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APRESENTAÇÃO 

 

Esta edição é publicada em um momento importante para os Programas de Pós-Graduação 

Brasileira em Direito, em especial para o PPG Direito da Universidade de Passo Fundo que neste ano 

completa 4 anos na continuidade de uma trajetória de ascensão e excelência na área acadêmica de 

pesquisa e extensão.  

As atividades de pesquisa do O PPG Direito é composto por duas áreas de pesquisa, sendo a 

primeira Jurisdição Constitucional e Democracia e a segunda Relações Sociais e Dimensões do 

Poder, ambas reconhecidas e recomendadas pela Capes. 

A presente obra tem origem a partir do Projeto Pesquisador Gaúcho, fomentado pela 

FAPERGS, sob o titulo “Desafios da sustentabilidade na era tecnológica”, sendo coordenado pelo 

Prof. Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho, o qual tem por objetivo verificar a (im)probabilidade 

comunicacional das novas tecnologias e seus impactos na saúde e meio ambiente, diante da 

complexidade, através da informação, ato de comunicação e compreensão das novas tecnologias 

na teoria sistêmica de Niklas Luhmann. 

Assim, se vincula os estudos realizados pelas linhas de Pesquisa do programa, devidamente 

cadastradas no CNPq e, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de 

Passo Fundo (UPF), onde os debates e estudos acompanharam as metas do Projeto de Pesquisa sob 

esta coordenação, com fomento por meio Da FAPERGS (Edital nº. 02/2017 - PqG). 

Este primeiro número, predominantemente descritivo, abrange uma coletânea de artigos 

científicos pluritemáticas em razão das peculiaridades de cada Programa participante. Todavia, 

ainda que, sob enfoque e óticas diversas, a obra apresenta o tema central definido no Projeto: Tomo 

I – Desafios da sustentabilidade na era tecnológica: A proteção dos Direitos Humanos. 
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A questão da sustentabilidade na era tecnológica encontra-se no cerne das análises teóricas 

e dos sistemas políticos das sociedades democráticas neste século XXI. Trata-se de uma questão que 

se desdobra em variadas perspectivas. Por um lado, refere-se à ordem jurídica, econômica e política 

da sociedade contemporânea. Mas por outro, considerada como assunto rico no sentido das 

relações sociais, culturais, relação de poder e diversidade em outra dimensão.  

Neste contexto, os artigos foram produzidos por professores e alunos do Programa de Pós-

Graduação em Direito da Universidade de Passo Fundo (UPF), além da participação e colaboração 

interdisciplinar de Professores Doutores e Mestres de instituições de ensino nacionais e 

internacionais.  

Tendo, portanto como fio condutor, a saber, de Direitos Humanos, Sustentabilidade e 

Tecnologias, busca-se pela relação de tais temáticas com vistas a contribuições para a discussão da 

sociedade complexa que se vive na contemporaneidade.  

Dentre eles, destacam-se a abordagem transnacional, imigração e a inclusão da 

sustentabilidade por Aloisio Ruscheinsky que apresenta suas reflexões sobre os fluxos migratórios 

e os Direitos Humanos, Álvaro A. Sánchez Bravo escreve também sobre imigração na Europa e a 

crise dos Direitos Humanos e Nuria Belloso Martín pontua sobre a sustentabilidade na bioética. 

Augusta Agne Feldmann, Paulo Márcio Cruz, Eliane Fontana, Lídia de Paola Ritter, Lucas 

Dalmora Bonissoni e Rogerio da Silva por sua vez, trazem em suas pesquisas considerações sobre a 

Sustentabilidade, capitalismo e impactos ambientais. 

Enquanto, Nara Suzana Stainr Pires e Liton Pilau Sobrinho apontam a necessária 

aproximação do conceito com a categoria “fraternidade”. Já Rafaela Baldissera, Andy Portella 

Battezini, Silvana de Fátima Machado da Silva, Fabíola Wüst Zibetti, Taísa Cabeda e Talissa Truccolo 

Reato investigam o papel dos Direitos Humanos frente ao meio ambiente sustentável. 



6 

 

Tema de reflexão para Ramon da Silva Sandi, Cleide Calgaro, Leonel Severo Rocha, Lisiane da 

Silva Zuchetto, Paulo Roberto Ramos Alves, Jamila Wisóski, Moysés Etchezar, Sérgio Ricardo 

Fernandes de Aquino, versa sobre sustentabilidade, era tecnológica frente aso Direitos Humanos. 

O artigo de Clóvis Gorczevski e Liége Alendes de Souza debatem sobre o esquecimento ao 

direito humano no ciberespaço. E, Carla Piffer traz a baila a agenda 2030. De Gabriela Werner 

Oliveira e Tayná Dadia Rodrigues o tema aborda a igualdade de gênero como objetivo de 

desenvolvimento sustentável. 

Para encerrar este número Luciana Turatti e Lucas Nicolini Barreto de Pádua tratam o direito 

ao meio ambiente rumo a uma nova racionalidade, enquanto Magno Federici Gomes e Izadora 

Gabriele dos Santos Oliveira abordam sobre inteligência artificial e execuções penais sustentáveis. 

Há de se ressaltar que, esta obra questiona temas de pesquisa da maior relevância, o qual 

deverá persistir como preocupação e objeto de estudo no próximo volume. 

 

 

 

 

Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito – PPGDireito/UPF 

 

Dra. Nara Suzana Stainr Pires 

Pós Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Direito – PPGDireito/UPF 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



7 

 

SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO ................................................................................................................................... 4 

LA INSOSTENIBLE LEVEDAD DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS Y LA GRAVITACIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS ............................................................................................................................................ 9 

Aloisio Ruscheinsky .......................................................................................................................... 9 

INMIGRACIÓN EN EUROPA: CRISIS DE DERECHOS HUMANOS. NO CRISIS MIGRATORIA¡¡. ............. 27 

Álvaro A. Sánchez Bravo................................................................................................................. 27 

O SISTEMA CAPITALISTA E A SOCIEDADE DE CONSUMO: OS SEUS IMPACTOS AMBIENTAIS ........... 40 

Augusta Agne Feldmann ................................................................................................................ 40 

Paulo Márcio Cruz .......................................................................................................................... 40 

DIREITOS HUMANOS E MIGRAÇÕES SUSTENTÁVEIS NA AGENDA 2030 DA ONU ............................. 56 

Carla Piffer ...................................................................................................................................... 56 

DOS DIREITOS HUMANOS À NORMATIVA CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS ........ 71 

Ramon da Silva Sandi ..................................................................................................................... 71 

Cleide Calgaro ................................................................................................................................ 71 

Leonel Severo Rocha ...................................................................................................................... 71 

OS DIREITOS DA PERSONALIDADE E SUA PROTEÇÃO: O DIREITO AO ESQUECIMENTO NO 
CIBERESPAÇO COMO UM DIREITO HUMANO .................................................................................... 90 

Clóvis Gorczevski ............................................................................................................................ 90 

Liége Alendes de Souza .................................................................................................................. 90 

DIREITOS HUMANOS NA PERSPECTIVA COMUNITARISTA e uma tentativa de aproximação ao viés 
da sustentabilidade humanista ........................................................................................................ 107 

Eliane Fontana .............................................................................................................................. 107 

A IGUALDADE DE GÊNERO COMO OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: o papel da 
sociedade civil global na defesa e promoção dos direitos das mulheres na seara internacional ... 127 

Gabriela Werner Oliveira ............................................................................................................. 127 

Tayná Dadia Rodrigues ................................................................................................................. 127 

A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO DIMENSIONAMENTO ECOLÓGICO SUSTENTÁVEL NA 
ERA POLÍTICA E TECNOLÓGICA ........................................................................................................ 143 

Jamila Wisóski Moysés Etchezar .................................................................................................. 143 

Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino ........................................................................................... 143 

REFLEXOS DA SOCIEDADE CONSUMISTA: IMPACTOS AMBIENTAIS ................................................ 162 

Lídia de Paola Ritter ..................................................................................................................... 162 

Lucas Dalmora Bonissoni ............................................................................................................. 162 

Rogerio da Silva ............................................................................................................................ 162 

DIREITOS HUMANOS, TECNOLOGIA E COMPLEXIDADE SOCIAL: a sustentabilidade como desafio 178 



8 

 

Lisiane da Silva Zuchetto .............................................................................................................. 178 

Paulo Roberto Ramos Alves ......................................................................................................... 178 

O DIREITO AO MEIO AMBIENTE: RUMO A UMA NOVA RACIONALIDADE ....................................... 196 

Luciana Turatti ............................................................................................................................. 196 

Lucas Nicolini Barreto de Pádua .................................................................................................. 196 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E EXECUÇÕES PENAIS SUSTENTÁVEIS: UMA DEFESA AOS DIREITOS 
HUMANOS DOS PRESOS................................................................................................................... 212 

Magno Federici Gomes ................................................................................................................ 212 

Izadora Gabriele dos Santos Oliveira ........................................................................................... 212 

A IMPORTÂNCIA DE DECISÕES QUE RECONHECEM O PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE EM RELAÇÃO À 
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL .............................................................................. 229 

Nara Suzana Stainr Pires .............................................................................................................. 229 

Liton Lanes Pilau Sobrinho ........................................................................................................... 229 

LAS PROYECCIONES DE LA SUSTENTABILIDAD EN LA BIOÉTICA: ¿DERECHO O DEBER –MORAL- DE 
MEJORAR A LOS SERES HUMANOS FUTUROS? ................................................................................ 246 

Nuria Belloso Martín .................................................................................................................... 246 

A DEMOCRACIA DIGITAL E A PARTICIPAÇÃO POPULAR COMO PRESSUPOSTOS BASILARES PARA 
ALCANÇAR A SUSTENTABILIDADE .................................................................................................... 273 

Rafaela Baldissera ........................................................................................................................ 273 

Andy Portella Battezini ................................................................................................................. 273 

DOS DIREITOS HUMANOS DOS IMIGRANTES: POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE INCLUSÃO ... 291 

Silvana de Fátima Machado da Silva ............................................................................................ 291 

Fabíola Wüst Zibetti ..................................................................................................................... 291 

Políticas públicas e educação ambiental, ferramentas para a garantia do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado ............................................................................................................ 304 

Taísa Cabeda ................................................................................................................................ 304 

A JUSTAPOSIÇÃO ENTRE DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS E DIREITOS DA NATUREZA: a 
expansão do reconhecimento da natureza como sujeito de direitos ............................................. 320 

Talissa Truccolo Reato .................................................................................................................. 320 

O PODER DO CAPITAL E A IMPLEMENTAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: UMA ANÁLISE SISTÊMICA
 .......................................................................................................................................................... 335 

Rafael Machado Soares ................................................................................................................ 335 

 



9 

 

LA INSOSTENIBLE LEVEDAD DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS Y LA GRAVITACIÓN DE 

LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Aloisio Ruscheinsky1 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Los flujos migratorios hacen parte de la movilidad humana desde siglos, generando 

movimientos, progresos, guerras y alteridad de diferentes órdenes, incluyo de innovación 

tecnológica. En los recientes flujos migratorios en diferentes cuadrantes del mundo, los refugiados 

nos informan sobre una dinámica cultural y las condiciones socioeconómicas, desde los tipos de 

violaciones de los derechos a la protección con acogida solidaria, de la integridad física y de graves 

conflictos dentro de las naciones y hasta pérdidas masivas condiciones de trabajo y renta, hasta de 

hábitat derivadas de cambios incontrolados.  

Este texto ensaya contribuir con argumentos en favor de los derechos humanos de los 

migrante proponiendo el reconocimiento de la dignidad de las personas que han dejado temporal 

o definitivamente su patria y para ello trae un diagnóstico en cuanto a las expectativas de los 

refugiados de ser miembros legítimos de la sociedad humana y reconocidos como sujetos de 

derechos. En especial va a traer para el debate a las circunstancias de cruce de la frontera, con datos 

de investigación social y demográfica en la frontera entre Venezuela y Colombia, con las razones 

por las que dejan su país y sus pretensiones o lugares en los que aspiran a acomodarse. En este 

sentido, el texto ofrece algunos elementos para el análisis crítico del control migratorio y fronterizo 

en Sudamérica en diálogo con investigaciones y publicaciones, alrededor de los condicionantes de 

los conflictos de las luchas sociales.  

En la América Latina hay tres puntos críticos de migrantes en fronteras: México/Estados 

Unidos; Venezuela/Colombia; Venezuela/Brasil, sin allegar en esta cuenta situaciones en los países 

de la América Central. En el caso venezolano a partir de 2017 la emigración ha tomado dimensiones 

extraordinarias, con muchas preocupaciones en las naciones fronterizas para con la efectuación de 

                                                        
1 Professor Titular do PPG Ciências Sociais da Unisinos. Coordenador do grupo de pesquisa “Sociedade e ambiente: atores, conflitos 

e políticas ambientais”. 
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lo cumplimento de los tratados de los derechos humanos.  

Las reflexiones decoren de una investigación que se refiere al trauma o a la tragedia social 

de miles de venezolanos que cruzan la frontera con a Colombia y con Brasil. En este escenario se 

apunta algunas características del fenómeno migratorio, puesto que la situación sociopolítica y 

económica hay suscitado aspectos dramáticos, por diversos factores.  

Hay que hacer un esfuerzo para presentar explicaciones a una visión que ultrapase los 

sentimientos privados y localistas dentro de la geopolítica o de apropiación de lo derecho de 

pertenencia para sugerir una reinterpretación alargada que justifique la extensión de los derechos 

humanos a los migrantes en todas las circunstancias por más que la solidaridad represente un peso 

social.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 13 afirma que “todo 

hombre tiene el derecho de dejar cualquier país, incluso el propio, ya éste regresar”. Y en su artículo 

15 ratifica que “nadie será privado arbitrariamente de su nacionalidad, ni del derecho de cambiar 

de nacionalidad”. La implementación de políticas públicas es un desafío estratégico para una 

acogida basada en derechos humanos a través de acciones eficaces.  

La búsqueda de oportunidades y lo imaginario de otras condiciones de vida impulsan a lo 

dislocamiento a otras naciones lo que alimenta expectativas para partir hacia a lo desconocido. Es 

importante mencionar que no todos los que cruzan un puesto fronterizo son emigrantes. De allí la 

necesidad de clasificar adecuadamente en las investigaciones sobre la migración venezolana: 

quiénes son las personas que deciden migrar a otro país, porque de ese modo se pueden determinar 

el tipo de protección que requieran y que culminen en políticas públicas. 

La investigación sobre la movilidad humana de los venezolanos a través de la frontera 

acentúa la visión de las personas, realidades y perspectivas como las características del fenómeno 

migratorio. En la perspectiva ética ante el fenómeno de la migración es corroborar la protección 

internacional de los derechos humanos de miles de migrantes, reafirmando la practica ejemplar de 

humanidad, solidaridad y de compasión. En la medida de lo posible la abordaje es un insumo de 

elementos para la discusión sobre la tarea de protección a los derechos de los migrantes y para esto 

hay que visibilizar sus rostros, sus miradas y sus voces. El reto fundamental y la tarea de ciudadanos 

de mundo global se resumen a las democracias en proteger integralmente a los migrantes forzados 
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1. LAS TEORÍAS A EXPLICAR LAS CAUSAS DE LOS FENÓMENOS MIGRATORIOS 

 

Dentro de los distintos enfoques para estudiar los procesos migratorios, se cuenta con la 

teoría de los factores push-pull, el enfoque económico, el enfoque predominantemente cultural o 

histórico. Estos enfoques destacan cada uno de los factores pertinentes como los obstáculos a la 

decisión de migrar. Diversas teorías han tratado de explicar el fenómeno migratorio, desde el punto 

de vista macro (estructurales) a lo micro (subjetividad). Las teorías levan en consideración una gama 

de circunstancias como acceso a trabajo, exclusiones múltiples, represión a derechos, disputa 

territorial, libertades políticas, redes sociales, oportunidades, desprendimiento y situación familiar, 

entre otras.  

En relación con la teoría de los factores push-pull, hay quien2  sostiene que se basa en 

elementos asociados a las dúas puntas del proceso de dislocamiento. En principio existen factores 

coyunturales, de un lado, condicionantes que empujan abandonar un país y de otro, escenarios 

múltiples ejercen fuerza de atracción o que media la decisión. Esta dinámica está asociada a la 

comparación con las condiciones que se supone existan en otros territorios, incluidos los derechos 

humanos y, en la medida de lo posible, la protección social. 

En cualquier circunstancia el flujo migratorio, de acuerdo con Lee3, contempla la perspectiva 

en que se presentaron factores evaluados como positivos (pull), capaces de atraer, en los días 

actuales, para la movilidad por alimentar otras expectativas; por otro lado, también factores 

negativos (push), alimentando la justificación responsable funcionando como dispositivo de 

expulsión. De igual manera sostiene Aruj4 que los flujos migratorios producen consecuencias en el 

país de origen pues se podría disminuir el conflicto social y político cuando de la emigración de la 

población productiva, disminuyéndose los niveles de desocupación o por el movimiento creándose 

posibilidades aparentes. 

Evidentemente hay que aludir a los obstáculos intervinientes entre estos dos puntos 

geopolíticos que pueden afectar los derechos humanos, siendo que cuanto más pobres tanto mayor 

                                                        
2 MASSEY, Douglas. S. et al. Worlds in Motion, Understanding International Migration at the End of the Millenium. Oxford: Clarendon 

Press, 1998.  

3  LEE, Everett. A Theory of Migration. Demography, v. 3, n. 1, 1966, p. 47-57 

4  ARUJ, Roberto. Causas, consecuencias, efectos e impacto de las migraciones en Latinoamérica. Papeles de Población, vol. 14, n° 
55, 2008, p. 95-116. 
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es la propensión de desviar de la meta final o perecer a medio camino. Así se destacan las 

características de las regiones de origen, lo gozo de los derechos durante los recorridos elegidos 

para dar seguimiento a las metas, de las regiones de destino y de los obstáculos intervinientes en el 

recorrido. La estructura demográfica puede tener un impacto en la decisión de migrar, donde el 

tamaño de la familia y la edad de sus miembros pueden actuar como factor de expulsión, además 

de los aspectos discernidos a partir del impacto del contexto de demandas redistributivas. La 

combinación con el enfoque micro incluye la dimensión de la toma de decisión para abandonar lazos 

consolidados. 

Bajo el enfoque económico se comprende los condicionantes de los flujos migratorios, la 

integración entre organismos para atender a los individuos bajo el prisma asistencial o del impacto 

sobre los derechos. Entre los condicionantes económicos y históricos de los flujos migratorios hay 

quien alude a los factores macro o relacionados con embarazos estructurales5 , entre ellos, lo 

desmoronamiento de la capacidad de inversiones para dinamizar la circulación de mercancías, la 

expansión de la pobreza debido a lo desempleo además la escasez de provisiones, inseguridad 

política y social y percepción de la corrupción, políticas económicas restrictivas que afectan las 

inversiones sociales y lo aparato productivo, ineficiencia de las políticas públicas y crisis de la 

vivienda, entre otros factores. Los respectivos efectos de estas posibles causas varían de acuerdo 

con las condiciones históricas de cada nación que forja la emigración. Los autores también apuntan 

una perspectiva microeconómica con factores que se relacionan con el entorno de los hogares 

concernientes con el nivel de inseguridad personal, educativa, edad, conflictos y relaciones 

comunitarias, ingresos de los hogares, ocupación, estado civil.  

Para el enfoque histórico un flujo migratorio comprende una convergencia de factores 

sociales e históricos, pero cada contexto histórico posee sus especificidades que son delineadoras 

de procesos propios. El enfoque pretende dar cuenta de entender los procesos migratorios al 

explicitar los factores estructurales, así como las acciones sociales de los sujetos. De hecho, así la 

argumentación destaca la coerción del sistema de producción y consumo capitalista, así como los 

escenarios delineados por la percepción y las capacidades individuales como espacio de decisión. 

En este momento inseguro, condiciones objetivas y subjetivas originan una selectividad de 

quien migra y quien se queda, o quien migra primero, mientras que otros individuos quedarán atrás. 

                                                        
5 DIBEH, Ghassan; FAKIH, A. y Marrouch, W.. Decision to Emigrate amongst the Youth in Lebanon. International Migration v. 56 (1), 

2018, p. 5-22 
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Ante las circunstancias históricas, donde los individuos figuran como parcela de su clase social, 

parecen poco viables elecciones racionales de individuos o grupos. En determinadas circunstancias 

una categoría social vigilante de sus derechos se pone en movimiento. A partir del enfoque histórico 

implica superar el umbral de ponderar la migración como artificio medido empíricamente derivado 

de un proceso relacionado a los espacios de origen y perspectivas en cuanto al destino. Una de las 

consecuencias metodológicas de esta superación se refiere a la capacidad de desentrañar el 

movimiento global de los flujos migratorios y los procesos y contradicciones por las que transitan. 

Así, se endosa una perspectiva relacional donde se enfocan los movimientos poblacionales 

originados de relaciones y ausencias intrínsecamente vinculadas a su condición social. 

Además de expulsión y atracción, Lee 6  añade en los destaques ya presentados otras 

cuestiones como el nivel de información, en el más de las veces imperfecta sobre la ruta y el lugar 

de destino o los indicadores efectivos que llevarían a la mejora de la condición de vida. Sin embargo, 

para esto ocurre hay en cuestión una visión de derechos humanos y hay la estricta necesidad de 

superar la inercia o identidad local o nacional. En el balance los migrantes apuntan una evaluación 

inmediata de la región de origen, al mismo tiempo alimentan expectativas, dibujan información rasa 

sobre el destino, o sea, casi siempre es un paso en la oscuridad o incluso misterioso. 

Bajo esta premisa de los conflictos presentados, estudios migratorios contemporáneos 

buscan examinar el fenómeno, destacando las condicionalidades. En este sentido, Portes y Böröccz7 

señalan que los procesos migratorios han ganado notable protagonismo por su carácter global, 

despertando inquietud social y retos de sustentabilidad a la protección de los derechos humanos 

por sus implicaciones redistributivas y políticas.  

 

2. LAS FRONTERAS EN UNA ERA TECNOLÓGICA: UNA REGIÓN EN CONFLICTO 

 

El movimiento masivo de migración de venezolanos a buscar refugio en la era tecnológica 

viene generando crisis humanitaria, en territorios de Colombia y Brasil con retos a la protección de 

los derechos humanos. Los analistas tienen preferencia por el término refugiados en la medida en 

                                                        
6 LEE, Everett. A Theory of Migration. 1966 

7  Portes, A. y Böröccz, J. Migración contemporánea. Perspectivas teóricas sobre sus determinantes y sus modalidades de 
incorporación En: Malgesini, Graciela (comp.) Cruzando fronteras: migraciones en el sistema mundial. Icaria. Fundación Hogar del 
Empleado. Barcelona, 1998, p. 43-74. 
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que se acentúa la dimensión de la explosión debida a conflictos explicitados. 

La situación en la frontera compartida con a Colombia8  y con Brasil sigue siendo tensa, con 

matices de atenuación o de incremento a lo largo de los años de las últimas décadas, mientras que 

la carga está creciendo para suplir el abastecimiento y alojamiento de migrantes venezolanos en 

Colombia y en Brasil a lo largo de los años 2017/18. Debido a la presión migratoria se alteran las 

condiciones de seguridad a los derechos humanos pues la situación en la frontera es un elemento 

central del nuevo paisaje crítico en el norte de la América del Sur.  

En el Siglo XX durante décadas, Venezuela fue un país receptor de inmigrantes, su contexto 

les ofrecía oportunidades Hay una situación histórica se ha invertido: durante el boom del petróleo 

post-1970, por un lado, y de otro, la fuga de los conflictos armados en su territorio muchos 

colombianos buscaron una alternativa en Venezuela. Páez9 demuestra que el derrocamiento de la 

economía venezolana comienza diez años antes de la era chavista, que a pesar de los intentos no 

logra efectivamente revertirla. De esta forma, los impactos socioeconómicos no producen 

inmediatamente flujos migratorios. 

De los puntos fronterizos colombo-venezolanos que corren a lo largo de los estados Zulia, 

Táchira, Apure y Amazonas el más transitado y movido es el de San Antonio del Táchira, colindante 

con el Departamento Norte de Santander (Colombia), cuya capital es la ciudad de Cúcuta. Los 

motivos para cruzar la zona limítrofe son variados, y van desde la compra de insumos en general 

(Bisuterías, alimentación, medicinas, repuestos) hasta la migración a otro país. El flujo migratorio 

agita la arena de frontera de 2.200 kilómetros entre los dos países, donde incidentes de violación 

de derechos humanos han sido registrados. Las crisis de relaciones llevaron repetidamente al cierre 

de los seis puestos oficiales en la frontera, a lo largo de diversas circunstancias. En una región 

caracterizada por el comercio legal e ilegal, los cientos de puntos informales de paso llevan a 

considerar la frontera como porosa.  

En la relatoría anual Global Trends 2017, de ACNUR 10 , la agencia de la ONU para los 

                                                        
8 Una encuesta entre los dias 9 de abril al 6 de mayo de 2018 de los venezolanos que cruzaron el límite fronterizo y hacian el registro 

en el control migratorio en la oficina de Migración Colombia, tuvo una muestra de 14.578 individuos. Una versión preliminar se 
encuentra en https://drive.google.com/file/d/11OMtNWuHeWjb3ykaerahBFPOBSvdsx5F/view    

9 Páez, Tomaz. La voz de la diáspora venezolana. Madrid, Catarata, 2015. 

10 Disponible in http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html. De acuerdo con la agencia 
hay 68,5 millones de personas viven desplazadas a la fuerza y 25,4 millones cruzaron las fronteras y se convirtieron en refugiados. 
En 2017, sólo se consiguió el 57% de los fondos necesarios para proporcionar alimentos, agua, educación o sanidad, de los cuales 
85% de ellos viven en países en desarrollo. Disponible in https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/datos-de-
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refugiados los venezolanos componían la cuarta mayor nacionalidad en las nuevas solicitudes de 

asilo en 2017, con 111.600 registrados, en comparación con 34.200 en 2016 y 10.200 en 2015. Con 

números significativos de asilo se incluye a Brasil con 17.900 casos. En los últimos años, continua el 

informe, la compleja situación socioeconómica y política ha ocasionado cerca de 1.5 millones de 

venezolanos se cambien se trasladen más allá de las fronteras nacionales. Los destinos principales 

han sido Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Perú, España y EUA.  

Los resultados revelados por el perfil socio demográfico y laboral de los venezolanos que 

viven en Roraima, en levantamiento11 con 650 entrevistas, muestra que el 72% de los venezolanos 

no indígenas son jóvenes entre 20 y 39 años, la mayoría del sexo masculino (63%) y solteros (54%). 

Prácticamente uno de cada tres (32%) tiene un curso superior completo o postgrado, mientras que 

tres de cada cuatro (78%) llegan con un nivel medio completo. Entre los no indígenas, el 82% ya 

presentaron solicitud de refugio. En este caso, cerca de 1/3 de ellos tienen el protocolo de refugio, 

el 23% tiene cartera de trabajo, el 29% tiene CPF y el 4% no tienen ningún documento. 

Según cifras producidas por los gobiernos de los países de acogida, más de 166.000 

venezolanos presentaron nuevas solicitudes de asilo desde 2015, la gran mayoría en 201712. Hasta 

meados de 2018, más de 500.000 venezolanos asesaran formas legales de estadía. Sin embargo, la 

mayoría se encuentra en situaciones irregulares, en cuyas condiciones están sujetos a mayor riesgo 

de violencia, explotación, abuso sexual, tráfico y discriminación. El ACNUR está trabajando con 

gobiernos y otros socios en América Latina e la evaluación, el perfil y el monitoreo de protección 

que permiten la protección humanitaria, incluso con amplia presencia en las zonas fronterizas para 

el registro de todos en la región. Los datos de refugiados en 2017 y 2018 son un desafío a la 

sostenibilidad una vez que continúan una tendencia en los últimos 5 años de aumento en el 

desplazamiento con consecuencias a la protección de los derechos humanos. 

Hay preocupaciones justificadas con los crecientes flujos migratorios en la frontera teniendo 

en vista su posible influencia en la construcción turbulenta de la paz en Colombia y la fragmentación 

                                                        

refugiados-2017-685-millones-de-personas-forzadas-huir  

11 Investigación promovida por el Consejo Nacional de Inmigración (CNIg), vinculado al Ministerio de Trabajo. La investigación fue 
realizada por la Cátedra Sérgio Vieira de Mello en la Universidad Federal de Roraima (UFRR), a través del Observatorio de las 
Migraciones Internacionales (OBMigra) y con el apoyo del ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados). Disponible en 
http://www.acnur.org/portugues/2017/09/15/maioria-de-venezuelanos-em-roraima-e-jovem-possui-boa-escolaridade-e-esta-
trabalhando/ Acesado en 04 jul 2018. 

12  Disponible en https://www.elobservador.com.uy/venezuela-el-pais-america-latina-que-genera-mas-solicitudes-asilo-el-mundo-
n1245370 Acesado 12 de jul 2018. 
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política en Venezuela. Este proceso puede generar nuevas dinámicas de violencia en la frontera de 

los dos vecinos andinos que ya están íntimamente ligados por enfrentamientos ideológicos, disputas 

fronterizas, actores ilegales violentos, flujos migratorios, comercio de narcóticos e intercambios 

económicos. Los problemas individuales en la migración se vuelven casi indistinguibles -tanto dentro 

como entre los dos países- de los problemas colectivos o internacionales. 

En esta coyuntura complicada ni los gobiernos quieren exponerse a las acusaciones internas 

e internacionales, y vienen asumiendo una postura conciliatoria en el conflicto, en parte para ser 

coherente con el pacto de paz entre las fuerzas políticas internas. En regiones fronterizas aún 

inflama una situación compleja13: una superposición de actividades ilegales y legales, movimientos 

migratorios masivos y siendo que en el caso de la Colombia también operaciones de guerrilla y de 

paramilitares. 

La cuestión de los derechos humanos y la seguridad en las fronteras adquiere dimensiones 

cruciales por la amplitud de los problemas que se agregan: flujos macizos de migración, rutas de 

tránsito de drogas, contrabando diversificado. Las iniciativas humanitarias para ayudar a los 

ciudadanos migrados que se refugiaron podrían considerarse a corto plazo un incentivo adicional 

para la migración. 

 

3. LAS MOVILIZACIONES DE LOS MIGRANTES Y SUS FRAGILIDADES   

 

Todas las constituciones nacionales de los países latinoamericanos rectifican las 

convenciones internacionales, asegurando a los ciudadanos participación, protagonismo, justicia 

social, educación entre otros derechos14. En el caso en análisis las garantías de los derechos están 

inscritos en la ley máxima de la nación, pero para la efectividad otros requisitos son fundamentales, 

como la articulación de las fuerzas sociales, la organización interna e inserción internacional. Por lo 

tanto, hay que observar se gobiernos y otros organismos gestionan políticas públicas que permitan 

                                                        
13 MAIHOLD, Günther. Colombia's peace and Venezuela's turmoil: an emerging regional crisis landscape in South America. Berlin: 

Stiftung Wissenschaft und Politik -SWP- Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit. http://nbn-
resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-56737-2  

14  En el día mundial de los refugiados, el Parlamento de Hungría aprobó medios legales que hacen delito la acción de prestar ayuda 
a quienes entre en el país sin documentos legales, aunque solicite asilo. De acuerdo con Clara Barata (publicada por Público, 20-
06-2018) el objetivo es limitar la acción de las organizaciones no gubernamentales. La dimensión de ser pobres no pasa al lienzo. 
En virtud de la nueva legislación, individuos o grupos que ayuden a pedir asilo o permanecer en el país sin que tengan condiciones 
para ello pueden ser condenados a penas de prisión. 
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la efectiva solidariedad social en el territorio y de este modo se impulsa la construcción de lo 

expuesto en las leyes nacionales y en las convenciones internacionales. 

Además, la migración deja al descubierto una serie de rupturas de la identidad comunitaria, 

afectivas, socio-culturales, antropológicas, políticas y económicas que pueden constituirse y 

transformarse en un reto, especialmente porque ayuda a visualizar un nuevo horizonte en el país 

que atraiga a quienes han migrado. Quizás, un elemento a reflexionar de este inédito fenómeno 

migratorio es la salida de venezolanos altamente cualificados, lo cual nos deja en condiciones de 

vulnerabilidad y fragilidad ante los vertiginosos cambios sociales, tecnológicos y culturales gestados 

a nivel mundial.  

En la segunda década del siglo XXI la migración acentúa las vías regionales en América Latina, 

estando entre los factores de inversión de la tendencia a la desencantadora guerra fronteriza 

movida por los países desarrollados. El éxodo de los venezolanos constituye un fenómeno ambiguo, 

tanto por las razones económicas y políticas, como por el direccionamiento a otros países de la 

región. 

En una encuesta15 en la frontera, arriba mencionada, suman el 96% que declaró que poseían 

familia o amigos en la ciudad o país al que pretendían dirigirse. Al mismo tiempo los países de 

destino: Colombia 37.5%, Ecuador 12,7%, Perú 36,8% y Chile el 7,3%. De hecho, llama la atención a 

casi ausencia de mención a EEUU y Europa. 

La tragedia ante los refugiados y de la insostenibilidad de las promesas auspiciosas de la era 

tecnológica hace que Corado16 se interroga sobre quién efectivamente se importa con migrantes, 

su vida o su muerte.  

