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Resumo 
 

A partir da “ECO-92” o termo sustentabilidade passou a ser utilizado em praticamente todas as reuniões 
internacionais e adentrou definitivamente na agenda de compromisso de diversas entidades e empresas. Contudo, 
aparentemente, o conceito de sustentabilidade permanece uma incógnita em termos de limites e abrangência. O 
objetivo do presente artigo científico é introduzir uma discussão sobre o conceito de sustentabilidade. Dessa 
forma, a partir de um resgate de seu significado e da verificação da fluidez de seu conteúdo, apontou-se a 
ausência de uma clara sistematização conceitual. Se por um lado esse cenário permite uma contínua expansão de 
seu conteúdo e o não engessamento de seu conceito, por outro lado, esse discurso figurado pode acobertar 
problemas que a sociedade e seus agentes não querem tratar, mas apaziguar. De uma inicial vinculação com as 
ciências biológicas e as limitações físicas do planeta Terra, a definição de sustentabilidade penetrou o modelo 
econômico de produção para questionar o legado das atuais para as futuras gerações. Diante disso, o método 
argumentativo propõe a expansão das dimensões da sustentabilidade para a integralidade. Propõe-se que na sua 
acepção exista a responsabilidade de abarcá-la como compromisso ético pertencente a gerações presentes. O 
argumento construído almeja colocá-la diante da unicidade e completude da espécie humana. É nesse sentido uma 
responsabilidade individual e um comprometimento social. O ser humano passa a ser considerado como o foco de 
análise e dentro de uma perspectiva integral, ou melhor, de completude, incorporadora de quatro dimensões: 
social, ambiental, econômico e visão de mundo. A conclusão demonstra que a integralidade enquanto conceito da 
sustentabilidade é o despertar do ser humano para o seu potencial e para expansão do seu “eu interior”. É a 
assunção da responsabilidade individual, a partir da percepção do agir localmente, até o comprometimento social 
que se expande para atitude perante o outro, o entorno e o planeta Terra.  

Palavras-chave: sustentabilidade integral, responsabilidade individual, comprometimento social 

 

1. Introdução: o termo sustentabilidade enquanto uma mola flexível e 
discussões sobre seu significado 

O uso do termo sustentabilidade aparece hodiernamente como uma das palavras mais em voga na 
sociedade. O termo encontra espaço em diversos ramos da sociedade e se espraia pelos seus diversos 
segmentos sociais e setores político-econômicos. Todavia, aparentemente, falta-lhe uniformidade, 
profundidade e abordagem criteriosa (SOUZA, 2002). 
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Constantemente, depara-se com o uso do termo sustentabilidade em comerciais de empresas, nas 
missões de organizações não governamentais, nas discussões acadêmicas, nos discursos de 
personalidades políticas e empresariais de alcance mundial, assim como em fóruns internacionais. É 
possível, também, encontrar uma clara correspondência entre a sustentabilidade e práticas que 
protegem o meio ambiente, rediscutem o uso de materiais e da produção industrial. Assim como se 
pode imaginar a sustentabilidade como mecanismo de discussão do aprimoramento das relações 
humanas e sociais, com foco na diminuição da pobreza e da marginalização. O termo ainda tem amplo 
espaço nas construções teóricas das ciências naturais. 

Todavia, quanto mais encontramos referência ao termo sustentabilidade, mas podemos verificar que a 
sua flexibilidade permite sempre sua expansão e paralelamente, muitas vezes sua perda de significado. 
Veiga (2006, p. 164-165) expõe que:  

“acontece que estão justamente nas fraquezas, imprecisões e ambivalências da noção de 
sustentabilidade as razões de sua força e aceitação quase total (...) sendo uma questão 
primordialmente ética, só se pode louvar o fato da idéia de sustentabilidade ter adquirido tanta 
importância nos últimos vinte anos, mesmo que ela não possa ser entendida como um conceito 
científico. A sustentabilidade não é, e nunca será, uma noção de natureza precisa, discreta, analítica 
ou aritmética, como qualquer positivista gostaria que fosse.” 

Da citação explicitada anteriormente, depreende-se que a ênfase moral e ideológica, respaldada, 
sobretudo, no compromisso ético entre gerações tem superado outras problemáticas colocadas dentro 
do processo produtivo e industrial, ou seja, na forma como a sociedade se apropria da natureza 
(AMADO, 2010). Diferente de Veiga (2006), Souza (2002, p. 01) aponta que é imprescindível se 
refletir sobre o conceito de sustentabilidade do ponto de vista epistemológico e metodológico (teórico e 
conceitual). Para Souza, existe um uso indiscriminado dos conceitos de sustentabilidade na Academia, 
pois suas definições são fluídas e possibilitam a apreensão de falsos problemas. A complexidade 
apontada por Souza (2002, p. 06) assume dimensões sociais e geográficas. Os problemas a serem 
enfrentados no planeta são de difícil compreensão e as soluções são complexas, principalmente em 
virtude do vazio evidenciado em muitos conceitos. 

