre evita uma 

degradação irreversível, já que em casos de poluição do solo há um intervalo entre o tempo 

em que houve a poluição e a ação reparadora. Além dessa, várias ações como as já 

discutidas no tópico sobre a sustentabilidade econômica tem sido desenvolvidas dentro dessa 

perspectiva. 

 A outra corrente da economia, que tenta resolver o problema estabelecido devido aos 

‘limites do crescimento’ é a economia ecológica. Cavalcanti (2003) tenta estabelecer a 

diferença entre a economia ecológica e a economia ambiental, que não devem ser 

confundidas, pois na economia ambiental o meio ambiente é tratado como uma 

externalidade da economia que deverá ser internalizada (através de valoração); já a 

economia ecológica é compreendida como um subsistema do ecossistema, devendo então 

estabelecer os limites do crescimento da economia, para evitar a destruição irreversível das 

funções ecológicas. Se de um lado há a degradação do meio ambiente com a retirada de 

recursos, do outro fica um acúmulo de poluentes, de dejetos que não conseguem ser 

absorvidos na natureza com a velocidade que o homem produz (DALY, 2005). 

 Uma idéia de desenvolvimento sustentável faz sentido, para eles porque o 

desenvolvimento não é visto como sinônimo de crescimento.  

Mudanças quantitativas e qualitativas são muito diferentes e, por isso, é 
melhor mantê-las separadas e chamá-las por nomes diferentes já 
fornecidos no dicionário. Crescer Crescer Crescer Crescer significa “aumentar naturalmente em 
tamanho pela adição de material através de assimilação ou acréscimo”. 
DesenvolverDesenvolverDesenvolverDesenvolver----se se se se significa “expandir ou realizar os potenciais de; trazer 
gradualmente a um estado mais completo, maior ou melhor”. Quando algo 
cresce fica maior. Quando algo se desenvolve torna-se diferente. O 
ecossistema terrestre desenvolve-se (evolui), mas não cresce. Seu 
subsistema, a economia, deve finalmente parar de crescer, mas pode 
continuar a se desenvolver (DALY, 2004) 
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 Dessa forma, é um absurdo falar em crescimento sustentável, enquanto que um 

desenvolvimento sustentável é possível e até desejável. Os economistas ecológicos são, por 

outro lado, criticados por Guillermo Foladori, que acredita que o grande problema do 

capitalismo não é de limitação física do ambiente, como eles defendem, tampouco de origem 

técnica. O principal problema é de origem social, devendo-se pensar em uma 

sustentabilidade ambiental que leve a uma sustentabilidade social (FOLADORI, 2005). Para 

ele, o desenvolvimento sustentável é incompatível com o capitalismo. Por esse motivo, 

vejamos agora as alternativas não capitalistas. 

 

4.3.2 ALTERNATIVAS NÃO-CAPITALISTAS 

  

Tanto a economia ambiental neoclássica quando a economia ecológica têm um 

posicionamento ecocapitalista, de princípios antropocêntricos, individualistas (LIMA, 1997). 

Foladori (2001) se mostra um grande crítico tanto da economia ambiental quanto da 

economia ecológica, apesar de reconhecer os avanços da questão ambiental no cenário 

político a partir dessas vertentes da economia, que pecam por tentar resolver a questão 

ambiental dentro de uma perspectiva capitalista. Para ele, se o problema social não for 

resolvido, a questão ambiental continuará sem solução.  

Nos últimos anos tem surgido e ressurgido muitas correntes não capitalistas a fim de 

se resolver o problema do colapso da humanidade. Lima (1997) expõe várias outras 

correntes de pensamento, de acordo com a ética envolvida, tal como a ecologia profunda 

(deep ecology) que se mostrou uma alternativa ecocêntrica, de tendência individualista. A 

ecologia profunda pretende reconectar o ser ao seu ambiente, acabar com a alienação do 

homem em relação à natureza. Macy & Brown (2004) tem difundido práticas de reconexão 

com a natureza de forma brilhante. Mas não se sabe ainda o alcance dessa corrente de 

pensamento e se ela seria capaz de modificar a relação do homem com a natureza a ponto 

de modificar toda uma estrutura econômica. 

O marxismo também foi resgatado através da corrente ecossocialista ou ecomarxista, 

que segue princípios antropocêntricos e comunitários (LIMA, 1997). O prefixo eco adicinado 

ao marxismo faz pensar que Marx ao formular sua crítica ao capitalismo, não levou em 

consideração os fatores maléficos do capitalismo sobre o ambiente, mas como vimos no 

capitulo anterior, autores como Foster (2005) tem buscado nas obras de Marx, as críticas à 

degradação ambiental provocada pelo sistema capitalista e não são poucas. A alienação do 
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homem à natureza; a falha metabólica; bem como a ação das fábricas que poluem o 

ambiente e prejudicam a saúde dos homens. 

A corrente ecossocialista é bastante criticada, pelo fato do socialismo ter sido 

responsável também por degradação ambiental. Foladori (2005, p. 106), mostra de forma 

bastante elegante que: 

No capitalismo, a degradação estava comandada pela economia. No 
socialismo, a degradação estava comandada pela política que atuava, por 
sua vez, com o objetivo de igualar a economia capitalista. O interessante é 
que ao estar comandada pela política, o resultado da degradação é não é 
forçoso, como demonstra o caso da atual expansão da agroecologia e dos 
controles agrícolas biológicos em Cuba38. 

 

Althusser também chama a atenção para o fato de que muitos dos conceitos 

trabalhados por Marx têm sido mal interpretados, levando a uma sensível perda de forças 

para uma mudança verdadeira, correndo-se o risco de ficar preso na “ideologia 

economicista-tecnicista-jurídica-humanista-burguesa do trabalho”. Foi o que aconteceu 

com os países que optaram pelo sistema socialista, que desde o final do século passado tem 

permitido a abertura com o comércio mundial, aderindo à globalização e também 

permitindo a entrada de grandes empresas multinacionais, aderindo também à privatização 

de empresas.  

Dessa forma, Foladori (2001, p. 161), acredita que a economia política deveria 

substituir o capitalismo: 

Só uma sociedade organizada a partir de uma economia política, na qual as 
decisões econômicas sejam resultado da vontade coletiva conscientemente 
expressa; em que as diretrizes não provenham dos preços, mas dos 
interesses de longo alcance da população, não deixando como faz a 
sociedade capitalista, uma decisão tão importante nas mãos das forças 
ocultas do mercado. 

 

Meszáros (2006) considera que o socialismo só será atingido com a reaquisição dos 

indivíduos dos poderes de tomada de decisão, aos quais estão alienados. Idéia esta também 

presente em (HARNECKER & URIBE, 2001, p.38), porque,  

por mais que o Estado capitalista avance no controle e no planejamento da 
economia, quem se beneficia é sempre a minoria capitalista. O 

                                                      
38 En El capitalismo, la degradación estaba comandada por la economía. En el socialismo, la 
degradación estaba comandada por la política que actuaba, a su vez, con el objetivo de igualar la 
economía capitalista. Lo interesante es que el estar la degradación comandada por la política el 
resultado no es forzoso, como lo demuestra el caso de la actual expansión d la agroecología y de los 
controles agrícolas biológicos en Cuba.  
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planejamento que interessa à maioria só pode ser feito depois de destruído 
o Estado Capitalista, depois de instaurado o Estado proletário, em que os 
meios de produção são possuídos por toda a sociedade. Então sim, o estado 
pode planificar e organizar a produção de forma a beneficiar toda a 
sociedade. 

  

Uma corrente que vem tomando maiores proporções no Brasil é a economia 

solidária. Nesse tipo de economia a moeda de troca não é o capital e sim a solidariedade, é o 

indivíduo que escolhe o preço da mercadoria, dependendo da sua necessidade de se ter algo. 

A economia solidária, teoricamente, é formada por cooperativas autogestionárias, em que 

cada trabalhador tem direito a um voto, mas na prática um trabalhador assalariado é 

contratado para gerir a empresa e por esse motivo acaba ganhando muito poder (SINGER, 

2003). Acredita-se, entretanto, que essa perspectiva, longe de ser uma “função social 

revolucionária, […] representa um retrocesso ideológico.” (WELLEN, 2008), não se tratando 

na realidade de uma alternativa ao capitalismo, pois é provável que esse ‘solidarismo’ caísse 

nas flutuações da economia do mercado (GAIGER, 2003). 

 Ambientalistas e cientistas no mundo inteiro tem se unido em prol de encontrar 

alternativas capitalistas ou não, para resolver os problemas relacionados com os limites 

impostos pela natureza e também pelos limites de um sistema que degrada não só a 

natureza como a própria humanidade. Os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento 

sustentável estão sendo muito importantes e muito usados nesses debates. O problema é que 

esses conceitos são redefinidos e reformulados para se adequar aos interesses de algumas 

classes, dependendo também da ética adotada. A sustentabilidade ambiental é de fato o 

conceito mais conciso. Trata-se de uma idéia de proteção do ambiente para a manutenção 

das funções ecológicas importantes para manter a espécie humana na Terra sem que o 

crescimento da humanidade entre em colapso. 
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5. A SUSTENTABILIDADE EM SEUS VÁRIOS NÍVEIS DE USO 

 

 

Conquistas importantes do movimento estão sendo registradas, tais como 
declarações de princípios que hoje se incorporam ao direito internacional e 
à legislação ambiental de muitas nações, inclusive o Brasil, embora do 
ponto de vista das políticas internacionais, o princípio da cooperação e 
solidariedade que substituiria o do antagonismo entre Estados não passe de 
retórica e, portanto, por este ângulo político, está-se muito distante do 
desenvolvimento sustentável mundial (MONTIBELLER-FILHO, 2008, p. 62). 

 

A questão ambiental está normalmente subordinada à economia e no discurso 

político não se consegue desvinculá-los. Em embates de ambientalistas contra políticos, 

tacham os primeiros de serem obstáculos ao progresso e que dão prioridade a outras 

espécies ao invés de lutar contra a pobreza e a miséria de sua própria espécie, mas os 

ambientalistas, no fundo, lutam pela sobrevivência da humanidade (como um todo) em 

condições dignas, pensando na eliminação da desigualdade social. Muito do discurso 

ambientalista foi assimilado no discurso político, mas ainda é explícita a dificuldade que se 

tem em conciliar as questões ambientais com a economia. Há apenas alguns anos, o atual 

presidente da República fez um discurso que deixou os ambientalistas estarrecidos. 

 

Eu estou me dedicando, neste mês de novembro e neste mês de dezembro, 
para ver se eu pego todos os entraves que eu tenho com o meio ambiente, 
todos os entraves com o Ministério Público, todos os entraves com a 
questão dos quilombolas, com a questão dos índios brasileiros, todos os 
entraves que a gente tem no Tribunal de Contas, para tentar preparar um 
pacote, chamar o Congresso Nacional e falar: “Olha, gente, isso aqui não é 
um problema do presidente da República, não. Isso aqui é um problema do 
País”. 

Na hora em que o Brasil estiver em jogo, como é que a gente vai construir 
as termelétricas? A gente vai produzir energia do quê, neste País? Porque as 
pessoas não querem que a gente use carvão, as pessoas não querem que a 
gente faça termelétrica, as pessoas não querem usina nuclear, e não têm 
dimensão do preço da eólica, do custo da termelétrica a óleo diesel 
(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2006). 

 

O presidente da República Federativa do Brasil estava se referindo ao projeto que 

lançou em seguida, o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), que é bastante amplo e 

busca fomentar projetos em diversas áreas. Pouco depois desse discurso, houve o 

desmembramento do IBAMA (importante órgão ambiental), no intuito de agilizar os 

processos de licenciamento ambiental e isso realmente aconteceu. Pouco tempo depois desse 
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desmembramento um projeto polêmico (a integração da bacia do Rio São Francisco) foi 

aprovado. Essa obra da “transposição do São Francisco” passa por áreas sujeitas à 

desertificação e com o desmatamento dessas áreas, elas se tornam ainda mais vulneráveis. 

Outro projeto perigoso é a do incentivo da produção de biodiesel, que é uma interessante 

alternativa ao petróleo, mas deve ser assimilado com cautela, já que está se incentivando a 

monocultura de algumas espécies como a soja ou a mamona e já é comprovado que a 

agricultura moderna gera danos ao meio ambiente. Ao invés disso, seria mais vantajoso, 

tanto para a proteção do meio ambiente, quanto para a melhoria da qualidade das pessoas 

(que produzem e que consomem), a produção de alimentos orgânicos de policultura, 

cultivados em pequenas propriedades de terra, resultantes de uma Reforma Agrária que 

incorporasse os valores da real sustentabilidade (MACIEL, 2005). 

Neste capítulo, analisaremos a luz da semiótica de Peirce, alguns tratados 

internacionais; outros que foram assinados no Brasil, incluindo algumas leis; a Agenda 21 

de Pernambuco; e algumas leis assinadas no Recife que tenham relação com a proteção do 

meio ambiente ou gestão dos recursos naturais nos quais se possa apreender o significado da 

sustentabilidade. 

O movimento de proteção à natureza é antigo, mas a partir de 1959 foram relatados 

uma série de tratados internacionais que se relacionam, especialmente, a problemas 

ambientais que envolvem vários países ou de abrangência planetária, como as mudanças 

climáticas ou os impactos ambientais transfronteiriços, a contaminação do espaço aéreo, o 

comércio internacional de animais, entre outros (SÃO PAULO, 1997).  

  

5.1 A INSERÇÃO DA SUSTENTABILIDADE NO DISCURSO GLOBAL 

 

As origens da sustentabilidade foram alvo de discussão no capítulo anterior. Neste 

capítulo foram feitas algumas análises críticas levando em consideração a ética que o 

documento segue; de que tipo de desenvolvimento se trata; qual a real prioridade – 

ambiente ou economia? 

  Essa análise começou a ser feita em documentos que consideramos a base do debate 

atual (Declaração de Estocolmo e Limites do Crescimento) e posteriormente, com a 

apreensão do termo no debate político, a forma como ele foi introduzido e difundido. Nesse 

sentido, foi fundamental a realização da Conferência das Nações Unidas pelo Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, e a produção de vários tratados internacionais que 
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tiveram grande repercussão no mundo inteiro. A agenda 21 tinha por finalidade a 

capilarização e aos poucos o movimento de implementação de Agendas 21 locais vem se 

fortalecendo, levando em consideração as especificidades locais, necessidades e 

potencialidades. A Agenda 21 de Pernambuco foi a primeira Agenda Estadual no Brasil e 

dentro do Estado já existe agenda 21 em Cidades como Olinda e Camaragibe. O Recife ainda 

não tem sua Agenda 21, mas através do Programa Federal ‘Vamos cuidar do Brasil nas 

Escolas’, tem sido desenvolvidas e implementadas Agenda 21 escolares no intuito de 

trabalhar a cidadania de estudantes, num projeto de educação ambiental continuada.1 

 

5.1.1 DECLARAÇÃO DE ESTOCOLMO 

 

A declaração de Estocolmo foi assinada por diversos países, 113 no total, em 1972, 

durante a realização da Conferência das Nações Unidas pelo Meio Ambiente Humano. Essa 

conferência foi idealizada e planejada pelo Conselho econômico e social da ONU, que 

considerava (UNEP, 2007):  

[…] inter alia, a necessidade urgente de intensificar ações em nível 
nacional e internacional, limitar e, quando possível, eliminar os prejuízos 
ao meio ambiente humano. Enfatizando que a atenção para problemas do 
meio ambiente humano era essencial para o desenvolvimento econômico 
social2.  