 

La tragedia no está sólo en la frontera... La desgracia está en el país de origen que los violó negándoles 

oportunidades de desarrollo y el acceso a una vida integral. Un Estado que los excluye y los estigmatiza, 

que los mata de hambre y en limpiezas sociales. Que los desaparece en el tráfico de personas con fines 

de explotación sexual, laboral y en el tráfico de órganos. Muertos en vida, migran para morir mil veces 

más en el trayecto y ser, en el país de llegada, la mano de obra barata que también es explotada y 

violada (2018, s / p) 

                                                        
15  Bermúdez, Yovanny et al. Informe sobre la movilidad humana venezolana. Realidades y perspectivas de quienes emigran. Servicio 

Jesuita a Refugiados. San Cristóbal, Venezuela, 2018. Disponible 
https://drive.google.com/file/d/11OMtNWuHeWjb3ykaerahBFPOBSvdsx5F/view 

16  CORADO, Ilka Oliva. Quem se importa com migrantes? Mortos em vida, eles migram para morrer mil vezes mais. Blog Crónicas de 
una Inquilina, 05-07-2018. Disponível https://cronicasdeunainquilina.com/  
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Al investigar la disposición de la juventud algunos autores17 concluyen que o estatus de una 

educación universitaria promueve una declaración de emigración, de otro lado los individuos que 

habitan regiones pobres son más propensos a expresar esa misma disposición. La crisis social y 

política en Venezuela es consecuencia de un proceso que involucra las capacidades de 

transformación de la estructura de los ingresos, da articulación estratégica e de las inversiones en 

políticas públicas.  

Entre los diversos factores que explican el creciente fenómeno migratorio se encuentra la 

asimetría entre los países, o regiones centrales y regiones periféricas. Así la movilidad se encuentra 

umbilicalmente ligada a los conflictos, a la circulación de mercancías y a la política económica de 

cada país. En el caso venezolano, la emigración ha ido en aumento desde el 2015 con una onda 

migratoria. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM18), en 2015 entraron 

regularmente a distintos países receptores 697.562 venezolanos; en 2017 1.622.109 venezolanos.  

 

Aunque se circunscriben a países concretos, los conflictos y la violencia contribuyen a los 

desplazamientos humanos y los procesos migratorios de la región. En Colombia, más de 7,2 millones 

de personas continuaban en situación de desplazamiento interno a finales de 2016, más personas que 

en cualquier otro país del mundo. A finales de ese mismo año, más de 300.000 colombianos vivían en 

el extranjero como refugiados o en situaciones similares a las de estos últimos. Además, casi 1,2 

millones de colombianos se encontraban en la República Bolivariana de Venezuela y el Ecuador en 

2015. Sin embargo, las conversaciones de paz de finales de 2016 y 2017 que permitieron a Colombia 

dejar atrás cincuenta años de violencia, sumadas al agravamiento de la situación económica y social 

en la República Bolivariana de Venezuela, están animando a muchos colombianos a regresar a sus 

hogares, mientras que numerosos venezolanos continúan abandonando su país, tanto hacia Colombia 

a través de la frontera como hacia otros países. Las solicitudes de asilo presentadas por venezolanos 

en los Estados Unidos de América, por ejemplo, se incrementaron un 168% entre los años fiscales 2015 

y 2016 y pasaron de un total de 27.000 en 2016 en todo el mundo a casi 50.000 solo en la primera 

mitad de 2017 

 

En algunas circunstancias la disputa por el poder político y el control de las relaciones 

económicas genera luchas fratricidas, donde conflictos provocan la muerte de los que están 

obligados a combatir, o la fuga hacia el cruce de las fronteras. Los venezolanos huyen de un destino 

                                                        
17 DIBEH, Ghassan; FAKIH, A. y Marrouch, W.. Decision to Emigrate amongst the Youth in Lebanon, 2018. 

18  OIM. Informe sobre las Migraciones en el mundo 2018. Genebra, 2018, p. 92. Disponible en 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_sp.pdf  
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trágico, unos pocos de la persecución política, otros a los ojos de la propia familia ven la muerte a 

cuentagotas debido a las vulnerabilidades. 

Delante a esta realidad organismos internacionales e instituciones nacionales han 

vislumbrado una profundización de la crisis humanitaria y amenazas a los derechos humanos frente 

a los índices de pobreza, desempleo, desigualdades, escasez y pérdida de la capacidad adquisitiva. 

Una investigación en la frontera atesta que el desempleo 19  no es una de las cuestiones 

fundamentales para venezolanos abandonar a su país entre 2017 y 2018. El perfil sociodemográfico 

del emigrante en la era tecnológica en la frontera Venzuela/Colombia demuestra que estar 

desocupado no se encuentra entre las causas que ha motivado a los venezolanos a emigrar, un 

87,3% tenían un trabajo antes de abandonar el país. El impacto de la crisis con la desaceleración de 

la capacidad distributiva implica una instabilidad política, profunda a los desafíos de una 

sustentabilidad social y en consecuencia del deterioro social suscitando la migración.  

 

4. LAS CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN COMO UN FENÓMENO MÚLTIPLO 

 

Como fenómeno individual y (in)voluntario, la migración representa un proceso de cambios 

intensos, de niveles de estrés y de movilización de la capacidad de adaptación. Es por ello que 

analizar la migración es una tarea compleja, que se transforma en el tiempo por las diferentes 

modalidades que adquiere la motivación de migrante, esto en virtud de los fenómenos 

multidimensionales. 

 

En Sudamérica, en el transcurso de las últimas dos décadas, el campo de las llamadas “políticas 

migratorias” con prácticas de control y vigilancia. Estas prácticas se volvieran más evidentes después 

del “giro punitivo” que ha tenido lugar en años recientes y de la intensificación de la violencia de 

Estado sobre los migrantes en un contexto regional con significativas mutaciones en los patrones 

migratorios y una radical transformación del escenario político producido por la llegada al poder de 

partidos o coaliciones políticas de una “nueva derecha”20.  

 

 

 

                                                        
19  Bermúdez, Yovanny et al. Informe sobre la movilidad humana venezolana. Realidades y perspectivas de quienes emigran, 2018. 

20  DOMENECH, Eduardo. Las políticas de migración en Sudamérica: elementos para el análisis crítico del control migratorio y 
fronterizo. Revista Terceiro Milênio, v. 8, 2018, p. 19. 



20 

 

Debido a complejidad de la migración encontrar las causas requiere un ejercicio ardoroso ya 

que una diversidad de causas fundamenta la decisión de emigrar. De los cuales, de acuerdo a Aruj21, 

destaca desempleo, la persecución político-ideológica, la inseguridad producto de la violencia, las 

guerras, la persecución étnico religiosa, los problemas socioeconómicos, el mejoramiento de la 

calidad de vida, la búsqueda de desarrollo individual o familiar, oportunidades de empleo y 

educación, acceso a bienes y servicios, entre otras. En el caso de jóvenes libaneses, el hecho de estar 

 

desempleado tiene una incidencia positiva en la migración. Además, la educación universitaria 

promueve la voluntad de emigrar; mientras que los residentes de las regiones pobres son más 

propensos a expresar tal disposición. En general, la disposición a emigrar puede verse como un 

indicador de restricciones severas que limitan las oportunidades económicas de los jóvenes22. 

 

A fin de vislumbrar las afectaciones y/o las oportunidades para los países involucrados y las 

tendencias actuales se señala que las migraciones en Latinoamérica están orientadas por una 

tendencia mundial de carácter restrictivo en los países de destino, determinada por gobiernos que 

buscan evitar flujos migratorios no deseados hacia sus territorios. Sostiene que esta situación 

restrictiva tiende a seleccionar migrantes de acuerdo con las necesidades inmediatas que tiene un 

país para cubrir puestos de trabajo, atrayendo así a su sociedad a los científicos, tecnólogos y 

especialistas que le hacen falta para cubrir capacidades del mercado, cuyo fenómeno migratorio 

llamado ‘brain-drain’ o drenaje de cerebros de la periferia al centro, de las clases subalternas a la 

inserción en el mundo de las clases con poder de decisión.  

Para un gran número de migrantes con perfil de profesionales jóvenes, que se sitúan en un 

horizonte de la vanguardia de las tendencias, las fronteras flexibles son fundamentales, así como la 

sostenibilidad de los derechos humanos. Las fronteras abiertas están repletas de tensiones y 

contradicciones que derivan de la idea de la ciudadanía y los flujos de comerciantes están 

entrelazados con los protocolos o los destinatarios humanos23.  

El país de destino aparece en el imaginario como un espacio de oportunidades e ingresos 

impares, superando o tanto de dificultades previstas. El territorio receptor también puede ser de 

rechazo ya que acentúa la disputa o conflictos distributivos. Los movimientos migratorios en la 

                                                        
21 ARUJ, Roberto. Causas, consecuencias, efectos e impacto de las migraciones en Latinoamérica. 2008. 

22 DIBEH, Ghassan; FAKIH, A. y Marrouch, W.. Decision to Emigrate amongst the Youth in Lebanon. 2018, p. 18 

23  YEH, Rihan. On the Possibility of Imagining an Open Border. PoLAR: Political and Legal Anthropology Review, v. 40, n. 2, 2017, p. 
295-310. 
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nación receptora - con consecuencias culturales, políticas, económicas, ambientales y sociales - 

provocan, en muchos casos na actualidad, situaciones de conflicto y que se acentúan tanto más sea 

volumen, cuanto por trabajadores poco calificados. De esta forma, sea incrementando la 

competitividad laboral y los gastos con asistencia social, el surgimiento de nuevos bolsones de 

pobreza y la discriminación étnico racial, así como los tratamientos discrecionales y la xenofobia. 

Esto deja más do que esclarecido que las cuestiones económicas son insuficientes para una 

apreciación en relación con los derechos humanos involucrados en las migraciones. 

El AGNUR se refiere a los flujos mixtos para referirse a una multitud que esquiva el 

desempleo, las violencias, el hambre y la pérdida de perspectivas. Esto lleva a admitir la 

imposibilidad de aplicar nociones y esquemas de otrora. En el mundo globalizado, se multiplican las 

razones, donde las migraciones poseen mil caras. Esto suma las dificultades para distinguir 

claramente dentro de una maraña de motivos que se entrelazan de forma sorpresa. 

 

5. REDES DE SOLIDARIDAD: DEL TERRITORIO NACIONAL HASTA OTROS PAÍSES 

 

La emigración venezolana como en los demás países, ha sido impulsada por los factores 

determinantes macro de la migración, la situación país promueve en los venezolanos la decisión de 

emigrar; los venezolanos emigran sin distinción de estado civil, nivel educativo, ocupación y 

tampoco está condicionado a la ubicación geográfica, pero la mayor proporción de emigrantes son 

jóvenes. Es muy frecuente que se enfaticen las redes de apoyo de conciudadanos en los países de 

acogida.  

En el territorio brasileño hay sectores preocupados por la acogida que solicitan al gobierno 

para montar y perfeccionar una estructura para tal movilidad rara en América del Sur. En los dos 

países, el poder público se muestra impotente para lidiar con ese flujo de personas. Desde el inicio 

de 2017 a abril de 2018 más de 52 mil venezolanos llegaron al norte de Brasil24. La acogida en las 

ciudades del norte de Brasil se da eminentemente por las organizaciones de la sociedad civil, que 

tienen como meta la defensa de los derechos humanos. 

Las autoridades brasileñas en vez de instalar campamentos o abrigos, opta por el refuerzo 

                                                        
24  Disponible http://www.acnur.org/portugues/2018/04/09/voluntarios-brasileiros-ajudam-venezuelanos/Acesado en 12 de jul 

2018. 
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de control militar en la frontera, por la asistencia social y por la transferencia difusa por el territorio 

nacional. El miedo de los flujos migratorios ha llevado a un mayor control fronterizo y la 

externalización de las políticas de derechos. Los cuidados a los forasteros son realizados por una 

gama de ONG, dedicadas a la solidaridad predominantemente, donde respetar el principio de no 

devolución deben ser un tema central. Es la defensa de un mecanismo basado en los derechos que 

potencie la solidaridad y la cooperación o búsqueda para evitar que se repitan más y más dramas 

humanos.  

Es complicada distinción de los venezolanos delante a protección de los derechos humanos 

como migrantes económicos o motivados por razones políticas. La interrogación de ardua 

sustentación si es posible considerar que el empobrecimiento de contingentes tan amplios sólo 

tiene causas políticas o se sostiene por las redes sociales. El gobierno colombiano, al lado de las 

visibles omisiones25 y silenciamientos, ha tomado medidas como instalar refugios junto a la frontera 

para acudir la protección de los derechos humanos. 

El papel de las redes sociales como fuente de información y certificación ha sido destacado 

en el delineamiento y direccionamiento de los flujos migratorios por varios autores26. Las redes 

reducen los riesgos y aumentan la expectativa de alcanzar el destino deseado. Las redes migratorias 

y las formas de solidaridad constituyen una forma de capital social que propiciaría o genera alivio 

en la travesía bajo adversidades o de sustentabilidad de la protección de sus derechos.  

Las redes se centran en los costes financieros y simbólicos, así como sobre los riesgos 

políticos en el flujo migratorio. Con el funcionamiento de las redes sociales se constituye una forma 

de capital cognitivo o de capital intangible, asociado a nociones, mapas e ideas, del cual los 

individuos se apropian y administran con la potencial reducción de los riesgos a lo largo del proceso 

de migración27. Pero, los mismos autores se reportan a las redes involucradas en el tráfico de 

                                                        
25 El periódico El tiempo, informa en el 18 de enero de 2018: El alcalde de Cúcuta, César Rojas emprende el desalojo de venezuelanos 

atendiendo el descontento de la comunidad del barrio Sevilla. Los residentes han manifestado que debido a esta concentración de 
personas se ha convertido en un foco de inseguridad, con graves problemas de salubridad. Varias organizaciones sociales y la Iglesia 
católica han hecho un llamado para que la administración municipal desarrolle este procedimiento apegada a la protección de los 
más vulnerables y a la defensa de los derechos humanos. 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/tension-en-cucuta-por-desalojo-de-venezolanos-174142 
26 MASSEY, Douglas. S. et al. Theories of International Migration: A Review and Appraisal. Population and Development Review, 19 

(3), 1993, p.431-466; ARPINO, Bruno; DE VALK, Helga. Comparing life satisfaction of immigrants and natives across Europe: the role 
of social contacts. Social Indicators Research, v. 137, n. 3, p. 1163-1184, 2018; BRETTELL, Caroline B.; KEMPER, Robert V. Cityward 
Migration in Comparative Perspective, in GMELCH, George; KUPPINGER, Petra. Urban life: readings in the anthropology of the 
city. Waveland press, 2018. 

27  MCAULIFFE, Marie y LACZKO, Frank (eds.) Migrant Smuggling Data and Research: A Global Review of the Emerging Evidence 
Base. IOM, Geneva, 2016. Disponible https://publications.iom.int/system/files/smuggling_report.pdf. Aceso en 02 jul 2018. 
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migrantes, sus rutas y organizaciones de contrabandistas 28  con altas tasas de pago para una 

aventura en el transporte fronterizo.  

Entre los científicos sociales la insatisfacción con los enfoques a partir de factores 

económicos para la migración resultó en un fuerte énfasis en el papel de las redes sociales en el 

proceso de migración. Brettell y Kemper 29  examinan las diversas estrategias de adaptación y 

construcción de conexiones o redes de informaciones de los individuos, familias y grupos para hacer 

suyas trayectorias.  

La información sobre la existencia de trabajo o buenos ingresos divulgada por las redes 

migratorias incrementa el movimiento internacional tanto como las migraciones internas. Sin 

embargo, aun siendo un factor preponderante se sitúa entre otros factores culturales. Hay 

circunstancias en que la razón es fuga efectivamente, siendo elegida la opción que se considere 

factible.  

Las informaciones consideradas confiables sobre los posibles lugares de destino también 

refuerzan el uso potencial de redes en las que se entrelazan la efectividad y la credibilidad de la 

información. Un cierto tipo de conocimiento del probable destino, sea real o imaginario, depende 

principalmente del acceso a redes como fuentes de información, sean contactos personales o 

colectivos / públicos. Es totalmente comprensible que informaciones sobre itinerarios y 

condicionantes en los destinos no están universalmente disponibles para todos los potenciales 

migrantes30. 

 

CONCLUSIONES  

 

La asimetría estrepitosa queda evidente de diversos sentidos y a los que los refugiados están 

integrados o buscan un posible Eldorado de oportunidades. Con la revolución de los transportes y 

de las comunicaciones, mercancías y personas vuelan a una aceleración imponderable. Impresiona 

hoy la velocidad de desplazamiento de mercancías, dinero, tecnología, noticias, conocimiento, 

                                                        
28 RUSCHEINSKY, Aloisio; TULBURE, Corina N. Expectations of refugees in the tragedy of frontiers, the perception of the trajectory 

and the deafness of rights. Revista Ciências Sociais Unisinos, v. 53, p. 272-280, 2017. 

29  BRETTELL, Caroline B.; KEMPER, Robert V. Cityward Migration in Comparative Perspective, in GMELCH, George; KUPPINGER, Petra, 
2018. 

30  CAMPOS, Marden. Uma questão de imobilidade: onde vivem os brasileiros que nunca migraram. Anais XIX Encontro Nacional de 
Estudos Populacionais (ABEP), São Pedro/SP - Brasil, 2014, p. 1-18. 
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información, armas, drogas y violencia - en algunos casos, basta con un simple toque de la tecla del 

ordenador. Hay en esto una larga contradicción, en la medida que las mercancías circulan más 

libremente o de forma sostenible en la era tecnológica y se construyen obstáculos a las personas en 

las fronteras y se olvida la protección de sus derechos humanos. El tema del flujo migratorio 

asciende los ánimos, perturba las mentes, inflama los corazones y abunda el lugar común de críticas 

a los derechos humanos. Mientras la complejidad en tiempos de innovación tecnológica y las 

múltiples caras permanecen en segundo plano. Las palabras y las prácticas no son indiferentes, pues 

que hacen referencia a decisiones políticas. La distinción entre refugiados y migrantes, si es por 

razones políticas pronto se convierte en criterio selectivo: los primeros pueden ser acogidos, los 

otros rechazados probablemente. En cierto modo es un atajo para llegar al "clandestino". 

La Convención de Ginebra de 1951 define la condición de refugiado, sea un grupo, o un 

individuo que solicita protección a sus derechos. Las naciones que en otro tiempo definieron 

medidas para acoger semejantes, ahora se enfrentan a los nuevos empobrecidos a los que se les 

parece querer sacar incluso la dignidad de estar en movilidad, con múltiples razones para justificar 

su elección. 

Cuanto más los nuevos migrantes sean menos blancos o menos instruidos o menos ricos, 

algo cambia con certeza al respecto de la sustentabilidad de la protección de los derechos humanos. 

Hasta la justificación de que migrante no corresponde a una categoría jurídica, por lo que sonaba 

como una categoría de contornos inquietantes. Las fronteras tienden a cerrarse siempre que esos 

migrantes son más forasteros que otros, o sea, son pobres. 
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INMIGRACIÓN EN EUROPA: CRISIS DE DERECHOS HUMANOS. NO CRISIS 

MIGRATORIA¡¡. 

 

Álvaro A. Sánchez Bravo1 

 

 

Un fantasma recorre Europa… aquellas palabras marxianas, pueden extrapolarse y concluir 

con la aseveración “los inmigrantes” o, tal vez, ”los refugiados”. 

De todos es conocido el drama humanitario que desde hace un tiempo soporta el territorio 

europeo y que, además del drama personal, está cuestionando las estructuras, el andamiaje moral 

y político-jurídico de la Unión europea, conminándola a adoptar medidas urgente. 

Pero la primera cuestión es terminológica, pues más de un millón de mujeres, hombres y 

niños han llegado a Europa desde Oriente Próximo y el norte de África, huyendo de la guerra y las 

persecuciones; otros, del hambre y la miseria. Se inicia así una batalla semántica, que determina 

consecuencias políticas. Para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) el término “refugiados” hace referencia, siguiendo lo establecido por la Convención de 

Ginebra de 1951, como una persona que tiene derecho a la protección internacional si deja su país 

“debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”; mientras que “emigrante” sería una 

persona o grupo de personas que se desplazan al territorio de otro Estado por razones diversas, 

fundamentalmente económicas, buscando unas condiciones de vida que no tienen garantizadas en 

sus países de origen. 

La conclusión, no obstante, es que la frontera no está clara, sobre todo, cuando se trata de 

abordar soluciones. Europa siempre ha sido tierra de inmigración, también de emigración, aunque 

esto último se olvida con sorprendente facilidad, pero el fenómeno actual ha desbordado todas las 

previsiones y resquebrajado la política europea de fronteras, así como de asilo e inmigración. 

                                                        
1 Doctor en Derecho. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Director de los Encuentros Hispano-Brasileño 

de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos.  Presidente de la Asociación Andaluza de Derecho, Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.  Miembro del  Grupo de Pesquisa “GER – Grupo de Estudos sobre Refugiados”. Expert European Research Council 
Executive Agency (ERCEA). European Commission. Expert WaterLex. Coeditor Revista Internacional de Direito Ambiental. 
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Antes de nada, debemos plantearnos cuál es la causa de este desplazamiento masivo de 

seres humanos, de esta “crisis de refugiados”. 

A las tradicionales migraciones por motivos económicos, procedentes fundamentalmente, 

del norte de África, se une ahora el desplazamiento masivo de cientos de miles de personas que 

huyen de los conflictos armados, guerras civiles, de Oriente próximo, fundamentalmente de Siria e 

Irak. Sin entrar en las complejas interrelaciones de poder y dominio que han propiciado estos 

conflictos, si evidencian como, una vez más, la población civil, los débiles, los vulnerables, devienen 

víctimas. 

Pero al igual que otras migraciones, infelizmente también esta está dominada por las mafias, 

que trafican con seres humanos, condenando a miles a una muerte irremisible. En esta ocasión, las 

rutas de desplazamiento llegan hasta Turquía, para desde allí dar el salto al territorio de la Unión 

europea (UE). En este momento, fundamentalmente a Grecia, quien soporta una presión y una 

catástrofe humanitaria sin parangón que ha llevado hasta a plantearse su salida del espacio común 

europeo de fronteras, el famoso Espacio Schengen. Y todo ello, sin contar con altisonantes 

declaraciones, como las del primer ministro húngaro, ViktorOrban, al señalar “Nos invaden. Hungria 

y toda Europa están en peligro” 

Pero los datos son los que son, y así, entre 2013 y 2015 se han tramitado 920.215 peticiones 

de asilo en el territorio comunitario europeo, lo que supone un 0,18% del total de la población 

europea, cifrada en 508 millones. Por tanto, de invasión, “nada”.  

Pero, volvamos a exponer cual es la situación de Europa respecto a las políticas de fronteras, 

asilo y refugio, y cuales son la iniciativas desarrolladas para frente a esta marea de refugiados. 

La firma del Acuerdo de Schengen entre los gobiernos de los Estados del Benelux 

(Luxemburgo, Países Bajos y Bélgica), de la entonces República Federal de Alemania y de la 

República Francesa tuvo lugar el 14 de junio de 1985 en la localidad fronteriza luxemburguesa que 

da nombre al Acuerdo. Este acuerdo de 1985 hacía referencia en numerosos preceptos a una 

convención ulterior, destinada a completarlo y precisar su contenido. Este fue el objeto del 

Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, firmado el 19 de junio de 1990. 

En términos generales, los Estados tienen el derecho de controlar sus fronteras y la entrada 

de no nacionales en sus territorios. Ahora bien, Schengen establece un sistema unificado para el 

control de las fronteras exteriores y permite a los individuos cruzar las fronteras libremente dentro 
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del espacioSchengen. 

En la actualidad, el espacio Schengen está formado por 26 países europeos (de los cuales 22 

son Estados miembros de la UE): Bélgica, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Grecia, España, 

Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, los Países Bajos, Austria, Polonia, 

Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia, así como Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. 

Al pertenecer a la zona libre de controles fronterizos internos, estos países: no realizan controles 

fronterizos en sus fronteras interiores (es decir, en las fronteras entre dos Estados Schengen); y 

realizan controles armonizados, ajustados a criterios claramente definidos, en sus fronteras 

exteriores (es decir, en las fronteras entre un Estado Schengen y un Estado no perteneciente a 

Schengen). 

 Por consiguiente, los controles se limitan a la frontera exterior y tanto los ciudadanos de la 

UE como los nacionales de terceros países pueden viajar libremente por el espacio Schengen.  

Bulgaria, Croacia, Chipre, Irlanda, Rumanía y el Reino Unido son Estados miembros de la UE 

que (todavía) no forman parte del espacio Schengen. Esto significa que los vuelos desde uno de 

estos Estados a un Estado Schengen se consideran exteriores y están sujetos a controles fronterizos. 

Sin embargo, los ciudadanos de la UE tienen derecho a circular libremente cuando viajan por la 

Unión, tanto por los países pertenecientes a Schengen como por los demás. Cuando un ciudadano 

de la Unión entra en un Estado de la UE no perteneciente a Schengen, en principio es objeto de una 

inspección mínima para comprobar su identidad mediante la presentación de sus documentos de 

viaje (pasaporte o documento de identidad)2 

Junto a estas medidas de libre circulación interior el marco jurídico de la UE tiene establecido 

unas normas comunes respecto a la expedición de visados3, así como para impedir la entrada 

irregular4, si bien, se prohíbe el rechazo en la frontera de las personas que corren el peligro de 

                                                        
2 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_es.pdf 

3 Reglamento (CE) nº 539/2001, por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación 
de visado. Reglamento (CE) nº 810/2009. Código sobre visados. 

4 La UE también ha establecido normas para impedir la entrada irregular. En 2004 se creó la agencia Frontex para apoyar a los Estados 
miembros de la UE en la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea.16 La agencia presta también apoyo operativo 
mediante operaciones conjuntas en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas. En ciertas condiciones, los Estados miembros de 
la UE pueden pedir a Frontex que despliegue un sistema de intervención rápida conocido como RABIT.17 Cuando los Estados 
miembros de la UE actúan en el contexto de una operación de Frontex o RABIT, mantienen la responsabilidad por sus actos y 
omisiones. En octubre de 2011, el Reglamento (UE) nº 1168/2011, que modifica el Reglamento (CE) nº 2007/2004, por el que se 
creó la agencia Frontex, consolidó las obligaciones en materia de derechos fundamentales relativas a Frontex. En 2013, el 
Reglamento de Eurosur (Reglamento (UE) nº 1052/2013) estableció un sistema europeo de vigilancia de fronteras. Cfr. Agencia de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y Consejo de Europa, Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e 
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persecución y otros perjuicios graves (principio de no devolución). Por su parte, el art. 6 del Código 

de Fronteras Schengen 5  prohíbe su aplicación de manera equivalente a una devolución o 

discriminación ilegal, exigiendo que las tareas de control fronterizo se lleven a cabo de manera 

totalmente respetuosa con la dignidad humana. 

Al margen de las previsiones Schengen respecto a alerta y prohibiciones de entrada, 

aplicables a individuos y circunstancias concretas, la situación actual de inmigración en la UE se 

centra, fundamentalmente, en refugiados; por tanto, primero, demandantes, y después solicitantes 

de asilo. 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea6 establece en su art.  18 el 

derecho de asilo, al establecer que “Se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas 

de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el 

Estatuto de los Refugiados y de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea”. 

Su art. 19, establece la prohibición de devolución, al señalar que “1. Se prohíben las expulsiones 

colectivas. 2. Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave 

riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o 

degradantes”. 

Por su parte el art. 78 del TFUE7, previó la creación de un sistema común europeo de asilo, 

que ha sido desarrollado por diversos instrumentos normativos8. 

Como señalamos al inicio, los solicitantes de asilo demandan protección internacional porque 

no pueden volver ni ser devueltos a su país de origen por temor justificado de persecución o riesgo 

de sufrir  malos tratos u otros daños graves. Por tanto, en el marco dela regulación de la UE, los 

solicitantes de asilo se consideran  como “solicitantes de protección internacional”.  

Ahora bien, esta legislación, no proporciona medios para facilitar la llegada de los solicitantes 

de asilo. Las personas que deseen solicitar asilo en la UE son fundamentalmente personas que 

proceden de países que precisan de un visado  para entrar en la UE.  Por tanto, como sucede en la 

                                                        

inmigración, OPUE, Luxemburgo, 2014, p. 29. 

5 Reglamento (CE) nº 562/2006. 

6 CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA (2000/C 364/01). 

7 VERSIÓN CONSOLIDADA DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA. DOUE C 326. 26.10.2012. 

8Vid., entre otras, Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos de asilo.Directiva 2013/33/UE sobre condiciones de acogida. Directiva 
2011/95/UE sobre  los requisitos para el reconocimiento. Directiva 2004/81/CE sobre permisos de residencia de las víctimas de 
tratas de seres humanos. Directiva 2208/115/CE sobre retorno directiva 2003/109/CE sobre residentes de larga duración 
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situación actual, deben cruzar la frontera de manera irregular. 

El Reglamento de Dublin9 exige, en su art. 3.1,  que los Estados miembros de la UE  examinen 

todas las solicitudes de protección internacional presentadas por los nacionales de terceros Estados, 

o por apátridas, debiendo tal solicitud ser examinada por un solo Estado miembro. La normativa de 

asilo de la UE sólo se aplica, por tanto, desde el momento en que la persona ha llegado a la frontera, 

incluyendo las aguas territoriales y las zonas de tránsito. Respecto a estas solicitudes, el art. 6.1 

estable la obligación  de los Estados de proceder al registro de las solicitudes en  el plazo de tres días 

laborables o de seis días en el supuesto de ser presentada ante autoridades distintas de las 

competentes para el registro.  

El artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos de asilo10 permite la tramitación de las 

solicitudes de asilo en la frontera. Allí pueden tomarse decisiones sobre la inadmisibilidad de la 

solicitud y también sobre el fondo de la misma en circunstancias en las que puedan usarse 

procedimientos acelerados en virtud del artículo 31.8 de la Directiva. Se aplican los principios y 

garantías básicos aplicables a las solicitudes de asilo presentadas dentro del territorio. El 

artículo 43.2 estipula que en el caso de procedimientos en frontera, la decisión debe adoptarse 

como máximo en un plazo de cuatro semanas desde la presentación de la solicitud; en caso contrario 

se deberá permitir al solicitante que acceda al territorio del Estado. Existe el deber, según el 

artículo 24.3, de abstenerse de utilizar procedimientos en frontera en el caso de demandantes 

necesitados de garantías de procedimiento especiales por ser sobrevivientes de violaciones u otras 

violencias graves cuando no pueda proporcionarse el apoyo adecuado en frontera. El 

artículo 25.6 b) establece algunas limitaciones a las solicitudes presentadas en la frontera por 

menores no acompañados. Estas disposiciones no se aplican en Irlanda y el Reino Unido, que siguen 

estando vinculados por el artículo 35 de la versión de 2005 de la Directiva (2005/85/CE).11 

Una vez formulada la solicitud de asilo, la normativa UE prohíbe la expulsión del solicitante 

de asilo hasta que se haya tomado una decisión sobre su solicitud. El art. 9.1 de la Directiva sobre 

procedimientos de asilo establece que la presencia de los solicitantes de asilo en el territorio de un 

Estadio miembro es legal.   

                                                        
9 Reglamento (UE) 604/2013. 

10 Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 , sobre procedimientos comunes para la 
concesión o la retirada de la protección internacional  

11 Cfr. Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y Consejo de Europa, Manual de Derecho europeo sobre asilo, 
fronteras e inmigración, cit., p. 39. 
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Sin detenernos en el prolijo procedimiento comunitario de exámenes de solicitudes de asil0, 

señalar que una vez reconocida la condición de asilado, el mismo tiene derecho al correspondiente 

permiso de residencia durante tres años, conforme al art. 24 de la Directiva sobre requisitos de 

reconocimiento (201/95/CE)12. 

Pero las previsiones jurídicas difieren mucho de la situación real, y sobre todo, de la evolución 

política, que la Unión Europea ha manifestado para enfrentar este fenómeno. 

Inicialmente ante el aluvión de refugiados la UE manifestó, aunque no de manera uniforme, 

una decidida política de acogida y organización del flujo de personas que ingresaban en territorio 

comunitario, basado en la solidaridad hacia los refugiados y entre los Estados miembros. No 

obstante, simultáneamente comenzaron las inquietudes y las preguntas respecto a la forma en que 

vigilar nuestras fronteras comunes. 

Se acordó inicialmente un reparto de los refugiados entre los Estados miembros, 

abanderados por Alemania, que hasta la fecha no se ha verificado, debido, en parte  a que como 

veremos posteriormente se ha girado hacia políticas más represivas que integradoras, y a que el 

flujo mayoritario de refugiados, se han desplazado, o luchan por llegar a Alemania y otros países del 

norte de Europa. 

Ante esto, comenzaron los primeros movimientos de restricción de acceso al territorio UE, 

así como de actitudes, claramente racistas, de algunos Estados alegando la imposibilidad a hacer 

frente a este flujo. Así se levantaron muros, se cerraron fronteras y se han creado situaciones 

lamentables en Estados que dicen respetar los derechos humanos. 

Sirva como ejemplo como  Eslovenia ha comenzado a levantar barreras en la frontera con 

Croacia con las que espera controlar mejor el flujo constante de refugiados que viajan hacia Austria 

y Alemania. Por su parte Grecia ha erigido un nuevo coloso de acero y hormigón en Europa: hace 

unos días finalizó la construcción de un muro de 10,3 kilómetros de largo en su frontera con Turquía. 

Mide cuatro metros de alto, está rematado por un alambre con púas y será vigilado por 24 cámaras 

de seguridad cuando esté totalmente operativo. La nueva barrera se une así a otras construcciones 

similares dentro de la UE como los españoles de Ceuta y Melilla, también creados para combatir la 

inmigración de 'sin papeles'13. 

                                                        
12 Ídem, p. 49. 