No cerne do processo histórico de formação da ideia de sustentabilidade, Souza (2002, p. 07) aborda o 
contexto político do tratamento das questões ambientais, primeiro com a criação do conceito de 
ecodesenvolvimento no âmbito da Conferência de Estocolmo (1970), e depois com a criação do 
conceito de desenvolvimento sustentável pela Comissão de Brundtlant (WCED, 1987). Tais conceitos, 
segundo Souza, foram incorporados aos discursos de técnicos, de cientistas, de profissionais e de 
políticos progressistas, nem sempre com uma reflexão crítica focada em como se pensar a 
complexidade de todas as questões sociais, geográficas e ambientais, e de como inserir nessa questão 
(qual seja: a efetiva promoção da sustentabilidade) realidades caracteristicamente distintas (por 
vezes, antagônicas) ao redor do mundo (SOUZA, 2002).   

A reprodução de conceitos impregnados de verdades ditas como absolutas foi entregue pelos fóruns a 
bancos de investimentos internacionais, que incentivaram medidas ditas necessárias a muitos países. 
Estes, por seu turno, frequentemente as adotaram sem uma ampla discussão na seara nacional. 
Muitas medidas não são compatíveis com as realidades encontradas no seio de cada localidade. As 
fórmulas nem sempre consideram a possível diversidade dos problemas que pretendem solucionar 
(SOUZA, 2002). Passa-se a percepção de que a natureza está doente por causa do modelo de 
desenvolvimento das décadas anteriores. Porém, não se questiona acerca do homem, ou seja, o 
homem também não estaria “doente”? Ou, mais especificamente, o modelo de desenvolvimento 
econômico adotado de forma quase que hegemônica pelas sociedades humanas, não estaria “doente”? 

Mendonça (2005, p. 71) lembra que “falar de meio ambiente significa, antes de tudo, lutar para o 
equacionamento de graves problemas sociais que tão marcadamente caracterizam o espaço geográfico 
nacional.” O autor coloca questões fundamentais para a reflexão da relação homem e natureza diante 
dos problemas que a sociedade brasileira vivencia referente às ameaças à paz social, quando se 
observam os dados estatísticos e intensidade da criminalidade, violência, corrupção, favelamento, 
desemprego/subemprego, distribuição de renda, habitação, escola, alimentação, lazer, dentre outros 
tantos indicadores dessa realidade: “Como falar de meio ambiente em tais condições?! Como falar de 
meio ambiente dentro de uma favela?! Como falar de meio ambiente para os ‘sem terra’?! O que estas 
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pessoas precisam resolver primeiro?!!!!! Quais suas prioridades básicas?” (MENDONÇA, 2005, p. 71). 

Certamente, essas tarefas não são fáceis, mas a sociedade tem o dever de encará-las. Nítida é a 
necessidade de se repensar que relações existem hoje entre os homens e suas consequências para o 
ambiente, bem como no relacionamento homem-natureza. A revisão dos atuais paradigmas de 
desenvolvimento se fez necessário para se repensar qual tipo de relacionamento existe entre o homem 
e o seu entorno. Nesse sentido, Milton Santos (1992, p. 96) afirma que “a história do homem sobre a 
Terra é a história de uma rutura progressiva entre o homem e o entorno. Esse processo se acelera 
quando, praticamente ao mesmo tempo, o homem se descobre como indivíduo e inicia a mecanização 
do Planeta, armando-se de novos instrumentos para tentar dominá-lo.” 

Para Souza (2002, p. 07), a sustentabilidade é uma metáfora poderosa e que acoberta o tema sobre o 
qual se precisa tratar, falar, discutir: a desigualdade. O mundo se mundializou e cada vez mais tende a 
ser unitário do ponto de vista técnico, mas fragmentado e insustentável (segregado) do ponto de vista 
socioespacial, sócio-político (SOUZA, 2002, p. 08).  

Longe de um consenso, os debates continuam e, atualmente, como explica Sachs (2006) prefaciando a 
obra de Veiga (2006) o desenvolvimento sustentável deveria, a rigor, ter a adjetivação “desdobrada 
em socialmente includente, ambientalmente sustentável e economicamente sustentado no tempo”. 
Todavia, Sachs (2006) alerta que “a problemática do desenvolvimento passou de moda e o seu status 
acadêmico é cada vez mais marginal.”  