                                                      
1 O desenvolvimento dessas agendas fica sob a responsabilidade de uma comissão formada por 
alunos, professores e outros integrantes da comunidade, como pais de alunos. Trata-se da Comissão 
de Meio Ambiente e Qualidade de Vida (COM-VIDA) que permite a realização de atividades 
interdisciplinares com alunos voluntários que estejam interessados em melhorar as questões 
ambientais. Para mais informações sobre as COM-VIDAS ver Brasil (2004). Este ano, foi realizada a I 
Conferência Estadual Infanto-Juvenil de Meio Ambiente em Pernambuco que reuniu lideranças 
ambientais das escolas, permitindo o intercâmbio entre eles e o fortalecimento das COM-VIDAS 
onde já existe e a criação de comissões em escolas que ainda não se inseriram no processo. Assim, ao 
menos a Agenda 21 tem se capilarizado, ao menos em tese. É preciso verificar a eficácia desse 
programa, as potencialidades e os problemas enfrentados para que se consiga superar e formar 
pessoas conscientes, que mudem suas aspirações, afinal, grande parte da população mundial deseja 
ter uma casa, um carro e muito dinheiro, quando poderiam lutar por condições mais dignas de vida, 
melhoria dos serviços públicos (transporte, saúde, educação). Esse projeto poderia inclusive ser 
exportado para países desenvolvidos, educando suas crianças a almejarem padrões de consumo mais 
simples, em busca da equidade social. A educação provoca mudanças que só serão vistas em longo 
prazo, sendo, portanto, necessária a implementação de outras estratégias de conscientização da 
população mundial, especialmente dos ricos. Esse projeto de Educação Ambiental tem sido 
desenvolvido em escolas públicas. E a educação ambiental nas escolas particulares, como tem sido 
trabalhada? Qual a ideologia por trás dela? A educação ambiental mostra-se, dessa forma, campo 
fértil para o debate. 
2 […] inter alia, the urgent need for intensified action at the national and the international level, to 
limit and, where possible, to eliminate the impairment of the human environment. It emphasized 
that due attention to problems of the human environment was essential for sound economic and 
social development […]. 
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A conferência já nasce com a incumbência de melhorar o ambiente humano para a 

manutenção do que denominam desenvolvimento econômico, mas que na realidade não 

passa de crescimento econômico com exclusão social. Por esse objetivo tão urgente, a 

assembléia geral da ONU considerando o assunto relevante e definiu um comitê 

preparatório para a Conferência, que foi formado por representantes de 27 países entre eles 

o Brasil, a Argentina, os Estados Unidos e a Índia (UNEP, 2008). A declaração desta 

conferência que ficou conhecida como declaração de Estocolmo foi exaustivamente debatida 

entre representantes de vários países, que consideraram a necessidade de se ter um olhar 

comum e partilhar princípios comuns com a finalidade de se obter a preservação e o 

aperfeiçoamento do ambiente humano.  

 Essa declaração é formada por um preâmbulo que traz sempre presente a dicotomia 

entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, entre o ambiente natural e o artificial (ambos 

sendo importantes) e que deixa explícito que o homem é a coisa mais preciosa do mundo, 

ele é considerado tanto uma criatura quanto um criador, capaz de modificar enormemente 

o ambiente em que vive, através do avanço da ciência e da tecnologia, numa visão 

extremamente antropocêntrica. Além disso, deixam explicitada a intenção de cooperação 

entre os países do mundo para manter o ambiente humano tanto para as gerações presentes 

quanto para as futuras. Além do preâmbulo é formado por 26 princípios que tratam 

separadamente de problemas ambientais e especialmente dos problemas relacionados com o 

desenvolvimento. 

 Os problemas ambientais dos países em desenvolvimento, segundo o comitê, são 

causados pelo subdesenvolvimento, que por esse motivo, ao invés de salvaguardar o meio 

ambiente, têm seus esforços voltados para o desenvolvimento. Por outro lado, os problemas 

dos países industrializados são geralmente relacionados à industrialização e ao 

desenvolvimento de tecnologias. Dessa forma, o problema ambiental é nos dois casos 

provocado pelo modelo de desenvolvimento adotado tanto pelos países industrializados, 

quanto por países que almejam esse nível de industrialização. 

 No primeiro princípio dessa declaração é enfatizado o fato de o homem ser central 

no ambiente e ao mesmo tempo, responsável pela proteção e pela melhoria do mesmo. A 

idéia de que o ambiente que existe necessita ser melhorado está presente ao longo de toda a 

declaração. Mas porque melhorados? Há influências do pensamento de que a natureza é 

imperfeita e que por esse motivo deve ser modificada pela ação humana, para que alcance a 
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perfeição3? Esse princípio também apresenta a cooperação intergerações. Reflete também a 

preocupação internacional contra regimes opressivos, seja por segregação racial, seja por 

dominação estrangeira. Quando essa carta foi escrita, havia ainda o Regime separatista do 

Apartheid na África do Sul, a divisão das duas Alemanhas, uma comunista, outra capitalista 

e a tensão entre esses dois pólos, no período pós-guerra, que se chamou de Guerra Fria. 

 Os recursos devem ainda ser salvaguardados para as gerações futuras, através do 

planejamento e do manejo adequado. Mas qual é a forma de manejo apropriado? Quanto de 

reserva deve-se manter para as gerações futuras? Há preocupação também com os recursos 

não renováveis, que precisam ser evitados do perigo do esgotamento e seus benefícios 

divididos com toda a humanidade. Isso soa utópico demais! Esses recursos naturais devem 

ser confiados à administração de instituições nacionais, de acordo com o princípio 17. A 

economia neoliberal, no entanto, incentiva a privatização de empresas, tal como foi feito 

com a Vale do Rio Doce, na década de 1990, no Brasil. Outra idéia que se encontra nesse 

documento é a capacidade de suporte, encontrada nos princípios seis e sete, que tratam de 

se tentar evitar a poluição dos ecossistemas, bem como apoiar aqueles que lutam contra a 

poluição.  

 São oito os princípios relacionados às questões do desenvolvimento econômico. O 

princípio 11 é bastante interessante, no sentido de que deixa claro que o desenvolvimento 

que se quer não pode impedido pelas políticas ambientais. A economia é superior às 

questões ambientais, reafirmando ainda, que o ambiente dever ser domesticado. No 

princípio nove é deixada uma pista de que desenvolvimento se trata, pois a maior 

preocupação é arrumar meios que degradem menos o ambiente e garantam que os países 

subdesenvolvidos atinjam o nível dos países desenvolvidos mediante o auxílio dos mesmos.  

 Outra preocupação a essa época é a do crescimento populacional. No princípio 16 

fala-se que políticas de controle da população devem ser aplicadas (quando não 

prejudicarem os direitos humanos) nos casos em que esse crescimento populacional esteja 

trazendo efeitos negativos tanto para o ambiente quanto para o desenvolvimento.  

 Os princípios finais ressaltam alguns pontos importantes para nortear a cooperação 

internacional. Um deles diz respeito à reforçar o princípio da soberania dos países, pois 

cada um pode ter suas próprias políticas ambientais e explorar seus próprios recursos 

naturais dentro de sua jurisdição desde que não causem problemas ambientais em outros 

países.  Apesar de todos os problemas discutidos durante essa conferência, seus participantes 

mantêm uma visão otimista com relação ao futuro da humanidade e melhoria do ambiente. 
                                                      
3 Essa é uma idéia bastante antiga e relatada por Passmore (1995) com bastante clareza em seu 
artigo atitudes contra a natureza. 
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5.1.2 LIMITES DO CRESCIMENTO 

 

Esse documento foi publicado pela primeira vez em 1972, como resultado de um 

trabalho conjunto de pessoas do mundo inteiro, que constituíam o Clube de Roma. Esse 

clube é uma organização informal, que foi fundada em 1968, com a participação de trinta 

indivíduos de formações diversas (WATTS, 1978). O objetivo desse clube era discutir os 

dilemas atuais e futuros do homem. Os integrantes do Clube de Roma se preocuparam em 

evitar cair na armadilha de acreditar cegamente que determinadas tecnologias permitirão o 

crescimento ilimitado, e dessa forma, os autores fizeram diversas simulações em modelos 

matemáticos, que buscavam o comportamento do sistema diante de determinadas situações. 

Também estavam cientes das limitações desse sistema de simulações matemáticas, 

especialmente pela dificuldade em se inserir variáveis sociais (WATTS, 1978). 

Desenvolveram modelos considerando, portanto, três exemplos de relacionamentos 

quantitativos: 

O primeiro é uma relação relativamente bem compreendida entre variáveis 
econômicas; o segundo abrange variáveis sociopsicológicas bem estudadas, 
mas difíceis de serem quantificadas; e o terceiro relaciona variáveis 
biológicas que são, até agora, quase que inteiramente desconhecidas 
(Meadows, 1978, p.102). 

 

 Assim surge o ‘Projeto Dilema da Humanidade’, cujo objetivo é examinar o complexo 

de problemas que afligem os povos de todas as nações, tais como pobreza, deterioração do 

meio ambiente, aumento da população urbana, entre outros. Interessante que nesse 

momento se percebe uma visão holística do mundo. Os integrantes do Clube de Roma 

assumem que é um erro continuar a estudar as partes sem levar em consideração o todo e 

que a mudança em qualquer dos elementos afetará os demais (WATTS, 1978). Em suas 

pesquisas encontram cinco fatores que limitam o crescimento econômico4, admitindo 

inclusive a interdependência entre esses fatores, pois a população necessita de alimentos 

para crescer; a produção de alimentos aumenta com o acréscimo de capital; quanto mais 

capital, mais reservas naturais são requeridas e se transformam em poluentes, que 

interferem no crescimento tanto da população quanto na produção de alimentos (MEADOWS 

et al., 1978). 

 Devido a diversos fatores, os autores admitem que nos próximos cem anos os limites 

de crescimento do planeta serão alcançados, a não ser que as tendências atuais sejam 

                                                      
4 1. a população; 2. a produção agrícola; 3. os recursos naturais; 4. a produção industrial e; 5. a 
poluição. Esses fatores crescem numa curva exponencial e estão interligados. 
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modificadas. Nesse caso é preciso planejar um futuro com estabilidade ecológica e 

econômica, bem como, em que as necessidades básicas de cada pessoa sejam satisfeitas, e 

que cada um tenha condições de realizar seu potencial humano (MEADOWS et al., 1978). 

Essa é a idéia central do desenvolvimento sustentável, que só veio a ser pensado e 

amadurecido na obra Nosso Futuro Comum. A diferença fundamental entre essas obras é 

que a primeira admite que para que os limites não sejam alcançados e a humanidade não 

entre em colapso será necessário estagnar a produção industrial, enquanto que o segundo 

admite a continuidade do crescimento econômico.  

 De acordo com o Clube de Roma, os sintomas de uma crise aparecerão antes mesmo 

do ponto crítico e “os preços dos alimentos subirão tanto, que muitas pessoas morrerão de 

fome; outras serão forçadas a reduzir a quantidade de terras que utilizam, e passar a dietas 

de qualidade inferior” (MEADOWS et al., 1978, p. 50). Prevêem a escassez de água, e a 

solução encontrada seria a de aumentar o consumo de alimentos sintéticos. Para tanto, a 

produção de alimentos ficará cada vez mais dependente de investimentos de recursos, tanto 

no que diz respeito ao capital, como aos recursos naturais não-renováveis (MEADOWS et al., 

1978). Será essa é de fato uma boa solução? A humanidade está caminhando na direção 

correta? Levando-se em consideração a análise feita por Silva (2004), os recursos hídricos, 

ao menos em Pernambuco, estão sendo poluídos pelas atividades humanas de forma mais 

intensa do que a natureza pode absorver. O esforço em se descontaminar águas de 

mananciais parece ainda tímida, no mundo. No Brasil não existe ainda essa prática e o 

esgoto continua sendo jogado in natura em corpos d’água. 

 A taxa de utilização desses recursos não é sempre constante. O consumo dos recursos 

é balizado por fatores sociais e econômicos. Por exemplo: com a escassez de recursos, o 

preço se eleva e a extração de mais desses recursos se torna impossível. E à medida que o 

preço vai se elevando, vão se tomando medidas de substituição de recursos que tornam 

possível viver sem tal recurso (MEADOWS et al., 1978). Esse argumento é muito utilizado por 

empresários e representantes políticos, sendo responsável pela crença de que o homem 

sempre encontrará uma solução alternativa para o problema da falta de recursos, 

especialmente aqueles considerados não-renováveis5 

 Outro fator levado em consideração pelos autores é o fato de que a utilização dos 

recursos naturais gera resíduos que podem ser absorvidos pela natureza até certo ponto. Ao 

ultrapassar esse limite, os resíduos são acumulados e podem tornar-se nocivos à vida. Esse 

acúmulo é o que se chama de poluição e tem um padrão de crescimento exponencial. De 
                                                      
5 Consideramos não-renováveis aqueles recursos que o homem extrai da natureza numa velocidade 
maior do que é necessário para a sua formação natural, tal como petróleo, minério de ferro, 
manganês, e outros. 
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acordo com Meadows et al. (1978), a curva de crescimento da poluição está com uma taxa 

maior de crescimento do que a curva de população humana.  

 Nessa obra também já se discutia os problema ocasionados com o acúmulo de CO2 

na atmosfera, que geraria mudanças climáticas cujas conseqüências ainda não são 

conhecidas. Para solucionar esses problemas, os autores imaginaram a substituição total dos 

combustíveis fósseis pela energia nuclear, entretanto o uso da energia nuclear também 

causa danos ao ambiente, pela poluição térmica, formando as chamadas "ilhas de calor", 

além dos resíduos radioativos (MEADOWS et al., 1978). Um problema sério é o fato de não se 

conhecer os limites máximos de poluentes suportáveis para se manter a vida no planeta.  

Não se conhece a quantidade de CO2 ou de poluição térmica que pode ser 
desprendida, sem causar mudanças irreversíveis no clima da terra, ou que 
quantidade de radioatividade, de chumbo, mercúrio, ou pesticida pode ser 
absorvida pelas plantas, pelos peixes, ou pelos seres humanos, antes que os 
processos vitais sejam gravemente interrompidos. (MEADOWS, 1978, p.77).  