13 http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/04/internacional/1357318908.html  
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Simultáneamente, comenzó a plantearse la necesidad de aumentar el control en las fronteras 

exteriores UE, aplicando las cláusulas de suspensión previstas en el Acuerdo Schengen, que 

autorizan el restablecimiento provisional de del control en las fronteras interiores nacionales en 

caso de crisis. Así llegó a manifestarse Donald Tusk, líder del Consejo europeo al señalar que 

“tenemos que reinstaurar los controles de fronteras exteriores. Sin eso, Schengen no sobrevivirá”14 

Pero los refugiados han seguido llegando de una forma  o de otra. Alemania se mantuvo 

inicialmente firme y acogió un  gran volumen de refugiados. No obstante se han sucedido episodios 

de enfrentamiento entre los miembros del propio gobierno alemán y con sus propios ciudadanos, 

divididos entre una acogida humanitaria y recelos, cuando no racismo, hacia los inmigrantes. La 

propia canciller alemana Angela Merkel ha declarado que “Schengen no está en discusión; nadie 

quiere acabar con el sistema”. No obstante Alemania, junto a Austria, Suecia, Hungría, Francia o 

Malta aplican controles selectivos en sus fronteras desde hace varios meses. Igualmente se han 

producido ataques a centros de refugiados, que han sido asaltados y/o quemados, y la percepción 

de los ciudadanos alemanes, ha girado hacia una la consideración de  

 La situación de alerta social injustificada se ha producido en Alemania, extendiéndose como 

la pólvora, por otros países centroeuropeos, con motivo de unas presuntas agresiones organizadas 

por grupos refugiados en Alemania durante la celebración de la pasada Nochevieja. Se denunciaron 

que en la ciudad de Colonia, y en otras ciudades, se había producido una “acción coordinada” por 

parte de grupos de refugiados para cometer agresiones sexuales. Esto genero una ola de indignación 

y ataques contra los refugiados pidiendo su expulsión y la aplicación de la ley para cortar estos 

lamentables hechos perpetrados por “musulmanes”. La realidad, es otra, y como ha reconocido el 

propio fiscal de Colonia, de los 58 sospechosos de haber cometido agresiones sexuales, sólo 3 son 

refugiados. El resto, de nacionalidad argelina o marroquí, llevaría varios años viviendo en 

Alemania15. Se constata de nuevo la confusión entre refugiados, musulmanes, delincuentes. Sobran 

comentarios. 

Además esta situación se ha visto agravada en Europa por los terribles atentados terroristas 

acaecidos en Francia: el viernes 13 de noviembre seis ataques coordinados con el resultado de 132 

víctimas y más de 300 heridos. El ataque reivindicado por el grupo terrorista, autodenominado 

                                                        
14 http://www.internacional.elpais.com/internacional/2015/11/12/actualidad 

15 http://www.abc.es/internacional/abci-mayoria-agresores-colonia-no-eran-refugiados-201602151115_noticia.html 
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Estado Islámico, ha complicado de manera impresionante la cuestión de los refugiados, alimentando 

los temores de que haya terroristas que se camuflen entre los refugiados para entrar en la Unión 

Europea. Esta alerta se ha producido pues os investigadores de estos atentados hallaron cerca del 

cadáver de uno de los suicidas un pasaporte a nombre del sirio Ahmad Al Mohammad. La Fiscalía 

francesa ha informado de que las huellas "presentan similitudes con las tomadas en un control en 

Grecia en octubre", pero matiza que la autenticidad del pasaporte "tiene que ser verificada". El 

ministro alemán de Interior, Thomas de Maiziere, ha asegurado que hay indicios que dan a entender 

que este documento forma parte de una maniobra y una falsa pista orquestada por Estado Islámico, 

aunque ha insistido en que todavía hace falta más investigaciones16.  

Ante este hecho los Estados han manifestado, de manera clara, su reticencia a aplicar la 

política de asilo, de efectivar los acuerdos de ubicación de refugiados, solicitando el endurecimiento 

de las medidas policiales. 

Por otra parte, la UE también ha desplegado un amplio programa de contactos, reuniones y 

acuerdos, con importantes promesas económicas, con los países africanos y, especialmente con 

Turquía. 

En noviembre pasado, en Malta, tuvo lugar a reunión entre la UE y representantes de los 

países africanos, con un punto de partida contradictorio: Europa quiere frenera la llegada de 

migrantes y los gobiernos africanos solicitan vías legales para que sus nacionales puedan acceder a 

la UE. La UE ofreció incrementar la cooperación con los países africanos, en al menos 1.800 millones, 

si controlan el tráfico de personas, pero la realidad es que, como ha señalado el propio presidente 

de la Comisión Europea, sólo 32 millones han sido aportados. 

La situación de Turquía es mucho más compleja, pues es parte beligerante en el conflicto 

sirio, país de tránsito de los refugiados y solicitante de ingreso en la UE. 

Turquía alberga casi tres millones de refugiados sirios, de los que el diez por ciento vive en 

campamentos estatales y el resto sobrevive por su cuenta en el país. Aunque no corren peligro de 

expulsión, los sirios tampoco obtienen el estatus legal de refugiados ni pueden trabajar legalmente, 

por lo que muchos intentan llegar a Grecia, como primera etapa para continuar viaje hacia el norte 

de Europa17. 

                                                        
16 http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/14/actualidad/1447460657_465745.html 

17 http://www.elimparcial.es/noticia/158103/mundo/ 
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La UE, consciente de esta situación, y sobre todo, para convencer a Turquía a que frene el 

flujo de refugiados e impide la salida de los mismos que se embarcan desde sus costas hasta Europa 

ha llegado a un acuerdo, bendecido por Alemania, que consistirá en una inversión de 3.000 millones 

de euros. No obstante, por detrás se encuentra también la petición de Turquía, desde hace décadas, 

de ingresar en la UE, así como su participación en el conflicto bélico de Oriente próximo, 

especialmente frente a los kurdos. Una situación compleja, que no se vislumbra a resolver en breve 

plazo. 

Por otro lado, como indicamos anteriormente, Grecia ha levantado un muro en su frontera 

con Turquía, lo que ha vuelto a popularizar las travesías por el mar Egeo, al sur: decenas de miles de 

indocumentados se han lanzado al agua en los últimos meses con la esperanza de llegar a una isla 

griega desde la cercana costa turca18. Los refugiados, se hacen  a la mar en barcas sobrecargadas de 

madera desde la costa del municipio turco de Ayvacik, para cruzar el brazo de mar de unos 10 

kilómetros de ancho que le separa de la isla de Lesbos.  No por habituales, son menos dramáticas 

las escenas de miles de seres humanos llegando exhaustos a la isla; cuando no sus cuerpos inermes, 

ahogados en la cruel travesía, como la ya famosa, por su crudeza, imagen del niño Aylan Kurdi. 

Infelizmente otros muchos han muerto después, ante la indiferencia general de los Estadios y la 

movilización de la sociedad civil y numerosas ONGs que están en la isla ayudando a los refugiados. 

Grecia, en este momento, es considerado el “eslabón más débil” de la política común de 

fronteras, lo que ha llevado a algunos países de la Unión a pedir la expulsión del país del área 

Schengen. De nuevo se manifiesta la insolidaridad europea, pues se descarga toda la 

responsabilidad sobre Grecia, que además está desde hace tiempo, sumergida en una crisis 

económica, con intervención económica de su economía, que se estableció tras unas serias 

amenazas. Parece que la situación con Grecia es recibir amenazas. Lamentable¡¡¡ 

Ante esta situación parece que la única opción es la vuelta a los controles de las fronteras 

internas de cada uno de los Estados. La Comisión europea lo ha justificado, alegando que los flujos 

incontrolados de extranjeros “pueden constituir una amenaza seria a las políticas públicas y a la 

seguridad interna”. 

La UE ha modificado su sistema de control fronterizo. A partir de ahora los países 

comprobarán con las bases de datos policiales los documentos de los ciudadanos que accedan al 

                                                        
18 http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/04/internacional/1357318908.html 
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área Schengen. Hasta ahora esos chequeos solo se hacían a ciudadanos de países terceros o a 

aquellos sobre los que existieran indicios de riesgo. Aunque el rastreo completo no será obligatorio 

hasta que el Parlamento y el Consejo aprueben la propuesta, muchos países han declarado su 

voluntad de hacerlo ya. La regulación, con todo, contempla una amplia excepción: los chequeos se 

realizarán siempre que la consulta sistemática de las bases de datos “no provoque un impacto 

desproporcionado en el tráfico en las fronteras”. Es decir, siempre que no se multipliquen las colas 

en puertos, aeropuertos o carreteras. 

La otra gran novedad para evitar que los confines de la UE se conviertan en un gran coladero 

es la policía europea de fronteras. Se trata de crear un cuerpo permanente —aunque vinculado a 

cada país miembro— de unas 2.000 personas que pueda intervenir en una frontera exterior cuando 

se detecte una situación de crisis. Sin citar nombres, al elaborar esta propuesta la comisión tenía en 

mente el caos generado en Grecia y en Italia, las dos principales puertas de acceso a la UE19. 

No contentos con estas situaciones, el cambio de gobierno en Italia, en una extraña coalición 

de fascistas y de una autodenominada “extrema izquierda populista”, ha llevado al poder, y 

especialmente al Ministerio del Interior, a un totalitario, xenófobo y racista, Salvini, responsable de 

lamentables episodios como el del barco Aquarius (que finalmente tuvo que navegar a duras penas 

hasta Barcelona, tras la acogida del gobierno español) y el Lifeline, que además no tiene la más 

mínima vergüenza ni dignidad al denominar a los refugiados como “carne humana”. 

Y por si no fuera suficiente, la última propuesta del Consejo Europeo, consistiría en la 

creación de plataformas regionales de desembarco, en estrecha cooperación con Acnur y OIM 

(Organización Internacional para las Migraciones). Esas plataformas deberían permitir 

procedimientos rápidos para distinguir entre migrantes económicos y aquellos que necesitan 

protección internacional, de manera que se reduzca el incentivo a embarcarse en viajes peligrosos. 

De prosperar, se trataría de firmar un acuerdo con un país extranjero (en el norte de África 

o en los Balcanes) que se comprometiese a aceptar el desembarco de todos los migrantes y 

refugiados que viajaran a la Unión Europea de manera irregular por el Mediterráneo. Las 

instituciones comunitarias se encargarían de garantizar las condiciones de esa plataforma, desde la 

que trabajadores del club comunitario procesarían las solicitudes de los extranjeros para dilucidar 

quién tiene derecho al asilo y quién no. Los que reuniesen las condiciones serían transferidos a suelo 

                                                        
19 http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/19/actualidad/1450551801_575115.html 
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europeo y los que no se enfrentarían a un proceso de expulsión, sin llegar a alcanzar nunca territorio 

comunitario 20 

Como se observa, la vuelta de la “Europa fortaleza” es una realidad incontestable. Pero la 

situación no acaba aquí. Primero Dinamarca, después Suiza (que no es país UE, ni miembro 

Schengen) y algunos Länder alemanes han comenzado a requisar los bienes de valor a los 

solicitantes de asilo e inmigración que lleguen a sus países de manera irregular. De esta forma, las 

personas que lleguen al territorio deben informar de sus pertenencias, permitiéndoseles conservar 

el dinero y los objetos de valor que les permitan llevar una “vida modesta”. Justificándose en la idea 

de que se pone en riesgo el sistema prestacional, nos recuerda aquellas medidas adoptadas durante 

el régimen nazi y su persecución de las minorías; constituyendo un flagrante atentado a los derechos 

humanos. 

Se constata como la aparente política común se revela más bien como una política de 

contención y de devolución, más que de integración de los nacionales de terceros países.  

La cuestión de la inmigración ha quedado vinculada con dos conceptos de suyo 

incompatibles: seguridad y control de las fronteras exteriores. Y esto, por que como llevan 

reconociendo las propias instituciones comunitarias los ciudadanos europeos perciben la 

inmigración como un problema, como algo que pone en peligro nuestros sistemas de vida, nuestra 

cultura, nuestra convivencia.  

Europa ha pasado de la consideración de tierras de emigrantes, a tierras de acogida, pero 

nuestra endeble memoria no ha conseguido asimilar este cambio en tan poco lapso histórico. Somos 

el primer mundo, y los que vienen, si es que tienen que venir tendrán que hacer lo que nosotros 

decimos y como nosotros lo decimos. 

Parece consolidarse el cambio de paradigma de la concepción de los inmigrantes como seres 

humanos a la, hoy mayoritaria, concepción que identifica al inmigrante con el delincuente. No 

resulta baladí detenerse a considerar las veces que en los propios textos comunitarios se vincula la 

palabra inmigración a la palabra ilegal. 

No se considere que pecáramos de timoratos o de simplistas. Somos conscientes de la 

necesidad de regular los flujos migratorios, de la necesidad de salvaguardar la dignidad de las 

                                                        
20 https://elpais.com/internacional/2018/06/19/actualidad/1529419898_385706.html 
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personas que vienen, de la también necesaria cooperación internacional en este campo. Pero no es 

menos cierto que cuando Europa se blinda, a la vez mira para otro lado respecto a las condiciones 

de vida y de trabajo, casi esclavo, de cientos de miles de inmigrantes que ya están en territorio 

comunitario, realizando los trabajos que los “desarrollados” europeos ya no queremos hacer. Pero, 

¿qué sucederá en época de crisis como la que ahora sufrimos? 

Como si no es posible entender que la Europa de los derechos humanos, de la democracia y 

de la tolerancia, es la misma que  diseña políticas de inmigración basadas en el cierre de sus 

fronteras exteriores, y en la devolución de los ilegales ( ¿o más correctamente, alegales?) cuyo único 

delito es huir de la miseria, del hambre, de la muerte.... 

Se abre paso esa identificación de los inmigrantes con los delincuentes. Pero, ¿qué 

inmigrantes? Generalmente los procedentes de países subdesarrollados, frente a los otros 

inmigrantes, Los “nuestros” que viven como nosotros, tienen nuestro mismo color de piel, pero que 

en algunos casos, si son verdaderos grupos organizados de delincuencia (mafias del Este de Europa, 

delincuencia económica....). 

Se proponen acuerdos con los terceros países para evitar la emigración ilegal y retenerlos en 

origen, pero estos acuerdos, o bien se realizan con gobiernos dictatoriales que se apropian de las 

ayudas comunitarias, o bien se limitan a la financiación de medidas policiales y de seguridad que 

impida la salida de los ciudadanos de esos países.  

En la era de la globalización de los mercados, la Unión debe apostar también por la 

globalización de la dignidad, del derecho a una vida mejor. 

Suscribamos acuerdos verdaderamente democráticos con los terceros países que “exportan” 

mano de obra “esclava”, para propiciar la modificación de sus estructuras sociales, políticas, 

productivas y culturales, que respetando su idiosincrasia, les permite conseguir un nuevo mundo de 

libertad, igualdad y justicia. 

Como premonitoriamente señaló la Comisión Europea, señalo hace algunos años al 

considerar la política europea de inmigración: “Basándose en su tradición humanitaria, Europa debe 

continuar mostrando solidaridad con los refugiados y las personas que necesitan protección. Entre 

los principales factores que fomentan o retraen la movilidad internacional de las personas se 

cuentan las diferencias económicas entre los países/regiones en desarrollo y los desarrollados, la 

globalización, el comercio, los problemas de carácter político y la inestabilidad en los países de 
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origen, y las posibilidades de encontrar trabajo en los países desarrollados....... Además de su 

potencial económico, la inmigración puede también enriquecer a la sociedad europea en términos 

de diversidad cultural. No obstante, el potencial beneficioso de la inmigración solo puede 

materializarse si su integración en las sociedades de acogida se realiza con éxito. Para ello es 

necesario adoptar un enfoque que no considere únicamente los beneficios que puede aportar la 

inmigración a la sociedad de acogida sino que tenga también en cuenta los intereses de los 

inmigrantes. Europa es, y continuará siendo, un entorno favorable de acogida para aquellas 

personas a quienes se les ha concedido el derecho de estancia, ya sean inmigrantes laborales, 

miembros de sus familias, estudiantes o personas que necesitan protección internacional. Estar a la 

altura de este reto plantea una serie de cuestiones complejas”. 

Hoy más que nunca, la dignidad humana, como fundamento de los derechos humanos, no 

debe quedar sometida a cuestiones de oportunidad o necesidades económicas. No levantemos 

muros, abramos los brazos a los que sufren y buscan una vida mejor en la vieja Europa. 

Como señaló el Papa Francisco en su viaje a la isla de Lesbos (Grecia), en abril de 2016, “la 

preocupación de la gente y de las instituciones es comprensible y legítima, pero no debemos olvidar 

que los inmigrantes, antes que números, son personas, son rostros, nombres, historias. Por 

desgracia, algunos, entre ellos muchos niños, no han conseguido ni siquiera llegar: han perdido la 

vida en el mar, víctimas de un viaje inhumano y sometidos a vejaciones de verdugos infames”. 
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O SISTEMA CAPITALISTA E A SOCIEDADE DE CONSUMO: OS SEUS IMPACTOS 

AMBIENTAIS 

 

Augusta Agne Feldmann1 

Paulo Márcio Cruz2 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho propõe demonstrar a importância que o homem da era capitalista tem 

no mundo atual, ou seja, o quanto o seu consumismo pode afetar e degradar o meio ambiente pelo 

qual está inserido.  

Com o advento da Revolução Industrial, bem como do sistema capitalista, o homem passou 

a consumir bens de forma nunca antes vista. Em razão disso, o ser humano contribui 

constantemente para as alterações climáticas sofridas em seu entorno, pois atualmente caminha 

no sentido de um desenvolvimento insustentável. Desta forma, os desastres ambientais passam a 

ser comuns no cotidiano do planeta Terra, prejudicando a vida de incontáveis indivíduos.  

O sistema capitalista, trazido pela Revolução Industrial, implantou na sociedade um 

consumismo jamais visto. A constante necessidade de trocar os bens materiais que já não são mais 

considerados úteis acaba por trazer consequências quase que irreparáveis ao meio ambiente. É o 

caso dos refugiados ambientais, os quais saem de seu habitat natural em razão da mudança no 

ecossistema local, devendo buscar outro ambiente pelo qual poderão ser inseridos. 
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A sociedade de consumo ganha um destaque nunca visto anteriormente. Desta forma, a 

sustentabilidade aflora como um grande instituto que deve ser amplamente reconhecido e debatido 

na centralidade do mundo humano. Logo, serão necessárias medidas de conscientização 

populacional sobre os impactos ambientais que suas condutas podem gerar.  

Neste ponto de vista, o presente artigo será divido em três momentos, utilizando-se do 

método de abordagem dialético e a metodologia empregada, quanto à fonte de pesquisa, é a 

bibliográfica. No primeiro momento, será analisado consumismo crescente e os impactos 

ambientais. Num segundo período será ponderado sobre como as alterações climáticas afetam a 

vida dos cidadãos, analisando a questão dos refugiados ambientais. Por fim, no último momento 

avalia-se o conceito de sustentabilidade e sua relação com o ser humano. 

 

1. O MEIO AMBIENTE E A SOCIEDADE DE CONSUMO 

 

Ulrich Beck, em sua obra, Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade, discorre que 

“quando árvores são derrubadas e espécies de animais extintas, as próprias pessoas se sentem de 

certa forma afetadas, “feridas”. Nesse contexto, o que o autor pretende afirmar é que as 

necessidades vitais do ser humano estão vinculadas tais quais às das plantas e animais e afirma 

vivermos em uma “solidariedade das coisas vivas, que envolve tudo e a todos igualmente na mesma 

ameaça”3.  

Em suma, Beck discorre em sua obra sobre os riscos que a sociedade está sendo submetida 

de forma constante. Ele afirma que “não é a falha que produz a catástrofe, mas os sistemas que 

transformam a humanidade do erro em inconcebíveis forças destrutivas” 4 . Nesse sentido, os 

desastres ambientais que constantemente assolam a população mundial são consequência de uma 

sociedade que pode prever o risco, porém, mesmo assim, preferiu usar o “véu da ignorância”5.   

A Revolução Industrial trouxe uma nova forma de como os seres humanos se relacionam com 

a natureza, gerando um “aumento considerável no consumo de recursos naturais [...]”, deixando 

sequelas para as presentes e futuras gerações. Em face do consumo exorbitante da matéria prima, 

                                                        
3 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião Nascimento. São Paulo: Ed. 34, 2010, p. 

91.  

4 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade, p. 8.  

5 Para maiores informações, ler a Teoria de Justiça proposta por John Rawls.  
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a qual é extraída da natureza pelas indústrias, com o decurso do tempo, acarreta graves danos ao 

planeta6.  

Segundo Rafaela Baldissera, “a degradação do Meio Ambiente está diretamente relacionada 

com a Sociedade de consumidores, pois o aumento da produção em larga escala de bens de 

consumo requer maior extração de matéria-prima, e esta somente pode ser adquirida na 

Natureza”7. 

Segundo os ensinamentos de Enrique Leff:  

 

A problemática ambiental gerou mudanças globais em sistemas socioambientais complexos que 

afetam as condições de sustentabilidade do planeta, propondo a necessidade de internalizar as bases 

ecológicas e os princípios jurídicos e sociais para a gestão democrática dos recursos naturais. Estes 

processos estão intimamente vinculados ao conhecimento das relações sociedade-natureza: não só 

estão associados a novos valores, mas a princípios epistemológicos e estratégias conceituais que 

orientam a construção de uma racionalidade produtiva sobre bases de sustentabilidade ecológica e 

de equidade social. Desta forma, a crise ambiental problematiza os paradigmas estabelecidos do 

conhecimento e demanda novas metodologias capazes de orientar um processo de reconstrução do 

saber que permita realizar uma análise integrada da realidade8. 

 

Os seres humanos coisificaram a natureza, ou seja, consideram-na como estando à 

disposição de suas “necessidades” de consumo. Contudo, combater a desigualdade social “é 

fundamental a fim de minimizar/suprimir os danos ecológicos causados pela poluição”, bem como 

é de suma importância entender a “problemática ecológica contemporânea fruto de uma sociedade 

de risco que está em constante processo de transformação”9.    

Desta forma, surge a necessidade de ações nacionais e internacionais que possam contribuir 

com “novas práticas e atitudes, principalmente nas ações dos Estados no plano mundial”. Somente 

                                                        
6 BOEIRA, Luís Francisco Simões. BOEIRA, Débora Dal Magro. A Conferência de Estocolmo: o marco inicial para a construção do 

paradigma da sustentabilidade. GRUBBA, Leilane Serratine. CADORE, Caroline Bresolin Maia. MONTEIRO, Kimberly Farias. (org.) 
Aportes para o desenvolvimento sustentável na sociedade contemporânea II. Erechim: Deviant, 2018. Disponível em: 
https://books.google.com.br/books?id=9gRfDwAAQBAJ&pg=PA14&lpg=PA14&dq=sustentabilidade+rafaela+baldissera&source=
bl&ots=AfE9wa1TMU&sig=VC5wHOjQomzhuufe_Lizd74szc0&hl=pt-
BR&sa=X&ved=0ahUKEwjFko_M4vnbAhWLIZAKHV9wDrEQ6AEIYDAP#v=onepage&q=sustentabilidade%20rafaela%20baldissera&
f=false , acesso em 14.07.18.  

7 BALDISSERA, Rafaela. Natureza a venda: a contribuição do direito para uma proposição de sustentabilidade ambiental para além 
dos adjetivos “verdes”. Dissertação (Mestrado em Direito) Faculdade Meridional – IMED. Passo Fundo, 2017. p. 22 

8 LEFF, Enrique. Epistemologia ambiental. São Paulo: Cortez, 2001,  p. 62 

9 MENDES, Luís Marcelo. TYBUSCH, Jerônimo Siqueira. A justiça ambiental como instrumento no combate a distribuição desigual do 
risco ecológico em sociedades ditas periféricas. Revista de Direito e Sustentabilidade. Maranhão. Jul/Dez. 2017. Disponível em 
http://dx.doi.org/10.26668/IndexLawJournals/2525-9687/2017.v3i2.2534. Acesso em 14, jul. 2018. 
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com o engajamento global é que surgirá um compromisso solidário e que envolva a todos em prol 

do meio ambiente, sendo possível garantir “a melhora contínua das relações entre os seres 

humanos e a natureza”10.   

Paulo Márcio Cruz e Gabriel Real Ferrer discorrem que deve ser considerado o fato de que, 

mesmo estando “rodeado de todos os seus artefatos, o homem é natureza, e nunca deveria 

esquecer-se disso”. Porém, ocorre que o homem, tal qual todo o ser vivo, “interage com o seu 

entorno e o modifica para atender as suas necessidades, isso é fato e ao mesmo tempo 

extraordinário dado as suas incomparáveis capacidades e suas infinitas necessidades”11.  

Em que pese tal afirmação, o homem vive e acredita que a natureza deve servi-lo, retirando 

dela toda a matéria-prima que crê ser necessária para reproduzir suas necessidades. Em razão disso, 

esquece-se que, “na ameaça, o ser humano percebe que respira como as plantas e que vive da água 

como os peixes”12. 

Após toda a sua evolução, o ser humano apresenta uma “impressionante capacidade técnica 

e científica”. Em contrapartida, “também confessa uma impotência grandiosa em termos de 

convívio civilizado”. Nestes termos, é possível afirmar que, na busca pelo seu bem estar e felicidade, 

fazendo uso de um modelo de desenvolvimento insustentável, o homem contribuiu e contribui, 

como personagem principal, para o desenvolvimento insustentável, o que acarreta na crise 

ecológica global13.  

“Se há dúvidas quanto à precisão conceitual, o que é inquestionável é que a 

insustentabilidade do atual modelo de produção e consumo expõe o planeta a graves e irreversíveis 

riscos, tanto ecológicos como também sociais”14. Nesse mesmo sentido, Enrique Leff destaca que o 

princípio da sustentabilidade surge no intuito de reconstruir a ordem econômica, sendo esta uma 

premissa para a sobrevivência humana15.  

                                                        
10  CRUZ, Paulo Márcio. FERRER, Gabriel Real. Direito, Sustentabilidade e a Premissa Tecnológica como Ampliação de seus 

Fundamentos. Sequência.  Disponível em http://dx.doi.org/10.5007/2177-7055.2015v36n71p239. Acesso em 14, jul. 2018. p. 251 

11  CRUZ, Paulo Márcio. FERRER, Gabriel Real. Direito, Sustentabilidade e a Premissa Tecnológica como Ampliação de seus 
Fundamentos. P. 256 – 257.  

12 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. 

13   CRUZ, Paulo Márcio. BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade. UNIVALI, 2012. Disponível em 
http://www.univali.br/ppcj/ebook. Acesso em 15, jul. 2018.  P. 107 

14 CRUZ, Paulo Márcio. BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade. P. 109.  

15  LEFF, Henrique. Saber Ambiental: Sustentabilidade, racionalidade, complexidade e poder. Tradução de Lúcia M. E, Horth. 
Petrópolis: Vozes, 2006. p. 31 



44 

 

A sociedade precisa alcançar um desenvolvimento sustentável, o qual não objetive apenas o 

crescimento. Somente assim é que será possível um processo autossustentável, “sem agressões 

ambientais relevantes e consequentemente com uma qualidade de vida mínima para a sociedade”. 

Logo, a “sustentabilidade alude instintivamente a um modo de atuação social que independe do 

modelo econômico que assuma, e tem como finalidade a permanência da espécie humana no 

Planeta em condições dignas e justas16”. 

Ainda, Michel Prieur e José Antônio Tietzmann e Silva discorrem que devemos assegurar o 

futuro das novas gerações:  

 

O meio ambiente e o desenvolvimento sustentável nos obrigam a pensar hoje de maneira diferente, 

afastando o princípio da mutabilidade do Direito. Isso porque o meio ambiente, como os direitos 

humanos, constitui exceções a essa regra. Nesse sentido, há que se considerar que, junto com o 

princípio do desenvolvimento sustentável, não se pode esquecer dos direitos à vida e à saúde das 

gerações futuras e, assim, há que se impedir que se tomem medidas que causariam danos a elas17. 

 

Assim, “reduzir ou revogar as regras de proteção ambiental teria como efeito impor às 

gerações futuras um ambiente mais degradado18”. Desta forma, o homem deve parar de acreditar 

que é o “dono do mundo” e iniciar a tomada de medidas educativas, no intuito de preservar o 

ambiente que vive.  

Conforme acima mencionado, o ser humano faz parte de um todo. Tal qual os demais seres 

vivos, necessitamos do meio ambiente para sobreviver, seja na busca pela água, pelo alimento 

plantado no solo, ou no ar que respiramos. Somente quando houver tal conscientização pela raça 

humana é que medidas protetivas serão implementadas pelos Estados, assegurando o futuro da 

humanidade.  

Porém, enquanto tais medidas não são tomadas, muitos indivíduos sofrem com os impactos 

ambientais que o ser humano tem causado no planeta. Incontáveis pessoas necessitam deixar seus 

locais de origem na busca por outro espaço no mundo para fixar-se, pois sua antiga moradia já não 

                                                        
16 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. A busca por uma economia ambiental: a ligação entre o meio ambiente e o direito econômico. 

In: GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. (Org.) Governança transnacional e sustentabilidade: volume I. Itajaí: UNIVALI, 2014. P. 7-28. 

17 PRIEUR, Michel. SILVA, José Antônio Tietzmann e. O princípio de “não regressão” em direito ambiental existe, eu o encontrei. In: 
CRUZ, Paulo Márcio. SOBRINHO, Liton Lanes Pilau. GARCIA, Marcos Leite. (Org.) Meio ambiente, transnacionalidade e 
sustentabilidade, volume 1. Itajaí: UNIVALI, 2014. P. 14-43.  

18 PRIEUR, Michel. SILVA, José Antônio Tietzmann e. O princípio de “não regressão” em direito ambiental existe, eu o encontrei. p. 
18 
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pode mais ser habitada.  

Assim, será trazido à baila a questão dos refugiados ambientais, que são vítimas da própria 

poluição produzida pelo homem. O sistema capitalista que é vivido que, em conjunto com a cultura 

consumista que estabeleceu o ideal de desenvolvimento, acarreta o problema dos refugiados 

ambientais, vítimas da exploração da natureza.  

 

2. A sociedade consumista e seus impactos ambientais: a questão dos refugiados ambientais 

 

As catástrofes ambientais estão interligadas com os efeitos que o homem pode gerar no 

ambiente ao qual está inserido. O consumo excessivo que o sistema capitalista inseriu na sociedade 

condiciona os seres humanos a mostrarem-se insatisfeitos, constantemente, com os seus bens 

materiais. Desta forma, a cada instante, o homem sente a “necessidade” de descartar aquilo que 

não lhe aparenta mais utilidade, porém se esquece que o local de descarte é somente um: a terra.  

Liton Lanes Pilau Sobrinho e Rafaela Baldissera discorrem que, no atual cenário mundial, o 

consumismo ganha uma posição de destaque. Por isso, “uma educação para o consumo sustentável 

é apresentada como um caminho necessário a ser trilhado [...]”19.  

Porém, o consumidor é guiado pelos mandamentos do capitalismo, “sistema considerado 

verdadeiro reprodutor de desigualdades sociais”. Assim, o futuro da humanidade é sombreado com 

inseguranças e incertezas, pois “o consumo desordenado já demonstra trazer consequências 

danosas para o ser humano”20. 

Desta forma:  

 

A partir de um comportamento racional e ético, o consumo consciente, direcionado aos ideais de 

sustentabilidade, precisa ser tratado como uma questão de ordem pública, pois o ser humano, cidadão 

da atual sociedade de consumidores, deve ter uma postura de corresponsabilidade no que tange aos 

problemas sociais e ambientais causados pelo estilo de vida pós-moderno dos homens21.  

 

                                                        
19 BALDISSERA, Rafaela. SOBRINHO, Liton Lanes Pilau. O homem pós-moderno como vítima colateral da sociedade de consumo. 

Revista de Direito e Sustentabilidade. Brasília, Jan/Jun. 2017. Disponível em 
http://www.indexlaw.org/index.php/revistards/article/view/2172. Acesso em 15, jul. 2018.  

20 BALDISSERA, Rafaela. SOBRINHO, Liton Lanes Pilau. O homem pós-moderno como vítima colateral da sociedade de consumo, p. 29 

21 BALDISSERA, Rafaela. SOBRINHO, Liton Lanes Pilau. O homem pós-moderno como vítima colateral da sociedade de consumo, p. 
30.  
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Contudo, em razão do sistema capitalista que é imposto, o homem acaba sendo vítima de si 

próprio, de seu próprio consumo. A cultura consumista acabou por estabelecer o padrão atual de 

desenvolvimento, cabendo ao indivíduo enquadrar-se na sociedade a qual está inserido. Porém, tal 

padrão acarreta em uma enorme desigualdade social e, consequentemente, traz sequelas para a 

parte mais fraca da relação consumerista.  

O Programa das Nações Unidas para o Meio ambiente traz à baila a definição sobre o 

fenômeno dos refugiados ambientais:  

 

Aquelas pessoas que foram forçadas a sair de seu habitat natural, temporária ou permanentemente, 

por conta de uma ruptura ambiental marcante (natural e/ou causada pelo homem) que ameaça suas 

existências e/ou afeta seriamente suas qualidades de vida. Por ‘ruptura ambiental’ entende-se 

qualquer mudança física, química ou biológica no ecossistema (ou na base de recursos) que o faz, 

temporária ou permanentemente, insustentável para suportar a vida humana22. 