O conceito atual de sustentabilidade envolve a reflexão da desigualdade e da ideologia da separação 
criada pelo homem, que ao esquecer sua unicidade, fica fragmentado e não consegue obter respostas 
que deem conta da realidade. Com isso, a revisão do conceito de sustentabilidade dentro do viés de 
unicidade da espécie humana em suas sucessivas gerações, proporciona a visão de integralidade do 
ser humano (COSTA; MOUTINHO DOS SANTOS, 2011). A ideia de fragmentação já não deve encontrar 
espaço na sociedade, mesmo na perspectiva temporal que separa as gerações. 

A academia deve facear a problemática de esclarecer o conceito de sustentabilidade e, idealmente, 
deve também se questionar se os métodos atualmente utilizados para enquadrar determinada prática 
como “sustentável” produz um efeito de diminuição da fragmentação da espécie humana, de revisão 
do papel do homem e de sua forma de apropriação da natureza. Ou se os diversos agentes que 
utilizam o termo “sustentabilidade” e suas derivações como “desenvolvimento sustentável” continuam 
utilizando um discurso aberto, moldável e continuam segregando sob o pretexto de ser “sustentável”.  

Até que ponto a mola flexível da “sustentabilidade” que a tudo se adapta, realmente, responde as 
problemáticas sociais, ambientais, econômicas e políticas da atualidade? Como Souza (2002, p. 07) 
alerta se está diante de um discurso figurado que pretende acobertar problemas que a sociedade e 
seus agentes não querem tratar, mas apaziguar. Ou melhor, manipular através de falsas sensações de 
respeito ao meio ambiente, mas que não questionam problemas de base, como a educação de massas 
e o comprometimento social e individual.  
 

2. O conteúdo de sustentabilidade no contexto das limitações físicas da Terra  
 

Moutinho dos Santos (2004) parte da definição do verbo “sustentar” no cerne vernáculo para 
demonstrar que a riqueza linguística ocasiona uma difícil tarefa de construir uma definição direta e 
simples de sustentabilidade. Para o autor, o substantivo “sustentabilidade”, desde seus primórdios, 
tem se relacionado a um estado ou condiciona uma dinâmica, que pode ser mantido por um período 
indefinido, mas longo, de tempo (MOUTINHO DOS SANTOS, 2004, p. 05). Tal percepção se aproxima 
de conceito como o utilizado em Vargas (1996, p. 297), que correlaciona sustentabilidade a adoção, 
pela sociedade, de um estilo de vida que preserve a diversidade dos sistemas de vida, levando a 
garantir a operação continuada do processo evolutivo multifacetado. Barbarieri (2005, p. 39) diz que o 
“conceito tradicional de sustentabilidade tem sua origem nas Ciências Biológicas e aplica-se aos 
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recursos renováveis, principalmente, os que podem se exaurir pela exploração descontrolada, como 
são os casos dos cardumes de peixes e das espécies vegetais das florestas naturais.”  

Ainda, Moutinho dos Santos (2004, p. 06) explica que em outras abordagens, interpreta-se a 
sustentabilidade como uma descrição de processos que estão continuamente evoluindo, o que expõe 
as preocupações com as taxas das mudanças. E, dentro dessa sistemática, o desenvolvimento 
sustentável passa a ser peça chave. O autor, também, faz referência ao princípio da equidade 
intergeracional, quando aborda uma acepção mais completa da sustentabilidade, aludindo-se ao uso ou 
à gestão de recursos naturais a uma taxa aceitável, que permita a satisfação das necessidades das 
atuais gerações e proteja os interesses das gerações do futuro. Conforme esse autor, a 
sustentabilidade requisita um entendimento simultaneamente de três dimensões: “ambiental, 
econômico e social das necessidades das comunidades (e através de suas gerações)” (MOUTINHO DOS 
SANTOS, 2004, p. 06). 

No contexto da dimensão ambiental, Ribeiro (2010, p. 70) pontua a sustentabilidade como a 
capacidade de carga de o planeta suportar a reprodução da vida. Visão que se aproxima da exposta 
em Carvalho (2009), que coloca como condição essencial para a sustentabilidade, a efetiva 
compatibilização do crescimento do uso de recursos naturais com a capacidade do ambiente de 
renová-los e de reciclar seus rejeitos. 