 

Os autores admitem que esse limite máximo já foi atingido em diversas partes do 

globo e que é mais viável deixar de poluir do que gastar para despoluir o ambiente. Assim, 

como conviver com essas limitações. Não é possível que toda a população da Terra tenha 

acesso à água, moradia, alimentos, ar puro e bens materiais sem que se atinjam os limites do 

crescimento. Dentro do sistema mundial, como conviver com a idéia de que vivemos em um 

mundo finito e que o crescimento econômico é limitado por esses fatores? De que forma 

esse sistema tem se comportado e como poderia se portar considerado mudanças em 

algumas variáveis6? 

 Para responder tais perguntas, os autores elaboraram diversos modelos matemáticos, 

mantendo a mesma escala para fins de comparação entre os diversos cenários previstos para 

o futuro da humanidade. No modelo padrão têm-se a situação atual sem nenhuma 

modificação ao longo do tempo, em um período de 100 anos, que resulta na ultrapassagem 

dos limites, chegando a um estágio de colapso, por causa do esgotamento dos recursos 

naturais não-renováveis. "Assim, podemos dizer com alguma confiança que, na hipótese de 

não haver mudança importante no sistema atual, certamente o crescimento industrial e da 

população cessarão no decorrer do próximo século, o mais tardar" (MEADOWS, 1978, p.124, 

Grifo do autor). Mesmo com a duplicação dos recursos naturais, o crescimento levará ao 

colapso antes de 2100, devido ao aumento elevadíssimo da poluição. De fato, "na realidade, 

esses limites tornam-se ainda mais reduzidos pelas restrições políticas, sociais e 

                                                      
6 Uso de recursos naturais – quanto mais industrializado, um país, maior será a sua necessidade por recursos; 
taxa de natalidade – quanto maior o PNB, menor a taxa de natalidade; a taxa de saúde humana, pois em um 
local muito poluído, a incidência de doenças é maior. 
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institucionais, pela distribuição desigual da população e dos recursos naturais, e pela nossa 

incapacidade de lidar com sistemas complexos e muito grandes" (MEADOWS, 1978, p.182). 

 Os autores parecem ser céticos quanto aos milagres tecnológicos para salvar o 

planeta, que estavam sendo implantados. Para tanto, utilizando-se de análises das variações 

no modelo padrão, eles chegaram às seguintes conclusões: 

 1. Considerando-se o uso de energia nuclear como um fator para a duplicação dos 

recursos naturais e que serão feitas reciclagem e substituição de recursos, o crescimento 

populacional é interrompido por causa da poluição elevada. Concluindo que "recursos 

'ilimitados' não parecem ser a chave para a manutenção do crescimento do sistema mundial" 

(MEADOWS, 1978, p. 131);  

 2. Supondo-se que a tecnologia conseguirá diminuir os níveis de poluição em 25% a 

partir da década de 70, o crescimento demográfico entrará em colapso antes de 2100 em 

virtude da escassez de alimentos; 

 3. Supondo que a produção agrícola por hectare seja duplicada, o crescimento 

populacional entrará em colapso por conta dos elevadíssimos níveis de poluição, mesmo 

com o controle de poluição e tendo reservas naturais "ilimitadas", por conta da elevação da 

produção industrial; 

 4. Havendo reservas "ilimitadas", controle de poluição e um "perfeito" controle de 

natalidade, a população cresce de forma mais lenta, mas esse crescimento é interrompido 

por uma crise alimentar; 

 5. Considerando-se simultaneamente o modelo mundial com reservas "ilimitadas", 

controle da poluição, controle de natalidade "perfeito" e aumento da produção agrícola, o 

resultado seria o fim do crescimento antes do final do século XXI, devido a três crises 

simultâneas: alimento, poluição e recursos naturais. 

 Por fim, os autores concluem que a aplicação dessas soluções tecnológicas só 

"prolongou o período de crescimento industrial e de população, mas não removeu os limites 

definitivos desse crescimento" (MEADOWS, 1978, p.139). Não é possível saber ainda de que 

forma a população irá reagir frente a esse estado de colapso, nem em quanto tempo 

conseguirá reagir. O que se sabe é que “o modo básico de comportamento do sistema 

mundial consiste no crescimento exponencial da população e do capital, seguido de 

colapso” (MEADOWS et al., 1978, p.141, Grifo do autor). 
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 Os autores fazem duras críticas aos tecnocêntricos, pois o uso da tecnologia não 

resolve o problema essencial, que é o crescimento exponencial em um mundo finito e 

complexo. Além disso, as tecnologias costumam vir com efeitos colaterais tanto de origem 

técnica como de origem social. O modelo até indicou algumas conseqüências técnicas 

indesejadas do uso da tecnologia, mas não foi capaz de prever os efeitos sociais. Traz como 

exemplo a Revolução Verde, que dentre vários efeitos colaterais, acaba por aumentar ou 

introduzir a desigualdade econômica. Também é necessário lembrar que existem problemas 

que não tem solução de origem técnica, mas somente de origem social. Em um mundo 

limitado, é preciso impor limites aos homens. 

 Além dessas medidas tecnológicas, o homem seria capaz de mudar suas ações para 

evitar o colapso? Assim, os autores buscam formas de viver em que o sistema não seja 

levado ao colapso inesperado nem incontrolável e que seja capaz de satisfazer as 

necessidades básicas de todos os habitantes do planeta. Para tanto, são necessárias mudanças 

de condutas tanto de cunho tecnológico quanto de valores éticos. Desse modo, elaboraram-

se alguns modelos: Em um deles, se supõe que a população se estabilizará gradativamente, o 

que fará com que a população cresça mais e que a produção industrial seja menor do que 

comparada com o modelo anterior. Os autores sabem das dificuldades de se mudar 

imediatamente o comportamento dos indivíduos da sociedade moderna, portanto, 

imaginaram que no ano 2000, a população mundial estaria consciente dos problemas 

resultantes dos limites do crescimento e a mudança finalmente ocorreria. Nesse caso, não 

será mais possível estabelecer nenhum tipo de equilíbrio e antes do final do século haverá 

escassez de recursos, com diminuição na curva de alimentos e de produção industrial. 

 Esse colapso atingiria as populações de forma distinta. Em geral fazem distinção 

entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, como eles afirmam (MEADOWS, et al., 

p.167-168):  

É difícil avaliar o significado real desse colapso, porque ele poderá tomar 
formas bastante diferentes. Poderá ocorrer em épocas diferentes e em 
diferentes partes do mundo, ou poderá ocorrer no mundo inteiro. Poderá 
ser súbito ou gradativo. Se o primeiro limite a ser alcançado for o de 
produção de alimentos, os países não-industrializados sofrerão a maior 
redução de população. Se o limite for imposto pelo esgotamento de 
recursos naturais não-renováveis, os países industrializados serão os mais 
afetados.  

 

E continua a afirmar que qualquer fração da população que sobreviver a esse estado 

de colapso não terá mais condições de construir uma nova sociedade. Com certeza não 

teremos condições de construir uma sociedade como a sociedade capitalista, branca e de 

consumo, a qual nos rendemos. Será possível reconstruir uma sociedade com os padrões de 
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consumo de muitos aborígenes australianos, ou os ameríndios brasileiros que vivem em 

extrema conexão com a natureza, respeitando o tempo de regeneração dos recursos 

naturais e capazes de viver em locais extremamente adversos e com muito pouco recursos? 

A esse respeito o filme “A era dos sonhos” nos traz uma reflexão interessante de um 

aborígene. Ele diz que a sociedade atual catastroficamente irá acabar por sucumbir e 

quando isso acontecer, eles, os aborígenes, que vivem na era dos sonhos irão repovoar a 

terra. 

 Segundo os dados mais pessimistas desse livro, se em 2000 começarmos a pensar 

nessas mudanças, não haverá mais possibilidade de se evitar o colapso. É nesse caminho que 

continuamos a seguir. Mesmo com toda a discussão sobre meio ambiente, sustentabilidade e 

a decisão de escolher um desenvolvimento sustentável, a população continua a crescer, a 

produção também, e não se tem idéia de quando haverá uma mudança significativa nas 

condutas dos países, nem dos indivíduos. Em 2004, Meadows e colaboradores lançam outra 

publicação que mostra que os avanços humanos já podem evitar o colapso da humanidade, 

desde que a industrizalização desacelere e que os países em desenvolvimento alcancem 

padrões mínimos de desenvolvimento que garantam uma vida digna. 

 Pensando-se em um tempo longo para a existência humana é necessário que tanto a 

fonte de capital quanto a população tenham um tamanho estável; que as taxas tanto de 

investimento e depreciação de capital quanto de nascimento e morte de indivíduos sejam 

mantidos no mínimo e que de acordo com os valores da sociedade se fixem os níveis de 

capital e de população. Todas essas idéias aparentam ser o embrião da idéia de 

sustentabilidade. Aliás, a idéia de desenvolvimento sustentável dos economistas ecológicos se 

assemelha muito às idéias contidas nesse livro. Mais adiante os autores citam inclusive 

Herman Daly, um dos grandes expoentes dessa corrente da economia. Para Daly citado em 

Meadows et al. (1978, p. 176) "o estado estacionário exigiria menos dos recursos 

ambientais, mas requereria muito mais de nossos recursos morais". Enfim, para se atingir tal 

objetivo é necessário que o crescimento deixe de ser o valor fundamental da sociedade 

(MEADOWS, 1978). 

 Outro mito da economia é que o crescimento levará à equidade social, entretanto, o 

que se tem observado até hoje, e que foi demonstrado por modelos matemáticos nesse livro, 

é que nesse modelo desenvolvimentista, acontece justamente o oposto, o aumento da 

disparidade entre ricos e pobres. Um fator alarmante derivado dos modelos matemáticos é 

que o tamanho da população é o maior obstáculo para a distribuição eqüitativa dos recursos 

e seguindo-se a lógica de um modelo mental, de que em uma grande família, os recursos 

mesmo que distribuídos equitativamente entre os integrantes, podem não ser suficientes 
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para todos. Assim, ou todos irão morrer de subnutrição, ou então, uma parte será 

beneficiada e a outra não (MEADOWS, 1978). Mesmo com esses argumentos, o que se 

encontra em documentos posteriores é a idéia de que o crescimento é necessário e que será 

por meio do mesmo que os países em desenvolvimento atingirão o patamar dos países 

desenvolvidos. Além disso, esse mesmo modelo desenvolvimentista, levemente modificado 

(desenvolvimento sustentável), levará à igualdade social. 

 Ao final, em suas conclusões mudam o pouco a entonação do documento, tentando 

passar a idéia de que o fator mais importante desta publicação será dar subsídios para 

discussões sobre formas de trilhar novos caminhos para a construção de um mundo 

diferente. Apesar de seus modelos matemáticos levarem sempre à conclusão de que uma 

catástrofe virá no século XXI. Para eles, "o ponto essencial da questão não é somente a 

sobrevivência da espécie humana; porém ainda mais, sua possibilidade de sobreviver, sem 

cair em um estado inútil de existência" (MEADOWS, 1978, p.192). 

 

5.1.3 NOSSO FUTURO COMUM 

 

Esse documento foi publicado pela primeira vez em 1987, na intenção de se ter uma 

“Agenda Global para mudança”, com os objetivos de  

propor estratégias ambientais de longo prazo para obter um 
desenvolvimento sustentável por volta do ano 2000 e daí em diante; 
recomendar maneiras para que a preocupação com o meio ambiente se 
traduza em maior cooperação entre os países em desenvolvimento e entre 
países em estágios diferentes de desenvolvimento econômico e social e leve 
à consecução de objetivos comuns e interligados que considerem as inter-
relações de pessoas, recursos, meio ambiente e desenvolvimento; considerar 
meios e maneiras pelos quais a comunidade internacional possa lidar mais 
eficientemente com as preocupações de cunho ambiental; ajudar a definir 
noções comuns relativas a questões ambientais de longo prazo e os esforços 
necessários para tratar com êxito os problemas da proteção e da melhoria 
do meio ambiente, uma agenda de longo prazo a ser posta em prática nos 
próximos decênios, e os objetivos a que aspira a comunidade mundial 
(CMMAD, 1991, p.XI).  

 

Nas palavras de Gro Brundtland, o que o secretário Geral das Nações Unidas pedia era 

muito ambicioso e irrealista, mas demonstrava um sentimento generalizado de “frustração e 

inadequação no tocante à nossa capacidade de enfrentar as questões vitais do mundo e lidar 

bem com elas” (CMMAD, 1991, p.XI). Ela foi por muito tempo ministra do meio ambiente e 

no cargo de primeira ministra, ao ser convidada para este fim, acreditou que “o meio 
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ambiente não estava fadado a permanecer uma questão secundária o processo político 

central de tomada de decisões” (CMMAD, 1991, p.XII). Considero, entretanto, que o meio 

ambiente continua sendo assunto secundário no processo de tomada de decisões políticas, 

tendo sua importância no quesito: manter o crescimento econômico, como ficou explicitado 

na Declaração de Estocolmo, cujos princípios esta obra segue. Também deixam transparecer 

certa crença em um bom futuro para a humanidade, tal como podemos encontrar em um 

trecho da introdução do relatório, denominada: Da Terra ao Mundo – visão panorâmica da 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente, que deixa transparecer um sentimento de um 

futuro melhor: 

Esta Comissão acredita que os homens podem construir um futuro mais 
próspero, mais justo e mais seguro. Este relatório, Nosso Futuro Comum, 
não é uma previsão de decadência, pobreza e dificuldades ambientais cada 
vez maiores num mundo cada vez mais poluído e com recursos cada vez 
menores. Vemos, ao contrário, a possibilidade de uma nova era de 
crescimento econômico, que tem de se apoiar em práticas que conservem e 
expandam a base de recursos ambientais. E acreditamos que tal 
crescimento é absolutamente essencial para mitigar a grande pobreza que 
se vem intensificando na maior parte do mundo em desenvolvimento. 

 
Mas a esperança da Comissão em relação ao futuro está condicionada a 
uma ação política decisiva que deve ser empreendida já, para que se 
comece a administrar os recursos do meio ambiente no intuito de assegurar 
o progresso humano continuado e a sobrevivência da humanidade. Não 
prevemos o futuro; apenas transmitimos a informação – uma informação 
urgente, baseada nas evidências científicas mais recentes e mais abalizadas 
– de que é chegado o momento de tomar as decisões necessárias a fim de 
garantir os recursos para o sustento desta geração e das próximas. Não 
temos a oferecer um plano detalhado de ação, e sim um caminho para que 
os povos do mundo possam ampliar suas esferas de cooperação (CMMAD, 
1991, p. 1-2, grifo meu). 