 

O refugiado é assim chamado em razão de um “inevitável deslocamento provocado por 

fatores externos a sua vontade e que se ligam diretamente às mudanças ambientais”. Tais 

alterações climáticas podem estar ligadas com “a poluição em grandes centros como São Paulo”, 

ou, ainda, com a “passagem de um furacão, como o Katrina em New Orleans”. Desta forma, 

praticamente todos os indivíduos podem tornar-se refugiados ambientais e, por isso, uma “revisão 

de toda a política de migração, nacionalidade e governabilidade entro de países e entre eles” deve 

ser realizada23. 

Os refugiados ambientais saem das áreas afetadas em razão das mudanças climáticas, como 

a escassez de recursos, mas também por conta dos eventos naturais extremos, como furacões, 

tsunamis, secas, inundações, etc.24. Por isso, deve ser dito que os impactos ambientais refletem 

diretamente no cotidiano de todos os indivíduos que, mais cedo ou mais tarde, sofrerão com as 

mudanças climáticas.  

                                                        
22 MALTA, Fernando. A Anomalia da Anomalia: os refugiados ambientais como problemática teórica, metodológica e prática. Revista 

Interdisciplinar da Mobilidade Humana. Brasília: jan/jun 2011, p. 163-178. Disponível em 
http://www.csem.org.br/remhu/index.php/remhu/article/view/253/235. Acesso em 15, jul. 2018.  

23 OJIMA, Ricardo. NASCIMENTO, Thais Tartalha do. Meio Ambiente, Migração e Refugiados Ambientais: Novos Debates, Antigos 
Desafios. In: IV Encontro Nacional da Anppas. Brasília. Disponível em 
http://www.academia.edu/download/31366524/Refugiados_Ambientais.pdf. Acesso em 17, jul. 2018, p. 3-4. 

24 OJIMA, Ricardo. NASCIMENTO, Thais Tartalha do. Meio Ambiente, Migração e Refugiados Ambientais: Novos Debates, Antigos 
Desafios, p. 5.  



47 

 

O consumo é uma prática de sobrevivência humana e, em tese, “não apresenta significativas 

ameaças ao meio ambiente, pois caracteriza uma das etapas do ciclo natural do ecossistema 

terrestre25”. Porém, a globalização e o capitalismo acabaram por provocar alterações na forma 

como o ser humano desfruta seu poder de consumo. 

Objetivando enquadrar-se em um padrão social, o ser humano desperta um protagonismo 

incalculável, agredindo a natureza e todo o meio a sua volta, sem perceber os problemas ambientais 

que suas atitudes podem provocar. Assim, o consumo desenfreado que o capitalismo impõe na 

sociedade, em conjunto com a globalização, oferecem respostas – agressivas – para toda a 

sociedade, ou seja, com desastres ambientais antes jamais vistos.  

O princípio da solidariedade no direito ambiental é de suma relevância para o contexto atual. 

“Isto porque os recursos naturais impõem uma solidariedade entre os habitantes do planeta, na 

medida em que todos disfrutamos e dependemos da natureza, devendo as condutas serem 

uniformes e sustentáveis para impedir que afetem toda a população mundial”26.  

Desta feita, deve haver uma cooperação solidária entre os países, “propiciando o 

desenvolvimento de políticas ambientais nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos”. 

Ademais, deve ser mencionado que as medidas de proteção ambiental devem ser realizadas em 

todo o território do globo terrestre, porque os "efeitos nefastos ao meio ambiente transcendem os 

territórios nacionais e as gerações”27. 

Segundo Erika Pires Ramos, analisar a vulnerabilidade é a chave que conecta as mudanças 

climáticas, desastres, degradação ambiental e migrações forçadas daí decorrentes, o que permite 

analisar a necessidade da cooperação global, principalmente quando os Estados e regiões mais 

afetados não possuam a capacidade de “responder a tais mudanças por meio de medidas 

preventivas e também posteriormente à ocorrência dos eventos”28.  

Ainda: 

                                                        
25 BALDISSERA, Rafaela. SOBRINHO, Liton Lanes Pilau. O homem pós-moderno como vítima colateral da sociedade de consumo, p. 

19. 

26 CORBETTA, Janiara Maldaner. Solidariedade como valor ético em busca da sustentabilidade ambiental transnacional. In: PIFFER, 
Carla. BALDAN, Guilherme Ribeiro. CRUZ, Paulo Márcio. (Org.) Transnacionalidade e sustentabilidade: dificuldades e 
possibilidades em um mundo em transformação. Porto Velho: Emeron, 2018, p. 168 – 185. 

27 CORBETTA, Janiara Maldaner. Solidariedade como valor ético em busca da sustentabilidade ambiental transnacional, p. 177.   

28 RAMOS, Erika Pires. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo direito internacional.  Tese de doutorado em 
Direito. Faculdade de Direito da USP. São Paulo, 2011, p. 56.  
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Ao lado de acontecimentos repentinos como tsunamis, terremotos, furacões, inundações, cuja 

magnitude e efeitos são de fácil visualização, observa-se que a superexploração, escassez e 

contaminação de recursos ambientais, de forma contínua e progressiva (e menos visível no curto 

prazo) também podem comprometer gravemente a vida humana e a biodiversidade em diversas 

regiões, tornando-as improdutivas, inabitáveis e, no longo prazo, impróprias para a sobrevivência. Da 

mesma forma, a implantação e/ou gestão inadequada de empreendimentos potencialmente 

degradadores do meio ambiente podem gerar impactos negativos com efeitos irreversíveis29.  

 

Ramos ainda destaca que a separação forçada de comunidades tradicionais e os indígenas 

do seu território pode acarretar, dentre outros prejuízos, na perda de identidade cultural e no modo 

de vida de tais grupos, os quais são fortemente ligados ao meio onde vivem30.  

Há, ainda, o caso dos Pequenos Estados-insulares, os quais podem ter o desaparecimento de 

seus territórios em face da elevação do nível dos oceanos. Em tais casos, o próprio governo estuda 

a possibilidade de transferir sua sede e “reassentar toda a população em outra base territorial [...]”. 

Porém, “sem a devida repercussão significativa de ordem política, econômica, jurídica, além dos 

aspectos sociais e sociais e culturais”, não haverá a possibilidade de realocar os indivíduos que 

sofrem com as consequências dos desastres ambientais31.  

Ainda, os deslocados ambientais podem ser nacionais ou internacionais, temporários ou 

permanentes, “podendo optar entre saírem do local de origem ou serem obrigados a deixa-lo, por 

ausência de meios de sobrevivência [...]”. Além disso, o deslocamento de tais pessoas não ocorre 

apenas por conta de um evento ambiental que prejudicou a uma comunidade, mas também em 

razão de conflitos políticos, econômicos ou sociais que possuem ligação com o meio ambiente32.  

Por fim, deve ser mencionado que a temática dos refugiados ambientais é nova para o 

Direito. Não há contradição quando afirma-se que não há definição jurídica para tal caso, bem como 

não há o gozo de proteção, “tampouco há um regime internacional de proteção específico para 

pessoas e grupos nessa condição”33. 

Logo, conforme demonstrado, o consumismo dos indivíduos prova danos irreparáveis para a 

                                                        
29 RAMOS, Erika Pires. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo direito internacional, p. 59. 
30 RAMOS, Erika Pires. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo direito internacional, p. 64. 
31 RAMOS, Erika Pires. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo direito internacional, p. 65. 
32 PACÍFICO, Andrea Pacheco. GAUDÊNCIO. Marina Ribeiro Barboza. A Proteção dos deslocados ambientais no regime internacional 

dos refugiados. REMHU – Revista Interdisciplinar de Mobilidade Humana, v. 22, n. 43, p. 133-148, Jul/Dez, 2014.   

33 RAMOS, Erika Pires. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo direito internacional, p. 65. 
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sociedade, principalmente para a parte mais fraca da relação de consumo. Destaca-se a questão dos 

refugiados ambientais, os quais saem de seus habitats naturais em busca de uma nova terra, pois 

aquela anteriormente habitada não é mais passível de morar. 

Isto posta, retratar-se-á, no próximo tópico, o conceito de sustentabilidade e a sua ligação 

com o homem. 

 

3. A sustentabilidade e sua relação com o ser humano  

 

Segundo lecionam Paulo Márcio Cruz e Gabriel Real Ferrer, a sustentabilidade é um processo 

pelo qual “uma sociedade global capaz de se perpetuar indefinidamente no tempo em condições 

que garantam a dignidade humana”.  Nesse sentido, tudo aquilo que contribua para o 

desenvolvimento, será considerado sustentável e, em contrapartida, será insustentável aquilo que 

se afaste dele34.  

Os mesmos autores ainda continuam: 

 

Do ponto de vista da teoria econômica, o desenvolvimento veio substituir o reducionista paradigma 

do crescimento, acrescentando o fato de tomar em consideração as condições de vida, a dimensão do 

progresso social. O que conceitualmente supõe o Desenvolvimento Sustentável não é mais do que 

acrescentar ao conceito de desenvolvimento o adjetivo sustentável, ou seja, que se trata de se 

desenvolver de um modo que seja compatível com a manutenção da capacidade dos sistemas naturais 

de suportar a existência humana35. 

 

Assim, a sustentabilidade trata-se de uma “meta global a ser atingida e o desenvolvimento 

sustentável como um dos instrumentos que devem permitir sua consecução” 36 . Desta forma, 

trazendo a sustentabilidade como condição para o futuro, o ser humano pode compatibilizar o seu 

desenvolvimento com o equilíbrio do ecossistema.  

Contudo, o consumo vem ganhando papel de protagonista, o que deixa, para segundo plano, 

                                                        
34  CRUZ, Paulo Márcio. FERRER, Gabriel Real. Direito, Sustentabilidade e a Premissa Tecnológica como Ampliação de seus 

Fundamentos, p. 240.  

35  CRUZ, Paulo Márcio. FERRER, Gabriel Real. Direito, Sustentabilidade e a Premissa Tecnológica como Ampliação de seus 
Fundamentos, p. 240.  

36  CRUZ, Paulo Márcio. FERRER, Gabriel Real. Direito, Sustentabilidade e a Premissa Tecnológica como Ampliação de seus 
Fundamentos, p. 243.  
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as preocupações que envolvem os aspectos que são ligados com a vida humana, incluindo a 

preservação do meio ambiente37. Nesta senda, a sociedade consumerista ganha o papel principal, 

esquecendo daquele que deveria ganhar o papel de protagonista: o meio ambiente.  

O conceito de sustentabilidade surgiu no ano de 2002, na Rio+10, realizada na cidade de 

Johannesburgo, onde reuniu-se, “além da dimensão global, as perspectivas ecológica, social e 

econômica como qualificadoras de qualquer projeto de desenvolvimento [...]”38.  

Zenildo Bodnar, Vladimir Passos de Freitas e Kaira Cristina Silva assim discorrem:   

 

Assim, é a partir de 2002 que passa a ser adequado utilizar a expressão “sustentabilidade” ao invés de 

desenvolvimento com o qualificativo “sustentável”. Isso porque, a partir deste ano, consolida-se a 

ideia de que nenhum dos elementos (ecológico, social, espacial e econômico) deve ser 

hierarquicamente superior ou compreendido como variável de segunda categoria. Todos são 

complementares, dependentes e só quando implementados sinergicamente é que poderão garantir 

um futuro mais promissor39.  

 

Desta forma, o conceito de sustentabilidade é novo, porém, os desafios a serem superados 

são antigos. Ainda, somente quando a ideia de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade 

forem amplamente abordados e conhecidos é que será possível auxiliar o ser humano a 

compatibilizar seu desenvolvimento com o equilíbrio do ecossistema.  

A sustentabilidade, para Neuro José Zambam e Sério Ricardo Fernandes Aquino, é “a primeira 

noção – intuitiva, ressalta-se – sobre a resiliência do mundo junto a seus habitantes”. Ainda, tal 

instituto apresenta ao ser humano as atitudes que devem ser adotadas a fim de que as 

responsabilidades de cada indivíduo sejam comuns para um “ser próprio”: a Terra40. Ainda, nesse 

mesmo sentido: 

 

                                                        
37 SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de. ARMADA, Charles Alexandre Souza, Desenvolvimento sustentável e sustentabilidade: 

evolução epistemológica na necessária diferenciação entre os conceitos. Revista de Direito e Sustentabilidade. Maranhão: Jul/Dez, 
2017, p. 17-35. 

38 SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de. ARMADA, Charles Alexandre Souza, Desenvolvimento sustentável e sustentabilidade: 
evolução epistemológica na necessária diferenciação entre os conceitos, p. 26.  

39 BODNAR, Zenildo; FREITAS, Vladimir Passos de; SILVA, Kaira Cristina. A epistemologia interdisciplinar da sustentabilidade: por uma 
ecologia integral para a sustentação da casa comum. Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo: jul.-dez. 2016, p. 59-70.  

40 ZAMBAM, Neuro José. AQUINO, Sério Ricardo Fernandes. O princípio da Sustentabilidade como expressão da ecologia da vida 
cotidiana. PIRES, Cecília Maria Pinto. PAFFARINI, Jacopo. CELLA, José Renato Gaziero. (Org.) In: Direito, Democracia e 
Sustentabilidade. Erechim: Deviant, 2017, p.233-251. 
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A sustentabilidade, na sua vertente ecológica, é a força de significado e atitude do Desenvolvimento 

Sustentável. Caso contrário, essa expressão se torna apenas pleonasmo, oximoro ou, ainda, uma piada 

de mau gosto para aqueles nos quais levam a sério os esforços da Sustentabilidade para se criar novos 

espaços de reconhecimento, diálogo, preservação e unidade de todas as vidas. Por esse motivo, a 

Sustentabilidade não incorpora tão somente uma atitude moral, mas compromisso normativo global 

[...]41.  

 

O Papa Francisco afirma que “todos os seres do universo estão “unidos por laços invisíveis”, 

formando “uma espécie de família universal”. Contudo, o ser humano não pode perder seu valor 

peculiar, ou seja, de colaborar e proteger a fragilidade da Terra42. Desta forma, ele conclui:  

 

Devemos, certamente, ter a preocupação de que os outros seres vivos não sejam tratados de forma 

irresponsável, mas deveriam indignar-nos sobretudo as enormes desigualdades que existem entre 

nós, porque continuamos a tolerar que alguns se considerem mais dignos do que outros. Deixamos de 

notar que alguns se arrastam numa miséria degradante, sem possibilidades reais de melhoria, 

enquanto outros não sabem sequer que fazer ao que têm, ostentam vaidosamente uma suposta 

superioridade e deixam atrás de si um nível de desperdício tal que seria impossível generalizar sem 

destruir o planeta. Na prática, continuamos a admitir que alguns se sintam mais humanos que outros, 

como se tivessem nascido com maiores direitos43.  

 

Liton Lanes Pilau Sobrinho discorre que, em face da intervenção que o homem comete no 

ambiente, os frutos são colhidos, bem como enfrenta-se graves consequências em razão disso. As 

mudanças climáticas tornam-se exemplo, eis “que alteram significativamente os ciclos na Terra”. Os 

organismos governamentais preocupam-se em “estabelecer algumas diretrizes para que se 

estabeleça uma convivência pacífica entre os seres humanos e o ambiente”44.  

Desta forma, somente com o acesso a informação é que a opinião pública será gerada e que, 

somente em decorrência dela, transformações na sociedade serão feitas. Os recursos naturais são 

finitos e, caso não haja o devido cuidado com tais bens, “nem todos poderão aproveitar a 

abundância de recursos, muito menos as futuras gerações”45.  

                                                        
41 ZAMBAM, Neuro José. AQUINO, Sério Ricardo Fernandes. O princípio da Sustentabilidade como expressão da ecologia da vida 

cotidiana, p. 238.  

42  FRANCISCO. Laudato si: sobre o cuidado da casa comum, p. 58 Disponível em 
http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-
si_po.pdf. Acesso em 16, jul. 2018.  

43 FRANCISCO. Laudato si: sobre o cuidado da casa comum, p. 58-59.  

44 SOBRINHO, Liton Lanes Pilau. Desafios da sustentabilidade na era tecnológica: (im)probabilidade comunicacional e seus impactos 
na saúde e meio ambiente. Itajaí: UNIVALI, 2017, p. 26 

45 SOBRINHO, Liton Lanes Pilau. Desafios da sustentabilidade na era tecnológica: (im)probabilidade comunicacional e seus impactos 
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Desta forma, deve haver uma conscientização de toda a população no que tange o cuidado 

com o ambiente. Além disso, esquece-se que o planeta Terra é a casa de todos os seres vivos e que, 

se não houver a conscientização de todos os indivíduos que aqui habitam, os recursos naturais 

tornar-se-ão escassos e, consequentemente, a vida na Terra estará comprometida.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sistema capitalista incentiva o consumismo em larga escala. A cada instante, novos bens 

materiais são injetados no mercado do consumo e, consequentemente, fazem o ser humano 

acreditar que possui a necessidade de adquirir tais produtos. Assim emerge a sociedade do 

consumo, direcionada para adquirir, cada vez mais, bens e serviços que acredita serem 

indispensáveis para sua vivência.  

Porém, tal ritmo de consumo acarreta danos irreparáveis ao meio ambiente, fazendo com 

que a sociedade caminhe em um ritmo um desenvolvimento insustentável. Neste cenário, os 

desastres ambientais tornam-se rotina, principalmente para a parte mais fraca da relação de 

consumo.  

Emerge, desta forma, a situação dos refugiados ambientais, os quais não possuem mais 

identidade própria por estarem deslocados de seu habitat natural. A presença dos refugiados 

ambientais é incontestável em diversas partes do mundo e apresenta-se com um flagrante 

desrespeito aos direitos humanos. Logo, deve haver um constante e imediato trabalho de 

envolvimento transnacional que busque proteger não somente os indivíduos, mas também o meio 

ambiente.  

O conceito de sustentabilidade surge desta forma, como resposta momentânea para uma 

possível solução do problema. Assegurar igualdade entre todos os indivíduos, ato este que o sistema 

capitalista não permite, bem como conscientizar a população de que todo e qualquer ser vivo é 

detentor de direitos, poderá assegurar um futuro mais seguro para a humanidade.  

A adoção de normas específicas sobre a sustentabilidade poderá mostrar-se o melhor 

                                                        

na saúde e meio ambiente, p. 29.  
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caminho para garantir que nenhum direito humano, bem como do meio ambiente, permaneça 

sendo violado. A responsabilidade dos impactos ambientais deve ser compartilhada entre todos os 

Estados afetados, tal qual com toda a comunidade internacional, por meio da adoção de um 

compromisso global, enaltecendo a sustentabilidade como um “ser” detentor de direitos 

indisponíveis.  
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DIREITOS HUMANOS E MIGRAÇÕES SUSTENTÁVEIS NA AGENDA 2030 DA ONU 

 

 

Carla Piffer1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Vive-se um momento de constantes e consideráveis mudanças. O mundo assiste, dia após 

dia, ao aumento dos fluxos migratórios, em que milhões de migrantes se deslocam pelo planeta 

pelas mais variadas razões, sendo muitos obrigados a deixar sua terra, sua família e seus pertences, 

pois a única opção que lhes resta é a sobrevivência. 

Nesta ordem, este artigo possui como objetivo geral analisar, sob a perspectiva dos Direitos 

Humanos, o conteúdo da Agenda 2030 da ONU acerca das migrações sustentáveis. 

Para tanto, serão tecidos comentários sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

com ênfase à matéria adstrita às migrações constantes em tal documento. Na sequência, a temática 

migratória é apresentada a partir dos preceitos da globalização, notadamente quanto às 

consideráveis mudanças propiciadas pelos avanços tecnológicos, os quais deram uma nova 

roupagem a um fenômeno tão antigo quanto a própria história da humanidade.  

Em continuação, investiga-se, a partir do disposto no Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável 10.7 da Agenda 2030 da ONU, a necessidade de engajamento conjunto da Comunidade 

Internacional no sentido de facilitar as migrações ordenadas, seguras, regulares e responsáveis, 

inclusive por meio da implementação de políticas de migração planejadas e bem geridas. Assim, ao 

final, ante os preceitos estabelecidos pelos documentos já citados, serão analisadas as migrações 

forçadas e suas principais características, sob a ótica do desenvolvimento sustentável e da proteção 

aos Direitos Humanos dos migrantes envolvidos. 

                                                        
1 Pós-doutora em Direito pela Universidade de Passo Fundo (UPF), mestra e doutora em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale 

do Itajaí (Univali); doutora em Direito Público pela Università degli Studi di Perugia, Itália. Professora do Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da Univali. Bolsista do Programa Nacional de Pós-Doutorado da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (PNPD/Capes). E-mail: carlapiffer@univali.br 
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A metodologia a ser empregada compreende o método indutivo, sendo acionadas as técnicas 

do referente, da categoria, dos conceitos operacionais e da pesquisa bibliográfica2. 

 

1. A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS E AS MIGRAÇÕES  

 

“Migrare non è peccato. Si è sempre migrato. Migrare ha fato del bene alle specie”3. Embora 

o acerto de tal afirmação, aliado ao fato de que as migrações sempre fizeram parte da história da 

humanidade, seu reconhecimento e regulamentação seguiram caminhos opostos. 

Especificamente com relação às migrações, a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

reconheceu o direito à liberdade de locomoção e residência somente dentro das fronteiras 

nacionais, e protegeu o direito de deixar o país em que um ser humano se encontra - incluído o seu 

-, e o direito de regressar ao seu país, não fazendo menção quanto ao estabelecimento de pessoas 

em países diversos dos da sua origem. Além disso, a própria declaração acrescentou que quaisquer 

limitações devem ser estabelecidas por lei para respeitar quaisquer direitos e liberdades de outros4. 

Da leitura dos dispositivos da Declaração, conclui-se que “A liberdade de estabelecimento 

em um país diverso do da nacionalidade não é um direito reconhecido para o ser humano. É apenas 

uma reivindicação”5. 

Sob este aspecto, Benhabib6 sublinha que é cada vez mais marcante a contradição entre a 

garantia - no âmbito do regime de direito internacional - do direito de migração (liberdade de 

circulação através das fronteiras), e a falta de garantia do direito de entrar em um país diverso – 

conforme o artigo 13 da Declaração. Referida Carta, portanto, não diz nada sobre as obrigações dos 

Estados em garantir o ingresso dos migrantes, para conceder o direito ao refúgio, ou de conceder a 

cidadania a moradores e habitantes (residentes permanentes sem plenos direitos), por exemplo.  

No entanto, a justificativa do conteúdo - errôneo - da Declaração a respeito das migrações 

                                                        
2 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica. Teoria e Prática. 12. ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011.  

3 CALZOLAIO, Valerio. Eco profughi: migrazioni forzate di ieri, di oggi e di domani. Rimini: NdA Press, 2016, p. 19. 

4  Artigos XIII, 1; XIII 2 e XXIX, 2. 2 da Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU. Disponível em: 
<http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>. Acesso em: 01 jul. 2018. 

5 LOPES, Cristiane Maria Sbalquiero. Direito de Imigração: o Estatuto do Estrangeiro em uma perspectiva de Direitos Humanos. Porto 
Alegre: Núria Fabris, 2009, p. 238. 

6 BENHABIB, Seyla. I diritti degli altri: stranieri, residenti, cittadini. Milano: Raffaello Cortina Editore. 2006, 43. 
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refere-se ao momento temporal em que esta foi implementada, pois, conforme Lopes7, surgiu logo 

após a Segunda Guerra mundial, considerado o apogeu dos Estados Nacionais, em que a força e a 

pretendida autossuficiência dos Estados Nacionais tornava ideologicamente fora de cogitação que 

pessoas pudessem ultrapassar fronteiras para se estabelecer em outro país. 

Embora todas as evoluções jurídicas no plano internacional acerca da elaboração de 

documentos visando a proteção dos migrantes – como a Convenção para refugiados e seus 

protocolos, várias Recomendações da OIT sobre trabalho de migrantes etc -, as políticas 

internacionais são, ainda hoje, pouco eficazes, pois dependem de vários fatores e continuam sendo 

condicionadas aos princípios da soberania e da não ingerência às políticas nacionais de um Estado. 

No entanto, em épocas de globalização e de avanços tecnológicos antes nunca imaginados, as 

migrações não são mais as mesmas.  

A fim de tentar evidenciar as mudanças das grandes migrações que tinham como origem a 

Europa, em comparação com os movimentos verificados hoje, Gozzini demonstra que não é possível 

comparar os fatores propulsionadores das grandes migrações com aqueles que contribuem para 

com as ocorrências atuais8.  

Da mesma forma, não é possível responder também se as migrações de hoje representam 

maior ou menor quantidade se comparadas às décadas precedentes. Isto porque devem ser levados 

em consideração contextos distantes tanto no tempo quanto no espaço, significando que o 

momento atual que envolve as migrações no planeta é novo, inédito, nunca antes percebido9. 

A respeito desta temática, de grande importância são os ensinamentos de Bauman pois, ao 

iniciar sua obra10 mencionando que somos uma soma de diásporas, traz ao leitor uma perspectiva 

muitas vezes não fácil de ser compreendida, principalmente pelo fato de utilizar vespas e abelhas 

de colmeias distintas11 como objeto de análise. Isto porque, para ele, 

 

[...] la fluidità delle appartenenze e il costante mescolarsi delle popolazioni sono la norma anche tra 

gli insetti sociali: e una norma apparentemente attuata in modo ‘naturale’, senza bisogno di ricorrere 

                                                        
7 LOPES, Cristiane Maria Sbalquiero. Direito de Imigração: o Estatuto do Estrangeiro em uma perspectiva de Direitos Humanos, p. 

239. 

8 GOZZINI, Giovanni. Le migrazioni di ieri e di oggi. Una storia comparata. Mondadori, 2005, p. 18. 

9 GOZZINI, Giovanni. Le migrazioni di ieri e di oggi. Una storia comparata, p. 18. 

10 BAUMAN, Zygmunt. L´etica in un mondo di consumatori. Bari: Laterza, 2010. 

11 BAUMAN, Zygmunt. L´etica in un mondo di consumatori, p. 03. 



59 

 

a commissioni governative, disegni di legge frettolosamente introdotti, corti supreme e centri di 

permanenza temporanea per richiedenti asilo12. 

 

A realidade é verdadeiramente esta: somos uma soma de diásporas verificadas no local e no 

global, ambas compostas por uma soma de diferentes etnias que não se reporta a governos e 

comissões para seu próprio reconhecimento. Significa, conforme afirma o autor que “Ormai siamo 

tutti, o lo stiamo diventando rapidamente, come le vespe di Panama”13.  

Cientes destas constantes mudanças que envolvem as migrações atuais, a ONU realizou em 

Nova Iorque, no ano de 2016, uma reunião de alto nível para abordar os movimentos de migrantes 

pelo planeta. A Declaração de Nova Iorque14, adotada como resultado desta cúpula, comprometeu 

os Estados membros a lançar um processo de negociações intergovernamentais que conduzisse à 

adoção de um pacto global para migração segura, ordenada e regular numa conferência 

intergovernamental a ser realizada em 2018.  

Na ocasião, a Organização Internacional para Migrações apresentará o conceito de Quadro 

de Governação das Migrações - MIGOF, bem como as questões temáticas a serem incluídas no Pacto 

Global, em linha com na Agenda de Desenvolvimento Sustentável de 2030, incluindo a proteção dos 

direitos dos migrantes, a facilitação da migração e mobilidade laborais, a redução da incidência e 

impactos da migração irregular, a integração e inclusão social do migrante, entre outros aspectos. 

Além disso, quando da aprovação da Declaração de Nova Iorque15, restou previsto que seria 

realizado o Pacto Global para Migração Segura, Ordenada e Regular e do Pacto Global para 

Refugiados, previstos para ocorrer em novembro de 2018, no Panamá. O objetivo principal do Pacto 

Global para Migração é estabelecer princípios, compromissos e entendimentos entre os países a 

respeito das migrações, com um marco para a cooperação internacional em relação aos migrantes 

e a mobilidade humana, abordando aspectos humanitários, de desenvolvimento e de Direitos 

                                                        
12 BAUMAN, Zygmunt. L´etica in un mondo di consumatori, p. 06. 
13 BAUMAN, Zygmunt. L´etica in un mondo di consumatori, p. 09. 
14 “[...] em Nova York, governantes de 193 países se comprometeram a reforçar a proteção de milhões de pessoas que foram forçadas 

a se deslocar ou que estão em movimento ao redor do mundo. A Reunião de Alto Nível sobre Grandes Movimentos de Refugiados 
e Migrantes, ocorrida na sede da Organização das Nações Unidas, reuniu governantes, líderes da ONU e representantes da 
sociedade civil para debater sobre como melhor garantir os direitos de refugiados e migrantes e compartilhar a responsabilidade 
em escala global. Na ocasião, foram adotados compromissos fundamentais que ficaram conhecidos como a Declaração de Nova 
York”. ACNUR – Agência das Nações Unidas para Refugiados. Disponível em: 
<http://www.acnur.org/portugues/2016/09/30/declaracao-de-nova-york-e-uma-oportunidade-unica-para-refugiados-afirma-
chefe-de-protecao-do-acnur/>. Acesso em: 25 jun. 2018. 

15 Vale destacar que em dezembro de 2017, os Estados Unidos se retiram do Pacto Global para a Migração, alegando ser o mesmo 
incompatível com a política migratória do país no governo Trump. 
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Humanos16.  

Para as etapas preparatórias e de consultas, a ONU recomendou os seguintes temas para 

discussão: a) os Direitos Humanos de todos os migrantes, a inclusão social, a discussão sobre 

discriminação, incluindo o racismo, a xenofobia e a intolerância; b) a migração não documentada e 

documentada, o trabalho decente, a mobilidade laboral, o reconhecimento de habilidade e 

qualificações; c) a cooperação internacional e de governança da migração, as fronteiras, o trânsito 

migratório, a entrada, o retorno, a readmissão, a integração e a reintegração; d) as contribuições 

dos migrantes e as diásporas no desenvolvimento sustentável, incluindo as remessas; e) as 

respostas aos fatores que impulsionam a migração, incluídas as mudanças climáticas, os desastres 

naturais e as crises criadas pelos seres humanos, mediante a proteção e assistência, o 

desenvolvimento sustentável, a erradicação da pobreza, a prevenção e resolução de conflitos; f) o 

tráfico de pessoas e de migrantes e as formas contemporâneas de escravidão, em particular a 

identificação, proteção e assistência apropriadas aos migrantes e às vítimas de tráfico17. 

Para o processo preparatório desta conferência, a ONU estimulou os governos locais e 

regionais para a realização de seminários ao redor do mundo, com diferentes atores da sociedade 

voltados à questão migratória, incluindo a academia, com o objetivo de avançar nas contribuições 

para subsidiar as posições dos governos na referida conferência. 

Segundo António Guterres18, secretário-geral da ONU, administrar as migrações é um dos 

desafios mais profundos da cooperação internacional nos dias atuais. Guterres declara que neste 

ano, governos negociarão o Pacto Global para Migração por meio das Nações Unidas, chamando a 

atenção de que este será o primeiro acordo internacional do tipo, embora não dotado de 

formalidade ou vinculação de obrigações aos Estados. Ao contrário, seria esta uma oportunidade 

sem precedentes para líderes combaterem mitos perniciosos que cercam os migrantes, além de 

estabelecer uma visão comum de como fazer as migrações funcionarem para todas as nações. 

 

                                                        
16 ONUBR – Organização das Nações Unidas no Brasil. Líderes mundiais adotam em NY declaração para defesa dos direitos de 

migrantes e refugiados. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/lideres-mundiais-adotam-em-ny-declaracao-para-defesa-dos-
direitos-de-migrantes-e-refugiados/>. Acesso em: 28 jun. 2018. 

17 ONUBR – Organização das Nações Unidas no Brasil. Líderes mundiais adotam em NY declaração para defesa dos direitos de 
migrantes e refugiados. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/lideres-mundiais-adotam-em-ny-declaracao-para-defesa-dos-
direitos-de-migrantes-e-refugiados/>. Acesso em: 28 jun. 2018. 

18  ONUBR – Organização das Nações Unidas no Brasil. Rumo a um novo pacto global para migração. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/artigo-rumo-a-um-novo-pacto-global-para-migracao/>. Acesso em: 29 jun. 2018. 
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2. MIGRAÇÕES EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO 

 

Inúmeros diálogos e perspectivas são corriqueiramente apresentados na tentativa de 

verificar os primeiros indícios da globalização. Desde a última década, tal terminologia tem sido 

amplamente utilizada para expressar, traduzir e descrever um vasto e complexo conjunto de 

processos interligados.  

Discussões históricas à parte, não pairam dúvidas de que a globalização é responsável pela 

ocorrência de inúmeros fatores resultantes da evolução histórica do capitalismo, aliado à evolução 

da modernização19 , que deram origem a novos modos de vida contemporâneos, tratados por 

Giddens como sendo as consequências da modernidade20, os quais nos distanciaram de todos os 

tipos tradicionais de ordenamentos sociais. Tanto por extensão que por intensidade, as 

transformações ligadas à modernidade se apresentam mais profundas do que a maior parte das 

mudanças ocorridas em épocas precedentes21. 

Sustenta Santos que a globalização é um fenômeno jovem pela razão desta “não ser 

semelhante às ondas anteriores, nem mesmo uma continuação do que havia antes, exatamente 

porque as condições de sua realização mudaram radicalmente” 22 . O autor defende tal 

posicionamento por entender que a globalização é sentida por todos como componente de um novo 

período e é promovida por um “estado das técnicas e da política”23 nunca antes vivenciado pela 

humanidade. 

Interessa destacar que esta complexidade de novos processos, cuja análise mais detalhada 

não cabe ao presente estudo, interfere, também, direta ou indiretamente, positiva ou 

negativamente, na ocorrência e no funcionamento dos fluxos migratórios atuais.  