Veiga (2006, p. 109) explicita que a noção de sustentável envolve, basicamente, três padrões de 
resposta correspondentes a duas teses extremas criadoras de um impasse e um anátema no âmbito da 
retórica científica, e uma terceira corrente com discurso eclético, mas que faz parte da retórica político-
ideólogica. Assim, de um lado, autores que não acreditam na existência de dilema entre conservação 
ambiental e crescimento econômico, apoiando sua possível conciliação1. E, de outro lado, estariam 
teóricos, que negam tal possibilidade de convergência entre conservação ambiental e crescimento 
econômico, por exemplo, Georgescu-Roegen (1999) defende que o desenvolvimento com o decréscimo 
do produto deve ser apoiado pela humanidade. E, ainda dentre os céticos, Daly2 aponta a “condição 
estacionária” como alternativa à decadência ecológica, com a melhoria da economia em termos 
qualitativos, ao se verificar, por exemplo, a migração de energia fóssil para energia limpa (VEIGA, 
2006, p. 109-113). 

Hardin (1968) reflete sobre as limitações inerentes ao globo terrestre ligada à satisfação do ser 
humano a partir da maximização da disponibilidade de mercadorias. Caso se considere que as 
necessidades materiais humanas são ilimitadas, e que para sua satisfação se deve utilizar os recursos 
naturais disponíveis no globo terrestre, que é limitado, estar-se perante duas proposições 
inconciliáveis. Nesse sentido, Amado (2010, p. 159) conclui, diante de análises estatísticas, que não é 
possível conciliar crescimento econômico perpétuo perante uma base de recursos naturais exauríveis 

                                                           
1 Veiga (2006, p. 109-128) explica que, dentro desse campo, as posições dos economistas variam, ou seja, são heterogêneas. 
Por exemplo, os seguidores de Solow, que acreditam na capacidade de a tecnologia inverter o processo de dano ao ambiente, 
começaram a ser denominados de corrente que prega a “sustentabilidade fraca”. Assim, explica Veiga (2006, p. 123) que a 
sustentabilidade fraca assume, no limite, que “o estoque de recursos naturais possa até ser exaurido, desde que esse declínio 
seja progressivamente contrabalançado por acréscimos proporcionais, ou mais do que proporcionais, dos outros dois fatores 
chave – trabalho e capital produzido, - muitas vezes agregados na expressão ‘capital reprodutível’.” Por outro lado, surgiu a 
corrente chamada de sustentabilidade forte, a qual, conforme Veiga (2006, p. 124)  se constitui de economistas neoclássicos que 
não concordam com a proposição de Solow, seguidores da Escola de Londres e do expoente David William Pearce. Para essa 
corrente, menos otimista, “o critério de justiça intergerações não deve ser a manutenção do capital total, mas sim sua parte não 
reprodutível, que chamam de ‘capital natural’. E por não ignoraram que grande parte desse ‘capital natural’ é exaurível, propõem 
que os danos ambientais provocados por certas atividades sejam de alguma forma compensados por outras.” Contudo, as 
tipologias não param por aí. Veiga (2006, p. 152) aponta que “entre esses dois extremos há um heterogêneo pântano que 
insiste em tentar ‘esverdear’ outras variantes tradicionalmente anti-ecológicas das ciências econômicas, sejam elas de caráter 
institucionalista ou duramente marxista.”  
2 Nesse sentido, interessante é a abordagem delineada por Daly (1996, p. 1-18) quanto ao conceito de desenvolvimento 
sustentável - que, em sua opinião, encerra preocupante indeterminação, mas que foi abraçado e institucionalizado por vários 
fóruns de debate, como economistas clássicos, Banco Mundial, Academia e nas políticas norte- americanas. 
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em um planeta finito. Isto, em boa medida, traduz pela compreensão de que o consumo de recursos 
naturais exauríveis leva ao problema de sua esgotabilidade, bem como a aquisição e o uso de matéria-
energia traz inexoravelmente o problema de sua dissipação, que é uma lei física irrefutável. Ou seja, a 
Segunda Lei da Termodinâmica (Lei da Entropia) estabelece que a disponibilidade de energia para 
realização de trabalho diminui após cada transformação, bem como que nos ciclos irreversíveis a 
entropia sempre cresce (FURUKAWA; YAMAMURA, 2004). Sendo assim, diante das limitações impostas 
pelo sistema da Terra, surgiu em diversas esferas de diálogo a discussão sobre o dilema entre o 
crescimento econômico e a capacidade de reposição dos estoques de recursos naturais do próprio 
planeta, bem como a sua aptidão de absorver os diversos tipos de rejeitos produzidos.  

Georgescu-Rogen (1999, p. 292) relacionou economia e a Segunda Lei da Termodinâmica, para 
explicar que o crescimento econômico baseado no uso de energia (baixa entropia) devolve ao 
ambiente sua dissipação em forma de calor (alta entropia), que não poderá ser utilizada, significando 
menor parcela disponível de energia para uso, a cada transformação. Com isso, Georgescu-Rogen 
(1999) abordou a necessidade de encontrar um caminho de crescimento compatibilizado com a 
conservação do meio ambiente, o que levaria a um desenvolvimento com decréscimo do produto.   