 

 A idéia de que o crescimento dos países em desenvolvimento é necessário para 

mitigar a pobreza continuará nos documentos futuros, bem como a idéia de cooperação 

internacional. Neste trecho também é possível perceber que se faz uma nítida diferença 

entre este documento, que não tem a pretensão de prever o futuro da humanidade e ‘Limites 

do Crescimento’, que desenvolveu modelos matemáticos prevendo o futuro da humanidade 

em um período de 100 anos, entretanto, o Nosso Futuro Comum acaba por negar evidências 

do documento anterior, de que existem limites ao crescimento e buscam garantir a 

continuidade do crescimento. Também aqui já é possível perceber a preocupação com as 

gerações presentes e futuras. 

Reforçam a idéia de que a pobreza é a maior causa da degradação ambiental: “a 

pobreza é uma das principais causas e um dos principais efeitos dos problemas ambientais 

do mundo” (CMMAD, 1991, p.4). Mais tarde afirma que “um mundo onde a pobreza é 
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endêmica estará sempre sujeito a catástrofes, ecológicas ou de outra natureza” (CMMA, 

1991, p.10). Levando em grande parte a culpa da destruição do ambiente à pobreza. 

Desejam um modelo de desenvolvimento que mantenha o progresso humano em todo o 

planeta e que faça com que países em desenvolvimento alcancem o mesmo nível dos países 

considerados desenvolvidos.  

Esse novo modelo de desenvolvimento, que estão propondo, é o ‘desenvolvimento 

sustentável’, um objetivo a ser alcançado tanto pelas nações ‘em desenvolvimento’, como 

também pelas industrializadas. Entendendo desenvolvimento sustentável como aquele “que 

atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem a suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991, p.43). E continuam afirmando 

que esse conceito, entretanto, possui limites, que são impostos pela tecnologia e pela 

organização social, ambas podendo “ser geridas e aprimoradas a fim de proporcionar uma 

nova era de crescimento econômico” (CMMAD, 1991, p.9). Percebe-se, dessa forma que 

eles não limitam o crescimento econômico, apenas pretendem um desenvolvimento 

diferenciado. Sabem ainda que uma mudança não será fácil e que dependerá, em última 

análise, do empenho político. Assim, será preciso maior interação entre as instituições que 

tratam da gestão do meio ambiente e da administração da economia; bem como da 

cooperação internacional.  

 Notam-se em linhas gerais, idéias que foram adotadas na Agenda 21, havendo já 

uma vontade explícita para a construção de agendas que levem em consideração os vários 

aspectos das questões ambientais, para que sejam resolvidos de forma integrada. Esta 

comissão, para a formulação de diretrizes para uma política ambiental internacional, se 

concentrou “nas áreas de população, segurança alimentar, extinção de espécies e 

esgotamento de recursos genéticos, energia, indústria e assentamentos humanos” 

(CNUMAD, 1991, p. 12), pois todos esses temas estão de tal forma entrelaçados que não 

podem ser tratados de forma separada. Preocupam-se com o crescimento populacional 

desproporcional à disponibilidade de recursos naturais, além disso, os recursos devem ser 

mais bem distribuídos na população, com a erradicação da pobreza. A segurança alimentar 

também está associada à erradicação da pobreza, pois há alimentos para todos, mas nem 

todos têm condições de comprar. Há incentivo tanto em países desenvolvidos, mas 

principalmente nos países em desenvolvimento que sejam realizadas reforma agrária com 

políticas de proteção aos pequenos produtores. 

 As espécies também estão ameaçadas pela ação do homem e muitas estão 

simplesmente desaparecendo da Terra, espécies essas que contribuem “anualmente com 

bilhões de dólares para a economia mundial” (CMMAD, 1991, p.15). Além do fator 
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econômico, essas espécies são importantes por “razões morais, éticas, culturais, estéticas e 

puramente científicas para a conservação da vida selvagem” (CMMAD, 1991, p.15). Não é 

explicitada aqui a importância puramente ecológica desses seres, para a manutenção do 

equilíbrio da vida no planeta. O que fazer? A solução encontrada é fazer com que as 

espécies em extinção tenham prioridade nas agendas econômicas de cada país. Aqui foi 

pensada a realização de uma “Convenção das Espécies”, mas que provavelmente surgiu e se 

firmou como a “Convenção da Diversidade Biológica - CDB”. 

 Com relação ao problema do esgotamento de recursos energéticos, na qual a 

humanidade se apóia, a solução encontrada será em um futuro próximo, a redução do 

consumo de energia e que ela seja derivada de recursos renováveis (CMMAD, 1991). Este é 

um tópico tratado posteriormente na Agenda 21 Global e que repercutiu em trabalhos que 

enfatizam a necessidade de mudança na matriz energética e de redução no consumo de 

energia, tal como afirma Aranda et. al (2005) e Afgan et. al (2005). 

 A industrialização nesse tipo de desenvolvimento segue o sistema adotado por países 

já industrializados que produzem mais, utilizando menos recursos e poluindo menos com a 

adoção de tecnologias antipoluição (CMMAD, 1991). Acredita-se que “muitas das 

necessidades humanas básicas só podem ser atendidas por bens e serviços industriais, e a 

transição para o crescimento sustentável crescimento sustentável crescimento sustentável crescimento sustentável deve ser estimulada por um fluxo contínuo de 

riqueza proveniente da indústria” (CMMAD, 1991, p.18). Aqui, o crescimento foi usado 

como sinônimo de desenvolvimento e o adjetivo sustentável usado como sinônimo de 

durável. 

 A problemática urbana também é um desafio, já que no século XXI metade da 

população residirá em áreas urbanas e como a maioria dos governos, especialmente dos 

países em desenvolvimento, não está preparada para oferecer todos os serviços para essa 

população excedente, o resultado será a propagação de assentamentos ilegais e insalubres. 

Esse tipo de ambiente leva, conseqüentemente, à proliferação de doenças. Já nos países 

desenvolvidos, o que acontece é um problema de opção política e social. Uma solução 

apontada seria uma administração municipal descentralizada, em favor de autoridades 

locais: “muito pode ser feito por meio de projetos “comunitários” que proporcionem às 

famílias serviços básicos em torno dos quais se possam construir habitações mais sólidas” 

(CMMAD, 1991, p.19). No Recife há um projeto de políticas públicas que se aproxima 

dessa idéia de descentralização das tomadas de decisão. Esse projeto foi chamado de 

Orçamento Participativo, feito em cada uma das suas Regiões Político-Administrativas – 

RPA. Os moradores de bairros e comunidades estão organizados em Associações 
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Comunitárias e elegem prioridades para a comunidade, que em geral se concentram em 

melhorias da infra-estrutura local (saneamento, calçamento e alargamento de ruas). 

 A visão dessa comissão sobre a cooperação internacional, diz respeito, sobretudo ao 

auxílio de países ricos sobre países pobres, pois colocam a culpa da destruição de recursos 

naturais na dívida externa, e assim, os países ricos são levados a aliviar o ônus da dívida 

externa em países da África e da América Latina. Além disso, devem-se incentivar 

programas de diversificação da economia. As empresas multinacionais também são 

importantes no desenvolvimento sustentável, já que os países em desenvolvimento passarão 

da depender mais do capital estrangeiro (CMMAD, 1991). O que se percebe é uma 

constante inter-relação entre cooperação, crescimento e eliminação da pobreza. 

 Outro ponto considerado relevante por essa comissão é uma ação efetiva por parte 

de toda a comunidade global. Essa preocupação se torna relevante porque no final do século 

XX, o tamanho da população e as tecnologias existentes são capazes de degradar o meio 

ambiente, de forma prejudicial ao homem. Dessa forma, mudanças são necessárias para a 

própria sobrevivência do planeta e de acordo com esta comissão, essas mudanças 

“dependem de uma ampla campanha de educação, debates e participação pública” 

(CMMAD, 1991, p.26), nesse momento, percebe-se o nascimento de primórdios de 

diretrizes para uma educação ambiental para a sustentabilidade. Em suas palavras, o maior 

desafio encontrado “é garantir que esses novos valores se reflitam melhor nos princípios e 

no funcionamento das estruturas políticas e econômicas” (CMMAD, 1991, p.30), ou seja, 

trazer idéias do ambientalismo para dentro da macroestrutura econômica, o que resultou no 

que hoje se conhece por economia ambiental. 

A Comissão elaborou os princípios do desenvolvimento sustentável, que considera o 

meio ambiente como um direito humano fundamental; a equidade intra e intergeracional; a 

conservação e o uso sustentável do ambiente, compreendido como o uso que permite a 

continuidade do funcionamento dos ecossistemas; monitorar o ambiente e disponibilizar a 

informação; também prevê o Sistema e Avaliação de Impacto Ambiental; e que os governos 

avisem previamente sobre os impactos de alguma atividade sobre uma comunidade; o 

ambiente deve ser internalizado na economia e a idéia de desenvolvimento sustentável é 

associada mais diretamente aos países pobres, como se o desenvolvimento dos países 

desenvolvidos fosse sustentável.  
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5.1.4 DECLARAÇÕES ASSINADAS DURANTE A CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS 
SOBRE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

 

 A Conferência das Nacões Unidas pelo Meio Ambiente e Desenvolvimento começou a 

ser organizada dois anos antes da sua realização. Para acompanhar o processo de 

organização desse grande evento foi criado o Fórum das ONG’s e dos Movimentos sociais 

brasileiros que organizou um evento paralelo à conferência oficial, que articulou ONG’s, 

movimentos sociais e a sociedade civil como um todo, totalizando 1180 ativistas (SCOTTO et. 

al, 2007). A partir desses debates compreendeu-se que as questões ambientais ou sociais 

não poderiam ser resolvidas de forma separada e, portanto, passou-se a abordar a questão 

socioambiental que cria laços entre movimentos sociais e movimentos ambientalistas 

(SCOTTO et. al, 2007).  

Nesse período de preparação para a Conferência, o Brasil publicou um relatório 

norteador das discussões para a conferência. Neste relatório, o desenvolvimento sustentável 

foi apreendido como sendo um desenvolvimento capaz de manter a produtividade poluindo 

menos, degradando menos, dependendo menos das matérias-primas, inclui-se também 

fortemente a preocupação com a infra-estrutura, especialmente a criação de mais vias de 

escoamento para as mercadorias (BRASIL, 1991). 

  A Conferência foi muito produtiva, gerando uma série de documentos que norteam a 

política ambiental internacional até hoje. Documentos estes que estão sendo sempre 

revisados. Na CNUMAD foram assinados a Declaração do Rio, A Convenção sobre mudança 

do Clima, a Convenção sobre Diversidade Biológica, A Agenda 21, além de relatórios de 

diversos países que escreveram sobre o tema desenvolvimento e meio ambiente, já o Fórum 

paralelo das ONG’s produziu a Carta da Terra e 36 tratados acordados entre as ONG’s 

(SCOTTO, et. al, 2007), incluindo o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis.  

 

5.1.4.1. TRATADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA SOCIEDADES SUSTENTÁVEIS 
E RESPONSABILIDADE GLOBAL    

 

Na década de 1970, começou-se a falar em educação ambiental, com a construção 

inclusive de uma Declaração destinada à Educação Ambiental, que ficou conhecida como 

Declaração de Tbilisi. Na década de 1990, a sustentabilidade foi incorporada em seu 

discurso, como se percebe no Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 
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Responsabilidade Global assinado durante a Rio-92, no qual a “educação ambiental para 

uma sustentabilidade equitativa, é um processo de aprendizagem permanente, baseado no 

respeito de todas as formas de vida.” (Fórum internacional das ONG’s, 1992, p.1). Que 

educação ambiental é essa que estamos fazendo? Até agora parece não haver uma 

consciência global sobre a importância dessa mudança de comportamento.  

Em geral, esse texto levanta a possibilidade da educação ambiental conduzir a 

sociedade atual em outra mais sustentável. Essa sociedade sustentávelsociedade sustentávelsociedade sustentávelsociedade sustentável teria uma visão mais 

holística do mundo, preocupando-se a partir da realidade local, e respeitaria as diversas 

culturas existentes no mundo além de fomentar a cooperação internacional e o respeito a 

todas as formas de vida do planeta. Ressalta ainda que a soberania nacional não pode ser 

ferida. 

 

 

5.1.4.2 AGENDA 21 GLOBAL    

 

A agenda 21 global é um documento que foi assinado durante a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que tem vigor entre 1992 a 2000. 

Ela é composta de 40 capítulos, sendo o primeiro um preâmbulo e os demais distribuídos em 

quatro seções. Esse documento pretende dar diretrizes gerais sobre um planejamento 

mundial de longo prazo e não tem pretensão de ferir a soberania de nenhum país. Cada 

capítulo é formado por uma pequena introdução e as prioridades de ação, além de discutir 

os meios para se implementar as ações. Cada área de ação é composta por bases para ação, 

objetivos e atividades. A Agenda 21 é um programa dinâmico, que deverá ser capilarizada 

dando prioridade às especificidades locais. Explicitam que há plena observância de todos os 

princípios contidos na Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento.  

No preâmbulo, explica-se a importância de uma agenda 21 global, que se trata, 

antes de tudo, de uma agenda de compromissos internacional em que os Governos devem se 

responsabilizar pelo êxito da execução das áreas prioritárias para resolver os problemas 

prementes de hoje. Um compromisso em integrar as preocupações relativas ao meio 

ambiente e à economia, de forma a "satisfazer as necessidades básicas, elevar o nível da vida 

de todos; obter ecossistemas melhor protegidos e gerenciados e construir um futuro mais 

próspero e seguro" (CNUMAD, cap. 1, p.1). Assim, é possível dizer que este documento está 

se guiando pela idéia de desenvolvimento sustentável idealizada no Relatório de Brundtland. 
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 Analisando a agenda 21 capítulo a capítulo encontramos diversos termos que 

envolvem a sustentabilidade. Tentamos encontrar o significado de cada um desses termos. O 

primeiro deles é o desenvolvimento sustentáveldesenvolvimento sustentáveldesenvolvimento sustentáveldesenvolvimento sustentável, usado como sinônimo de desenvolvimento desenvolvimento desenvolvimento desenvolvimento 

sustentadosustentadosustentadosustentado e de crescimento sustentávelcrescimento sustentávelcrescimento sustentávelcrescimento sustentável, que aparece ao longo de toda a agenda. Para eles, o 

desenvolvimento sustentável será atingido por meio da liberalização, pois acreditam que a 

liberalização do comércio levará ao aumento da produção e consequentemente dos lucros, 

de forma a diminuir as pressões sobre o meio ambiente e aumentar a verba para a proteção 

ambiental. Esse desenvolvimento necessita de um “sistema de comércio multilateral aberto, 

eqüitativo, seguro, não-discriminatório e previsível” (CNUMAD, 1992, cap. 2, p.2), que 

tenha como conseqüência a distribuição eqüitativa da produção total. Para tanto, além de 

uma economia forte é preciso ter um governo democrático. Além disso, deve-se, para atingir 

o desenvolvimento sustentável, aperfeiçoar o sistema econômico vigente, levando em 

consideração a dimensão ambiental e combater a pobreza. 