No passado, diante das dificuldades de comunicação e locomoção, os migrantes rompiam 

                                                        
19 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 60. 
20 WALLERSTEIN, Immanuel. Compreendere Il mondo. Introduzione all´analisi dei sistemi-mondo. Trieste: Saterios, 2006, p. 15. 

21 GIDDENS, Anthony. Le conseguenze della modernità. Fiduca e rischio, sicurezza e pericolo. Bologna: Mulino, 1994. p. 17. 

22 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 18. ed. Rio de Janeiro: Record, 2009, 
p. 141. 

23 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal, p. 26-28. 
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quase que completamente as relações sociais e ligações culturais com seu país de origem, aderindo 

quase que única e exclusivamente ao contexto econômico, político e cultural do país de 

permanência. Significa, portanto, que o “cordão umbilical” com a terra era cortado, o que era 

claramente justificável, pois os contatos mantidos entre terra de origem e de destino eram 

exclusivamente para transferir as experiências migratórias aos que continuavam na “terra-mãe”, e 

nada mais. 

No entanto, com a intensificação das premissas da globalização, fez-se necessário “cessare 

di concepire la migrazione come un processo che ha un luogo d´origine e un luogo di destinazione”24, 

ante a ocorrência das migrações transnacionais, que podem ser definidas inicialmente como o 

processo mediante o qual os migrantes constroem elementos de ligação tanto com seu país de 

origem quanto com seu país de destino, ou seja, entre diferentes diásporas25. 

Diante destas ocorrências, muitos migrantes se utilizam das “benesses” oferecidas pelas 

técnicas da globalização - como o aprimoramento dos meios de comunicação e da tecnologia e a 

facilidade de mobilidade em curtos espaços de tempo por exemplo - para participar 

simultaneamente de ambos polos do movimento migratório26. 

Assim, embora o Estado seja o ponto de partida para analisar a ocorrência das migrações 

atuais, esta possui uma perspectiva mais abrangente: não é possível analisar o fenômeno somente 

a partir do local de origem dos migrantes; noutro norte, também não se pode avaliá-lo dentro dos 

limites territoriais do destino das migrações, pois muitas variáveis intercedem neste meio, 

facilitadas pela compressão do espaço-tempo e pelos instrumentos tecnológicos à disposição da 

sociedade mundial. 

Daí o surgimento das chamadas redes migratórias, definidas como conjuntos de laços 

interpessoais que ligam migrantes, migrantes precedentes e não migrantes nas áreas de origem e 

destino27. Esta é uma das principais diferenças entre os antigos e os novos processos migratórios. 

Diversamente dos grupos ou de qualquer outro tipo de junção social, as redes são atribuídas ao 

indivíduo e sobre o indivíduo: este será o nó, a sua única parte permanente e irremovível. Cada 

                                                        
24 AMBROSINI, Maurizio. Un’altra globalizzazione: la sfida delle migrazioni transnazionali. Bologna: Il Mulino, 2009, p. 45. 
25  A este respeito ver: PIFFER, Carla. Transnacionalidade e Imigração: a possibilidade de efetivação dos Direitos Humanos dos 

Transmigrantes diante de Decisões de Regresso na Itália e na União Europeia. Tese (Doutorado em Ciência Jurídica), Universidade 
do Vale do Itajaí - UNIVALI, Itajaí, 2014. Disponível em: <http://siaibib01.univali.br/pdf/Carla%20Piffer.pdf>. Acesso em: 20 maio 
2018. 

26 AMBROSINI, Maurizio. Un’altra globalizzazione: la sfida delle migrazioni transnazionali, p. 45. 
27 AMBROSINI, Maurizio. Un’altra globalizzazione: la sfida delle migrazioni transnazionali, p. 16. 
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indivíduo é portador, teoricamente, de uma rede exclusiva que se liga às demais redes existentes, 

seja no país de origem ou no país de destino.  

As redes são, portanto, as responsáveis pela manutenção e avivamento do processo de 

desenvolvimento de relações múltiplas de origem familiar, econômica, política e religiosa, 

facilitadas pela evolução da tecnologia, permeando e interferindo na realidade das migrações na 

atualidade. 

 

3. MIGRAÇÕES SUSTENTÁVEIS NA AGENDA 2030 DA ONU 

 

No ano de 2015, a ONU lançou a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, traçando 

um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Contendo 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável - ODS, buscou-se, e busca-se, “[...] concretizar os Direitos Humanos 

de todos, sem qualquer distinção, equilibrando as três dimensões do desenvolvimento sustentável: 

a econômica, a social e a ambiental”28. A própria agenda prevê que referidos objetivos e metas 

visam estimular a prática de ações para os 15 anos subsequentes, em áreas de importância crucial 

para a humanidade. 

Cada um dos 17 objetivos referem-se a assuntos que necessitam, urgentemente, de atenção 

dos Estados, da comunidade internacional e também da sociedade civil. Dentre estes, aquele que 

possui estreita ligação com a presente análise é o ODS de número 10, que visa “reduzir a 

desigualdade entre os países e dentre eles”, especificamente o seu item 10.7, cujo objetivo é 

“Facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável das pessoas, inclusive 

por meio da implementação de políticas de migração planejadas e bem geridas”. 

Antes de adentrar aos pormenores que envolvem o ODS 10.7, necessário se faz tecer algumas 

considerações acerca do desenvolvimento sustentável, vez que a Agenda da ONU possui como 

objetivo primordial de tal ação conjunta, alcançar a citada premissa.  

O próprio Preâmbulo da Agenda 2030 cita as três dimensões do desenvolvimento 

sustentável, o qual coaduna perfeitamente com a definição de Canotilho acerca da sustentabilidade 

em sentido amplo, calcada em três pilares: “[...] (i) pilar I – a sustentabilidade ecológica; (ii) pilar II – 

                                                        
28 ONU - ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Agenda 2030. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. 

Acesso em: 20 jun. 2018. 
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a sustentabilidade económica; (iii) pilar III – a sustentabilidade social”29.  

Ademais, cabe colacionar os ensinamentos de Sarlet e Fensterseifer, no sentido de que o 

direito ao desenvolvimento é um Direito Humano inalienável, em virtude do qual todas as pessoas 

estão habilitadas a “participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e político, a ele 

contribuir e dele desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais possam 

ser plenamente realizados”30. 

Tendo em vista que o desenvolvimento sustentável não pode - e não deve ser dissociado dos 

Direitos Humanos, não é por acaso que a Agenda 2030 da ONU destinou um dos seus objetivos à 

redução da desigualdade nos, e entre os países, o qual, para ser alcançado, prescinde do fato de 

que as migrações sejam ordenadas, seguras, regulares e responsáveis, por meio da implementação 

de políticas de migração planejadas e bem geridas, seguras e bem ordenadas.  

Tal preocupação se deu, dentre outros fatores, diante do crescimento avassalador da 

economia global, dos problemas sociais, e do aumento incontrolável de pessoas que se deslocam 

pelo planeta, na condição de migrantes. 

Nesse contexto, a citada Agenda da ONU traz, já no item 8 da sua Introdução, a necessidade 

de cultivar o respeito universal aos Direitos Humanos, à dignidade humana, a igualdade, a não 

discriminação, o respeito pela raça, etnia e diversidade cultural; a igualdade de oportunidades que 

permita a plena realização do potencial humano e contribua para a prosperidade compartilhada. 

“Um mundo justo, equitativo, tolerante, aberto e socialmente inclusivo em que sejam atendidas as 

necessidades das pessoas mais vulneráveis”31. 

Notadamente quanto ao ODS 10.7, o desenvolvimento sustentável deve ser tratado como 

direito, principalmente quando relacionado à necessidade dos Estados promoverem migrações que 

sejam seguras, ordenadas e responsáveis, tendo como foco a proteção dos Direitos Humanos dos 

envolvidos, o que possui reflexos diretos com o direito ao desenvolvimento e à sustentabilidade da 

vida no planeta. 

                                                        
29 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O Princípio da sustentabilidade como Princípio estruturante do Direito Constitucional. Revista 

de Estudos Politécnicos. Polytechnical Studies Review 2010, Vol VIII, nº 13, 007-018. Disponível em: 
<http://www.scielo.mec.pt/pdf/tek/n13/n13a02.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2018. 

30 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Princípios do direito ambiental. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 90. 

31 ONU - ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Agenda 2030. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. 
Acesso em: 20 jun. 2018. 
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Conforme expõem Calzolaio e Pievani32, pela primeira vez na história o tema relacionado 

diretamente às migrações foi enfaticamente adotado pelo ONU em uma das suas agendas e, 

“All´interno del decimo obiettivo, il settimo indirizzo riguarda migrazioni che possano essere 

tendenzialmente sostenibili”33.  

Até o ano de 2030, muito deve ser elucidado a respeito dos quatro adjetivos escolhidos para 

as migrações sustentáveis - ordenadas, seguras, regulares e responsáveis – e como traduzi-los em 

competentes políticas nacionais sistemáticas e não mais emergenciais. Todos estes quatro adjetivos 

se referem às migrações e à mobilidade – esta última livre segundo o texto da Declaração Universal 

-, às condições de quem migra e, sob outra percepção, a ordem, a segurança, a regularidade e a 

responsabilidade são associadas também à comunidade em direção à qual se migra34 - a sociedade 

acolhedora. 

Convém mencionar que o Pacto Global da Migração, anteriormente mencionado, dentre as 

suas 23 premissas, faz menção às migrações seguras, ordenadas e reguladas, as quais devem ser 

consideradas: a partir da perspectiva do migrante, visando a proteção aos seus Direitos Humanos, 

como a integridade, dignidade etc; e também a partir das perspectivas dos Estados, no sentido de 

que possuam instrumentos eficazes para gerir as migrações, com vistas a perseguir o alcance da 

tríade constante no ODS 10.7, sob a ótica de respeito aos Direitos Humanos. 

 

3.1 As migrações forçadas35: um desafio às migrações sustentáveis 

 

Scalabrini, Bispo de Piacenza já dizia ainda em 1887: liberdade de migrar, sim, mas não de 

fazer migrar36.  

Dentre os ODS que compõem a Agenda 2030 da ONU, não existe a previsão expressa quanto 

                                                        
32 CALZOLAIO, Valerio; PIEVANI, Telmo. Perchè ci spostiamo da sempre ed è bene così. Torino: Giulio Einaudi Editore: 2016, p. 126. 

33 CALZOLAIO, Valerio; PIEVANI, Telmo. Perchè ci spostiamo da sempre ed è bene così, p. 126. 
34 CALZOLAIO, Valerio; PIEVANI, Telmo. Perchè ci spostiamo da sempre ed è bene così, p. 126. 
35 Convém esclarecer que a expressão “Migração forçada” não é um conceito legal, e similar ao conceito de “migração”, não existindo 

uma definição universalmente aceita. Ele abarca uma ampla gama de fenômenos. Refugiados, por outro lado, são claramente 
definidos pelo direito internacional e regional dos refugiados, e os Estados concordaram com um específico e bem definido 
conjunto de obrigações legais em relação a eles. Para o presente estudo, entende-se como migrações forçadas aquelas que 
ultrapassam as fronteiras geográficas do país de origem e são realizadas por refugiados, deslocados ambientais, seres humanos 
objeto de tráfico de pessoas nas suas mais variadas modalidades, dentre outros. 

36 SCALABRINI, Giovanni Battista. L’emigrazione italiana in America: osservazioni di Mgr. Giovanni Battista Scalabrini vescovo di 
Piacenza. Piacenza: dell‟Amico del Popolo, 1887, p. 50. 
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à redução ou prevenção das migrações forçadas. Porém, não existem dúvidas de que, caso fossem 

atingidos tais objetivos, estas diminuiriam e, por consequência, a tutela dos Direitos Humanos 

aumentaria, pois “Una persona costretta a migrare è spesso facilmente vittima di sfruttamento e 

ingisutizia, di ulterior violenze”37. 

Tal afirmação se dá pelo fato de serem as migrações forçadas uma parcela considerável e 

muito vulnerável que compõe os fluxos migratórios atuais, necessitando, portanto, de atenção 

redobrada no que diz respeito à proteção dos Direitos Humanos. Significa, portanto, que as 

migrações forçadas são, pela sua própria natureza, não sustentáveis.  

Segundo Calzolaio38, 

Donne e uomini che ne obbligano altri a migrare non va bene, sia quando avviene come conseguenza 

voluta di un conflitto oppressivo (geurra, schiavitù, persecuzione), sia quando avviene come 

conseguenza involontaria di comportamenti sociali (i cambiamenti climatici antropici), tanto più se si 

è coscienti dell´effetto e se proseguire i comportamenti diventa scelta consapevole che obbligherà 

(altri) a migrare. [...] Una persona costretta a migrare è spesso facilmente vittima di sfruttamento e 

ingiustizia, di ulteriori violenze.  

Uma migração forçada é, portanto, sempre arbitrária e proibida, somente excepcionalmente 

admissível quando não existe qualquer alternativa ante à necessidade imediata de deslocar alguém. 

E tudo isso é muito preocupante. 

Conforme expõe Calzolaio39, “Sostenere l´Onu, gli Obiettivi del Millennio e gli impegni per lo 

sviluppo sostenibile, è un modo anche di criticare, avversare, limitare le migrazioni forzate, quegli 

stati e quei comportamenti umani che le determinano”. Mas adverte o autor que somente isto não 

basta. Se faz necessário individuar as medidas, as políticas e as ajudas específicas para intervir às 

origens das migrações forçadas e compreender todo este fenômeno. 

Isto porque, 

 

Le migrazioni forzate sono eventi che provocano la lesione del diritto di muoversi e restare e la 

negazione della libertà di muoversi e migrare costringono individui a comportamenti che non vogliono 

(partire più spesso fuggire), sia in assoluto sia relativamente a tempi luoghi modi forme. Inoltre sono 

sempre fattore di tensioni e conflitti più aspri e duraturi rispetto a migrazioni meno forzate, più 

libere40. 

                                                        
37 CALZOLAIO, Valerio. Eco profughi: migrazioni forzate di ieri, di oggi e di domani, p. 19. 
38 CALZOLAIO, Valerio. Eco profughi: migrazioni forzate di ieri, di oggi e di domani, p. 19. 
39 CALZOLAIO, Valerio. Eco profughi: migrazioni forzate di ieri, di oggi e di domani, p. 19. 
40 CALZOLAIO, Valerio. Eco profughi: migrazioni forzate di ieri, di oggi e di domani, p. 162. 
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O fato de que milhões de seres humanos são obrigados a deixar a sua terra impacta 

negativamente na vida dos envolvidos e afronta qualquer possibilidade de perseguir migrações que 

sejam sustentáveis. “I diritti degli umani migrante che rispettano le regole della convivenza civile, 

nonostante le odissee per diserti e per mari, non sono garantiti come i diritti degli umani con 

residenza fissa che rispettano le stesse regole”41. 

O que se deve levar em consideração é que as migrações forçadas crescem, como modelo e 

em percentual. A guerra não é a única modalidade de conflito; confrontos armados, sociais, 

políticos, religiosos e étnicos fizeram e fazem seu papel em determinar movimentos migratórios e 

muitas vezes estão interligados com as guerras. Muitas vezes, nestes casos, não se consegue migrar, 

pois se morre antes. Quando se consegue, esta é traumática, não planejada ou organizada. No 

entanto, deve-se enfatizar que as guerras atuais, diferentemente daquelas ocorridas nos séculos 

antecedentes, não possuem limites tecnológicos, geográficos, temporais, jurídicos ou nacionais42. 

Embora toda a dificuldade e complexidade ora exposta, o primeiro passo de um longo 

caminho foi dado, no sentido de que a Comunidade Internacional declare explícita a sua luta contra 

migrações forçadas, não medindo esforços no sentido de articular uma eficaz governação das 

migrações como parte da premissa do direito a uma sociedade sustentável, nunca desatrelada ao 

respeito aos Direitos Humanos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O fenômeno dos fluxos migratórios da atualidade nos revela que não é mais possível 

permanecermos alheios à realidade desumana vivenciada pelos migrantes. O desprezo pela efetiva 

proteção dos Direitos Humanos comprova que o projeto civilizatório da humanidade 43  está 

ultrapassado por pensamentos, palavras e ações limitadas a uma noção de pertencimento de 

fronteiras fechadas, com barreiras físicas, conceituais ou culturais, as quais erguem muros, 

                                                        
41 CALZOLAIO, Valerio; PIEVANI, Telmo. Perchè ci spostiamo da sempre ed è bene così, p. 125 
42 CALZOLAIO, Valerio. Eco profughi: migrazioni forzate di ieri, di oggi e di domani, p. 81. 
43 PIFFER, Carla; SILVA, Ildete Regina Vale da. “Igualdade ao nascer, liberdade ao viver” e fraternidade ao conviver: a universalização 

dos direitos humanos e o fenômeno dos fluxos migratórios. In: SILVEIRA, Alessandra et. al. (Org.). Interconstitucionalidade: 
Democracia e Cidadania de Direitos na Sociedade Mundial: Atualização e Perspectivas. Vol. I. Braga: Centro de Estudos em Direito 
da União Europeia, 2017, p. 84. 
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reproduzem discursos e formulam ações desprovidas de qualquer sentimento daquilo que é, e deve 

ser humano.  

Conforme demonstrado pelo estudo realizado, é urgente desatar a realidade contemporânea 

dos comandos constantes na Declaração de Direitos Humanos da ONU quanto ao (não) direito de 

migrar, pois a era atual é ímpar, nunca antes imaginada, muito menos quando da promulgação da 

citada Declaração. 

E não foi por menos que a própria ONU fez constar em um dos seus ODS da Agenda 2030 a 

necessidade de facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável das 

pessoas, inclusive por meio da implementação de políticas de migração planejadas e bem geridas. 

Segundo mencionado, tal objetivo deve ser perseguido sob a ótica do desenvolvimento sustentável, 

nunca se olvidando que o direito ao desenvolvimento também é um Direito Humano inalienável, o 

qual (certamente) não ocorrerá se a temática migratória sustentável não for colocada em pauta 

perante a Comunidade Internacional.  

Não obstante as dificuldades teóricas e práticas, não faltam boas razões para conceber 

esforços comuns no sentido de organizar a convivência humana, pautada pelas migrações 

sustentáveis, e orientada por um efetivo combate às migrações forçadas, o que certamente 

contribuirá para a criação de uma mentalidade mundial de proteção dos Direitos Humanos dos 

migrantes, projetando culturalmente a unicidade existencial com igual dignidade, como valor 

intrínseco da condição de existir e continuar existindo como espécie humana única, que tem no 

planeta terra, um espaço comum de vida. 
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INTRODUÇÃO 

 

A força normativa constitucional no ocidente após a Segunda Guerra Mundial vinculou o 

legislador ordinário e tosos dos atos estatais aos direitos e deveres inerentes às Cartas 

Constitucionais, principalmente aos Direitos Fundamentais, que não são hierarquicamente 

superiores às outras normas, mas estão protegidos do legislador ordinário, já que são direitos 

pétreos, e, portanto, não podem ser revogados nem por unanimidade parlamentar. Apresenta-se 

como problema a diferença entre os direitos humanos e os direitos fundamentais na esfera estatal 

e sua implementação nos Estados Democráticos de Direito.  

Os direitos fundamentais são catalogados nas Constituições garantindo os direitos 

individuais e da coletividade dos países garantindo o Estado Democrático de Direito enquanto os 

direitos humanos estão inseridos na ordem internacional e transcendem a os direitos fundamentais. 

O método utilizado para o desenvolvimento do presente trabalho é o analítico tendo sido utilizado 
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referenciais bibliográficos para tal. 

Conclui-se que tanto os direitos humanos como os direitos fundamentais são importantes 

para garantir a dignidade da pessoa humana em sua integralidade. Com isso o respeito a esses 

direitos demonstra o grau de civilização dos povos. A catalogação dos direitos fundamentais efetiva 

o Estado democrático de direito e garante a dignidade e o mínimo existencial da pessoa humana. 

Desta forma, o Estado Constitucional de Direito que deve trazer uma baliza normativa para a 

garantia dos direitos. 

 

1. DIREITOS HUMANOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Os Direitos Fundamentais são compreendidos como os direitos que estão catalogados nas 

cartas constitucionais. Como afirma Canotilho4 os “direitos fundamentais são-no, enquanto tais, na 

medida em que encontram reconhecimento nas constituições e deste reconhecimento se derivam 

consequências jurídicas”. Ou seja, os direitos fundamentais participam da atual normativa 

constitucional, sendo, em conjunto com as normas catalogadas nas Leis Fundamentais, os 

balizadores e os parâmetros deontológicos para a criação legislativa na maioria dos países 

ocidentais.  

Essa normativa aqui relatada construiu-se a partir de diferentes questões políticas, sociais e 

filosóficas. Na Era Moderna, ponto de inflexão que formou as bases para a atual concepção de 

Estado, pensava-se os direitos fundamentais a partir da concepção de direitos humanos advindos 

de uma raiz do direito natural de matriz racional. Antes dela, entretanto, já havia um balizador 

normativo como o que ocorre atualmente, mesmo que a partir de outra matriz jurídica, já que desde 

os gregos, em geral, já havia questionamentos sobre a diferença entre a lei da pólis e a lei do cosmos. 

Já os medievais da Idade Média Baixa, representados, principalmente, pelas obras de Santo Tomás, 

possuíam como parâmetro valorativo e regimental as leis teológicas e os valores de justiça 

aristotélicos.   

Desse modo, procurar-se-á compreender a característica normativa e jurídica que os Direitos 

Fundamentais possuem dos direitos humanos a partir da análise histórica e da concepção filosófica 

de direitos humanos. 

                                                        
4 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 347. 
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As Idades Antiga, Medieval e Moderna possuíam concepções diferenciadas no que se refere 

à vinculação e à aplicação de uma lei. Na Idade Antiga, a concepção dessa vinculação é muito bem 

resumida por Simone Goyard-Fabre, que afirma: 

 

há duas hipóteses possíveis no mundo humano [antigo]: ou a lei escrita das Cidades é a imitação ou o 

reflexo dessa lei divina; nesse caso, a Cidade dos homens se esforça para ser à imagem do querer de 

Zeus; ou a lei que os legisladores “determinam” é, como o próprio homem, frágil é mutável; nesse 

caso, sua precariedade opõe-se à imutabilidade é à perfeição da lei divina. Desta última hipótese nasce 

o conflito de deveres que acosta a Antígona de Sófocles, dividida entre a obediência à lei positiva das 

Cidades (a lei que, no caso, é o decreto do rei Creonte) é os imperativos que a consciência moral (ou 

religiosa) insere no âmago de seu coração. O problema é grave, porque, ao evidenciar a relatividade 

das leis políticas que o legislador tem a ambição de transformar em guardiãs da Cidade, levanta 

precisamente a questão de seu fundamento.5  

 

Por óbvio que, com o passar do tempo, essa fundamentação da lei positiva transformar-se-á 

em decorrência das ideias filosóficas a partir de Sócrates, mas, inicialmente, esse fundamento da lei 

positiva advém, principalmente, a partir de um viés religioso. Entretanto, com Platão e Aristóteles, 

esse fundamento é visto, respectivamente, a partir da essência ideal e do caráter eminentemente 

de justiça. Claro que a antiguidade grega possuiu diversificados momentos políticos e sociais que 

aqui não cabem elencar, mas, no geral, no que se referia à relação com a pólis. 

Já durante a Idade Média, muitas foram as concepções de vinculação e aplicação da lei 

positiva. Entretanto, como já fora afirmado, nesse percorrer histórico de modo menos aprofundado, 

em geral, elege-se Santo Tomás como representante da concepção jurídica da Era que aqui se quer 

relatar. Em sua principal obra, a Summa Theologie, o autor Angélico faz, em uma de suas tantas 

questões, a seguinte pergunta: “Utrum sit semper secundum leges scriptas iudicatum” (Deve-se 

julgar sempre segundo as leis escritas?). Segundo o autor, a partir do aspecto indutivo e com 

possível injustiça nela escrita, chega ele à seguinte conclusão: 

 

Ad primum ergo dicendum quod lex scripta, sicut non dat robur iuri naturali, ita nec potest eius robur 

minuere vel auferre: quia nec voluntas hominis potest immutare naturam. Et ideo si scriptura legis 

contineat aliquid contra ius naturale, iniusta est, nec habet vim obligandi: ibi enim ius positivum locum 

habet ubi quantum ad ius naturale nihil differt utrum sic vel aliter fiat, sicut supra habitum est. Et ideo 

nec tales corruptiones, ut supra dictum est. Et ideo secundum eas nos est iudicandum.  

                                                        
5 GOYARD-FABRE, Simone. Os fundamentos da ordem jurídica. São Paulo: M. Fontes, 2002, p.10. 
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(TRADUÇÃO): “Quanto ao 1º, portanto, deve-se dizer que como a lei escrita não dá força ao direito 

natural, assim também não pode diminuir-lhe nem suprimir-lhe a força; pois a vontade humana não 

pode mudar a natureza. Portanto, se a lei escrita contém algo contra o direito natural, é injusta é não 

tem força para obrigar. pois, só há lugar para o direito positivo, quando, segundo o direito natural, é 

indiferente que se proceda de uma maneira ou de outra, como já foi explicado acima. por isso, tais 

textos não se hão de chamar leis, mas corrupções da lei, como já se disse. E portanto, não se deve 

julgar de acordo com elas”. (Tomás de Aquino, Santo,. Suma teológica. São Paulo: Loyola, 2002-2006. 

6 v). (II-II, q.60, art.5)6.7 

 

Nota-se em sua escrita, que o teólogo, baseado em sua concepção teológica e influência 

aristotélica, pensa a lei natural em conjunto com a justiça fundamentada na virtude da phronesis 

aristotélica. Ora, a lei positiva muitas vezes não consubstancia essas características, devendo, 

portanto, estar a mercê dessa natureza mais universal da lei. Além disso, a própria pergunta pelo 

doutor Angélico sobre a justiça, perpassa a virtude da prudência, tão cara a Aristóteles e percebida 

na própria Suma, pois está previamente disposta à pergunta da justiça (questões 47-56).  

 

In questa dottrina tomistica delle virtù della Secunda Secundae tiene la più grande estensione la virtù 

cardinale della Giustizia (p.57-122). Incomincia con l’esame di grande importanza, anche per la filosofia 

de dritto, intorno al drito, alla giustizia é alle sue forme fondamentali, dove viene elaborato in una 

maniera tutta propria un abbonsante materiale specialmente aristotelico (q.57-60). 8 

 

É essencial recordar que a secularização do direito natural, através dos valores objetivos da 

escolástica espanhola, formaram os pilares, a partir de Guilherme de Ockam, da nova matriz 

intelectual filosófica da modernidade.9  

Assim, com a modernidade, não serão mais as virtudes e aspectos teológicos a regula da lei 

e sua aplicação, mas a razão humana. O antropocentrismo faz com que o homem seja a medida de 

                                                        
6 Escreve, ainda, sobre a lei positiva o Teólogo em outro momento da Suma.  “Respondeo dicendum quod, sicut Augustinus dicit, in I 

de Lib. Arb., non videtur esse lex, quae iusta non fuerit. Unde inquantum habet de iustitia, intantum habet de virtute legis. In rebus 
autem humanis dicitur esse aliquid iustum es eo quod est rectum secundum regulam rationis. Rationis autem prima regula est les 
naturae, ut ex supracitis patet. Unde omnis lex humanitus posita intantum habet de ratione legis, inquantum a lege naturae 
derivatur. Si vero in aliquo, a lege naturali, iam non erit lex sed lex corruptio”.  - “Respondo. Como diz Agostinho, “não parece ser 
lei aquela que não for justa”. Portanto, quanto tem de justiça tanto tem de força de lei. Nas coisas humanas diz-se que algo é justo 
pelo fato de que é reto segundo a regra da razão. A primeira regra da razão, entretanto, é a lei da natureza, como fica claro pelo 
acima dito. Portanto, toda lei imanentemente imposta tem tanto de razão de lei quanto deriva da lei da natureza. Se, contudo, em 
algo discorda da lei natural, já não será lei, mas corrupção de lei” (Questão 95, artigo 2, volume IV). 

7 TOMÁS DE AQUINO, Santo, Suma teológica. São Paulo: Loyola, 2002-2006. 
8 GRABMANN, Martin Monseigneur,. Introduzione alla summa theologial di San Tommaso D'Aquino. Milano, Itália: 
Società Editrice Vita e Pensiero, 1930, p.223-224. 
9 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 376. 
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suas escolhas e decisões, possuindo ele os instrumentos necessários para compreensão da natureza 

e seu próprio rumo histórico. Da Era das Virtudes, passa-se para Era do Dever.  Principalmente, 

entre os séculos XVI e XVIII, 

  

de Grotius a Locke, a filosofia, não obstante suas variações e as diferenças de postulação dos sistemas, 

celebra os triunfos da razão. É a esse esforço de racionalização que corresponde, no terreno jurídico-

político bem como no campo das ciências físicas, a elucidação de instrumentos conceituais destinados 

a constituir os axiomas básicos e as estruturas arquitetônicas do sistema científico ou do sistema 

jurídico político. Tudo isso diz respeito ao conceito de direito, que agora só pode ser problematizado 

no âmbito de uma concepção da natureza humana em que a razão se firma como pedra angular.10  

 

É consenso que a corrente filosófica do individualismo moderno, inaugurada por Hobbes, 

modifica a concepção de vinculação à lei. O homem como centro do cosmos é aquele que é capaz 

da razão, de modo que as leis de organização humana não existem no cosmos para que os homens 

a desvendem, mas o próprio homem as tem acesso por meio da capacidade racional. As 

consequências desse individualismo, a par com o racionalismo, 

  

fornece a chave do ‘contrato social’ considerado, nos séculos XVII é XVIII, o princípio gerador das 

sociedades políticas. A ruptura é clara: embora Deus seja efetivamente o criador do mundo, não é seu 

legislador imediato. O recuo do teleologismo e do idealismo é tamanho que, embora não seja 

suficiente para laicizar integralmente o direito, impõe uma revisão da normatividade jurídica, cujos 

fundamentos pertencem doravante à racionalidade do homem-sujeito. 11 

 

É nessa concepção moderna com fundamento racionalista e individualista que os direitos 

humanos são pensados na modernidade. Entretanto esses direitos ainda irradiavam, em grande 

parte, de uma matriz de direito natural. Não seria essa uma contradição com os princípios da 

modernidade da razão como anteriormente apresentado?  

Ou seja, por mais que a matriz racional da modernidade buscasse no indivíduo os parâmetros 

da lei, ao colocar esse parâmetro no aspecto racional, tirando do contingencial, propiciou que essa 

busca pelo absoluto e incondicionado fosse, muitas vezes, confundido com a busca de uma razão 

natural. Desse modo, não é a matriz intelectual que permanece a mesma, mas a abrangência que 

                                                        
10 GOYARD-FABRE, Simone. Os fundamentos da ordem jurídica. São Paulo: M. Fontes, 2002, p.49. 
11 GOYARD-FABRE, Simone. Os fundamentos da ordem jurídica. São Paulo: M. Fontes, 2002, p.49. 
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dela buscou-se ter. Assim, a partir do antropocentrismo moderno e racional universalizante, todo 

homem, per se, acaba por possuir dignidade e, com isso, direitos próprios de um ser racional12. Essa 

concepção encontra em Kant seu ápice de notoriedade. Como está escrito nos Fundamentos da 

Metafísica dos Costumes, “o Homem, e duma maneira geral, todo o ser racional, existe como um 

fim em si mesmo, não simplesmente como meio para o uso arbitrário dessa ou daquela vontade”.13  

Não cabe aqui discutir o conceito de cidadania14 para os diversos autores da época moderna, 

no entanto, é constatável que com o Iluminismo, os direitos do cidadão enquanto direitos políticos 

e sociais, que virão aos poucos tornarem-se da humanidade em geral, passam a ser um “escudo” 

para defesa dos interesses do povo contra o Rei ou o Estado. Constatam-se essas influências às 

revoluções Americana e Francesa. Tem-se na primeira a edição da Constituição Federal de 1787, 

influenciada pelas declarações de direitos dos Estados da Virgínia (1776) e da Pensilvânia (1776). Os 

direitos fundamentais descritos em tais declarações são a liberdade em geral; liberdade religiosa e 

de crença; direito de resistência; propriedade privada e segurança15 . O que é importante ter 

presente nos ideais americanos é que esses, diferentemente da Inglaterra, não tiveram apenas 

 

por finalidade limitar o poder do rei, [para] proteger o indivíduo contra a arbitrariedade do rei e firmar 

as supremacia do Parlamento. As Declarações de Direitos, iniciadas com a da Virgínia, importam em 

limitações do poder estatal, como tal, inspiradas na crença na existência de direitos naturais e 

imprescritíveis do homem.16 

 

Mas é com a Revolução Francesa que esses ideais de direitos perpassam as instituições e aos 

cidadãos dos burgos de tal país. Antes da Revolução, o próprio Rei Luís XIV afirmava que era a total 

representação do Estado (L’etat c’est moi) e havia os juristas que procuravam fundamentar em sua 

seara “a onipotência do monarca – os direitos do rei – diante das resistências que este encontrava 

                                                        
12  Recorda-se que a modernidade leva eleva o grau de importância no universo, quando se compara, por exemplo a filosofia 

aristotélica com a cartesiana. Aquela acreditava que havia no mundo três categorias de almas: a) vegetativa (referentes às plantas); 
b) sensitiva (referente aos animais) e c) intelectiva (referente aos seres humanos. Ora, para Descartes, a alma que existe é a racional 
e somente o ser humano a possui. 