Contudo, as ideias de Georgescu-Rogen (1999), quando publicados na sua primeira edição, em 1971, 
não foram bem recebidas pela comunidade econômica da época (VEIGA, 2006; CECHIN; VEIGA, 2010; 
AMADO, 2010). Como se sabe, os recursos naturais, de forma ampla, estiveram ausentes dos modelos 
de crescimento que foram formulados na metade do século vinte, como por exemplo, o modelo Cobb-
Douglas, bem como não foram objeto do pensamento econômico neoclássico, que dominou a teoria do 
crescimento econômico de meados da década de 1950 até a metade de 1980 (AUTY, 2007, p. 627).   

Entretanto, o problema apontado por Georgescu-Rogen permaneceu e se agravou. De fato, a questão 
ambiental passou a ser considerada na agenda da pós-modernidade, implicando em posicionamentos 
na seara internacional, como a publicação do Relatório Brundtland, em 1987, que caracterizou um 
novo tipo de desenvolvimento, denominado sustentável, como um processo que atende as 
necessidades das presentes gerações, sem comprometer as das futuras (FERREIRA, 2005) (BIRNIE; 
BOYLE, 2002). Notes que aqui você descreve de modo mais firme a questão da concepção do conceito 
de desenvolvimento sustentável. No contexto desta mesma abordagem, portanto, foram construídas as 
bases para importantes paradigmas atuais: sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e a ética 
intergeracional.  

Em 1992, na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também 
chamada de ECO-92 (ou Cúpula da Terra), o conceito de desenvolvimento sustentável se consolidou 
com a publicação da Agenda XXI, que firmou o entendimento de que “todas as nações têm a obrigação 
e o direito de perseguir a sustentabilidade do seu desenvolvimento” (MOUTINHO DOS SANTOS, 2004, 
p. 07). 

Moutinho dos Santos (2004, p. 07) identifica, portanto, a ECO-92, como o momento a partir do qual o 
termo sustentabilidade passou a ser utilizado em praticamente todas as reuniões internacionais e 
afirma a propensão de sua presença em qualquer atividade do século XXI. Com isso, caminhar-se-ia, 
através da prática e do aprendizado de empresas, instituições e organizações para a definição de 
critérios aceitos como sustentáveis pelas comunidades: 

Será um processo extremamente dinâmico, através do qual as pessoas, as comunidades e as 
organizações estarão, a todo o momento, questionando e redefinindo tais critérios. O trabalho 
inovador de cada instituição será o de reconhecer, explicitar e bem comunicar sobre sua 
interpretação dos critérios e dos comportamentos “sustentáveis” a serem seguidos. Não será 
possível recusar a obrigação de fazer escolhas e tentar equilibrar necessidades conflitantes 
(MOUTINHO DOS SANTOS, 2004, p. 07).  
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Considerando que apesar da vagueza e da indefinição do conceito de sustentabilidade, ao se 
concentrar na sustentabilidade (enquanto um valor ético), assume-se assume que sua acepção traz a 
responsabilidade de abarcá-la como compromisso ético pertencente a gerações presentes. Ou melhor, 
considerando a unicidade e completude da espécie humana, poder-se-ia dizer que os caminhos para a 
sustentabilidade devem ser colocados em prática agora pela humanidade. 

Nesse viés, encontra-se o comprometimento social na acepção de Georgescu-Roegen (1976) quando 
expõe que a atividade econômica de qualquer geração não deixa de influenciar a das gerações 
seguintes. Os recursos terrestres em energia e materiais são irrevogavelmente degradados e se 
acumulam os efeitos nocivos das poluições sobre o ambiente. Por isso, um dos principais problemas 
que se colocam à humanidade é o da relação entre a qualidade de vida de uma geração à outra, e 
particularmente, o da repartição do dote da humanidade entre todas as gerações, conclui esse autor. 
Percebe-se que o Georgescu-Roegen chega próximo à abordagem da unicidade e da completude das 
gerações humanas no globo terrestre e alerta para importância das decisões vivenciadas em que cada 
momento, como um legado, ou seja, a responsabilidade e solidariedade mútuas. Nessa sentido, pode-
se afirmar que Georgescu-Roegen reconheceu o problema da continuidade da vida humana no globo 
terrestre, ou seja, tratou o ser humano como objeto e não sujeito, que está dentro de um sistema 
passível a leis físicas irrevogáveis. Assim, as gerações são objetos dentro de um sujeito com vida 
própria, o planeta Terra. 