Além da proteção da vulnerável natureza, os homens devem defender outros grupos 

vulneráveis, que se constituem pelas crianças, mulheres, negros, índios e jovens, de acordo 

com a Agenda 21. Trata-se de grupos normalmente ligados à natureza e normalmente se 

ouve em conversas algumas frases de senso comum que associam esses grupos à natureza. 

Por exemplo: ‘Negros e índios são selvagens’, ‘mulheres são como flores, são férteis como a 

natureza’, ‘as crianças e os índios são inocentes, naturais’, ‘os pobres são sujos como a 

natureza’, ‘os jovens são indomáveis como a natureza’. Mas acreditam que só se atingirá a 

sustentabilidade quando esses grupos forem incluídos nas políticas públicas e nas tomadas 

de decisão, como é percebido em diversos capítulos dessa Agenda. 

Os jovens representam 30% da população mundial, sendo, portanto, destacado o 

papel da infância e da juventude nopapel da infância e da juventude nopapel da infância e da juventude nopapel da infância e da juventude no desenvolvimentdesenvolvimentdesenvolvimentdesenvolvimento sustentávelo sustentávelo sustentávelo sustentável. Consideram a 

participação dos jovens importante na implantação bem-sucedida da Agenda 21. 

Informações conceituais de desenvolvimento sustentável e conscientização ambiental, bem 

como conhecimentos práticos, como de exploração do ambiente, devem ser assuntos 

curriculares nas escolas, de modo que “o ensino reflita as necessidades econômicas e sociais 

da juventude” (CNUMAD, 1992, cap. XXV, p.2). A criança no desenvolvimento sustentável 

implica em “assegurar que os interesses da infância sejam plenamente tomados em conta no 

processo de participação conducente ao desenvolvimento sustentável e a melhoria da 

qualidade do meio ambiente” (CNUMAD, 1992, cap. XXV, p.3). Tudo em consonância com 

o projeto do Governo Federal ‘Vamos cuidar do Brasil nas Escolas’, que segue três princípios 

norteadores: ‘jovem educa jovem’, ‘jovem escolhe jovem’ e ‘uma geração aprende com a 

outra’ (DEBONI & MELLO, 2006). 
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Para que haja desenvolvimento sustentável e ambientalmente saudável é necessária a 

participação dos indígenas, de modo que eles tenham pleno desfrute de seus direitos e 

liberdades fundamentais, bem como o reconhecimento de seus valores e conhecimentos 

tradicionais sobre o manejo de recursos. Deve-se apoiar que eles utilizem meios de 

produção ambientalmente saudáveis para assegurar sua qualidade de vida, incentivando a 

colheita sustentávelcolheita sustentávelcolheita sustentávelcolheita sustentável, essencial para o bem estar econômico, social e cultural das 

comunidades indígenas. 

Para a promoção do desenvolvimento sustentáveldesenvolvimento sustentáveldesenvolvimento sustentáveldesenvolvimento sustentável, as ONGs deverão ser vistas como 

parceiras do governo, já que elas foram identificadas como responsáveis pela implantação 

da democracia participativa, oferecendo uma rede mundial que deve ser fortalecida e 

utilizada. O governo percebe que é preciso disseminar um sentimento de que se persegue 

um objetivo comum, por um desenvolvimento sustentável e ambientalmente saudável, 

devendo haver comunicação e cooperação eficazes entre os governos e as ONGs e também 

entre estas últimas. Este é um objetivo que deve ser alcançado até o ano de 1995, e para 

tanto, os governos devem disponibilizar informações para ONGs. Será que isso é suficiente 

para fazer com que as ONGs se tornem parceiras do Governo? Será que ONG’s 

ambientalistas em todo o mundo ficarão cegas às reais intenções do Estado, muitas vezes 

presos às vontades da tal “mão invisível do mercado”? 

Para alcançar um desenvolvimento sustentáveldesenvolvimento sustentáveldesenvolvimento sustentáveldesenvolvimento sustentável deve-se incentivar a cooperação entre 

governo, trabalhadores e seus sindicatos e os patrões, fortalecendo cada um deles. Buscando    

empregos sustentáveisempregos sustentáveisempregos sustentáveisempregos sustentáveis, que seriam aqueles que contribuem para ambientes limpos, seguros 

e saudáveis. Devendo-se, entre outros objetivos, “estabelecer mecanismos bipartidos e 

tripartites sobre segurança, saúde e desenvolvimento sustentável; aumentar o número de 

acordos ambientais coletivos destinados a alcançar um desenvolvimento sustentável” 

(CNUMAD, 1992, cap. XXIX, p.1).  

O desenvolvimento da ciência é fundamental para se atingir o desenvolvimento 

sustentável, com a missão de compreender melhor os sistemas naturais, aumentar a 

eficiência do aproveitamento dos recursos e descobrir “novas práticas, recursos e 

alternativas de desenvolvimento” (CNUMAD, 1992, cap. XXXV, p.1) 

Outro termo usado é sociedade sustentávelsociedade sustentávelsociedade sustentávelsociedade sustentável, que se caracterizaria por aperfeiçoar o 

sistema de produção de produtos básicos, além da diversificação desses produtos. O uso uso uso uso 

sustentávelsustentávelsustentávelsustentável da terra significa trabalhar planejamento e gerenciamento da terra de forma 

integrada com a finalidade de maximizar a produtividade. O uso sustentável leva a uma 

produtividade sustentávelprodutividade sustentávelprodutividade sustentávelprodutividade sustentável, , , , ou seja, será mantida a produção de bens garantindo-se o lucro 

do produtor em longo prazo. Também está previsto o reflorestamento de áreas degradadas e 
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o manejo correto dos recursos naturais evitando a extinção de espécies, que são 

compreendidos como manejo sustentávelmanejo sustentávelmanejo sustentávelmanejo sustentável    e conservacionistae conservacionistae conservacionistae conservacionista. 

O conflito gerado pelo interesse por terras é imenso nos dias atuais. A terra é 

necessária para habitação, agricultura, indústria e outras atividades humanas, o que gera 

forte pressão sobre as áreas verdes (florestas, fragmentos de florestas), com conseqüente 

perda de biodiversidade, erosão de solo, deterioração da qualidade de vida e redução das 

opções de desenvolvimento. Interessante é que os argumentos sempre relacionam a 

degradação ambiental à diminuição do desenvolvimento e também da qualidade de vida das 

pessoas e não necessariamente à diminuição da biodiversidade. Percebendo-se que este 

documento é de ética antropocêntrica forte. 

Segundo esse documento, deve ser garantido o manejo sustentável das florestasmanejo sustentável das florestasmanejo sustentável das florestasmanejo sustentável das florestas, que 

pode ser entendido como incentivo à silvicultura, proteção de bacias e solos, manejo de 

fauna e flora com a expansão das unidades de conservação, incluem também a promoção 

do manejo de áreas tampão de transição. Também está previsto nesse documento o 

desenvolvimento de florestas plantadas industriais e não-industriais, assim como o 

desenvolvimento de silvicultura urbana, entre outras atividades. A fim de contribuir com o 

manejo adequado das florestas é necessário coletar dados sobre a genética, a ecologia e a 

relação da natureza com o homem e as mudanças climáticas. Também não se obterá êxito 

sem a cooperação internacional, no combate à poluição, bem como na troca de informações. 

Na Agenda 21 também é previsto o manejo e desenvolvimento sustentável de áreas 

montanhosas, bem como as bacias hidrográficas, por se tratar ecossistemas frágeis. A idéia 

de desenvolvimento sustentável em áreas montanhosas se dá por meio da transferência de 

tecnologia para a população local, em especial os agricultores, bem como o incentivo ao 

turismo 

 Há um capítulo específico que aborda sobre o desenvolvimento sustentável em áreas 

rurais, no qual deve-se incentivar o desenvolvimento de sistemas agrícolas sustentáveissistemas agrícolas sustentáveissistemas agrícolas sustentáveissistemas agrícolas sustentáveis ou a 

sustentabilidade dos sistemas dsustentabilidade dos sistemas dsustentabilidade dos sistemas dsustentabilidade dos sistemas de produção agrícolae produção agrícolae produção agrícolae produção agrícola – que nesse documento significa um 

sistema agrícola que produza mais em áreas menores, diminuindo o uso de produtos 

químicos na produção agrícola, além de criar oportunidades de emprego em atividades 

agrícolas e não agrícolas (turismo e laser). Deve-se também incentivar o desenvolvimento 

de pesquisas para a diminuição dos impactos da agricultura atual e estímulo à contabilidade 

ambiental (internalização do meio ambiente na economia), devendo-se incentivar também a 

descetralização das tomadas de decisões, empoderando as comunidades locais, já que o 
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agricultor é visto como uma chave para se alcançar a sustentabilidade7 tanto nos países 

desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, pois, a sustentabilidadesustentabilidadesustentabilidadesustentabilidade pode ser 

encontrada nos conhecimentos locais e tradicionais. Também sugerem a criação de uma 

rede internacional de agricultura ecológica.  

A própria sustentabilidade é trazida como uma forma de fomentar a economia: “um 

primeiro passo rumo à integração da sustentabilidadesustentabilidadesustentabilidadesustentabilidade ao manejo econômico é determinar 

mais exatamente o papel fundamental do meio ambiente, enquanto fonte de capital natural 

e, enquanto escoadouro dos subprodutos gerados durante a produção de capital pelo 

homem e por outras atividades humanas” (CNUMAD, 1992, cap. 8, p.12). Sendo também 

tratada, a sustentabilidadesustentabilidadesustentabilidadesustentabilidade do comércio e da indústria, que deve ser conseguida com 

progressos tecnológicos que levem à diminuição dos resíduos, estimulando ao mesmo tempo 

a inventividade e a competitividade. Além da sustentabilidadesustentabilidadesustentabilidadesustentabilidade dos pequenos 

empreendimentos de pesca artesanal, o que significa dizer que ela deve estar integrada ao 

plano de gerenciamento, incentivando o trabalho de mulheres e grupos indígenas, com o 

reconhecimento dos direitos de proteção do seu habitat a todos que trabalham com a pesca 

em pequena escala. O desenvolvimento sustentável da aqüiculturadesenvolvimento sustentável da aqüiculturadesenvolvimento sustentável da aqüiculturadesenvolvimento sustentável da aqüicultura acontece com o apoio às 

comunidades rurais. 

O uso da água também é discutido e deve seguir um padrão sustentável de padrão sustentável de padrão sustentável de padrão sustentável de 

utilizaçãoutilizaçãoutilizaçãoutilização. Para se ter um gerenciamento sustentávelgerenciamento sustentávelgerenciamento sustentávelgerenciamento sustentável, será necessário aplicar e desenvolver 

novas técnicas, incluindo técnicas de valoração da água. O manejo sustentávelO manejo sustentávelO manejo sustentávelO manejo sustentável da água tem 

como pré-requisito em seu planejamento o desenvolvimento dos custos totais, levando em 

consideração dimensões econômicas, ambientais, sociais baseados nos princípios da princípios da princípios da princípios da 

sustentabilidadesustentabilidadesustentabilidadesustentabilidade. A água é considerada “um bem social, econômico e sustentador da vida” 

(CNUMAD, 1992, cap. 18, p.5), sendo necessária a difusão da informação, incluindo a 

proclamação do Dia Mundial da Água pelas Nações Unidas. 

Também se fala em manutenção sustentadamanutenção sustentadamanutenção sustentadamanutenção sustentada, que é um tipo de manutenção que tem 

por finalidade “não permitir que os recursos ganhos com investimentos anteriores se 

deteriorem mais, é preciso uma ação imediata em várias áreas” (CNUMAD, 1992, cap. 18, 

p.16), bem como a base sustetávelbase sustetávelbase sustetávelbase sustetável no uso da água significa o “acesso à água salubre em 

quantidade suficiente e saneamento adequado para todos” (CNUMAD, 1992, cap. 18, p.16). 

Também abordam o desenvolvimento sustentável dos recursos hídricosdesenvolvimento sustentável dos recursos hídricosdesenvolvimento sustentável dos recursos hídricosdesenvolvimento sustentável dos recursos hídricos, que pode ser 

entendido como uma estratégia para sustentar a produtividade e o desenvolvimento 

nacional. A sustentação da produtividade se faz por meio do abastecimento contínuo de 

                                                      
7 Essa idéia de sustentabilidade parece estar sendo usada como sinônimo para o desenvolvimento 
sustentável. 
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água a preço exeqüível para as necessidades presentes e futuras, de modo que sejam 

invertidas as tendências atuais de degradação e esgotamento dos recursos, que é um 

conceito diferente aquilo que se entende por sustentabilidade dos recursos hídricossustentabilidade dos recursos hídricossustentabilidade dos recursos hídricossustentabilidade dos recursos hídricos, 

relacionados com a distribuição equitativa desse recurso, atendendo as necessidades básicas 

da população humana e para tanto se deve incentivar a participação dos grupos vulneráveis 

e a criação de comitês de águas (em Pernambuco existem comitês de bacias hidrográficas 

formada por sociedade civil, governo e empresários). 

De acordo com este documento, o uso de produtos tóxicos dentro dos princípios de princípios de princípios de princípios de 

desenvolvimento sustentáveldesenvolvimento sustentáveldesenvolvimento sustentáveldesenvolvimento sustentável e de melhoria de qualidade de vida da humanidade, deve ser 

feito de forma manejada, já que uma quantidade substancial dessas substâncias deve ser 

usada para alcançar objetivos sociais e econômicos da comunidade mundial, já que técnicas 

modernas provaram que essas substâncias tóxicas perigosas podem ser usadas com alto 

grau de segurança e boa relação custo-eficiência. Para a proteção do meio ambiente, da 

saúde humana e para que o desenvolvimento seja sustentável, é importante que seja feito “o 

controle efetivo da geração, do armazenamento, do tratamento, da reciclagem e 

reutilização, do transporte, da recuperação e do depósito dos resíduos perigosos” 

(CNUMAD, 1992, cap. XXI, p.1). Os resíduos perigosos devem, portanto, ser caracterizados 

e classificados pelas Organizações Internacionais, devendo-se pensar na possibilidade de se 

depositar totalmente “aquelas substâncias que apresentam um risco excessivo e 

inadministrável e são tóxicas, persistentes ou bioacumulativas” (CNUMAD, 1992, cap. XXI, 

p.4), levando em consideração o princípio do poluidor pagador8. 