13 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Lisboa: Edições 70, 2007, p. 68. 
14 Há nítida diferença entre a concepção de cidadania dos antigos e dos modernos. “[...] se a liberdade dos antigos consistia, segundo 

Aristóteles, na participação activa nos negócios públicos, a liberdade dos modernos , na definição de Benjamin Constant, teria 
como escopo ‘la securité des jouissances privées’. Essa oposição, arvorada em autêntica lei de desenvolvimento da história, dava 
cobertura política ao regime censitário, baseado, precisamente, na distinção entre l’homme cituyen  e o homem  tout court. De 
resto, já anteriormente, Kant (Doutrina do Direito, §XLVI) se aproximara do Estado constitucional aristocrático ao distinguir 
também entre  Staatsbürger (cidadãos ativos) e cidadãos passivos (Staatsgenossen)” (CANOTILHO, 2000, p.388). 

15 SCHMITT, Carl. Théorie de la Constitution. Berlin: Presses Universitaires de France, 1993, p.295. 
16 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2014, p.156 
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no exercício corrente do poder”17. Contra esse poder arbitrário, a França pressupõe direitos, tal 

como os americanos, de propriedade, liberdade, segurança e de resistência. Contudo, não garante 

a liberdade religiosa, nem de associação. Mesmo que o catálogo dos Direitos do Homem e do 

Cidadão (1789) não possua direitos que outras revoluções já tenham adquirido, sua grandeza está 

no arquétipo comum de direitos aos cidadãos e toda a humanidade. “Comme le précise son 

préambule, la déclaration française vise à rappeler solennellement à tous lês membres de la 

communauté leurs droits et leurs devoirs”.18 Como muito bem explicita José Afonso da Silva19, ao 

afirmar que há direitos do homem e do cidadão, há uma distinção não vista antes em outras 

declarações e constituições. Os direitos do homem são 

 

de caráter pré-social, concernentes ao homem independentemente de sua integração em uma 

sociedade política. [...] Os segundos (direitos dos cidadãos) são direitos que pertencem aos indivíduos 

enquanto participantes de uma sociedade política, e são o direito de resistência à opressão, o direito 

de concorrer, pessoalmente ou por representantes, para a formação da lei20.21 

 

Como declarou Boutmy22, “foi para ensinar o mundo que os franceses escreveram; foi para 

o proveito e comodidade de seus concidadãos que os americanos redigiram suas declarações”. 

Na Alemanha, enquanto nos Estados Nacionais (França, Inglaterra, Estados Unidos) havia a 

influência promovida pelos ideais de seus intelectuais, existia alguma resistência a admissibilidade 

desses direitos. Afinal, se se encontra, por um lado,  

 

a monarquia constitucional de tipo francês em que o princípio democrático prevalece sobre o princípio 

monárquico [...], encontra-se, por outro lado, a monarquia constitucional de tipo austro-alemão, 

monarquia limitada ou monarquia constitucional propriamente dita, em que o pirncípio monárquico 

se sobrepõe ao princípio democrático e intervém ainda de forma constante é efectiva no governo.23  

                                                        
17 LAQUIÈZE, Alain. État de droit e soberania nacional na França. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo; SANTORO, Emilio. (Org.) 
O estado de direito: história, teoria, crítica. São Paulo: M. Fontes, 2006, p.339 
18 SCHMITT, Carl. Théorie de la Constitution. Berlin: Presses Universitaires de France, 1993, p. 297. 
19 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2014,p.160. 
20  “As declarações antecedentes de ingleses e americanos podiam talvez ganhar em concretude, mas perdiam em espaço de 

abrangência, porquanto se dirigiam a uma camada social privilegiada (os barões feudais), quando muito a um povo ou a uma 
sociedade que se libertava politicamente, conforme era o caso das antigas colônias americanas, ao passo que a Declaração francesa 
de 1789 tinha por destinatário  o gênero humano. Por isso mesmo, e pelas condições da época, foi a mais abstrata de todas 
as formulações solenes já feitas acerca da liberdade”. 

21 BONAVIDES, PAULO. Curso de Direito Constitucional. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 576. 
22 Boutmy,1907, p. 139-140 apud BONAVIDES, PAULO. Curso de Direito Constitucional. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, 
p.576. 
23 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Coimbra, Portugal: Coimbra, 1997, p.199. 
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 De acordo com Konrad Hesse 24 , foram acolhidos, com certa dificuldade, os direitos 

fundamentais nas Constituições dos estados alemães da Baviera (1819), de Baden (1818), de 

Wurtenberg (1819) e da Prússia (1850). “Nessas cartas, de fato, não compareciam nem Urrechte 

(direitos originários), nem Menschenrechte (direitos do homem), mas somente bürgerliche und 

politische Rechte (direitos civis e políticos) ou staatsbürgerliche Rechte (direito dos cidadãos)”.25 Tal 

dificuldade ocorre, pois, 

 

während in Frankrerich 1789 ausschliesslich die neue politische ordnung und Verfassungen einem in 

seiner nationalen Grundlage unbestrittenen französischen Saat umkämpft war, war in Deutschland auf 

der Ebene über den Einzrlstaaten das vorrangine Problem der nationalen Einheitsbildung 

ungelöst26.27 

 

Percebe-se esse obstáculo político-territorial na Assembleia Nacional de Frankfurt, que, ao 

tentar fundar o Reich, empenhou-se em aprovar uma ampla garantia de direitos, mas fracassou. “O 

Império alemão que logo se fundou em 1871, não se baseava nos direitos do povo, mas nos dos 

príncipes; consequentemente, a Constituição de 1871 não continha quaisquer direitos 

fundamentais” 28 . 29  Contudo, isso não significa que, teoricamente, os autores alemães não 

estivessem a elucubrar sobre esse tema da resistência subjetiva, vivenciando uma tensão entre o 

jusnaturalismo e o positivismo. Mesmo entre essas contrariedades, procurava-se, como demonstra 

a tese de Stahl30, ao dissertar sobre Estado de Direito, “determinar precisamente e com certeza as 

                                                        
24 HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p.26. 
25 GOZZI, Gustavo. Estado de Direito e direitos subjetivos na história constitucional alemã. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo; SANTORO, 

Emilio. (Org.) O estado de direito: história, teoria, crítica. São Paulo: M. Fontes, 2006, p.314. 

26 Enquanto na França de 1789 a nova ordem política e a Constituição foram travadas num pressuposto nacional francês, que era 
uma base incontestável, o principal problema da unidade nacional não foi resolvido na Alemanha ao nível acima dos estados 
individuais (tradução nossa). 

27 STERN, Klaus. Idee und Elemente Eines Systems der Grundrecht. In: Isensee, J; Kirchhof, P. (org). Handbuch des Staatrechts der 
Bundesrepublik Deutschland. Heidelberg: Müller Juristischer Verlag, 2000, p.17. 

28 Explica categoricamente Stern (2000, p.19), entretanto, a principal razão para continuar confiando ao soberano a força política da 
nação. “Am deutlichsten zeigte sich die organisationsrechtliche Konzeption der Paulskirche in den Regeln über das 
Regierungssystem. Obwohl nach den Vorstellungen der Paulskirche die Gravitation des politischen Lebens im Parlament 
staatfinden sollte, schritt man bewusst nicht zur Parlamentariesierung. In bezeichender Argumentation setzte man dem Prinzip 
des Parlamentarismus die Rechtsstaatvorstellung entgegen. Massgeblich war der Gedanke, dass eine absolut regierende 
Versammlung der Freiheit ebenso gefährlich werden könne wie ein einzelner Despot. Insgesamt ergab das vielfältig Zusammenspiel 
von einzelnen Rechten und Gegenrechten von Parlament und Kaiserein Modell, das das Prinzip einer Parität zwischen Fürst und 
Volk möglichst weit verwirklichen wollte und di Mitte demvormärzlichen Vorrang des monarchischten Prinzips und der 
Präponderanz der Volksvertretung im ausgebildeten Parlamentarismus anstrebe“. 

29 HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p.27. 
30 Stahl, 1878, p.137 apud GOZZI, Gustavo. Estado de Direito e direitos subjetivos na história constitucional alemã. In: COSTA, Pietro; 



79 

 

linhas e os limites da sua atividade [do Estado], assim como a livre esfera dos seus cidadãos, segundo 

as modalidades do direito”. 

Note-se, entretanto, que, nesse desenrolar histórico, a proteção do homem em seus direitos 

era mais uma questão teórica do que propriamente de Estado Constitucional, já que esse “atribui 

uma força vinculante e uma densidade aplicativa (“aplicabilidade direta”)”.31 Ou seja, a jurisdição 

Constitucional ainda não estava plenamente configurada como a percebemos hoje, afinal, valores 

filosóficos e políticos tão importantes como a vontade geral e da liberdade contratual, não 

permitiam extrair a conclusão de uma lei que vinculasse seu povo de modo intergeracional.  

A concepção de vontade geral é primordialmente advinda dos escritos de Rousseau. Em 

comentário à obra do autor francês, afirma Goyard-Fabre que 

 

a soberania não pode ser vendida nem sequer dada. Uma vez que a multidão se erigiu em povo, este 

não pode se despojar da soberania que nasceu com ele. “Há [...] no Estado uma força comum que o 

sustenta, uma vontade geral que dirige essa força, sendo a aplicação de uma à outra que constitui a 

soberania32. 

 

Muitos autores demonstraram preocupação com esse poder que nasce do povo e é 

independente de todo um costume histórico. Ora, por mais que houvesse o poder Absoluto do 

monarca durante o início da era moderna, é inegável que esse poder estava vinculado a certo 

costume histórico e religioso de uma tradição. Muito bem relembrou Laquièze, citando Bodin33, 

que, a exemplo da monarquia francesa, a mesma era “uma ‘monarquia real ou legítima’, ou seja, 

uma monarquia na qual ‘os súditos obedecem às leis do monarca e o monarca obedece às leis 

naturais”. Não se está aqui afirmando que o absolutismo monárquico não possuía poderes de 

mando e desmando, mas que o rei também possuía algumas balizas de fundamento para seu poder. 

Na França, por exemplo, continua explicando Laquièze, havia muitas balizas ao poder do rei, tais 

como: o costume jurídico dos estatutos das províncias, o princípio da hereditariedade e de 

primogenitura, além da catolicidade. Aqui, entende-se com maior razão a preocupação de Benjamin 

Constant para com a soberania absoluta do povo, inquietando-se com esse poder popular que se 

                                                        

ZOLO, Danilo; SANTORO, Emilio. (Org.) O estado de direito: história, teoria, crítica. São Paulo: M. Fontes, 2006. 

31 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p.398. 

32 GOYARD-FABRE, Simone. Os princípios filosóficos do direito político moderno. São Paulo: M. Fontes, 1999, p.181.   
33 LAQUIÈZE, Alain. État de droit e soberania nacional na França. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo; SANTORO, Emilio. (Org.) O estado 

de direito: história, teoria, crítica. São Paulo: M. Fontes, 2006, p.340. 
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desvinculava da tradição. Afinal, se a soberania, pautada na vontade geral, não é “vendida nem 

dada”, quem será seu balizador? 

Se para Constant, esse balizador seria a monarquia constitucional, firmou-se como balizador 

desse poder do povo os direitos fundamentais expressos na normativa constitucional de cada 

Estado. Ocorre que, antes da normativa atual dos direitos fundamentais, havia divergências 

filosóficas que, a partir da perspectiva contratualista moderna, não permitiria que uma lei vinculasse 

axiologicamente pessoas e decisões sociais. Para Bodin e Hobbes, o que estava em jogo era a não 

possibilidade de uma vinculação por força de uma vontade por si só 34 . Já segundo George 

Washinton, por exemplo, uma Constituição não poderia ultrapassar o tempo de 19 anos, pois o 

poder constituinte não teria autorização para vincular os pais aos filhos, sendo que cada geração 

“ha quindi il diritto di scegliere la forma di governo più idônea al conseguimento della própria 

felicita”35. Já Benthan36, em suas Anarchical Falacies, referente aos poderes do legislador, não 

conseguia conceber direitos “anteriores às leis, independentes das leis, superiores às leis”. Mesmo 

que aqui ele esteja argumentando contra uma lei natural, Ferrajoli37 demonstra que havia um certo 

desconhecimento, à época das revoluções, de “princípios de direito positivo que vinculavam o 

sistema político ao seu respeito e à sua tutela”. Note-se que o que está em questionamento aqui é 

a onipotência dos cidadãos vinculada a eventos do passado que deontologicamente vincularam o 

futuro, sendo desconhecido a esses as presentes dificuldades e necessidades. 

Desse modo, não obstante todo o progresso de direitos advindos com os direitos humanos, 

ainda restava após as revoluções supracitadas, as questões atinentes à soberania popular e à 

capacidade de vinculação do legislador a leis superiores, para evitar que a maioria da população não 

subjugasse as minorias populacionais em seus territórios, minorias essas que não foram respeitadas, 

principalmente, durante a segunda guerra mundial. 

O próprio Estado passa a ter tarefas mais abrangentes para com a sua população. O Estado 

passa a ter, pois todas essas funções que aqui não são objeto de estudo, mas queda-se evidente que 

                                                        
34  HOLMES, Stephen. Vincoli costituzionali e paradosso della democrazia. In: ZAGREBELSKY, Gustavo; PORTINARO, Pier Paolo; 

LUTHER, Jörg. Il futuro della costituzione. Torino: Einaudi, 1996, p.183. 

35  JEFFERSON, p.961 apud HOLMES, Stephen. Vincoli costituzionali e paradosso della democrazia. In: ZAGREBELSKY, Gustavo; 
PORTINARO, Pier Paolo; LUTHER, Jörg. Il futuro della costituzione. Torino: Einaudi, 1996, p.177 

36 BENTHAM (1816, p.505-506 apud. FERRAJOLI, Luigi. O Estado de Direito entre o passado e o futuro. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo; 
SANTORO, Emilio. (Org.) O estado de direito: história, teoria, crítica. São Paulo: M. Fontes, 2006, p.435. 

37 FERRAJOLI, Luigi. O Estado de Direito entre o passado e o futuro. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo; SANTORO, Emilio. (Org.) O estado 
de direito: história, teoria, crítica. São Paulo: M. Fontes, 2006, p.435. 



81 

 

todas essas funções permitem um poder muito grande, ainda mais se advém de toda a população 

que possui um poder “não recebido”, mas próprio seu. Desse modo, não basta que o Estado seja de 

Direito, é preciso que o mesmo tenha o fundamento constitucional para impedir que a legalidade 

não seja somente servida àqueles que possuem representação em setores estatais, sejam eles 

eletivos ou governamentais. Portanto, é o Estado Constitucional de Direito que trará essa baliza 

normativa. 

 

2. ESTADO CONSTITUCIONAL DE DIREITO E DIREITOS FUNDAMENTAIS   

 

Historicamente, credita-se ao autor alemão Georg Jellinek (1851-1911) a sistematização de 

direitos fundamentais, quanto a direitos individuais que vinculam o Estado 38 . Os direitos de 

resistência (Abwehrrecht), pois, são tidos como aqueles em que há uma pretensão de resistência ao 

poder estatal. Em alemão, essa característica representa-se na expressão: Kein Eingriff in Eigentum 

und Freiheit ohne Gesetz, ou seja, não haverá intervenção na propriedade sem lei autorizando-a.39 

Nesse contexto, Jellinek formula quatro distinções na relação Rechtsstaat e direitos subjetivos 

dentro do Estado de Direito40. São esses o status passivus (deveres do súdito perante o Estado), o 

status negativus (liberdade do homem perante a ordem pública), o status positivus (atribuição do 

Estado a direitos públicos subjetivos) e status activus (direitos políticos aos cidadãos). 

No final do século XIX, o status negativus era o mais evidenciado pelos pensadores e pela 

política da época, pois 

 

os direitos de resistência correspondem à concepção liberal clássica que procura impor limitações à 

atividade do Estado, para preservar a liberdade pessoal que inclui a atuação econômica e o usufruto 

da propriedade. Dessa forma, objetiva-se afastar quaisquer possibilidades de intervenções arbitrárias 

na esfera individual.41  

 

                                                        
38 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2012, 

p.48. 

39  DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2012, 
p.48. 

40 GOZZI, Gustavo. Estado de Direito e direitos subjetivos na história constitucional alemã. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo; SANTORO, 
Emilio. (Org.) O estado de direito: história, teoria, crítica. São Paulo: M. Fontes, 2006, p.329. 

41 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2012, 
p.48. 
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Dentro do século XX, houve tentativas de não somente circunscrever o Estado em 

delimitações formais, mas também dá-lo e vinculá-lo a capacidade legal de conferir direitos aos 

cidadãos. Com a industrialização e os graves problemas socioeconômicos dela advindos, gerou-se a 

percepção da necessidade de atuação da administração pública para com seu povo, 

 

gerando amplos movimentos reivindicatórios e o reconhecimento progressivo de direitos, atribuindo 

ao estado comportamento ativo na realização da justiça social [...] revelando uma transição das 

liberdades formais abstratas para as liberdades materiais concretas, utilizando-se a formulação 

preferida da doutrina francesa. 42  

 

Em geral, esses direitos sociais possuem a característica de prover políticas públicas para que, 

também, o status negativo, por exemplo, da liberdade e da propriedade possa ser garantido 

(símbolo dessa proposta é o Welfare State norte-americano). Se antes era posto como supremo o 

princípio da liberdade, agora seria alvitrada uma maior ênfase à igualdade. 

Essa perspectiva da ação positiva do Estado teve início, substancialmente, no que tange o 

constitucionalismo, nos Direitos Fundamentais propostos na República de Weimar (1919) 43 . 

Contudo, na opinião de Hesse44 sob a influência de Jellinek quanto ao caráter jurídico-privado e 

administrativo de sua concepção, houve o fortalecimento de um formalismo e positivismo que 

acabaram não permitindo a estabilização dos direitos até o ano de 1933. Mesmo assim,  

 

a Constituição de Weimar é sobretudo a primeira das grandes Constituições europeias a interessar-se 

profundamente pela questão social, em contraste com a aparente neutralidade das Constituições 

liberais do século passado. Essa relevância constitucional dos problemas sociais traduz-se 

primacialmente em: 1.°) a regulamentação de domínios até então esquecidos, como o casamento 

(art.119.º), a juventude (art.120.º), a educação (arts.142.° é segs.) ou a vida econômica (arts.151.° é 

segs.); 2.º) a atribuição aos cidadãos de direitos sociais; 3.º) as limitações impostas ao princípio da 

liberdade contratual (art.152.2º) e à propriedade privada (art.153.°), em virtude da função social que 

desempenham.45  

 

                                                        
42 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012, p.261. 

43 HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 27. 
44 HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 27-28. 
45 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Coimbra, Portugal: Coimbra, 1997, p.202. 
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Após a Segunda Guerra Mundial, com todas as atrocidades e desrespeitos de direitos já 

conhecidos, a Lei Fundamental de Bonn (1949) principia seu texto com a garantia e inalienabilidade 

dos direitos fundamentais é a partir desses direitos que toda a jurisdição precisa basear-se. Como 

afirma o constitucionalista alemão Klaus Stern, 

 

der Rechtssaat gründet auf der Anerkennung einer ihm vorgegebenen Menschenwürde (Art.1 Abs. 1 

GG), die den Staatsaufgaben der Gewährleistung von Sicherheit, Freiheit und Sozialen Ausgleich 

ihreseits Gehalt und Richtung vermittelt. “Sie soll den Menschen davor Schützen, das er durch den 

Staat oder durch seine Mitbürger als blosses Objektiv, das unter vollständiger Verfügung eines 

anderen Menschen Steht, als Nummer eines Kollektivs, als Rädchen im Räderwerk behandelt und dass 

ihm damit jede eigene geistig-moralische oder gar physische Existenz genommen wird“.46 

  

Foi a corrupção da Constituição de Weimar que nitidamente influenciou esse catálogo de 

direitos fundamentais na lei Fundamental de Bonn, devendo ser essa mais forte na limitação dos 

sistemas jurídico-formais47. Dessa forma, expõe-se o novo modelo que será seguido por outros 

Estados. Seria o novo “significado constituinte dos direitos fundamentais para esse ordenamento 

após a época de menosprezo e graves violações dos direitos humanos pelo regime nacional-

socialista”48. Destarte, se antes havia o Estado legislativo de Direito em que a concepção formal da 

lei garantia sua validade e eficácia a partir da onipotência do legislador, realizou-se uma mudança, 

“neste último meio século, com a subordinação da própria lei, garantida por uma específica 

jurisdição de legitimidade, a uma lei superior: a constituição, hierarquicamente supra-ordenada à 

legislação ordinária” 49 . Além da constitucionalização dos direitos fundamentais, dentro da 

jurisdição, após as atrocidades cometidas e ratificadas pelo âmbito jurídico, no pós-guerra, a nova 

‘jurisprudência dos valores’ propôs, assim, uma teoria aberta a todos valores – também espirituais 

– que pudessem inspirar o juiz. Com uma lição da história: os valores precisavam ser compatíveis 

com já presentes no ordenamento.50  

Por conseguinte, tanto a legislação ordinária vigente, quanto a aplicação da lei precisam, nos 

atuais ordenamentos jurídicos, estarem pautados em princípios e fins instituídos por suas 

                                                        
46 STERN, Klaus. Idee und Elemente Eines Systems der Grundrecht. In: Isensee, J; Kirchhof, P. (org). Handbuch des Staatrechts der 

Bundesrepublik Deutschland. Heidelberg: Müller Juristischer Verlag, 2000, p.1003. 
47 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Coimbra, Portugal: Coimbra, 1997, p. 203. 
48 HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p.30. 
49 FERRAJOLI, Luigi. O Estado de Direito entre o passado e o futuro. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo; SANTORO, Emilio. (Org.) O estado 

de direito: história, teoria, crítica. São Paulo: M. Fontes, 2006, p.424. 

50 LOSANO, Mario G. Sistema e estrutura no direito. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010, p.244. 
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Constituições. Isso garante ao povo, dimensões de proteção. Ou seja, a Constituição protege 

características sociais relevantes que vinculam a aplicação da lei diretamente a ela. Nesse ínterim, 

os direitos fundamentais 

 

são a sintaxe da liberdade nas Constituições. Com eles o constitucionalismo do século XX logrou a sua 

posição mais consistente, mais nítida, mais característica. Em razão disso, faz-se mister introduzir 

talvez, nesse aspecto teórico, o conceito do juiz social, enquanto consectário derradeiro de uma teoria 

matéria da Constituição, e sobretudo, da legitimidade do Estado social e seus postulados de justiça, 

inspirados na universalidade, eficácia e aplicação imediata dos direitos fundamentais. Coroam-se, 

assim, os valores da pessoa humana no seu mais elevado grau de juridicidade e se estabelece o 

primado do Homem no seio da ordem jurídica, enquanto titular e destinatário, em última instância, 

de todas as regras do poder.51  

  

A partir dessas valorações dos direitos fundamentais, concebeu-se três dimensões ou 

gerações, que foram esclarecidamente propostas por Karel Vasak em sua aula inaugural de 1979 

dos Cursos do Instituto Internacional dos Direitos do Homem, em Estrasburgo.52 Os direitos de 

primeira geração teriam por titular o indivíduo e sua liberdade. Seriam os tradicionais direitos 

advindos do status negativus da atuação estatal. Os de segunda geração foram os mais requisitados 

no século XX, principalmente no pós-guerra, a partir das necessidades culturais e econômicas 

coletivas. Não são, portanto, somente prestacionais, mas sua positividade suporta também as 

liberdades sociais53. Como afirma Canotilho54,  

 

muitos destes direitos consistem em direitos a prestações ou actividades do Estado, mas na categoria 

de direitos econômicos, sociais e culturais a Constituição (portuguesa) inclui direitos de natureza 

negativo-defensiva [...]. Por outro lado, o destinatário de alguns destes direitos não é apenas o Estado, 

mas também a generalidade dos cidadãos. 

  

Os direitos fundamentais de terceira geração assentam sua base sobre a fraternidade, 

transcendendo direitos de um grupo ou de determinado Estado, para o gênero humano em geral55, 

                                                        
51 BONAVIDES, PAULO. Curso de Direito Constitucional. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p.618. 

52 BONAVIDES, PAULO. Curso de Direito Constitucional. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 577. 

53 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 262. 

54 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 1998p. 369. 

55 BONAVIDES, PAULO. Curso de Direito Constitucional. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p.583. 
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exigindo “esforços e responsabilidades em escala até mesmo mundial para sua efetivação”.56  

Pergunta-se, hoje, o quanto é viável a aceitação de direitos fundamentais de quarta ou quinta 

geração. Respectivamente, são direitos à democracia e ao pluralismo; e à paz. Aparentemente, é 

preciso ainda aguardar uma real efetividade desses direitos no constitucionalismo contemporâneo. 

Entretanto, a preocupação para com essas dimensões conota a importância de, cada vez mais, 

proteger o indivíduo para uma efetiva realização pessoal, social e internacional. 

Se as discussões das dimensões dos direitos fundamentais referem-se mais ao caráter 

material da tutela constitucional, no que se refere aos textos das constituições, pergunta-se, no 

âmbito formal, “como distinguir, dentre os direitos sem assento constitucional, aqueles com 

dignidade suficiente para serem considerados fundamentais”57. Nesse sentido, como exemplo dessa 

tentativa de equiparação formal e material, afirma a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, em seu art. 5º, §2º que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 

que a República Federativa do Brasil seja parte”.58 

A partir do pós-guerra, é nítida a força vinculativa jurisdicional dado aos direitos 

fundamentais adjunto ao controle de constitucionalidade, como um poder da minoria contra as 

maiorias e de efetivação de políticas públicas negligenciadas pelos responsáveis legais. Nas 

Constituições escritas, esses direitos são protegidos, em geral, por cláusulas pétreas. Desse modo, 

mesmo que haja uma vontade geral representada no Parlamento, não se pode modificar de modo 

redutivo aquilo que está catalogado como direito fundamental. Por exemplo, a Constituição Federal 

do Brasil no artigo 60, §4º, afirma que, dentre os núcleos efetivos desses direitos “não será objeto 

de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I – a forma federativa de Estado; II – o voto 

direto, secreto, universal e periódico, III – a separação dos poderes; IV – os direitos e garantias 

individuais”.59 

Como consequência, “in questa prospettiva, il costituzionalismo è essenzialmente 

                                                        
56 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012, p. 263. 

57 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 1998, p.369. 

58  BRASIL. Constituição: República Federativa do Brasil de 1988. Promulgada em 05 de outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ constituicao.htm>. Acesso em 20 set. 2017. 

59  BRASIL. Constituição: República Federativa do Brasil de 1988. Promulgada em 05 de outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ constituicao.htm>. Acesso em 20 set. 2017. 
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antidemocrático. La funzione fondamentale di uma costituzione è quella di rimuovere certe 

decisioni dal processo democrático, cioè di legare la mani alla comunità”60. O que ocorre aqui é 

indubitavelmente, a partir da interpretação constitucional, a transferência de certos poderes do 

legislativo ao poder judiciário. É o que manifestamente ocorreu com o Tribunal Constitucional 

Federal Alemão, onde ao ter o poder de guardião na interpretação da Constituição, é a ele 

pertencente o direito de dizer o que está adequado ou não com a Lei Fundamental. 

De fato, mesmo que as Constituições em geral vinculem os princípios que deverão ser vividos 

por uma geração futura, ela pode tolher importantes e fundamentadas escolhas, mas pode também 

impedir que perigosas decisões sejam tomadas por uma maioria acalorada emocionalmente 

perante certo momento histórico. É preciso recordar que o poder legislativo, representado por um 

mínimo consensual, não ratifica ipso facto o bom e o certo. Maiorias de cidadãos e seus 

representantes no legislativo já optaram, durante a história, por muitas escolhas perigosas e 

demasiado nocivas para seu próprio povo. Desse modo, pode-se afirmar com Holmes (1996, p.168, 

208) que “una contituzione à la terapia istituzionalizzata per questa miopia crônica: depotenzia 

maggiornze temporanee in nome di regole vincolante [...]. I morti non devono governare i vivi, ma 

possono facilitare loro il compito di governare se stessi”. 

Percebe-se, que não é o caso de criar antagonismo entre tutela constitucional e 

transformação social. Aqui, é importante compreender que a transformação social, para ser 

efetivada com segurança e com critérios bem fundamentados, necessita de uma base vinculativa. 

Por isso que a vinculação aos direitos fundamentais não pode ser equiparada aos direitos humanos 

como se fossem sinônimos. Há grande diferença entre as concepções políticas filosóficas desses, e 

da matriz jurídico-normativa daqueles. Os Direitos Fundamentais podem ser vistos como 

suprassunsão dos direitos do homem, mas, hoje, devem ser lidos sob à luz das Teorias e normas 

constitucionais. Essa é uma conditio sine qua non para a efetividade desses direitos. 

 

 

 

 

                                                        
60  HOLMES, Stephen. Vincoli costituzionali e paradosso della democrazia. In: ZAGREBELSKY, Gustavo; PORTINARO, Pier Paolo; 

LUTHER, Jörg. Il futuro della costituzione. Torino: Einaudi, 1996, p. 168. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No que se refere a diferença dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, a mesma 

não está inserida no conceito, porque ambos têm a mesma essência e finalidade a qual assegura a 

dignidade humana permitindo que se tenha o mínimo existencial e o respeito do Estado e da 

coletividade. A diferença reside no fato de onde os mesmos estão inseridos, os direitos 

fundamentais estão catalogados nas Constituições dos Estados enquanto os direitos humanos estão 

inseridos na esfera internacional, onde são reconhecidos em documentos ou declarações 

internacionais. Os direitos humanos não possuem fronteiras estatais são reconhecidos de forma 

ampla. 

Os direitos fundamentais representam o status de normas centrais das Constituições 

representando valores da sociedade onde o Estado deve proteger e promover 

incondicionadamente. Esses direitos representam a ideologia estatal e são submetidos a ordem 

constitucional, sendo que as leis infraconstitucionais devem se submeter aos mesmos.  

Assim a discussão está no fato de que os direitos humanos devem ser universalizados e 

aceitos pelos Estados sendo mais difícil sua efetivação, enquanto os direitos fundamentais a partir 

do momento de sua catalogação nas Constituições, em tese, os Estados devem se adequar e garanti-

los.  

Atualmente a sociedade carece da efetividade e eficácia tanto dos direitos humanos como 

dos fundamentais, onde o ser humano em alguns aspectos é destituído desses direitos tanto na 

esfera nacional como internacional. É preciso a efetivação e a eficácia dos mesmos, onde a 

sociedade deve valorizar a dignidade humana e o mínimo existencial, respeitando valores. O Estado 

tem o dever de promover a igualdade e o respeito de todos os seus cidadãos, somente assim se terá 

uma sociedade livre justa e solidária, pois o dever do Estado é reger o bem comum, além de efetivar 

e fiscalizar o cumprimento da lei, como agente normatizador. 
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OS DIREITOS DA PERSONALIDADE E SUA PROTEÇÃO: O DIREITO AO 

ESQUECIMENTO NO CIBERESPAÇO COMO UM DIREITO HUMANO 

 

Clóvis Gorczevski1 

Liége Alendes de Souza2 

  

 

INTRODUÇÃO  

 

Discorrer sobre Direitos Humanos é abordar uma temática cara à humanidade, nem sempre 

tratada com o respeito e a atenção devidos. Sua proteção, do mesmo modo, avança e retrocede, se 

mostrando um desafio constante aos Estados e também aos indivíduos, e ainda está em 

desenvolvimento, pois “os Direitos Humanos não são estáticos, meros favores simplesmente 

outorgados, são frutos que se sedimentaram na evolução e nas contradições da sociedade e, sem 

homogeneidade”3. 

A humanidade, historicamente, tem demonstrado seu instinto violento, que perdura, mesmo 

com o decorrer do tempo e do avanço tecnológico.  Muller4 refere que a violência “é a matéria-

prima da atualidade. É o principal ingrediente do sensacionalismo”. A violência pesa sob os ombros 

dos homens, que destina sobre seu semelhante toda sua crueldade e perversidade. É a única espécie 

habitante do planeta que mata outro ser da mesma classe não por motivos de sobrevivência (para 

matar sua fome), mas por lascívia, por prazer, por emoção incontrolável, ou qualquer outro motivo 

(e, as vezes, até mesmo sem qualquer motivo).  

                                                        
1 Doutor em direito pela Universidad de Burgos (2002), pós-doutor pela Universidad de Sevilla (CAPES 2007) e pela Universidad de La 

Laguna (CAPES - FUNDACIÓN CAROLINA 2011). Professor da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC.  

2 Doutora em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, Mestre em Direito e em Desenvolvimento Regional pela Universidade 
de Santa Cruz do Sul. Professora substituta do Curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria (2006-2008), professora 
do Curso de Direito da Universidade Luterana do Brasil nos campi de Cachoeira do Sul e de Santa Maria (2007-2012), professora 
do Curso de Direito da Universidade Franciscana (2012-Atual) onde também é Coordenadora do Laboratório de Extensão. 
Coordenadora Adjunta do curso de Direito da Antonio Meneghetti Faculdade (2015-2018) e Professora no curso de Direito da 
Antonio Meneghetti Faculdade (2013-Atual).  

3GORCZEVSKI, Clóvis; RICHTER, Daniela. A Evolução dos direitos humanos. In: GORCZEVSKI, Clovis (Org.). Direitos humanos: a 
primeira geração em debate. Porto Alegre: UFRGS, 2008. Tomo 01. P. 07. 