 

3. Um caminho possível: a sustentabilidade integral 
 

Sachs (1998, p.02-06), ao examinar relação entre os direitos humanos e o desenvolvimento 
considerado como expansão dos direitos positivos na visão de Sen (2000), explicita que esses dois 
temas ocupam posição central no seio das preocupações das Nações Unidas. Sendo que ao substantivo 
desenvolvimento foram acrescidos inúmeros adjetivos como econômico, social, cultural, político, 
sustentável e humano para adentrar na problemática da plena realização dos homens e das mulheres 
ao invés de multiplicação de bens econômicos (SEN, 2000):  

O desenvolvimento passa, de fato, pela liberação dos homens das dificuldades materiais, o que 
supõe uma partilha equitativa do ter e a supressão de todos os entraves à sua realização na busca 
do bem-estar. (...) Neste fim de século XX, o social e o ecológico emergem como principais 
preocupações diante da devastação provocada pela hegemonia incontrolável do econômico e da 
primazia da lógica de mercado sobre a lógica das necessidades. Uma história do desenvolvimento 
surgirá dessa dupla releitura, permitindo entender melhor em que condições o crescimento é 
acompanhado de autêntico desenvolvimento. 

Como se percebe em Sachs (1998), as questões surgidas, diante da realidade social e ecológica 
vivenciadas pela humanidade no final do século XX, têm ocasionado a revisão de paradigmas baseados 
na lógica do mercado para uma nova direção voltada às lógicas das necessidades. As necessidades 
humanas são simples, intuitivas, valorativas e expansivas. O ser humano sente fome, sensações de 
calor e de frio, de abrigo, de conhecimento, de amor, de afeto, de abertura para o novo, do criativo, de 
força, de coragem, de colocar em prática o conhecimento, de se conectar ao eu interior, à 
espiritualidade e à coletividade a qual faz parte. As necessidades humanas são belas e direcionadas à 
expansão da consciência humana e do eu interior individual (PRZEPIORKA, 2010).  

Essa simplicidade questiona o conceito e à ideia construída pelo modelo de produção de até então. Por 
que a venda do ideal de que o ser humano precisa de milhares de bens materiais, concentrando todos 
os seus esforços em trabalhar constantemente o capital, multiplicando-o. Toda essa geração de riqueza 
irá suprir outras necessidades humanas de cunho afetivo, espiritual, criativo, ambiental e relacional?  
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Nesse viés, Veiga (2006, p. 194) argumenta que nos países chamados de “primeiro mundo” (ou seja, 
países desenvolvimento conforme terminologia típica adotada pelas Nações Unidas, de modo mais 
evidente, a partir de meados da década de 1990) a lógica de produzir mais e melhor já foi rompida, as 
necessidades básicas dessas populações já estão atendidas, “e muitas das necessidades ainda 
insatisfeitas não exigem que se produza mais, mas sim que se produza de outra maneira, outra coisa 
ou até se produza menos. É particularmente o caso do ar, da água, do espaço, do silêncio, da beleza, 
do tempo, dos contatos humanos” (VEIGA, 2006, p. 194) 

Contudo, conforme apresenta Sen (2000, p. 09) o mundo está repleto de privação, destituição e 
opressão extraordinárias: persistência da pobreza e de necessidades essenciais não satisfeitas, fomes 
coletivas e crônicas disseminadas, violação de liberdades políticas e formais, negligencia diante dos 
interesses e da condição de agente das mulheres e ameaças cada vez mais graves ao meio ambiente e 
à sustentabilidade da vida econômica e social. Por isso que, quando Sen (2000) defende a primazia das 
liberdades substantivas, ele procura mostrar a capacidade de cada indivíduo para levar o tipo de vida 
que possui razão para valorizar. E, por tal motivo, chama a atenção para a existência de diversas 
formas de liberdade para se ultrapassar as problemáticas por ele apontadas. O que demanda a 
condição de agente de cada um diante das oportunidades sociais, políticas e econômicas 
substantivamente existentes. Com isso, Sen (2000) argumenta que a expansão da liberdade das 
pessoas é favorável à responsabilidade individual e ao comprometimento social. E, o desenvolvimento 
é um “compromisso muito sério com as possibilidades de liberdade” (SEN, 2000, p. 337). 

O acréscimo de adjetivos ao desenvolvimento, então, traduz uma realidade multiforme e desigual 
composta de campos econômicos, sociais, culturais, políticos, sustentáveis e humanos, no qual as 
necessidades humanas persistem de maneiras distintas ao redor do mundo.  