O desenvolvimento sustentável requer um planejamento de longo prazo. Essa 

sustentabilidade está relacionada com o uso dos recursos naturais de modo que o impacto 

sobre a Terra seja mínimo, utilizando-se o princípio da precaução9. Percebe-se também que 

o desenvolvimento nada mais é do que a tentativa de se levar o modelo de desenvolvimento 

aos países em desenvolvimento. A impressão que fica é que só os países em desenvolvimento 

necessitam desenvolver-se de forma sustentável. Os países desenvolvidos, entretanto, não 

necessitam do desenvolvimento sustentável. Já que a maior parte do documento se destina 

ao desenvolvimento sustentável de países em desenvolvimento. É notório também o uso 

indiscriminado da palavra sustentabilidade neste documento, que foi usada em sentidos 

                                                      
8 Princípio do Poluidor-Pagador ou da Responsabilidade – um princípio do direito ambiental oriundo 
de convenções internacionais sobre meio ambiente promovida pela ONU, que “impõe ao ‘sujeito 
econômico’ que causar um problema (dano ambiental), a obrigação de arcar com os custos da 
neutralização do dano” (COELHO, 2004, p.44), mas de acordo com este autor, é mais importante 
prevenir o dano. 
9 Princípio da Precaução – é um dos principais princípios, que orienta as políticas ambientais. Seu 
principal instrumento é o Estudo Prévio e Impacto Ambiental – EPIA (COELHO, 2004). 
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diversos e até opostos (conservação da natureza e manutenção do crescimento econômico 

destrutivo), o que nos leva a crer que essa confusão é intencional, no sentido de se fazer com 

que ela perca a força que poderia ter se o seu conceito fosse claro. Tal como aconteceu com 

a palavra ideologia, como discutido no capítulo três desta obra. 

 

5.1.4.3 CARTA DA TERRA    

 

 “A Carta da Terra é uma declaração de princípios fundamentais para a construção 

de uma sociedade global no século XXI, que seja justa, sustentável e pacífica”. Esse 

documento foi discutido por milhares de pessoas no mundo inteiro e sua versão final foi 

aprovada no ano de 2000 pela Comissão da Carta da Terra. Essa comissão foi formada em 

1997, mas a intenção de escrever uma carta com os princípios fundamentais para o 

desenvolvimento sustentável nasceu em 1987. E a primeira versão foi publicada durante a 

Rio-92. 

 As metas da iniciativa da Carta da Terra são: 1. Promover a disseminação, o aval e a 

implementação da Carta da Terra na sociedade civil, no setor de negócios e nos governos; 2. 

Promover e apoiar o uso educativo da Carta da Terra; 3. Procurar o respaldo à Carta da 

Terra por parte das Nações Unidas. Para tanto, é necessário que a carta seja conhecida no 

mundo inteiro. Existem versões dessa carta disponíveis em 32 idiomas/dialetos.  

 A Carta da Terra está estruturada em um preâmbulo e 16 princípios. Esse preâmbulo 

direciona a carta para uma idéia de que os recursos da Terra são finitos; e que é necessário 

nos unirmos em prol de uma vida sustentável10, Os 16 princípios estão separados em quatro 

partes. A primeira trata do respeito e cuidado da comunidade de vida; a segunda trata da 

integridade ecológica; a terceira tratada justiça social e econômica e por último, uma parte 

que trata da democracia, da não violência e da paz. 

 O primeiro princípio é o mais abrangente e considera que todos os seres da Terra 

têm valor e, portanto, devem ser respeitados11. O segundo, o terceiro e o quarto princípios 

tratam da relação humana e da responsabilidade ética: a relação entre o homem e o seu 

meio; entre o homem e outros homens e entre as gerações presentes e futuras. Os relatores 

                                                      
10 Vida Sustentável é entendida como aquela fundada no respeito à natureza, nos direitos humanos 
universais, na justiça econômica e numa cultura de paz. 
11 Essa é Segundo Stöhr (2002) uma ética biocêntrica, que se caracteriza por considerar que todos os seres tem 
o mesmo valor. 
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da carta deixam explícita a importância desses quatro primeiros princípios da primeira 

parte, que só serão alcançados com o cumprimento dos princípios seguintes. 

 A segunda parte dessa declaração remete à integridade ecológica, para tanto, foram 

priorizados quatro princípios (5-8), que levam em consideração a importância da 

diversidade biológica, que devem ser protegidos, no intuito de manter a economia mundial. 

Chama a atenção o fato de clamarem por uma nova forma econômica menos impactante ao 

ambiente e, que é regida pelo princípio da precaução quando não se tem dados suficientes 

sobre o impacto no ambiente de alguma atividade. 

 A idéia de desenvolvimento sustentáveldesenvolvimento sustentáveldesenvolvimento sustentáveldesenvolvimento sustentável encontrada neste documento, diz respeito à 

necessidade da conservação ambiental e da reabilitação como parte integral de todas as 

iniciativas de desenvolvimento. Na carta há também uma real preocupação pela diversidade 

biológica e pelos processos naturais que sustentam a vida. Esse desenvolvimento se daria 

com a adoção dos 3R’s, devendo-se garantir que os resíduos possam ser assimilados pelos 

sistemas ecológicos. A energia deve ser proveniente de recursos renováveis. Um objetivo é 

alvo de estudos de diversas correntes da economia, como a economia ambiental e a 

economia ecológica, que é a internalização dos custos ambientais e sociais de bens e serviços 

no preço de venda. Outra idéia associada ao desenvolvimento sustentáveldesenvolvimento sustentáveldesenvolvimento sustentáveldesenvolvimento sustentável é a de que é 

necessário não só erradicar a pobreza12, mas também distribuir a riqueza de forma 

eqüitativa, além de afirmar a igualdade e a equidade de gênero, fortalecer as instituições 

democráticas e uma cultura de tolerância, não violência e paz.  

Merece destaque ainda a preocupação por parte dos que compuseram essa carta, no 

que diz respeito aos consumidores, que devem estar aptos a identificar produtos que 

satisfaçam as mais altas normas sociais e ambientais. Outra preocupação diz respeito à 

reprodução da população, talvez reflexo da publicação do limites do crescimento, para os 

quais o crescimento da população deve ser limitado pela consciência dos cidadãos 

planetários e pelo acesso à assistência de saúde. Outro ponto que também deve ter sido 

influenciado por essa outra publicação é o fato de acreditar que o mundo finito e, portanto, 

tem recursos finitos, para tanto, é necessário adotar uma nova forma de vida com qualidade 

e que não leva ao colapso da população humana. Essa aproximação entre essas duas obras 

nos leva a crer que esta nasce com a árdua e quase impossível função de tentar mudar os 

cenários catastróficos previstos nos Limites do Crescimento. 

                                                      
12 Na carta, a pobreza não é vista somente como a falta de recursos financeiros, mas é levada em 
consideração a dificuldade de acesso aos recursos naturais, como a água potável, o solo não-
contaminado, o ar puro e alimentos saudáveis, ao abrigo, entre outros. 
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 O último princípio desta parte trata da sustentabilidade ecológica e da importância 

da cooperação científica internacional para alcançar a sustentabilidade, especialmente em sustentabilidade, especialmente em sustentabilidade, especialmente em sustentabilidade, especialmente em 

nações em desenvolvimentonações em desenvolvimentonações em desenvolvimentonações em desenvolvimento. Para tanto, é necessário que informações vitais para a saúde 

humana e proteção ambiental sejam disponibilizadas para o domínio público, devendo-se 

levar em consideração o conhecimento tradicional e sabedoria espiritual em todas as 

culturas que contribuam para a proteção ambiental e o bem-estar humano. A pergunta que 

fica é: os países desenvolvidos são considerados sustentáveis? 

 A sabedoria tradicional reconhecidamente importante nas práticas sustentáveis, 

levando-se também a importância dos jovens na criação de sociedades sustentáveis. Apesar 

de no assumirem a sustentabilidade das sociedades tradicionais, que tem uma base 

econômica não capitalista, o sistema capitalista não é negado na carta, nem mesmo o 

neoliberalismo, com a ressalva apenas de que as corporações multinacionais e organizações 

financeiras internacionais atuem com transparência em benefício do bem comum e que 

sejam responsabilizadas pelas conseqüências de suas atividades. A sustentabilidade 

encontra-se também atrelada às idéias de democracia, participação nas tomadas de decisão, 

justiça e cultura de paz, além de ser enfatizada a importância da educação para alcançar 

sociedades sustentáveis. 

 Nessa carta respeita-se o direitos de outros seres vivos à vida. Percebe-se idéias de 

não centralidade do homem no meio, podendo-se enquadrar-se em um tipo de ética 

antropocêntrica fraca. Consideram que os animais sentem dor e portanto, devem ser 

protegidos do sofrimento. Muitos cientistas correm contra o tempo para achar uma 

utilidade para espécies ainda não conhecidas, seja ela como alimento, ou como chance de 

cura para alguma doença, na esperança que essas sejam conservadas. No passado algumas 

espécies como a Gingo biloba foram levadas praticamente à extinção, mas por conta da sua 

importância medicinal, medidas foram tomadas para a sua conservação. Espécies 

importantes economicamente como a lagosta são protegidas por lei no Brasil na época de 

sua desova. O mero, um peixe bastante apreciado na caça esportiva também está protegido 

por lei. No mundo inteiro a caça de algumas baleias foi proibida por estarem praticamente 

em extinção. Os tigres de bengala na Tailândia migraram para os manguezais por causa da 

destruição do seu ecossistema natural.  

 A carta também é interessante por ser permeada do sentimento de cooperação, 

necessário em todos os níveis, tanto para resolver problemas relacionados à violência, 

geradas ou não por conflitos ambientais, quanto para resolver problemas relacionados à 

pobreza, com insuficiência alimentar e falta de acompanhamento na saúde. 
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 Ao final, esse documento nos chama para a ação, através da adoção e promoção dos 

valores contidos nesta carta. Eles reafirmam esses valores, que são um novo sentido de 

interdependência global e responsabilidade universal. Prega que a vida sustentável exista 

em todos os níveis, seja ele local, nacional, regional e global. Que cada um com a sua 

cultura descubra uma forma sustentável de viver. Prega-se um modelo altamente 

includente, em que mesmo coisas que parecem antagônicas tornam-se parte de uma coisa 

só. Ambiente e desenvolvimento; a diversidade convivendo com a unidade; a liberdade de 

cada um com o bem comum; e sociedade civil governo e empresas trabalhando em prol de 

uma governabilidade efetiva.  

 

 

5.1.5 DECLARAÇÃO DO MILÊNIO 

 

A Declaração do Milênio é um documento da Organização das Nações Unidas 

(ONU), assinado no ano de 2000 por 191 países com o objetivo de melhorar a vida de todos 

os habitantes do planeta no século XXI. É um documento construído democraticamente após 

meses de conversações e está estruturado em oito áreas temáticas, são elas: I - Valores e 

Princípios; II - Paz, Segurança e Desarmamento; III - O desenvolvimento e a erradicação da 

pobreza; IV - Proteção do nosso meio ambiente comum; V - Direitos Humanos, Democracia 

e Boa Governança; VI - Proteção dos Grupos vulneráveis; VII - Responder às necessidades 

especiais da África e; VIII- Reforçar as Nações Unidas. 

 Os valores estabelecidos nessa declaração são: liberdade, igualdade, solidariedade, 

tolerância, respeito pela natureza e responsabilidade. Com relação ao respeito à natureza, 

afirmam que: 

é necessário atuar com prudência na gestão de todas as espécies e 
recursos naturais, de acordo com os princípios do desenvolvimento desenvolvimento desenvolvimento desenvolvimento 
sustentávelsustentávelsustentávelsustentável. Só assim poderemos conservar e transmitir aos nossos 
descendentes as imensuráveis riquezas que a natureza nos oferece. É 
preciso alterar os atuais padrões insustentáveis de produção e 
consumo, no interesse do nosso bem-estar futuro e no futuro das 
futuras gerações. 

 

 Dessa forma, leva-se em consideração os princípios do desenvolvimento sustentável, 

o princípio intergeracional e a insustentabilidade dos atuais padrões de produção e 

consumo, que devem ser alterados. 
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 A idéia de desenvolvimento sustentável está também atrelada à erradicação da 

pobreza extrema, que deverá ser alcançada através de uma boa governança nacional e 

internacional. Pede-se, ainda, aos países industrializados que cancelem as dívidas dos países 

mais pobres, muito endividados, desde que os mesmos se determinem a reduzir a pobreza. 

Com relação aos países de rendimento baixo a médio, é necessário que se adote medidas 

para que suas dívidas sejam sustentáveis em longo prazo. O que significa uma dívida ser 

sustentável em longo prazo? Que ela se mantenha em longo prazo? 

 Essa declaração tem metas muito ambiciosas. Esperam reduzir pela metade o número 

de habitantes do planeta com menos de um dólar e das pessoas que passam fome, além 

daquelas que não te acesso à água potável, além da erradicação do analfabetismo no mundo 

até o ano de 2015. Até 2020 devem ter melhorado a vida daqueles que vivem em zonas 

degradadas. Também é incorporada a importância das mulheres no combate à pobreza, e do 

trabalho para os jovens, como também se faz na Agenda 21. 

  No que diz respeito ao meio ambiente, fica explícito que a destruição do planeta 

atual já chegou a um nível que não será mais possível satisfazer as necessidades das futuras 

gerações e, portanto, reafirmam os princípios do desenvolvimento sustentável enunciados 

na Agenda 21, além da adoção de uma nova ética ambiental, assim, algumas medidas serão 

adotadas, tais como a implantação integral do protocolo de Kyoto, da Convenção da 

Diversidade Biológica e da Convenção das Nações Unidas da Luta contra a Desertificação. 

Levou-se em consideração a conservação das florestas e o uso sustentável da água, além de 

proclamar a cooperação no intuito de reduzir o efeito das catástrofes provocadas por 

humanos. Por fim, pede-se o livre acesso às informações sobre a seqüência do genoma 

humano. 

 Com relação aos objetivos de desenvolvimento, em consonância também com alguns 

princípios do desenvolvimento sustentável da Agenda 21 Global, deve-se promover a 

democracia, fortalecer o estado de direito, bem como respeitar os direitos humanos e 

liberdades fundamentais. Além disso, reafirmam a proteção às crianças e a todos os povos 

vulneráveis de todo o tipo de catástrofes, sejam elas de origem natural ou humana, através 

de cooperação internacional e apoio aos países que receptores de refugiados, além da 

aplicação integral da Convenção dos Direitos das Crianças. 

Este documento é importante pelas suas metas ambiciosas e visão holística de mundo, 

mas está fundamentada em uma ética antropocêntrica forte e em termos econômicos, não 

consegue superar uma concepção capitalista de mundo, reafirmando a idéia de 

desenvolvimento sustentável da Agenda 21 Global. 
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5.1.6 DECLARAÇÃO DE JOHANESBURGO SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Esta declaração foi assinada em 2002 durante a Cimeira Mundial Sobre 

Desenvolvimento Sustentável (CMDS), quando também foi assinado o Plano de 

Implementação do Desenvolvimento Sustentável – Johanesburgo, que revisa e atualiza as 

estratégias da Agenda 21 para se alcançar o desenvolvimento sustentável. O 

desenvolvimento sustentável é sempre visto como uma finalidade a ser alcançada. Mas ela 

pode também ser encontrada como um meio para se atingir sociedades sustentáveis, ou a 

sustentabilidade ecológica. 