4 MULLER, Jean-Marie. O princípio da não-violência: uma trajetória filosófica. Tradução de Inês Polegato. São Paulo: Palas Athena, 
2007. P. 11. 
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Neste contexto, a emergência da nova forma de comunicação contemporânea, capitaneada 

pela Internet, tem inserido um ingrediente poderoso à violação dos direitos da personalidade: a 

dificuldade em retirar conteúdos de cunho estritamente pessoal da rede. Violações a direitos 

humanos sempre foram uma marca da humanidade. Os seres humanos arquitetaram e executaram 

planos que se dirigiram diretamente contra outros seres humanos. Por ser dotado de razão e 

consciência, suas ações têm cores mais sombrias, pois sabe o que está fazendo, tem noção do mal 

que causa.  

O homem foi capaz de escravizar, de guerrear, de fazer experimentos científicos com seus 

semelhantes, de jogar bomba atômica (Hiroshima e Nagasaki não podem ser esquecidas) de 

impingir violência simbólica e real entre seus semelhantes. Além disso, consegue discriminar (por 

gênero, raça, sexualidade, peso, altura, condição econômica, deficiência física ou mental...), agredir 

e isolar, não reconhecendo o outro como um ser humano, digno do mesmo respeito e humanidade 

que se deseja para si (o caso dos refugiados e seu tratamento tem demonstrado o quanto a falta de 

identificação e fraternidade com o outro tem sido a marca desses tempos atuais). 

Por isso, a história dos Direitos Humanos, ao longo do tempo, nunca foi matéria pacífica, ao 

contrário, “a conquista dos direitos humanos é recheada de violência, perseguições, revoltas, lutas, 

lágrimas e sangue”5. Assim, impossível falar sobre o direito ao esquecimento sem fazer uma relação 

direta com os direitos da personalidade, que tem como texto significativo a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, porquanto a reconhece como um direito humanos. 

 

1. A INTIMIDADE E A PRIVACIDADE EM TEMPOS DE SOCIEDADE EM REDE 

 

Os primeiros registros de estudo sobre direitos da personalidade, na contemporaneidade, 

são atribuídos aos advogados estadunidense Samuel Dennis Warren e Louis Dembitz Brandeis. O 

artigo publicado na Harvard Law Review de 15 de dezembro de 1890, ficou conhecido como o ensaio 

Warren e Brandeis.  

Neste estudo, os advogados, motivados a pesquisar o tema em vista da indiscrição da 

imprensa local com relação a vida privada de Warren, que além de advogado era também industrial, 

                                                        
5 GORCZEVSKI, Clóvis. Direitos Humanos, Educação e Cidadania: conhecer, educar, praticar. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2009. P. 131. 
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e de sua esposa, filha de um importante senador da época, lançaram as “bases técnico-jurídicas da 

noção de intimidade”6. Criaram assim o chamado “the right to privacy”, o qual “outorga a toda 

pessoa plena disponibilidade para decidir em que medida podem ser comunicados a outros seus 

pensamentos, sentimentos e emoções”7. 

Várias foram as teorias desenvolvidas para explicar os direitos da personalidade, tratada 

inicialmente como um problema adstrito à seara do direito público, sendo impensável ao legislador 

daquela época a tutela da personalidade por meio do direito privado. A mudança só vem a ocorrer 

a partir da Constituição de Weimar de 1919, que passou a prever institutos característicos da seara 

privada para a proteção dos direitos da personalidade. 

Assim, mesmo que os direitos da personalidade tenham sido discutidos desde há muito 

tempo, como demonstram os registros gregos e romanos, bem como os escritos dos advogados 

norte-americanos remontem a 1890, e que a primeira Constituição a reconhecer os direitos da 

personalidade date de 1919 (Constituição de Weimar), foi apenas após a 2ª Guerra Mundial que o 

tema ganha especial atenção, mudando significativamente o seu tratamento legislativo. 

Nessa seara, os povos americanos, ainda impactados pelos horrores da 2ª Guerra Mundial, 

elaboraram o primeiro documento internacional que expressamente recepcionava o direito à 

privacidade: a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de 1948. Este documento 

estabeleceu em seu artigo 5° que “Toda pessoa tem direito à proteção da Lei contra os ataques 

abusivos à sua honra, à sua reputação e à sua vida particular e familiar”. De âmbito regional, essa 

declaração foi aprovada na mesma Assembleia que criou a Organização dos Estados Americanos – 

OEA, sem, contudo, fazer parte da sua Carta. Seu valor jurídico foi muito discutido, pois, além de 

não fazer parte da Carta da OEA, a declaração não possui força cogente, sendo reconhecida tão-

somente como uma carta de intenções. Todavia, seu papel histórico é inegável no que tange a 

proteção dos direitos da personalidade, tendo em vista o protagonismo da previsão. 

No mesmo ano e ainda levando em consideração os impactos do conflito mundial, um outro 

documento também foi proclamado, trazendo direitos essenciais aos seres humanos e buscando 

protegê-los dos arbítrios do Estado, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos – DUDH. 

Este documento, além de trazer todo um arcabouço protetivo dos Direitos Humanos em geral, cuida 

                                                        
6 MORI, Michele Keiko. Direito à intimidade versus informática. Curitiba: Juruá, 2010. P. 15. 
7 FORTES, Vinícius Borges. Os direitos de privacidade e a proteção de dados pessoais na Internet. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. 

P. 30. 
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também dos direitos da personalidade. 

Em seu artigo 12, expressamente prevê: “Ninguém será sujeito à interferência em sua vida 

privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua honra e 

reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da Lei contra tais interferências ou ataques”. 

Pela DUDH, o direito à vida privada não admite qualquer exceção à sua proteção, diferentemente 

do documento aprovado em Roma, em 1950, fruto da Convenção Europeia para a Proteção dos 

Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, onde o artigo 8º8 permite a ingerência das 

autoridades públicas sobre o exercício desse direito em situações específicas e previamente 

previstas em lei.  

No que diz respeito à doutrina brasileira, há consenso na adoção da teoria que reconhece os 

direitos da personalidade como direitos subjetivos, integrantes de uma categoria especial que, 

“fundados na dignidade da pessoa humana, garantem o gozo e o respeito ao seu próprio ser, em 

todas as suas manifestações espirituais ou físicas”9. Afora toda essa discussão, o reconhecimento 

dos direitos da personalidade tornou-se um assunto tão importante, que hoje se pode afirmar que 

há uma conformidade no que diz respeito a sua tutela, e não apenas em face do Estado ou de outros 

indivíduos, mas, por vezes, frente ao próprio titular 10 , pois, em situações específicas, faz-se 

necessário protegê-lo contra a sua vontade, mesmo que a violação se refira a direito próprio, 

vinculado à sua dignidade.  

Para Reis11  o princípio da dignidade da pessoa humana, embora não previsto de forma 

expressa em alguns países, conseguiu estabelecer certo consenso na doutrina, que reconhece a 

exigibilidade deste princípio a todas as pessoas. Refere que este princípio existe por si só, pelo 

simples fato da pessoa existir no mundo. Assim, o princípio da dignidade da pessoa humana é 

considerado um superprincípio. 

                                                        
8 Art. 8°: Direito ao respeito pela vida privada e familiar  

1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do seu domicílio e da sua correspondência. 2. Não pode 
haver ingerência da autoridade pública no exercício deste direito senão quando esta ingerência estiver prevista na lei e constituir 
uma providência que, numa sociedade democrática, seja necessária para a segurança nacional, para a segurança pública, para o 
bem-estar econômico do país, a defesa da ordem e a prevenção das infrações penais, a proteção da saúde ou da moral, ou a 
proteção dos direitos e das liberdades de terceiros. (grifou-se). 

9 BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da Personalidade. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014. P. 12. 

10 Insere-se nessa situação o clássico caso do lançamento de anão (lancer de nain).  

11 REIS, Jorge Renato. Os Direitos fundamentais de tutela da pessoa humana nas relações entre particulares.  In: REIS, Jorge Renato; 
LEAL, Rogério Gesta. (Orgs.). Direitos sociais e Políticas públicas: desafios contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2007. 
Tomo 07. P. 2035-2036. 
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Portanto, os direitos da personalidade passam a ter na dignidade da pessoa humana o seu 

fundamento, correspondendo a um valor central da ordem jurídica internacional e que influenciou 

as constituições da metade do século XX. No Brasil, a Constituição da República de 1988 – CR/1988 

consagrou a dignidade da pessoa humana logo no artigo 1º, atribuindo a ela a característica de ser 

um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito que se inaugurava. 

Seguindo a orientação da CR/1988, o Código Civil Brasileiro de 2002 – CCB/2002, pela 

primeira vez, trouxe um capítulo dedicado à matéria dos direitos da personalidade. Embora se 

conheça das críticas lançadas ao CCB/2002, como, por exemplo, a ausência de grandes inovações e 

o fato de ser um projeto elaborado antes da Constituição vigente, portanto, ainda sob os auspícios 

de um governo ditatorial e conservador, é fato que ele rompeu com o caráter essencialmente 

patrimonialista, marca do Código Civil de 1916, diploma vigente até então, voltando sua atenção 

para as pessoas, fazendo uma verdadeira releitura do direito civil sob à luz da Constituição. Para 

Beltrão12 a inclusão dos direitos da personalidade no CCB/2002 segue uma tendência “apresentada 

pelo Código Civil Italiano e Português, com a valorização da pessoa e suas conquistas, e retrata a 

conscientização da existência de direitos existenciais da pessoa humana, os quais devem ser 

protegidos além da órbita pública [...]”. 

Essa nova forma de pensar o direito civil foi chamada de direito civil constitucionalizado. 

Portanto, o artigo 5°, inciso X13 da CR/88 preza pela inviolabilidade do direito a intimidade, vida 

privada, honra e imagem, determinando que a lesão a esse patrimônio pessoal gera o dever de 

indenização pelo ofensor, que reparará a vítima da lesão tanto pelo dano material quanto pelo dano 

moral perpetrados. A previsão da CR/1988 foi agasalhada, como não poderia deixar de ser, pelo 

CCB/2002. 

Todavia, a legislação codificada tratou de apenas cinco direitos da personalidade, quais 

sejam: o direito ao corpo, ao nome, à honra, à imagem e à privacidade. Dentro do rol que cuida dos 

direitos da personalidade – artigos 11 a 21, não estão contemplados direitos importantes, como o 

direito à identidade pessoal, direito à integridade psíquica e o direito à liberdade de expressão, por 

exemplo. O fato dessas manifestações não estarem expressamente previstas na legislação impõe 

                                                        
12 BELTRÃO. Direitos da Personalidade. P. 01. 

13 Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação; [...]. 
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uma maior dificuldade para o seu reconhecimento, pois se faz necessário que a doutrina e a 

jurisprudência avaliem se tais manifestações integram, ou não, a esfera da dignidade humana.  

Nada obstante, a cláusula de abertura constitucional, prevista no § 2º do artigo 5º da 

CR/1988, permite, juntamente com a escolha da dignidade da pessoa humana como fundamento 

da República, que quaisquer outros direitos e garantias, mesmo que não expressos nos textos legais, 

mas que decorram dos princípios adotados pela Constituição, sejam inseridos nesta proteção. A isso 

Tepedino14 nomina de cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana. 

Neste sentido, além de consagrar um rol15 de direitos da personalidade, o CCB/2002 traz 

ainda as características desses direitos logo no seu artigo 11, dizendo que estes são intransmissíveis 

e irrenunciáveis. Desse modo, tais direitos não podem ser alienados ou transmitidos a outrem, seja 

por ato inter vivos, seja por mortis causa. Os direitos patrimoniais, diferentemente dos direitos da 

personalidade, podem ser livremente negociados e até mesmo transmitidos aos herdeiros.  

Além das características variadas, diversas também são as classificações atribuídas pelos 

doutrinadores, que buscam sistematizar o estudo dos direitos da personalidade. Todavia, por 

adequação a este trabalho, optou-se por utilizar aquela exposta por Bittar16 e também por Vieira17, 

para quem, os direitos da personalidade se apresentam em três grandes grupos. O primeiro, 

chamado de direitos físicos da personalidade, congrega o direito à vida; o direito à integridade física; 

o direito ao corpo e as partes separadas do corpo; o direito ao cadáver; o direito à imagem e o 

direito à voz.  

O segundo grupo é o dos direitos psíquicos da personalidade, do qual faz parte o direito à 

liberdade; o direito à intimidade, o direito à integridade psíquica; o direito ao segredo. No terceiro 

grupo, dos direitos morais da personalidade, se encontram o direito à identidade; o direito à honra; 

o direito ao respeito e o direito às criações intelectuais.  

 

                                                        
14 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. Temas de direito civil. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2004. P. 50. 

15 Esse rol é meramente exemplificativo, conforme posição consolidada da doutrina e da jurisprudência, sendo, inclusive, objeto do 
Enunciado 274 da IV jornada de Direito Civil, assim ementado: “Os direitos da personalidade, regulados de maneira não-exaustiva 
pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, contida no art. 1º, inc. III, da Constituição (princípio 
da dignidade da pessoa humana). Em caso de colisão entre eles, como nenhum pode sobrelevar os demais, deve-se aplicar a técnica 
da ponderação”. 

16 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. P. 111. 

17 VIEIRA, Tatiana Malta. O direito à privacidade na sociedade da informação: efetividade desse direito fundamental diante dos 
avanços da tecnologia da informação. Porto Alegre: Sergio Fabris, 2007. P. 45. 
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Para os objetivos do presente trabalho, importa analisar com maior particularidade aqueles 

direitos da personalidade enquadrados no segundo grupo, qual seja, dos direitos psíquicos, bem 

como o direito à imagem, pertencente ao primeiro grupo, e o direito à honra, enquadrado no 

terceiro. Dessa forma, embora se reconheça a importância de todos os demais direitos da 

personalidade, a delimitação exige a análise apenas daqueles anteriormente referidos, eis que 

essenciais a maior compreensão e desdobramento do direito ao esquecimento, tema central do 

trabalho.  

Nada obstante, mister apresentar, mesmo que suscintamente, um apanhado dos conceitos 

sobre os direitos da personalidade alinhados pela doutrina (não que conceitos sejam indispensáveis, 

mas apresentam importância quando se quer delimitar o tema, a fim de não deixar lacunas sobre o 

sentido em que estão sendo trabalhados). Nesse sentido, França 18  diz que “Direitos da 

personalidade dizem-se as faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria 

pessoa do sujeito, bem assim da sua projeção essencial no mundo exterior”.  

Amaral19 refere que “Direitos da personalidade são direitos subjetivos que têm por objeto os 

bens e valores essenciais da pessoa, no seu aspecto físico, moral e intelectual”. Beltrão20 ao analisar 

os conceitos de direitos da personalidade, menciona que “não há valor que supere o valor da pessoa 

humana”, e é com base nesse “sentimento de valor que se fundamenta o direito da personalidade 

como projeção da personalidade humana”. Para o autor, com os direitos da personalidade, o que 

se deseja é fazer referência a um conjunto de bens que são tão próprios do indivíduo, que chegam 

a se confundir com ele mesmo e constituem as manifestações da personalidade do próprio sujeito. 

De todos os conceitos citados e também daqueles omitidos, é possível vislumbrar uma 

similitude entre eles, tendo em vista que, independente da estrutura frasal empregada, todos 

deixam evidente o juízo de que os direitos da personalidade são direitos subjetivos, ligados ao valor 

da pessoa humana e sua dignidade, essenciais para a externalidade do seu ser e sem o qual o 

exercício de outros direitos são comprometidos, ou mesmo anulados (como o próprio direito de 

liberdade). 

Assim, fixadas tais premissas, passa-se a análise dos direitos da personalidade em espécie. 

Segundo os critérios de escolha referidos supra, o primeiro dos direitos a ser analisado é o direito à 

                                                        
18 FRANÇA, Rubens Limongi. Instituições de Direito Civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1996. P. 1033. 
19 AMARAL, Francisco. Direito Civil. Introdução. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. P. 249. 
20 BELTRÃO. Direitos da Personalidade. P. 10. 
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imagem. Esse direito encontra consonância na Constituição de 1988, sendo referido em três 

oportunidades no artigo 5°: inciso V (chamado pela doutrina de imagem-atributo), inciso X (imagem-

retrato) e inciso XXVIII (direito do autor). Guerra21 diz que imagem-retrato é aquela que trata do 

reflexo da identidade física e de suas características, já imagem atributo é aquela que associa ao 

retrato um campo moral, ou seja, “está ligada diretamente à ideia que fazemos sobre uma 

determinada pessoa, seja ela física ou jurídica, sem entanto referir-se à honra”. O direito de autor, 

por sua vez, cuida das emanações estéticas, das criações e sua apropriação econômica, o que não é 

objeto do presente trabalho.  

O direito de imagem se enquadra nos ditos direitos físicos da personalidade, justamente por 

dizer respeito aos direitos que a pessoa tem sob a sua forma plástica, que a individualiza das demais. 

Para Bittar22 “é o vínculo que une a pessoa à sua expressão externa, tomada no conjunto, ou em 

partes significativas (como a boca, os olhos, as pernas, enquanto individualizadoras da pessoa)”. O 

direito à imagem tem as mesmas características dos demais direitos da personalidade, contudo, 

reside certa especificidade no que diz respeito ao seu atributo da disponibilidade.  

O uso da imagem de pessoas em publicidade, para divulgação de entidades, ideias, produtos, 

serviços entre outros, é prática consagrada e corriqueira, que permite ao titular do direito auferir 

vantagem econômica, dentro dos limites estabelecidos para a divulgação, estabelecidos em 

instrumentos contratuais específicos. O artigo 20 do CC/2002 traz a proteção do direito à imagem 

no sistema infraconstitucional brasileiro, dispondo que a divulgação de escritos, transmissão da 

palavra, ou a publicação, a exposição ou utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, 

a seu requerimento, sem prejuízo da indenização que couber se lhe atingirem a honra, a boa fama 

ou a respeitabilidade ou mesmo se essa violação se deu em face de destinação comercial não 

autorizada.  

A imagem protegida aqui é aquela que pode ser reproduzida por meio de representações 

plásticas. Quando se fala da tutela do direito à imagem não se está falando do “bom nome da 

pessoa”. Esse direito à imagem trata da representação plástica, a intimidade e a honra são objetos 

de proteção específica. Explica Guerra23 que “a partir do momento em que o legislador cria previsão 

constitucional para cada um destes direitos, entende-se facilmente que estes são completamente 

                                                        
21 GUERRA, Sidney Cesar Silva. A liberdade de imprensa e o direito à imagem. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. P. 65. 
22 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. P. 153. 
23 GUERRA, Sidney Cesar Silva. A liberdade de imprensa e o direito à imagem. P. 60. 
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independentes [...]”. 

Desse modo, o que o artigo 20 do CC/2002 protege é a exposição ou utilização de imagens 

pessoais sem a autorização do sujeito retratado. Assim, a amplitude dessa proteção extrapola a vida, 

ou seja, dirige-se inclusive a pessoa já falecida. Assim, como a tutela dos direitos da personalidade 

não cessa com o falecimento, a proteção à imagem permanece, sendo deferido aos herdeiros 

necessários a legitimidade para pleitear a reparação ou cessação da violação a este direito24. 

Todavia, existem exceções no que diz respeito a reprodução da imagem, sendo permitido o 

uso, independente de autorização ou consentimento do retratado, quando esse uso for necessário 

à administração da justiça ou a manutenção da ordem pública. Logicamente que mesmo nos casos 

em que a autorização do retratado seja dispensável, devem ser preservados os diretos a honra, boa 

fama e respeitabilidade, dando ensejo, caso violados, ao direito da indenização correspondente. No 

Brasil, o artigo 19 do CC/2002 diz que a indenização é cabível nos casos referidos (honra, boa fama 

e respeitabilidade) e quando a imagem for destinada a fins comerciais.  Não há por aqui proibição 

de divulgação de imagens em filmes ou revistas de caráter pornográfico, muito embora também 

não exista uma legislação regulamentadora. O que se tem são normas expressas que impedem o 

acesso por crianças ou a exposição em locais públicos, o que, segundo a doutrina, tem sido 

suficiente. 

No que diz respeito à honra, Costa Junior25 diz que esta “[...] é o contingente mínimo de 

prestígio que um cidadão pode obter para merecer o respeito da coletividade. É a síntese das 

virtudes sem as quais o indivíduo será marginalizado”. 

Nessa seara, quando se aborda a temática da delimitação do direito à imagem, deve-se 

considerar que pode haver casos em que há uma relação muito próxima com outros direitos da 

                                                        
24 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. P. 158. 
25 COSTA JÚNIOR, Paulo José da. O direito de estar só: a tutela penal do direito à intimidade. 3. ed. São Paulo: Siciliano Jurídico, 

2004. P. 110. 
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personalidade, como a intimidade26, a privacidade27 e a vida privada28 e a honra.  

Schreiber29 faz pertinentes apontamentos sobre a questão do lugar público e da pessoa 

pública. Diz o autor que lugar público, a rigor, são tão somente espaços de livre acesso, como praças, 

praias e ruas, mas, adverte, com clareza, que “o lugar público deve desempenhar um papel muito 

reduzido na análise de colisão entre direito de imagem e liberdade de informação. O caráter público 

do lugar não pode ser tomado como um salvo-conduto para a captação de imagens”. 

Schreiber refuta ainda a utilização da expressão “pessoa pública” para identificar atores, 

cantores, políticos, atletas ou outras pessoas que estejam expostas nas mídias (hodiernamente 

youtubers são as vezes mais famosos que os artistas propriamente ditos). Entende que as pessoas 

são sempre privadas. Para ele a expressão pessoa pública é utilizada com o propósito de sugerir que 

o uso da imagem de celebridades dispensa autorização, pelo fato de que estas vivem da sua 

exposição midiática, o que, contudo, não é verdadeiro. Entende o autor que, o fato dessas pessoas 

viverem de sua imagem só reforça a importância que a representação física assume em relação a 

elas. Desconsiderar esse fato é dar solução simplista ao caso, o que, segundo critica, a maioria dos 

doutrinadores pátrios o faz. Portanto, defende o autor que sejam aplicados parâmetros de 

ponderação para solucionar casos em que haja uma colisão entre interesses igualmente protegidos, 

pois, na impossibilidade de proteger igualmente ambos direitos, o juiz se vê forçado a ponderar.  

Todavia, hodiernamente, o direito à privacidade é entendido de forma mais ampla que o 

simples direito à intimidade, pois não se limita apenas ao direito de ser deixado só. A preservação 

da esfera privada é fundamental para o desenvolvimento da personalidade da pessoa humana.  

Privacidade, portanto, é uma faculdade, que cada indivíduo possui, de impedir que estranhos 

se intrometam em sua vida privada e familiar, bem como de impedi-los de ter acesso a informações 

                                                        
26 “A intimidade é o âmbito interior da pessoa mais profundo, mais recôndito, secreto ou escondido dentro dela. É, assim, algo 

inacessível, invisível, que só ela conhece, onde ela só elabora ou constrói livremente seu próprio agir e onde se processa sua vida 
interior. Na intimidade, a pessoa constrói-se e descobre-se a si própria”. (ALONSO, Félix Ruiz. Pessoa, intimidade e o direito à 
privacidade. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; PEREIRA JR., Antonio Jorge (Orgs.). Direito à Privacidade. São Paulo: Centro de 
Extensão Universitária, 2005. P. 15) 

27 “A privacidade situa-se já no âmbito jurídico. Não estamos mais na intimidade, mas dela saímos. A pessoa já confeccionou ou 
praticou atos propriamente humanos, visíveis, tangíveis, cognoscíveis. [...] convém reter que os atos humanos, quando internos, 
pertencem à intimidade, enquanto que só atos humanos externos, alguns dentre eles, situam-se no mundo da privacidade” 
(ALONSO, Direito à Privacidade, p. 17). 

28 “A vida privada da pessoa situa-se já no campo dos atos humanos externos como falar ou escrever. Porém, trata-se de atos que a 
pessoa não quer publicar ou divulgar, mas quer que permaneçam no círculo restrito de sua vida privada – é o diário pessoal ou a 
carta de família, a palavra confidencial ou o conselho amigo, etc.” (ALONSO, Direito à Privacidade p. 26). 

29 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014. P. 113. 
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sobre a privacidade de cada um ou mesmo de divulgar tais informações. Do mesmo modo, Jabur30 

explicita que o direito de excluir do conhecimento de terceiros as informações que o titular quer 

preservar para si próprio é um dos atributos da privacidade, pois ninguém poderá ser obrigado a se 

submeter a publicidade que não desejou. 

Na tutela da privacidade encontra-se também o direito à intimidade, que tem por objetivo 

resguardar a privacidade em seus múltiplos aspectos: pessoais, familiares e negociais, sendo que, 

para Bittar31, o direito à intimidade pode ser definido em si com um núcleo próprio, ou seja, distinto 

do direito geral à intimidade ou mesmo do direito à imagem, ao segredo e à privacidade. 

Diz-se que com a proteção à intimidade, o que se deseja é resguardar aspectos da vida 

privada do conhecimento de terceiros, sendo que esses elementos são a vida privada, o lar, a família 

e a correspondência (cuja inviolabilidade é prevista tanto em declarações internacionais quanto em 

legislação interna).  

Todavia, a proteção aos direitos da personalidade tem sofrido significativa mitigação, com o 

advento da internet e das redes sociais, porquanto, questões absolutamente íntimas são expostas 

em rede, violando tais direitos e submetendo as vítimas a vexames, constrangimentos e, por vezes, 

ocasionado atos extremos como o suicídio. A intimidade exposta em rede, por vezes, impinge danos 

tão severos que não podem ser recuperados, tendo em vista que a reparação, quase sempre, se dá 

por meio de uma indenização monetária, insuficiente para restaurar o chamado status quo ante.  

Diante disso, as violações dos direitos da personalidade em rede configuram uma nova 

temática de estudo e, quiçá, de proteção, pois sua abrangência é muito maior do que a violação de 

direitos por um terceiro ou mesmo por um veículo de comunicação tradicional, tendo em vista que 

a rede nunca esquece. Após compartilhar qualquer informação em rede, o usuário perde 

completamente o controle sobre aquele dado. Desse modo, um novo direito surge, que é o 

chamado direito ao esquecimento, tópico a ser tratado em sequência.  

 

 

 

      

                                                        
30 JABUR, Gilberto Haddad. Liberdade de pensamento e direito à vida privada: conflito entre direitos da personalidade. São Paulo: 

RT, 2000. P. 254 

31 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. P. 172. 
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2. O DIREITO AO ESQUECIMENTO COMO RESSIGNIFICAÇÃO DO DIREITO HUMANO À INTIMIDADE, 

À PRIVACIDADE E À IMAGEM 

 

Esquecer, segundo o dicionário Aurélio (online), significa: fazer com que alguma coisa saia da 

lembrança (própria ou alheia); pôr em esquecimento; desprezar; omitir; sair da memória; não se 

lembrar; perder a lembrança. Por seu antônimo tem-se as palavras lembrar e memória como as de 

uso mais comuns. Esquecimento é uma faculdade que a memória usa para apagar (ou mesmo 

esconder) fatos que não sejam agradáveis de serem recordados, seja pela própria pessoa, seja por 

terceiros. 

O direito ao esquecimento surge na contemporaneidade no contexto da sociedade em rede 

provocando muita discussão e temores, tendo em vista que nem tudo se pode esquecer, 

especialmente fatos históricos e de repercussão pública. Todavia, outros aspectos importantes 

precisam ser analisados. 

O direito ao esquecimento pode ser considerado uma derivação dos direitos à intimidade, à 

privacidade e à imagem – direitos da personalidade ponderados alhures – e que no Brasil, são 

protegidos constitucionalmente. O direito ao esquecimento consiste na vontade que o indivíduo 

possui de não ser lembrado contra a própria vontade sobre fatos ou eventos históricos ou mesmo 

trágicos, que, de alguma forma, lhe acarretaram algum tipo de abuso ou ofensa.  

Originariamente, a construção do conceito jurídico do direito ao esquecimento é do direito 

estadunidense – “the right to be let alone” (direito de ser deixado em paz ou o direito de estar só). 

Nos países de língua espanhola é conhecido como “derecho a ser olvidado” (direito a ser esquecido). 

Todavia, suas origens são muito remotas, sendo o caso Lebach, julgado pelo Tribunal Constitucional 

da Alemanha, apontado como o primeiro precedente histórico deste instituto. 

O direito ao esquecimento está ligado irremediavelmente à dignidade da pessoa humana, 

sendo por isso considerado um novo direito humano. Por ser um novo direito, se entende que deve 

complementar aqueles que, há mais tempo, já passaram pela prova da positivação. A rápida 

evolução da sociedade, experimentada nestes tempos cibernéticos, impõe que os direitos evoluam 

na mesma velocidade, pois novas questões surgem no mundo dos fatos, exigindo novas reflexões 

do mundo jurídico. 

Esse novo direito, é bom esclarecer de imediato, não tem por objetivo apagar fatos do 
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passado de alguém, até porque isso é impossível. O que se busca é proteger a espera mais íntima, 

violada por atitudes de terceiros, por meio da utilização das novas tecnologias da informação e 

comunicação. A tutela deste direito tem por intenção a proteção dos direitos da personalidade, sem, 

contudo, violar a memória ou estabelecer a censura. 

As informações pessoais alocadas em rede, conforme já analisado, podem ser objeto das 

mais variadas negociações e violações. Todavia, a permanência de informações mais sensíveis, que 

sejam de interesse apenas do indivíduo, sem qualquer repercussão ou interesse público, merecem 

um tratamento diferenciado, sendo encontrando aí um campo fértil para o desenvolvimento desse 

novo direito. 

A temática tem sido discutida por muitos Estados, sendo que uma teoria ainda tímida e 

bastante contraditória começa a aparecer. Nessa teoria ainda em formação, se identifica uma 

concepção ou aplicação tripartite.  

Em primeiro, esse direito serve para evitar que o passado (administrativo ou judicial – civil e 

penal) seja resgatado permanentemente. É o que se assemelha a reabilitação criminal prevista na 

legislação brasileira. Em segundo lugar, o direito ao esquecimento diz respeito ao direito de 

proteção aos dados pessoais retidos, podendo os mesmos serem removidos ou apagados, pois 

vulneradores dos direitos da personalidade (especialmente da intimidade).  

Por fim, no terceiro tripé dessa concepção tripartite, o direito ao esquecimento é reservado 

para o direito de ter os dados pessoais online retirados, ou se conseguir restrição ou impedimento 

no que diz respeito ao acesso dessas informações a terceiros.  

É certo afirmar que a sociedade da informação (ou em rede) muda e dita os comportamentos 

sociais, bem como as formas de comunicação, as relações interpessoais, o consumo e até mesmo o 

próprio modus vivendi. Essas mudanças, implicam, sem qualquer dúvida, a necessária readequação 

das normas jurídicas e a inserção de novos princípios ou novos direitos, a fim de atender a essa 

interação comunicativa surgida com a Internet. 

Nesse sentido, os rastros deixados quando se navega online tem representado uma 

preocupação desses novos tempos, surgindo a necessidade de se discutir e, porque não, 

regulamentar um direito ao esquecimento. Rodotá32 em artigo publicado ainda em 2012, diz que 

                                                        
32  RODOTÁ, Stefano. Dai recordi ai dati l’ oblio è un diritto? In: La Repubblica.it, 2012. Disponível em: 

<http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/01/30/dai-ricordi-ai-dati-oblio-un.html?refresh_ce>. Acesso 
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esse direito trata do direito de governar a própria memória, “para devolver a cada um a 

possibilidade de se reinventar, de construir personalidade e identidade, libertando-se da tirania das 

jaulas em que uma memória onipresente e total pretende aprisionar tudo”.  

Martins33  é muito feliz e preciso quando afirma que o direito ao esquecimento “[...] se 

direciona a um problema urgente na era digital: é muito difícil escapar do seu passado na Internet, 

pois cada foto, atualização de status e tweet vive para sempre”. Na mesma linha, entende que o 

grande dilema está no fato de que os registros do passado podem ser armazenados eternamente, 

podendo gerar consequências muito posteriormente, quando a mente humana já houvesse 

esquecido o evento. 

Os usuários não têm qualquer disponibilidade ou escolha do que acontece com os seus dados 

depois que estes forem lançados em rede. Vive-se numa sociedade vigiada, tanto pelo Estado 

quanto pelas grandes empresas, que auferem lucros bilionários com tais informações. 

O tema tem sido debatido de forma muito incisiva hodiernamente, todavia, sua origem 

histórica está assentada em um caso muito antigo, datado de 1931. O precedente Melvin vs Reid34 

e ocorreu em 1969, na República Federal da Alemanha, e ficou conhecido como caso Lebach. Esses 

julgados demonstram que o direito ao esquecimento já fora exercido anteriormente, haja vista o 

reconhecimento judicial conferido aos dois precedentes analisados. Todavia, impende ressaltar, que 

os casos “Melvin vs Reid” e “Lebach” não tratavam da violação de direitos da personalidade em 

rede.  

Nada obstante, mesmo que a temática seja antiga, no Brasil só veio a ser abordada 

judicialmente recentemente. Por meio de dois julgados do Superior Tribunal de Justiça – STJ35, 

datados de 2013, um novo valor começou a ser debatido judicialmente. Se é corrente que o direito 

de saber faz parte dos direitos constitucionais – tanto que hoje várias comissões da verdade estão 

em funcionamento no país buscando revelar a veracidade dos fatos ocorridos durante a ditadura 

militar – também é possível se considerar a possibilidade de incluir no rol de direitos aquele que 

permite o esquecimento. Nos dois casos chegados ao STJ, discutiu-se exatamente isto: é possível, 

                                                        

em: 10 set. 2017. 

33 MARTINS, Guilherme. O direito ao esquecimento na internet. In: Direito Privado e Internet. Guilherme Magalhães Martins (Org). 
São Paulo: Atlas, 2014. P. 06. 