Barbieri (2005, p.37), sob essa égide, aponta que a sustentabilidade passa a incorporar o significado 
de manutenção e conservação ab aeterno dos recursos naturais, porém alerta que “(...) isso exige 
avanços científicos e tecnológicos que ampliem permanentemente a capacidade de utilizar, recuperar e 
conservar esses recursos, bem como novos conceitos de necessidades humanas para aliviar as 
pressões da sociedade sobre eles.” Sendo que, esses novos conceitos de necessidades humanas, os 
avanços vislumbrados estariam, inicialmente, dentro de perspectivas valorativas individuais e 
coletivas. 

Então, mudanças de paradigmas e revisão de atitudes, certamente, são inerentes à íntima relação 
entre necessidades humanas, direitos fundamentais3 e sustentabilidade. Todavia, como explicado na 
Seção 2 do presente estudo existe uma vagueza na definição de sustentabilidade, que permite sua 
expansão contínua, sempre a incorporar novos valores e juízos éticos. Sendo assim, a 
sustentabilidade, diante do discurso dos direitos fundamentais, pode seguir uma evolução no sentido 

                                                           
3 Urge importante discorrer sobre a questão terminológica que envolve o tema de direitos fundamentais. Segundo Sarlet (2007, 
p. 33), outras expressões são largamente e, até com maior intensidade, utilizadas no direito positivo (constitucional ou 
internacional). Assim, esse autor cita uma longa lista, dentre os quais considera mais importantes, que reproduzimos: “direitos 
humanos, direitos do homem, direitos subjetivos públicos, liberdades públicas, direitos individuais, liberdades fundamentais e 
direitos humanos fundamentais.” E, continua explicando sobre a confusão gerada por tamanha riqueza terminológica: “Não é, 
portanto, por acaso, que a doutrina tem alertado para a heterogeneidade, ambigüidade e ausência de um consenso na esfera 
conceitual e terminológica, inclusive no que diz com o significado e conteúdo de cada termo utilizado, o que apenas reforça a 
necessidade de obtermos, ao menos para os fins específicos deste estudo, um critério unificador.” Sarlet (2007, p. 34), também 
aponta essa diversidade terminológica na Constituição Federal de 1988: “a) direitos humanos (art. 4º, inc. II); b) direitos e 
garantias fundamentais (epígrafe do Titulo II e art. 5º, parágrafo primeiro); c) direitos e liberdades constitucionais (art. 5º, inc. 
LXXI); e d) direitos e garantias individuais (art. 60, parágrafo quarto, inciso IV).” “Assim com base no exposto, cumpre traçar 
uma distinção, ainda que de cunho predominantemente didático, entre as expressões ‘direitos do homem’ (no sentido de direitos 
naturais não, ou ainda não positivados), ‘direitos humanos’ (positivados na esfera do direito internacional) e ‘direitos 
fundamentais’ (direitos reconhecidos ou outorgados e protegidos pelo direito constitucional interno de cada Estado).” Assim, 
seguindo-se esse autor, o presente trabalho se valerá do termo “direitos fundamentais” para se referir sobre os direitos 
positivados na Constituição dos Estados Nacionais; e, o termo “direitos humanos” para relacionar a sua perspectiva histórica e 
internacional positivada. 
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de agregar novas dimensões. Nesse sentido, Aloe (2010) e Cabral (2011) chamam a atenção para 
todos os assuntos que permeiam o ser humano enquanto vivente do planeta Terra e que estariam 
dentro da expansão da ideia de sustentabilidade para a integralidade. Dessa forma, o ser humano 
passa a ser considerado como o foco de análise e diante de uma perspectiva integral, ou melhor, de 
completude, incorporadora de quatro dimensões: social, ambiental, econômico e visão de mundo. A 
expansão das dimensões da sustentabilidade trabalha, portanto, a expansão da consciência do 
indivíduo, ou seja, da responsabilidade individual ao comprometimento social explicitados em Sen 
(2000). 

O conteúdo de cada dimensão demanda uma contínua expansão da consciência do homem enquanto 
ser planetário. O homem precisa saber se socializar, cuidar do meio ambiente, cuidar da economia 
(tradução cuidar da casa) de como cuidar do dinheiro, como ganhar, como gastar, como consumir; 
cuidar do planeta, da água, da natureza, dos animais (Aloe, 2010, p. 01).  

Na dimensão visão de mundo, Aloe (2010, p. 01) explica que o sentido é permear diversos assuntos, 
um deles, por exemplo, o trabalho da arte, da cultura, da criatividade. A idéia é a reaproximação do 
ser humano com o belo, com a cultura de seu país, da sua cidade, focalizando o sentido do integrar a 
comunidade, do amor e da identificação com o entorno natural e social.  