Nesse documento, o desenvolvimento sustentáveldesenvolvimento sustentáveldesenvolvimento sustentáveldesenvolvimento sustentável é trazido como desenvolvimento 

econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental, em nível local, nacional, regional 

e mundial. Neste documento, a globalização é inserida no discurso de desenvolvimento 

sustentável e difere de outros tipos de desenvolvimento por ter uma perspectiva de longo 

prazo. Para se atingir o desenvolvimento sustentáveldesenvolvimento sustentáveldesenvolvimento sustentáveldesenvolvimento sustentável deve-se valorizar o conhecimento dos 

povos autóctones, especialmente das mulheres, sendo necessário ainda que instituições 

internacionais e multilaterais sejam eficazes, democráticas e responsáveis para atingir o tal 

desenvolvimento. Ao final, busca-se atingir um estágio de comunidades sustentáveiscomunidades sustentáveiscomunidades sustentáveiscomunidades sustentáveis, mas o 

que seriam essas comunidades e como elas se caracterizariam? Não encontramos essa 

resposta nesse documento. É possível que sigam a idéia de sociedades sustentáveis da 

Agenda 21. 

O foco desse encontro foi a indivisibilidade da dignidade humana, aumentando o 

acesso a necessidades básicas tais como água potável, saneamento, abrigos adequados, 

energia, cuidados de saúde, segurança alimentar e a proteção da biodiversidade, ter acesso a 

recursos financeiros, beneficiar-se da abertura dos mercados, garantir o uso de tecnologia 

moderna para alcançar o desenvolvimento, assegurando que exista transferência de 

tecnologia, desenvolvimento, educação e formação dos recursos humanos para acabar com 

o subdesenvolvimento (CMDS, 2008). 

São consideradas ameaças ao desenvolvimento sustentável a fome, a subnutrição, 

problemas das drogas, o tráfico, entre outros. Nesta declaração a questão do 

desenvolvimento também é tratada de forma polarizada (grupo dos países desenvolvidos em 

oposição aos países em desenvolvimento). 

 Ao ler este documento fica-se com a sensação de que o desenvolvimento sustentável 

já está consolidado e que já se sabe bem do que se trata. Há um compromisso em monitorar 
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a realização das metas e objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Também é lembrado o 

comprometimento de salvar o planeta, promover o desenvolvimento humano e alcançar a 

paz e a prosperidade universais (CMDS, 2008), além de mantê-los para as futuras gerações, 

que são trazidos como essenciais para atingir o desenvolvimento sustentável. O que se 

acrescenta aqui com relação à Agenda 21 é a importância da ética para o desenvolvimento. 

 O plano de implementação segue os princípios da declaração e é bem menor que a 

Agenda 21 em tamanho e complexidade. Também se destaca por não ter prazo para o 

cumprimento de suas metas de forma explícita, a não ser em alguns casos esparsos. 

Nesses últimos anos, a questão ambiental tem sido debatida com muita seriedade e 

em geral seguem uma ética antropocêntrica dentro do sistema econômico capitalista. Os 

tratados tentam resolver as questões de forma realista, dentro das capacidades da sociedade 

atual. Uma mudança muito brusca da sociedade poderia levar ao caos. O fato de que o 

século XXI é um divisor de águas para a sociedade humana ainda não é um fato totalmente 

aceito dentro da academia e também não foi ainda muito difundido na sociedade. É 

necessário que a sociedade saiba o que está acontecendo e as conseqüências das nossas 

escolhas atuais.  

De forma ilustrativa, elaboramos um gráfico (FIGURA 11) que mostra os tratados 

internacionais que foram assinados em ordem cronológica e que tem influenciado os 

documentos subseqüentes, e um gráfico paralelo que tenta comparar o tempo de influência 

de planos em longo prazo (Agenda 21 e Plano de Desenvolvimento de Johanesburgo).  

 

 
 

FIGURA 11 – Gráfico de aparecimento cronológico dos tratados internacionais. Têm-se também duas 
obras que influenciaram bastante a política ambiental internacional (Limites do Crescimento e Nosso 

Futuro Comum). As setas dão uma idéia de continuidade e que o anterior influencia o posterior. 
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5.2 A INCLUSÃO DA SUSTENTABILIDADE NAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE 

NO BRASIL 

 

5.2.1 AGENDA 21 NACIONAL 

 

A construção da Agenda 21 Brasileira foi conduzida pela Comissão de Políticas de 

Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional – CPDS. O objetivo dessa Agenda era 

redefinir o modelo de desenvolvimento do país, introduzindo o conceito de sustentabilidade 

e qualificando-o com as potencialidades e as vulnerabilidades do Brasil no quadro 

internacional (CPDS, 2004). Os temas centrais foram escolhidos de “forma a compreender a 

complexidade do país e suas regiões dentro do conceito da sustentabilidade ampliada. São 

eles: gestão dos recursos naturais, agricultura sustentável, cidades sustentáveis, infra-

estrutura e integração regional, redução das desigualdades sociais e ciência e tecnologia 

para o desenvolvimento sustentável.” (CPDS, 2004, p.8). 

 Era objetivo a construção de um documento que tivesse ampla participação da 

sociedade, e que levasse em consideração as especificidades locais. Participaram do processo 

de elaboração 3900 representantes (39% eram nordestinos) de organizações civis, 

governamentais e do setor empresarial, que debateram mais de cinco mil propostas, até 

chegar ao documento final (CPDS, 2004). 

 As proposições da Agenda 21 foram agrupadas em cinco dimensões da 

sustentabilidade, a saber: “a geoambiental, a social, a econômica, a político-institucional e a 

da informação e do conhecimento” (CPDS, 2004, p.16). Para cada uma dessas dimensões 

foram eleitas linhas estratégicas de ação, que foram resumidas na Tab. 4. 

A agenda 21 Brasileira visa a promoção da sustentabilidade, levando a sociedade a e 

modificar de forma lenta, passando de uma sociedade de transição para uma sociedade 

desejada. Em busca dessa sociedade desejada, em busca da sustentabilidade deve-se tentar 

retirar os entraves ao desenvolvimento. Neste capítulo apresentamos um discurso do 

presidente que esclarece que os entraves ao desenvolvimento são os indígenas e os 

ambientalistas. 
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 QUADRO 5 – Linhas Estratégias estruturadoras da Agenda 21 Brasileira segundo as 
diferentes dimensões da sustentabilidade (CPDS, 2004, p. 20-21) 

 

 São dois os princípios norteadores dessa Agenda, o princípio da ética da 

sustentabilidade e a afirmação de uma identidade brasileira. A concentração de renda é 

considerada um obstáculo para a sustentabilidade. Para se atingir a sustentabilidade sustentabilidade sustentabilidade sustentabilidade 

ambientalambientalambientalambiental sugere-se a priorização do uso coletivo do espaço urbano e rural sobre o uso 

privado. Os recursos naturais devem ser usados de acordo com sua capacidade de suporte e 

tenta-se estabelecer valor aos recursos naturais (internalização), dando ênfase à regulação 

dos recursos naturais e gestão dos resíduos, erradicação da pobreza, promoção da saúde, 

maior participação social nas decisões políticas, busca da equidade social, mudança nos 

padrões de produção e consumo, bem como a reforma agrária, deve-se ainda promover a 

difusão da informação e do conhecimento e qualificar pessoas para atuarem nessa área 

(CPDS, 2004). 
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5.2.2. POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, LEI 6938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 

 

“A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições 

ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana […]” (Artigo 2º). Tem por princípios, o meio ambiente como um 

patrimônio público e que deve ser protegido e os recursos ambientais usados de forma 

racional. O meio ambiente deve ainda, ser zoneado e os recursos usados de forma planejada. 

De modo que é importante o incentivo aos estudos ambientais e também a educação 

ambiental no intuito de capacitar as pessoas a participarem efetivamente de todos os 

processos relacionados ao meio ambiente. 

Em seu artigo 3º trazem definições de meio ambiente, degradação ambiental, 

poluição, poluidor e recursos ambientais. O meio ambiente é entendido como “o conjunto 

de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, 

abriga e rege a vida em todas as suas formas” (Art. 3º, inciso I). 

Através da PNMA, dá-se instrumentos para a efetiva proteção do meio ambiente, mas 

desde que não se constituam entraves ao desenvolvimento, tais como, a Avaliação de 

Impacto Ambiental – AIA, o Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente – 

SINIMA e o zoneamento ambiental. Ao poder executivo é dada a imcubência de incentivar 

pesquisas em redução de poluição e uso racional dos recursos ambientais. Institui também 

como instrumento a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, cujos recursos 

arrecadados servirão unicamente para atividades de controle ambiental. 

Na PNMA percebe-se uma boa compreensão do que seja o meio ambeinte e uma 

série de instrumentos que se bem utilizados poderiam ajudar a minimizar a degradação do 

meio ambiente pelo homem. Esse documento trata da proteção do meio ambiente sem 

abordar em nenhum de seus artigos o conceito de sustentabilidade e apesar de ter sido alvo 

de modificações por legislações posteriores a 1992, esse conceito não foi incluído. 
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5.2.3 LEI QUE INSTITUI O SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, LEI 
9985, DE 18 DE JULHO DE 2000 

 

A lei do SNUC faz parte de uma das fases da PNMA, que foi chamada por (Sánchez, 

2006) por recursos naturais. Esse sistema tem por objetivos a proteção da biodiversidade, de 

áreas naturais e áreas de interesse paisagístico, bem como recuperar áreas degradadas. 

Também deve “promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais” 

(Art. 4º, inciso IV) e “valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica” (Art. 4º, 

inciso XI). 

 O artigo 2º dessa legislação traz alguns conceitos importantes para a compreensão 

desta lei, como unidade de conservação, conservação de natureza, diversidade biológica, 

proteção integral e também uso sustentável e extrativismo. Três desses conceitos usam a 

sustentabilidade para defini-los. O primeiro deles, a conservação da natureza significa: “o 

manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação da natureza, a 

manutenção, a utilização sustentávelutilização sustentávelutilização sustentávelutilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, 

para que possa produzir o maior benefício em bases sustentáveisbases sustentáveisbases sustentáveisbases sustentáveis, às atuais gerações, 

mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e 

garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral;” (Art. 2º, inciso II). Neste conceito 

encontramos a idéia de utilização sustentável e a idéia de base sustentável. Neste mesmo 

artigo o uso sustentáveluso sustentáveluso sustentáveluso sustentável é definido como: “exploração do ambiente de maneira a garantir a 

perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a 

biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e 

economicamente viável;” (Art. 2º, inciso XI) e por fim, o extrativismo é definido como 

“sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo sustentávelmodo sustentávelmodo sustentávelmodo sustentável, de recursos 

naturais renováveis;” (Art. 2º, inciso XII). 

 As diretrizes dessa legislação se baseiam na participação da população, tanto na 

criação, implantação e gestão das unidades de conservação quanto na revisão da política 

ambiental do meio ambiental. Além disso, devem assegurar, quando possível, “a 

sustentabilidade econômica das unidades de conservação” (Art. 5º, inciso VI) e que também 

“considerem as condições e necessidades das populações locais no desenvolvimento e 

adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais” (Art. 5º, inciso 

IX). 

 É importante que o conceito de uso sustentável esteja bem definido, pois as unidades 

de conservação se dividem em dois tipos, as de proteção integral e as de uso sustentável. 
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Ambas se diferenciam pelos seus objetivos que no primeiro caso, é a preservação da 

natureza, admitindo-se apenas o uso indireto dos recursos naturais, já no segundo caso, o 

objetivo é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável. A conservação 

da natureza tem em seu conceito a idéia de utilização sustentável e o conceito de uso 

sustentável tem em seu conceito a idéia de conservação da natureza, de forma que ambas 

parecem ser sinônimas. A forma de conceituar é distinta, mas ambas levarão a ações 

similares com relação à natureza. Ambos se relacionam com o manejo/exploração do 

ambiente de forma a garantir a integridade do mesmo e levando a justiça social e igualdade 

econômica. 

 

4.3 AUMENTANDO AS LENTES DE ANÁLISE: A SUSTENTABILIDADE NO ESTADO 
DE PERNAMBUCO 

  

Pernambuco foi o primeiro Estado brasileiro a construir sua Agenda 21 (FIGURA 12) 

e segue o conceito de desenvolvimento sustentável do Relatório de Brundtland. Para se 

alcançar o desenvolvimento sustentáveldesenvolvimento sustentáveldesenvolvimento sustentáveldesenvolvimento sustentável, em sua visão, será necessária maior eficiência 

econômica e o crescimento da economia. No Estado, a discussões em torno da Agenda 

tiveram inicio em 1999 e em meados de 2002 esse processo culminou na publicação da 

Agenda 21 do Estado, que é composta por três partes, o diagnóstico, as bases para a ação e o 

resultado da consulta (FEAPE, 2002). 

  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12 – Capilarização da Agenda 21 no Brasil. O Estado de Pernambuco foi o primeiro a 
elaborar sua agenda (Agenda 21 Local, 2007) 
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A Agenda 21 de Pernambuco está dividida em 6 eixos temáticos: Cidades 

Sustentáveis; Infraestrutura; Redução das desigualdades sociais; Economia Sustentável; 

Gestão dos Recursos naturais e Combate à desertificação e convivência com a seca. 

 Esse é um documento também de ética antropocêntrica, dentro do sistema capitalista 

e que se preocupa bastante com a questão da infra-estrutura do Estado e a continuidade do 

crescimento econômico. Percebe-se que a conservação do ambiente, assim como a melhoria 

das condições de vida das pessoas está estritamente relacionada com a continuidade do 

crescimento econômico. 

 Há neste documento uma tentativa de provocar a mudança de forma lenta, pensando 

em um desenvolvimento em longo prazo. Há ações previstas muito interessantes no sentido 

de degradar menos o ambiente, como o incentivo à agricultura orgânica e considerar as 

peculiaridades culturais, bem como a promoção de campanhas de sensibilização e 

mobilização para difundir as idéias de sustentabilidade, implementar programas de Agente 

da Saúde Ambiental e a descentralização das unidades de saúde, o manejo adequado dos 

resíduos gerados no meio urbano e rural e recuperação de áreas de preservação 

permanente. 

 

5.4 SUSTENTABILIDADE EM NÍVEL LOCAL É POSSÍVEL? REFLEXÕES SOBRE A 
CIDADE DO RECIFE 

 

O estabelecimento do desenvolvimento sustentável em nível municipal é bastante 

difícil, pois o que é estabelecido em outros níveis nem sempre tem funcionalidade em níveis 

menores. Para tanto, o plano diretor de uma cidade é essencial no que diz respeito à 

determinação das zonas de conservação, da recuperação e preservação da qualidade 

socioambiental (SILVA, 1997). 

 Leis municipais assinadas antes de 1992 não haviam incluído ainda o conceito de 

sustentabilidade nem o de desenvolvimento sustentável, apesar de tratar das questões 

ambientais, tal como a ‘Lei de Uso e Ocupação do Solo da Cidade do Recife’, lei nº 14.511 de 

1893, a ‘Lei Orgânica do Município do Recife’, promulgada em 04 de abril de 1990, e o 

‘Plano Diretor da Cidade do Recife’, Lei nº 15.547 de 1991.  

O Código de Meio Ambiente e do Equilíbrio Ecológico da Cidade do Recife, lei nº 

16.243, de 13 de Setembro de 1996 já incorpora a idéia de sustentabilidade, de 

desenvolvimento sustentável e de desenvolvimento sustentado. Esta lei tem grande 
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importância por ser responsável por instituir a Política Municipal de Meio Ambiente e 

consolidar a legislação ambiental na cidade, estando prevista tanto na Lei Orgânica quanto 

no Plano Diretor de Desenvolvimento da Cidade do Recife e “tem por pressuposto o direito 

do povo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum essencial 

à sadia qualidade de vida da população” (Art. 1º da Lei nº 16.243/96), pressuposto este, 

muito similar ao caput do artigo 225 da Carta Magna do Brasil. 

 Um dos fundamentos da política de meio ambiente da cidade é a sustentabilidade dos 

ecossistemas e biodiversidade, mas o que isso significa? A partir desses fundamentos, os 

princípios que regem esta política foram surgindo, de modo que em seu Artigo 3º é 

explicitado um conjunto de 7 princípios, dentre eles,  “sustentação do ecossistema recifensesustentação do ecossistema recifensesustentação do ecossistema recifensesustentação do ecossistema recifense, 

mediante o qual será admitido como limite ao desenvolvimento urbano do Recife a 

capacidade peculiar de sustentação dos ecossistemas que o compõem, dentro da 

racionalidade econômica e ecológica”. Ou seja, a capacidade de sustentação, que podemos 

entender por sustentabilidade ecológica, irá impor limites ao desenvolvimento urbano, mas 

deve estar dentro de uma racionalidade econômica e ecológica. A racionalidade econômica 

a que ele se refere é a racionalidade capitalista, incompatível com a preservação do meio 

ambiente. Mesmo antes do surgimento da idéia de sustentabilidade já havia pesquisadores 

que demonstravam que o capitalismo era incompatível com a preservação do meio 

ambiente, abordando uma possível solução sob a ótica socialista, como observou Andrade 

(2008).         

    O capítulo III desse código traz algumas definições importantes, que envolvem o 

conceito de sustentabilidade. No primeiro conceito, o ambiente é definido como um 

“conjunto de condições que envolvem e sustentamsustentamsustentamsustentam os seres vivos no interior da biosfera 

[…]” (Lei 16.243/96, Art. 8º, I). O sustentar está sendo usado em seu sentido mais radical, 

de conservar, manter. 

 Neste mesmo artigo, em seu inciso VIII, é trazido o conceito de desenvodesenvodesenvodesenvolvimento lvimento lvimento lvimento 

sustentadosustentadosustentadosustentado, como sendo “o desenvolvimento social, econômico e cultural que satisfaz às 

demandas presentes sem depredar os ecossistemas ou os recursos naturais disponíveis a fim 

de não comprometer as necessidades das futuras gerações”, nesse caso, desenvolvimento 

sustentado é usado como sinônimo para desenvolvimento sustentável. Como já foi tratado, 

há discordâncias entre o uso dos adjetivos sustentado e sustentável, pois ambos têm sentidos 

diversos. O artigo 93 confirma esse uso, já que o desenvolvdesenvolvdesenvolvdesenvolvimento sustentávelimento sustentávelimento sustentávelimento sustentável, também 

usado neste documento, é trazido como uma forma de desenvolvimento que leva à 

preservação e conservação do meio ambiente. 
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Como pensar em sustentabilidade em uma cidade campeã em exclusão? Como 

pensar em sustentabilidade quando as pessoas não valorizam a natureza? Recife é uma 

Cidade com um histórico de exclusão social defendido pelas elites (MIRANDA, 2004) e a 

população atual tal como observa Gomes (2006, p.308), nega a natureza, que é: 

simulada e trazida para as residências dos usuários da cidade. Jarros, 
vasos, miniaturas de plantas, folhas secas, etc. decoram as 
residências. As pessoas fazem Cooper ao longo das pistas marginais a 
rios poluídos, lagoas, calçadões a beira-mar, e parques seletivamente 
projetados. Aterram alagados e reivindicam canalizações de rios e 
charcos. As pessoas se sensibilizam com ursos pandas, micos 
dourados e pingüins, mas nutrem ojeriza por pombos urbanos, 
ridicularizam e denunciam a presença de animais soltos na cidade.  

  

5.5 PARA ONDE TEM NOS LEVADO ESSA DISCUSSÃO? 

 

A institucionalização do conceito de desenvolvimento sustentável tem levado a um 

discurso conciliatório e esvaziamento não só nos conflitos (LIMA, 2005), mas à falta de ações 

relacionadas às questões ambientais que levarão a uma real resolução dos problemas. 

Percebe-se que a política de meio ambiente tem gerado poucos benefícios ecológicos 

(IOVANNA & NEWBOLD, 2007), além disso, “o dinamismo do próprio capitalismo operou em 

seu proveito, seqüestrando a crítica à sociedade industrial e convertendo-a em mais um 

instrumento a serviço de sua reprodutibilidade” (LIMA, 2005, p.118). Por isso, devemos ficar 

atentos. 

Não é segredo que os países ricos desenvolveram estratégias para manter a situação 

sempre favorável a eles, sem haver transformações do sistema. Mesmo as revoluções sociais, 

não resultam em mudanças na composição das elites econômicas e políticas (DABAT, 2007). 

Em sua obra esclarecedora, Wolfe (1976) identifica alguns artifícios utilizados pela classe 

dominante em tratados internacionais no intuito de fazê-los parecer que alguma mudança 

será possível. O uso de algumas expressões lugar-comum, como “consciência crescente” e 

“reconhecimento cada vez mais amplo” em debates sobre economia confere sempre “uma 

aura de consenso à própria convicção de necessidade de fazer-se algo, fugindo à 

identificação dos agentes dispostos a atuar efetivamente” (WOLFE, 1976, p.12). 

A característica mais significativa do modelo brasileiro é a tendência 
estrutural para excluir a massa da população de benefícios da 
acumulação e do progresso técnico. Assim, a durabilidade do sistema 
baseia-se grandemente na capacidade dos grupos dirigentes em 
suprimir todas as formas de oposição que seu caráter anti-social 
tende a estimular (FURTADO, 1983, p.109). 
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 O uso de verbos na 1ª pessoa do plural (nós) tanto em discursos políticos quanto em 

tratados assinados para resolver os problemas sociais tem o efeito de indicar que o orador 

está representando a vontade de todos os homens, independentemente da classe social, da 

etnia ou de suas crenças, mas que na realidade, encobre os interesses escondidos por trás 

desses discursos (WOLFE, 1976). Outra estratégia encontrada por ele é a personificação de 

países, tratados como soberanos para escolher seu próprio modelo de desenvolvimento, 

camuflando o fato de que será a minoria dominante que fará essa escolha. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conceito inicial de sustentabilidade estava voltado para a conservação do meio 

ambiente, entretanto, ao se confundir com o desenvolvimento sustentável ela tomou uma 

maior amplitude, ganhando visibilidade econômica e política. Foi a partir da publicação da 

obra ‘Nosso Futuro Comum’ que essa fusão aconteceu. E refletiu não só na construção dos 

tratados ambientais internacionais como também nos discursos acirrados dos acadêmicos. 

Atualmente pesquisadores de todas as áreas tentam compreender esse fenômeno, fazendo 

com que o conceito de desenvolvimento sustentável se torne orgânico, mutável, que ele 

evolua até que a economia seja realmente ‘sustentável’ no seu sentido mais primitivo de 

conservação das espécies.  

A concepção de desenvolvimento sustentável não é una. Na maioria dos documentos 

do nível global ao local, trata-se o desenvolvimento sustentável como um tipo de 

desenvolvimento que se faz dentro do desenvolvimento capitalista. Trata-se da corrente que 

hoje domina: a economia ambiental neoclássica. Nesse tipo de economia, o meio ambiente é 

visto como um mero apêndice que deve ser contabilizado no cômputo geral para a geração 

de renda. Para eles a economia não é limitada pelo ambiente, pois com o desenvolvimento 

da ciência e da tecnologia tudo será superado. 

Existem, entretanto, documentos de política ambiental que resultam numa idéia de 

sustentabilidade mais em consonância com a idéia de conservação do meio ambiente, 

inicialmente proposta no documento da IUCN e também tratam com seriedade as questões 

apontadas na obra Limites do Crescimento. Trata-se da Carta da Terra e do Tratado de 

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, documentos 

produzidos coletivamente com a participação de ambientalistas em todo o mundo, durante o 

processo de construção da ECO-92 e durante o evento, sendo são continuamente revisados. 

A concepção da economia ecológica, por outro lado, continua sendo uma vertente 

capitalista, já que a economia internacional está pautada no capitalismo e é necessário se 

pensar alternativas dentro desse sistema que faça com que as relações ecológicas sejam 

mantidas para superar as intempéries ambientais, levando o mínimo de espécies à extinção. 

Esse sistema econômico considera que a economia tem um limite para crescer e que há 

diferenças entre crescimento e desenvolvimento de modo que desenvolvimento sustentável é 

possível, mas um crescimento sustentável é impossível. Esse sistema também considera de 

forma bastante superficial a questão das relações sociais. Até porque essas relações são 

insustentáveis dentro do sistema capitalista. 
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Assim, surgem também correntes que acreditam que um desenvolvimento só será 

sustentável fora de um regime capitalista e a solução poderá ser ou não socialista. Não se 

pode esquecer, entretanto, que Marx já havia pensado nas contradições do capitalismo não 

só com referência às relações sociais, mas também as contradições existentes nas relações do 

homem com a natureza. O socialismo já nasceu ecológico na teoria. Colocado em prática os 

países socialistas foram criticados não só por ter destruído o meio ambiente tanto quanto os 

países capitalistas, mas também por ter falhado nas relações sociais. Atualmente muitos 

pensadores já têm vislumbrado esses erros, tal como Foladori e Castoriadis e nos dão 

importantes indicações do que poderá estar por vir. 

Sustentabilidade atualmente é entendida como um conceito multidimensional que 

uma abrangência em várias áreas. Já se discutiram sobre muitas dimensões, mas o eixo 

principal são as dimensões: ecológica ou ambiental, a dimensão social e a dimensão 

econômica. Essas três dimensões dialogam entre si e havendo um equilíbrio entre essas três 

dimensões a sustentabilidade poderá ser alcançada.  

A sustentabilidade é sem dúvida um conceito chave e importante no discurso 

ambientalista. Entretanto fazer com que conceitos chaves sejam esvaziados, tal como 

aconteceu com o conceito de ideologia que chegou a ser descartado por alguns 

pesquisadores e até mesmo o conceito significado e agora a sustentabilidade é uma arte da 

classe dominante. Nos tratados internacionais fazem-nos pensar que uma mudança 

acontecerá, quando na realidade as mudanças ocorridas são apenas ajustes para que tudo 

continue da mesma forma. Isso poderá mais adiante contribuir no enfraquecimento do 

movimento ambientalista, que está começando a ganhar credibilidade da população 

mundial.  

Para se evitar o esvaziamento do discurso é importante que nos discursos acerca da 

sustentabilidade fique esclarecido de que sustentabilidade se fala. Além disso, é 

imprescindível que o termo não seja utilizado de forma aleatória. Em muitos tratados 

internacionais e nos discursos políticos, a impressão que a sustentabilidade é um “tapa 

buracos” e cabe em qualquer situação, já que a luta pela sustentabilidade acabou se 

tornando um modismo. Deve-se lutar pela sustentabilidade da economia, pela 

sustentabilidade de comunidades tradicionais, pela sustentabilidade da agricultura. A 

Agenda 21 Global é um exemplo claro desse tipo de uso indiscriminado.  

Outro debate relacionado com a questão da sustentabilidade é o crescimento da 

população mundial. Trata-se de um debate que está intimamente ligado à discussão sobre 

desigualdade social, já que as populações de países ricos crescem em velocidade mais lenta 

que os países em desenvolvimento. O que se quer? Menos pessoas no mundo com um 
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padrão de vida mais elevado ou mais pessoas com um padrão de vida mediano, ou vai 

continuar com a desigualdade tal como está? Para se atingir uma sustentabilidade, muitos 

autores acreditam que será necessário que os países desenvolvidos parem de crescer e os 

países em desenvolvimento cresçam até acabar com a miséria, mas tudo dentro de um 

sistema capitalista excludente que aumenta a diferença social entre os povos, mas a forma 

como a sustentabilidade tem se delineado nos tratados nos diversos níveis nos levam a crer 

que essa diferença será mantida. 

A forma como a política do Recife vem se delineando e como a população 

compreende e interage com a natureza é preocupante. Não é possível falar em 

sustentabilidade em uma cidade que exclui sua população e numa cidade em que a própria 

população está alienada ao meio ambiente natural.  

O que se prega nos tratados internacionais é a busca por um padrão um pouco 

inferior dos países desenvolvidos já que os países em desenvolvimento não serão capazes de 

atingir um nível maior de desenvolvimento. Há grupos que pregam a reconexão do homem 

com a natureza, a reflexão interna, mudanças nas relações com o seu próprio corpo que 

refletirá na relação com o outro e com o meio. A busca não por um tipo de desenvolvimento, 

seja ele qual for, mas por sociedades diferentes, sustentáveis. Sociedades cujo modo de 

relação do homem é diferente. O que se busca não é o lucro, nem a riqueza material, mas 

um redescobrir-se com o mundo.  

Nós só tentamos expor e sistematizar as idéias que se tem sobre 

sustentabilidade/desenvolvimento sustentável, tentando estabelecer pontos de convergência 

e divergência entre eles, buscando mostrar sua origem e momentos de mudança, na 

esperança de que consigamos superar pontos obscuros e tratar deste tema sem medo e sem 

inocência. É uma forma de protesto e uma tentativa de não nos deixarmos enganar pela 

classe dominadora.  

Esse trabalho é apenas o começo. Não podemos parar. Somos responsáveis por dar 

continuidade de um sonho de muitos que já passaram por esse mundo, e que contribuíram 

para mudanças nos rumos da humanidade. Só estamos continuando este trabalho para 

deixar mais pistas para os outros que virão. As crianças estão nascendo espertas, elas pedem 

mudanças e esperam algo de nós. Não podemos decepcioná-las. 
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