Ainda, dentro desse enfoque, Aloe (2010, p. 01) trata do tema saúde, que vem trabalhar a mente, o 
corpo, o espírito e as energias vitais. Com tais pontos se consegue trabalhar o conceito de 
sustentabilidade integral, “porque não adianta aquele ser humano expert na parte econômica, social, 
até ambiental, mas que não consegue cuidar si mesmo. Para o ser humano conseguir essa 
sustentabilidade autêntica, ele também precisa cuidar de si.”  

A ideia da expansão do conceito tradicional de sustentabilidade trabalha, portanto, a expansão da 
consciência do indivíduo, “a questão do agir localmente e pensar globalmente.” (Aloe, 2010, p. 01) 
completa: “eu ajo localmente começando comigo, na minha família, no meu bairro, na minha cidade, 
no meu trabalho, na minha escola, e aí então a coisa vai se expandindo.”  

A integralidade como proposta de expansão das dimensões da sustentabilidade corrobora com a visão 
de Sachs (2002) sobre a validade das dimensões do desenvolvimento sustentável, debatidos nas 
Conferências de Estocolmo e do Rio, quais sejam: social, cultural, ecológica, ambiental, territorial, 
econômica, política nacional e política internacional. Porém, a sustentabilidade integral propõe a 
absorção de algumas dessas dimensões no âmbito da visão de mundo para tornar transparente a ideia 
de expansão da consciência humana, carreando para o ser humano a perspectiva de sua 
responsabilidade consigo mesmo, com as demais pessoas, com o território em que vive e com o 
planeta Terra. Nessa linha lógica, os elementos constantes do Nosso Futuro Comum (WCED, 1987) 
para o desenvolvimento sustentável estariam, também, sendo agregados à integralidade enquanto 
expansão das dimensões de sustentabilidade. Assim, a responsabilidade individual, o 
comprometimento social e a solidariedade seriam os valores primordiais nessa nova abordagem das 
dimensões da sustentabilidade.  

A responsabilidade considera o indivíduo como agente, e não sujeito passivo da realidade que o cerca e 
as implicações que suas decisões acarretam para seu entorno. O comprometimento social abarca a 
justiça ou a equidade intergeracional, baseada no fato de que em “qualquer momento, cada geração é 
ao mesmo tempo guardiã ou depositária da terra e sua usufrutuária: beneficiário de seus frutos”, o 
que impõe a obrigação de cuidar do planeta (WEISS, 1993, p. 15). E, a solidariedade traz como 
conteúdo a aptidão de compreensão das necessidades humanas de modo a expandir as possibilidades 
de efetivação de direitos fundamentais quando se comunga e se compartilha problemas e interesses 
semelhantes diante da escassez de recursos naturais do planeta, corroborando com o ideal de que os 
bens ambientais, por exemplo, devem ser partilhados equitativamente pelas gerações sucessivas.  

Do que se depreende que as desigualdades existentes no século XXI possibilitam o diálogo entre 
necessidades humanas, sustentabilidade e direitos fundamentais.  Então, diante da perspectiva da 
ampliação das dimensões da sustentabilidade (que será denominada sustentabilidade integral) e da 
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contínua expansão do rol de direitos fundamentais, assume-se que as necessidades humanas se 
imiscuem ao conteúdo desses direitos e da sustentabilidade integral.  

4. Considerações finais 
 

É importante, como bases para a sustentabilidade, verificar que o mesmo não se restringe a um uso 
mais sábio dos recursos naturais; de uma produção limpa, que evita desperdícios; de um controle dos 
efluentes de produção; e de uma conservação do meio ambiente, mas também incluí outras dimensões 
além dessas de eficiência ecológica e ambiental. 

Erradicar a pobreza, realizar a inclusão social de todos os segmentos da população e ter taxa mínima 
de desemprego são fatores fundamentais, dentro da dimensão social, que garantem o sucesso do 
desenvolvimento sustentável. A equidade participativa da população na política nacional e o bom 
funcionamento das instituições públicas são outros fatores que alicerçam a sustentabilidade. 

O desenvolvimento local é sustentável, partindo do princípio que, dentro de sua unidade básica 
territorial, é capaz de envolver todos os indivíduos da sociedade em um mercado justo e responsável, 
capaz de minimizar as disparidades econômicas e a pressão social as classes mais baixas.  

Partindo da ideia de “Pensar global e agir local”, acredita-se, então, que com a urgência da 
necessidade de ação humana em pró do desenvolvimento sadio do meio que o cerca, o homem será 
capaz de cooperar com seu semelhante e, assim, minimizar os conflitos políticos, sociais e econômicos 
que são responsáveis pelas grandes resistências de desenvolvimento sustentável nas negociações 
globais. Essas são as bases da sustentabilidade integral.  
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