34 Este caso vem detalhadamente relatado na obra de René Ariel Dotti, chamada: Proteção da vida privada e liberdade da informação. 

35 Recurso Especial n° 1.335.153/RJ – Nelson Curi e outros X Globo Comunicação e participações S/A e Recurso Especial nº 1.334.097/ 
RJ – Globo Comunicações e participações S/A x Jurandir Gomes de França. Serão abordados de forma ampla no próximo capítulo. 



104 

 

diante das mídias contemporâneas, apagar fatos que se deseja esquecer?  

A união Europeia se preocupa faz muito tempo com os dados publicizados em rede, mas no 

Brasil a preocupação é recente, e ainda reside no fato da pessoa ser pública ou privada. Fatos da 

vida privada de uma celebridade, sem qualquer repercussão ou interesse público, devem ser 

resguardados e agasalhados pela proteção legal, posto que, conforme analisado no item anterior, 

as mitigações a esses direitos devem ser sempre pontuais, não havendo qualquer justificativa 

plausível capaz de afastar o direito a essa proteção quando se trata de celebridades no exercício da 

sua vida íntima. Portanto, o direito ao esquecimento se insere em um delicado conflito de 

interesses, onde de um lado aparece o interesse público de preservação da memória e dos fatos 

passados, bem como a liberdade de imprensa e expressão, sem esquecer ainda do direito da 

coletividade à informação e, de outro lado, normalmente estão em jogo direitos individuais, 

especialmente o de não ser perseguido a vida toda por acontecimentos do passado. 

Portanto, a discussão em torno do direito ao esquecimento é essencial para que os direitos 

da personalidade sejam protegidos, todavia, os limites de aplicação deste direito ainda são 

controvertidos. Fato é que, hodiernamente, qualquer notícia, filme, foto ou informação 

disponibilizada em rede, se torna perpétua. 

Eric Schmidt, alto executivo do Google, diz36 que seria interessante se a Internet tivesse um 

botão “delete” em que fosse possível apagar qualquer tipo de informação que o usuário não gostaria 

de ver compartilhada em rede. Além da relação estreita com a memória, o direito ao esquecimento 

também esbarra na história, pois mesmo que um fato deixe de ter relevância ou valor jurídico, 

preservará ainda seu valor histórico.  

Assim, considerando que os direitos da personalidade são direitos humanos, a sua proteção 

requer a atenção dos Estados, que devem começar a pensar na problemática sob o ponto de vista 

das novas tecnologias. Se nos tempos passados se pensava apenas na proteção da memória, diante 

das novas tecnologias da informação e comunicação isso não é mais suficiente. A forma de se 

comunicar e de se socializar mudaram, e o direito precisa está atento a essas mudanças. O direito 

ao esquecimento hoje é um dos elos dos direitos da personalidade, sem o qual a proteção resta 

                                                        
36 A obra de Eric Schmidt, em parceria com Jared Cohn, chama-se: The new digital age (em tradução livre: “A nova era digital”). Além 

desse livro, também é possível consultar a palestra que Schmidt proferiu na Universidade de Nova Iorque, e que se chamada The 
Internet needs a delete Button (em tradução livre, “A internet necessita de um botão de deletar”). Seu conteúdo está disponível 
em: <http://news.cnet.com/8301-1023_3-57583022-93/googles-schmidt-the-internet-needs-a-delete-button>. 
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incompleta e a proteção dos direitos humanos insuficiente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo pretendeu expor, mesmo que suscintamente, a questão relativa a proteção 

dos direitos da personalidade no ciberespaço. É de conhecimento geral que o ciberespaço e a 

comunicação em rede modificaram substancialmente a vida das pessoas, trazendo novas 

problemáticas e exigindo soluções ainda não tuteladas pelo direito. 

Os direitos da personalidade têm sofrido consistente ataque, pois os indivíduos expõem os 

outros e se expõem em rede, não observando as consequências que essa publicização de fatos 

pessoais e íntimos pode resultar. Temas como pornografia de vingança, discursos de ódio, 

ciberstalking entre outros, acabam na dependência do judiciário, que encontra na sua morosidade 

uma prestação de serviço injusto e atrasado. 

O tema do direito ao esquecimento, embora polêmico, deve ser discutido, pois não é possível 

pensar que seja admissível uma pena perpétua no Estado brasileiro (que não há prevê sequer para 

os crimes hediondos), que é o que ocorre atualmente. Conteúdos publicados em rede não podem 

ser excluídos com a facilidade que o caso exigiria, demandando muito tempo e dinheiro para ter 

consagrado o direito de retirada.  

Desse modo, este novo direito surge como uma emanação da proteção dada tanto pela 

DUDH quanto pela Constituição da República de 1988 e mesmo pelo CCB/2002, conclamando que 

os direitos da personalidade sobrevivam a essa nova era de exposição. 
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DIREITOS HUMANOS NA PERSPECTIVA COMUNITARISTA E UMA TENTATIVA DE 

APROXIMAÇÃO AO VIÉS DA SUSTENTABILIDADE HUMANISTA  

 

Eliane Fontana1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A ideia de direitos humanos afirmou-se ao longo dos últimos séculos como um dos grandes 

marcos normativos da cultura jurídica e política do Ocidente, num contexto intelectual influenciado 

pelos ideais da cultura liberal-burguesa. O cenário europeu (especialmente o inglês) do século XVIII 

favoreceu o surgimento dos direitos civis, enquanto o século XIX inaugurou os direitos políticos, e a 

primeira metade do século XX concretizou as reivindicações de direitos sociais e econômicos. 

Diversas críticas, por outro lado, são feitas à formulação original dos direitos humanos. Uma delas 

é que a inserção da Declaração Universal se deu num quadro sócio-político da Guerra Fria entre os 

países capitalistas e comunistas, o que contribuiu para associar o ideário dos direitos à ideia de 

defesa e garantia dos direitos individuais do sujeito capitalista, contraposta à concepção dos direitos 

sociais, econômicos e culturais dos coletivos da ideologia socialista.  

Uma segunda crítica está vinculada ao reconhecimento positivo dos direitos num conjunto 

geográfico, denominado por Flores de descolonização controlada das ex-colônias, o que reduziu o 

papel libertador dos chamados direitos de autodeterminação e reverberou a consolidação de um 

sistema jurídico e político internacional baseado na supremacia da vontade dos Estados. Uma 

terceira é que a fundamentação dita universalista e transcendental dos direitos humanos não 

dialoga com as culturas não-ocidentais, tais como as asiáticas e orientais, frequentemente 

invisibilizadas no debate tecnicista, que confere ao conceito de direitos contornos individualistas, 

etnocêntrica, estaduais e formalistas. 

Aqui está o encaixe da matriz teórico-política assumida neste texto, o comunitarismo. A 

                                                        
1 Doutora em Direito pelo Programa de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado em Direito da UNISC-Santa Cruz do Sul-RS (Brasil). 

Professora da Universidade do Vale do Taquari-UNIVATES, campus de Lajeado -RS(Brasil). Membro do Grupo de Pesquisa Vinculado 
ao CNPQ Comunitarismo e Políticas Públicas. Advogada. Link para o currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6431988181686290. E-
mail: eliane.fontana859@gmail.com 
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crítica comunitarista ao liberalismo inclui o entendimento de que não se sustenta a fundamentação 

da justiça em pretensos princípios imparciais e universais nos quais muitas culturas não se 

reconhecem, ou na figura rawlsiana do indivíduo abstrato, a-histórico e a-social. No chamado 

debate liberais x comunitaristas, os filósofos da seara comunitária não apenas questionaram as 

premissas individualistas do liberalismo, mas deitaram pontes para um diálogo mais promissor com 

culturas nas quais o conceito de indivíduo não tem a relevância que assumiu na modernidade 

ocidental. 

Este texto não retoma o debate filosófico, cujas principais linhas foram desenvolvidas na 

década de 1980, mas, sim, expõe e reflete sobre a formulação comunitarista de cunho sociológico 

e político da academia norte-americana, mais precisamente o pensamento do sociólogo Amitai 

Etzioni. O conceito de comunidade é central na sua análise sociopolítica, com acento crítico acerca 

do individualismo e da visão política ultraliberal. Entre os temas centrais do seu pensamento está o 

do equilíbrio entre Estado, mercado e comunidade, consideradas esferas distintas, com papeis 

próprios, que devem agir sinergicamente. Equilíbrio é, igualmente, um aspecto essencial no que 

tange à questão dos direitos humanos: é indispensável um balanceamento entre direitos e 

responsabilidades, assim como entre indivíduo e comunidade e entre ordem social e autonomia 

individual. A tarefa comunitária é encontrar uma maneira de combinar elementos de tradição (uma 

ordem baseada nas virtudes) com elementos de modernidade (uma autonomia bem protegida).  

Adicionalmente, uma tentativa de interagir a abordagem comunitarista de direitos humanos 

com a diretriz humanista de sustentabilidade, internacionalmente concebida. A sustentabilidade 

não pode ser derivada somente de um melhor equilíbrio com o meio ambiente natural, mas reclama 

harmonia com o interior das relações sociais. Merece destaque o esforço em buscar a concretização 

de uma noção de sustentabilidade que fuja de uma observação afinada, apenas, com a fauna e flora 

e o debate econômico. Para além, a ciência social deve debruçar-se sobre um conceito social de 

sustentabilidade, que pode ser corroborado com teorias filosófico-políticas, tal como esforça-se 

este artigo.  

O artigo objetivará demonstrar a posição do comunitarismo (especialmente, o Responsivo) 

no debate atual dos direitos humanos, questionando a enunciação da fórmula original positivada 

que é dado ao tema e buscando aproximar-se de uma noção alargada da diretriz humanista dada 

ao termo sustentabilidade, como reflexo dos direitos humanos. Para tal, abordará o comunitarismo 

de Amitai Etzioni e suas principais contribuições nas reflexões filosófico- sociológicas, especialmente 
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o equilíbrio entre direitos e responsabilidades. E, em seguida, destacará a ressignificação de duas 

importantes expressões à luz da abordagem da corrente: bem comum e interesse público. A 

comunidade, compreendida como um sujeito coletivo e que reclama soberania e independência 

conceitual é o terceiro ponto. Por fim, no item final, sustentará as precípuas e insubstituíveis 

funções de cada esfera (Estado, mercado e comunidade) com sendo a condição do pensamento 

comunitarista para garantir os direitos humanos e uma premissa de ligação ao viés da 

sustentabilidade humanista A busca se dará pelo método de abordagem dedutivo. O tipo de 

pesquisa será descritivo, com técnica bibliográfica.  

 

1.  EQUILÍBRIO ENTRE DIREITOS E RESPONSABILIDADES: O COMUNITARISMO DE AMITAI ETZIONI 

 

O pensamento comunitarista de Etzioni não é uma volta ao passado, nem se limita ao 

confronto entre liberais e comunitaristas. No prólogo de sua obra La Dimensión Moral (ETZIONI, 

2007), Sán Román argumenta que “la raíz vital e intelectual de su pensamiento, se asienta en 

visiones que priorizan lo comunitario y lo solidario, como alternativa a los que piensan que las 

ciencias sociales deben girar en torno a lo individual y a lo competitivo.” O equilíbrio mencionado 

reporta à ideia de “balança” entre a autonomia do indivíduo e a ordem social, e esta, sustentada 

também por uma sanção moral coletiva, insculpida por valores caros à comunidade, construídos por 

meio de diálogos morais2.  

Na obra La Tercera Vía, Etzioni traz contribuições originais ao estudo da comunidade. Esta é 

pensada a partir da premissa de sujeito coletivo que reclama certa soberania e tem independência 

conceitual diante das pretensões de monopólio do indivíduo e do Estado. A comunidade não é 

melhor que o Estado e o mercado; cada um desses “sócios” contempla elementos que lhe são 

fundamentais e juntos se completam e se limitam. O sentido de comunidade impulsiona a base de 

reconhecimento do setor social/o terceiro setor3. É na comunidade (formal ou informalmente) que 

                                                        
2 Tais diálogos se dariam por meio de três vias trabalhadas por Etzioni. Uma delas seria a busca de uma proibição a qual todos 

concordam e se sentem livres por tê-la como norma. Na sequência seria a criação de dois grupos com valores distintos, mas que 
buscam um objetivo comum. Por fim, a educação em valores, a persuasão e a liderança seriam caminho, muito embora o autor 
alerte que essa via seria a mais tênue e perigosa. Tais procedimentos seriam necessários porque os diálogos devem explorar “todas 
las vías posibles para llegar a acuerdos sobre el fondo de la cuestión, sin contentarse con el mero establecimiento de diversas 
formas para evitar el choque. Aunque, obviamente, estos procedimientos para impedir esas colisiones tienen una enorme 
importancia” (, SAN RÓMAN, J. A. R.; PEDROSA, L. P. Conflicto ético, diálogo e intervención social: la propuesta de “diálogos 
morales” de Amitai Etzioni. Revista Internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales, Madrid, v. 3, p. 44-53, jan. 2012. p.49). 

3 Originalmente, a comunidade/ sociedade precedeu o Estado e o mercado, sendo, do ponto de vista cronológico, o “primeiro setor”. 
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mora a esfera das organizações da sociedade civil.  

Uma síntese da concepção comunitarista norte-americana está na plataforma do movimento 

comunitarista responsivo, The Responsive Communitarian Platform: Rights and Responsibilities, 

divulgada em 1991. Entre os tópicos centrais ao documento, com profundas implicações nas 

políticas públicas, estão a dimensão social da natureza humana; as responsabilidades que devem 

ser assumidas pelos cidadãos, individual e coletivamente, em um regime de direitos; a ecologia frágil 

das famílias e suas comunidades de apoio; o efeito cascata e as consequências de longo prazo de 

decisões atuais. 

A comunidade é compreendida como um sujeito coletivo que reclama soberania e 

independência conceitual frente aos dos dois grandes monopólios exclusivos da Modernidade, que 

são o indivíduo e o Estado. Para os comunitaristas4, deve-se definir a comunidade não como uma 

terminologia espacial (com fronteiras sociais vistas nos mapas). A comunidade é um entorno 

humano em que a virtude tem um atributo social e, portanto, há nela uma consciência moral 

compartilhada. A comunidade pode ser presencial, virtual ou além-fronteiras. O fundamental é 

pensar a comunidade com base nos vínculos que aproximam as pessoas, diferentes hoje em relação 

aos laços do passado. 

A voz moral5 de uma comunidade existe quando ela, enquanto sujeito coletivo, tem um 

protagonismo (não-regulado) visível no campo político, recepcionando liberdade com 

responsabilidade, tem presença ativa no debate social e atua nas políticas que lhe são afetas.  

Os comunitários têm mostrado que os indivíduos não existem à margem de contextos sociais 

particulares e que descrever os indivíduos como agentes livres é errôneo6 . De um lado há os 

individualistas (liberais clássicos e contemporâneos) que se centram na necessidade de autonomia 

e prestam menos atenção direta às necessidades de ordem social. De outro lado há os 

socioconservadores, interessados na necessidade de que se deve sustentar o Estado. A nova regra 

de ouro requer que a tensão entre as preferências pessoais e os compromissos sociais se reduzam 

graças ao aumento do domínio dos deveres que o sujeito afirmar como responsabilidades morais e 

                                                        
4 ADÁN, José Perez. La comunidad: haciendo visible lo invisible. Introducción y Presentación. Arbor, v. 165, n. 652, p. 565-587, abr. 

2000. 

5 Por moral, Etzioni entende um leque de valores morais-sociais – de considerações normativas ou de ‘deveria’, incluindo justiça e 
igualdade, não apenas de valores pessoais como veracidade e reputação, um conjunto de valores mais pessoais e limitados. 

6 ETZIONI, Amitai. La tercera vía hacia una buena sociedad: propuestas desde El comunitarismo. Sagasta: Trotta,S. A. 2000, p. 25. 
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não aos domínio e deveres impostos7, mas de responsabilidades as quais o sujeito crê de que há de 

responder e que considera justo assumir 8 . A obediência voluntária e a autonomia construída 

socialmente aumentam a capacidade da sociedade para se adaptar às mudanças, para ser 

metaestável e a cooperar na construção de boas políticas comunitárias.9  

 

2.  DIREITOS E BEM COMUM/INTERESSE PÚBLICO  

 

As tradições, a história, a cultura e a religião têm pesos significativos na leitura do 

comunitarismo, pois a teoria é depositária de um valor coletivo agregado à qualidade moral das 

diversas comunidades/sociedades e seus membros. Contribuições desses campos corroboram uma 

nova releitura dos conceitos de interesse público e bem comum. Para Etzioni10, o bem comum11 

representa os bens que servem para todos os membros de uma determinada comunidade, bem 

como de suas gerações futuras. É um conceito normativo, com uma longa história, contestada tanto 

por filósofos e teólogos quanto por advogados e políticos.  Para ele, falar em bem comum implica 

pensar em equilíbrio, especialmente diante dos bens individuais. Para o Direito, interesse público e 

bem comum nem sempre andam juntos.  

Na literatura comunitarista, há convergência entre os conceitos de interesse público, bem 

comum, bem coletivo e bem público. Para os liberais12, a ideia de um bem comum consiste em um 

                                                        
7 Há três profundas razões pelas quais as deliberações são evasivas, segundo Etzioni, na obra La Nueva Regla D’Oro .  ETZIONI, Amitai.. 

La nueva regla de oro: comunidad y moralidad em una sociedad democrática. Barcelona: Paidos, 1999, p. 127-128). 1) Seus 
participantes não são agentes autônomos (falas técnicas, excesso de informações tecnicistas e racionais e se comparar com 
eleições da vida real parecem simples); 2) Muitas vezes seus participantes não são indivíduos, mas subgrupos, representantes, 
diretores que representam  diversas comunidades (não há visibilidade sobre os processos internos, afetados diretamente); 3) Os 
problemas com que se encontram as comunidades são em boa parte normativos, não empíricos, nem lógicos. E frequentemente, 
sob a influência do modelo racionalista, se passa por alto ou se subestima esta circunstância. O autor também menciona que o 
papel das comunidades é muito menor do que frequentemente se atribui, tanto porque são instrumentos muito mais débeis do 
que se crê, como porquê há outro fator que desempenha um papel muito mais importante: a apelação para os valores.  

8 ETZIONI, Amitai. La tercera vía hacia una buena sociedad: propuestas desde El comunitarismo. Sagasta: Trotta,S. A. 2000, p. 33. 

9 Etzioni distingue a ação política da ação social. Humanos são seres sociais por natureza, o que leva as pessoas a cooperarem e 
compartilharem significados e fins, enquanto que a ação política diz respeito ao envolvimento na gestão das coisas públicas, que 
afetam a todos . 

10 ETZIONI, Amitai. Common Good. The Encyclopedia of Political Thought. Nova York: John Wiley & Sons, Ltd. Published, 2015. 

11 Para ele, alternativamente chamado de "interesse público”.  
12 A vertente liberal que se estabeleceu na Europa no início da modernidade, ao longo do século XVII e XVIII, foi uma corrente 

anticomunitária, individualista, que colocou o indivíduo como o elemento primário e as relações sociais como o elemento 
secundário na explicação do mundo humano. O liberalismo igualitário de John Rawls (Uma Teoria da Justiça, 1971), também 
exerceu significativa influência na política, no direito e na economia, mormente, no século XIX, no que tange à concepção de justiça. 
Dentre os seus representantes, destaca-se Jeremy Bentham, considerado como um dos fundadores desta corrente filosófica. A 
popularidade alcançada nas décadas de 1980 e 1990 pelas teorias neoliberais de Milton Friedman, Friedrich Hayek e Robert Nozick 
na retomada do viés individualista. (ALMEIDA, Luis Gustavo Blaskesi de. A justiça igualitária no estado democrático de direito: entre 
o contratualismo de John Rawls e a igualdade complexa de Michel Walzer. Revista da Faculdade de Direito UFMG, Belo Horizonte, 
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processo de combinação de preferências, ou seja, todas as preferências têm peso igual, no sentido 

de que não são avaliadas a partir de um ponto de vista público (de maneira que o bem comum seja 

ajustado para se encaixar nos padrões de preferências e concepções de bem sustentados pelos 

indivíduos). Diferentemente, para o comunitarismo, a partir da participação política numa 

comunidade, construindo-se relações de reciprocidade, é possível identificar os bens individuais na 

medida em que se identificam também os bens comuns13, mediante a participação conjunta e do 

aprendizado que o envolvimento comunitário proporciona. Assim,  

 

[…] muchos de los bienes individuales y comunes son bienes compartidos, de tal manera que la 

decisión sobre la importância que deben tener en la vida de un indivíduo determinados bienes no 

puede ser ni es independiente de las decisiones que se tomen sobre la importância que esos bienes 

tienen para la vida de la comunidade14 . 

 

Ademais, o fracasso do projeto liberal deu-se por defender que cada indivíduo é 

ontologicamente anterior à comunidade e é exclusivamente dele a responsabilidade de determinar 

quais são os bens que deve buscar, excluiu qualquer perspectiva de uma busca compartilhada de 

um bem comum15. Para Schmidt16, a vertente racionalista e liberal que se estabeleceu na Europa no 

início da modernidade, ao longo do século XVII e XVIII, foi uma corrente anticomunitária, 

individualista, que colocou o indivíduo como o elemento primário e as relações sociais como o 

elemento secundário na explicação do mundo humano. Mas é preciso lembrar que o bem comum 

é o próprio fim da sociedade/comunidade17. Não se trata de progresso do Estado, mas é o bem de 

uma comunidade de homens, da vida dignamente humana de uma população. 

Para Aristóteles18, justiça seria a excelência moral perfeita em relação ao próximo, é o bem 

dos outros (daí a frase: “o exercício do poder revela o homem”). Para designar a justiça geral 

                                                        

n. 66, p. 531-550, jan./jun. 2015.)  

13 BRUGNERA, Nedilso Lauro. Tradição e relativismo moral em Alasdair Macintyre. 2015. 180f. Tese apresentada ao Curso de 
Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, da Universidade Federal de Santa Maria, 2015. 

14MACINTYRE, Alasdair. Animales racionales y dependientes. Por qué los seres humanos necesitamos las virtudes. Barcelona: Paidós, 
2001. 

15 BRUGNERA, Nedilso Lauro. Tradição e relativismo moral em Alasdair Macintyre. 2015. 180f. Tese apresentada ao Curso de 
Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, da Universidade Federal de Santa Maria, 2015. 

16 SCHMIDT, João Pedro. Comunidade e comunitarismo: considerações sobre a inovação da ordem sociopolítica. Revista de Ciências 
Sociais Unisinos, São Leopoldo, v. 47, n. 3, p. 300-313, set./dez. 2011, p. 303. 

17 MONTORO, André Franco. Introdução à ciência do Direito. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 294. 

18 ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. São Paulo: Abril Cultural, 2000. 
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aristotélica, Tomás de Aquino utiliza o termo “justiça legal”, uma vez que os atos devidos à 

comunidade para que esta alcance o seu bem, o bem comum, estão, na maior parte dos casos, 

dispostos em lei19 . No entendimento de Santo Agostinho, toda sociedade pressupõe o amor a um 

bem comum compartilhado por todos e visa um objetivo também comum, que é a ordem da paz20 

.Na literatura moderna, o conceito de bem comum tornou-se alvo de polêmicas, seja no viés liberal 

(como as “vontades individuais” de John Rawls21) seja no contexto marxista (na ambiência de luta 

de classes, não há um bem que seja comum à burguesia e ao proletariado). Barzotto22  diz que na 

sociedade democrática desloca-se a ênfase do meio utilizado para alcançar o bem comum - a lei - 

para o sujeito do bem comum - a sociedade em seus membros - justificando a mudança de 

denominação, de justiça legal para justiça. 

O desenvolvimento do conceito de justiça social no interior da tradição aristotélico-tomista 

recebe um grande impulso nas encíclicas sociais da Igreja Católica. No Compêndio da Doutrina Social 

da Igreja lê-se que o Estado deve garantir coesão, unidade e organização à sociedade da qual é 

expressão, de modo que o bem comum possa ser conseguido com o contributo de todos os 

cidadãos, pois o indivíduo humano, a família, os corpos intermédios não são capazes por si próprias 

de chegar ao seu pleno desenvolvimento. Na Encíclica do Sumo Pontífice Francisco o tema bem 

comum é retomado. Para o Pontífice, o bem comum “pressupõe o respeito pela pessoa humana 

enquanto tal, com direitos fundamentais e inalienáveis orientados para o seu desenvolvimento 

integral. Exige, também, os dispositivos de bem-estar e segurança social e o desenvolvimento dos 

vários grupos intermediários, aplicando o princípio da subsidiariedade” 23 . Reforça-se que na 

encíclica Caritas in Veritate, Bento XVI propõe os quatro princípios cardeais da Doutrina Social da 

Igreja, sendo eles: a centralidade da pessoa humana, a solidariedade, a subsidiariedade e o bem 

comum. 

                                                        
19 BARZOTTO, Luis Fernando. Justiça social - gênese, estrutura e aplicação de um conceito. Planalto Federal: artigos, pareceres, 

memoriais e petições.  Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_48/.../ART_LUIS.htm>. Acesso em: 03 out. 
2015 

20 SANTO AGOSTINHO. De magistro. Coleção os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973 
21 Diz Rawls, em Justiça como Equidade, que “numa sociedade bem-ordenada, portanto, a concepção pública de justiça fornece um 

ponto de vista aceito por todos, a partir do qual os cidadãos podem arbitrar suas exigências de justiça política, seja em relação a 
suas instituições políticas ou aos demais cidadãos” (RAWLS, John. Justiça como equidade: uma reformulação. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003,  p. 12). 

22 BARZOTTO, Luis Fernando. Justiça social - gênese, estrutura e aplicação de um conceito. Planalto Federal: artigos, pareceres, 
memoriais e petições.  Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_48/.../ART_LUIS.htm>. Acesso em: 29 de julho 
de 2017. 

23 FRANCISCO, Carta Encíclica do Sumo Pontífice. Laudato Sí` (Louvado Sejas): sobre o cuidado da casa comum. Documento do 
Magistério. São Paulo: Paulus, 2015. 
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Uma das matrizes dos estudos de comunidade, o republicanismo24, encontra aproximações 

com o comunitarismo e dentre elas está a ênfase no bem comum. O homem virtuoso para com os 

outros vê a realização do bem comum como condição para a efetivação do bem individual, e só 

neste sentido há primazia do bem comum sobre o interesse privado25 A corrente comunitarista 

inclui a perspectiva histórica no uso do termo: o bem comum traduz o que num determinado 

momento histórico as pessoas entendem ser melhor para uma coletividade. Não se trata de soma 

de vontades individuais, mas de um equilíbrio entre os direitos individuais e o bem-estar da 

comunidade26 que gerarão mudanças em seus significados de acordo com a história e as mudanças 

naturais das sociedades. O que é do interesse público hoje seguramente será diferente daqui a 

alguns anos. Não é uma soma de vontades, mas é uma expressão cambiante. Na medida em que 

todos alcançarem uma existência digna, o bem comum terá sido concretizado. De relevância para 

apoiar o sentido de cooperação-sinergia entre as esferas (pública, privada e comunal) é lembrar que 

se a sociedade contemporânea reconhecidamente está imersa numa ambiência atomista 27 , 

individualista, em muito deve-se à leitura do mercado à noção de bem comum, sedimentada ao 

nascer do capitalismo (uma das mais fortes características da modernidade) e ao (re)conceito de 

economia e consumo trazidos pela globalização.  

Para Macntyre28  o peso dado a uma preferência individual, no mercado, é uma questão do 

custo que o indivíduo é capaz de pagar e se está disposto a fazê-lo. Para o autor, as preferências de 

uns têm peso, para outros apenas à medida que a satisfação dessas preferências leva à satisfação 

de suas próprias preferências. Só recebe quem tem algo a dar. Numa sociedade liberal, os que não 

têm meios para barganhar estão em desvantagem29. Desse modo, na sociedade liberal, as elites, 

por meio de uma hábil retórica argumentativa, conseguem impor determinadas concepções 

                                                        
24 O republicanismo cívico (ou humanismo cívico) remonta à teoria aristotélica do zõon politikon, definiu seus contornos a partir do 

ideal humano da res publica, especialmente Cícero, desenvolveu-se com a experiência da república de Florença no século XV, com 
o pensamento de Maquiavel, de James Harrington e dos neo-harringtonianos, de Rousseau e Kant, dos revolucionários americanos 
e franceses. 

25 SCHMIDT, João Pedro. Comunidade e comunitarismo: considerações sobre a inovação da ordem sociopolítica. Revista de Ciências 
Sociais Unisinos, São Leopoldo, v. 47, n. 3, p. 300-313, set./dez. 2011., p. 306. 

26 ETZIONI, Amitai.. La nueva regla de oro: comunidad y moralidad em una sociedad democrática. Barcelona: Paidos, 1999, p. 33. 

27 Importante reflexão acerca da fundamentação da ética atomista e holista é feita por Helfer (à luz da obra de Charles Taylor. Na 
obra Grandeza e Miséria da Modernidade, Taylor apresenta temas que caracterizam os traços da cultura e sociedade 
contemporâneas, bem como aquilo que o autor denomina, o mal-estar da modernidade ( HELFER, Inácio. A fundamentação de 
éticas atomistas e holistas. In: REIS, J. R.; LEAL, R. G. (Orgs.). Direitos sociais e políticas públicas na sociedade contemporânea: 
desafios contemporâneos. Tomo 11. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2011, p. 49-59. p. 50).  

28 MACINTYRE, Alasdair. Justiça de quem? Qual racionalidade? 4. ed. São Paulo: Loyola, 2010. 

29 MACINTYRE, Alasdair. Justiça de quem? Qual racionalidade? 4. ed. São Paulo: Loyola, 2010, p. 362. 
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individuais do bem aos demais membros da sociedade. Consequentemente, concepções individuais 

do bem adquirem um caráter de bem comum geral30 . Já para o pensamento comunitarista, a receita 

para a integração das relações sociais repousa no equilíbrio, em uma nova versão da regra de ouro. 

Se a antiga regra de ouro estabelecia a prevalência do bem comum e da ordem social, a nova regra 

de ouro expressa-se assim: “respeita e defende a ordem moral da sociedade da mesma maneira que 

queres que a sociedade respeite e defenda tua autonomia”31 . Assim, a estrutura do bem comum 

caracteriza-se pelas relações de integração, em que consciências individuais “se abrem e se 

comunicam, constituindo uma nova unidade moral”32 .  

O bem comum, portanto,  é uma categoria supra individual de ser e valor, em virtude da 

pluralidade dos membros da sociedade que dela dependem no seu ser humanamente perfeito, 

enquanto bem particular é uma realidade com categoria de ser e valor supra-social, própria da 

pessoa humana, e tais valores acentuam o caráter do bem comum expresso no dever de 

solidariedade das partes no interior do todo familiar, por exemplo: o amor, a convivência, 

assistência, zelo material e moral, enfim, o cuidado com outro33 . 

 

3. COMUNIDADE: AMBIENTE FAVORÁVEL AO EQUILÍBRIO ENTRE DIREITOS E 

RESPONSABILIDADES 

 

Com o capitalismo, o tema comunidade entrou em declínio, bem como as discussões sobre 

valores e organizações sociais. Autores como Tönnies, Durkheim, Weber e Marx “construíram 

narrativas que associavam o avanço da modernidade à desestruturação da vida comunitária”34 . A 

expansão do welfare state teve como um de seus efeitos a absorção de muitas atividades 

comunitárias: proteção social, saúde, educação, administração da justiça, disciplinamento das 

relações de trabalho, entre outras, passaram a constituir funções estatais, avançando em searas que 

                                                        
30 ALMEIDA, Luis Gustavo Blaskesi de. A justiça igualitária no estado democrático de direito: entre o contratualismo de John Rawls e 

a igualdade complexa de Michel Walzer. Revista da Faculdade de Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 66, p. 531-550, jan./jun. 2015.  

31 ETZIONI, Amitai.. La nueva regla de oro: comunidad y moralidad em una sociedad democrática. Barcelona: Paidos, 1999, p. 32. 

32 CARDOSO, Alenilton da Silva. Princípio da solidariedade: o paradigma ético do direito contemporâneo. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2010, p. 144. 

33 SOUZA, Carlos Aurélio Mota de. Bem comum, bem de todos: o conceito de bem comum – cada vez mais esquecido e distorcido 
num contexto histórico de relativismo e de corrupção endêmica – precisa ser resgatado se quisermos garantir a qualidade da 
convivência humana. Revista Cidade Nova, São Paulo, n. 1, p. 30-31, out. 2012.  

34 LIFSCHITZ, Javier. Comunidades tradicionais e neocomunidades. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2011, p. 19. 
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anteriormente eram próprias das famílias e das comunidades35 . 

Há certa dificuldade em se trabalhar o conceito de comunidade diante dos processos de 

fragmentação trazidos pela Modernidade. A globalização, o capitalismo, as novas tecnologias 

trouxeram a abstração cosmopolita e retiram o indivíduo daquilo que o compõe: a comunidade à 

qual pertence, a história que compartilha com outros e as tradições nas quais se insere36 . Os 

comunitaristas põe em evidência dois pressupostos primordiais para a caracterização de uma 

comunidade: a afetividade e os valores morais compartilhados. Não se limita à circunscrição 

territorial. Os membros de uma mesma profissão, os trabalhadores de uma mesma instituição, os 

componentes de um grupo étnico (mesmo que dispersos em outros37), as pessoas que possuem 

uma mesma orientação sexual ou mesma linha política de pensamento formam comunidades e por 

vezes são numerosas e, por outras, contemplam poucas pessoas.  

A concepção de comunidade não precisa ser refém da tradicional oposição entre indivíduo e 

Estado, reproduzida por liberais e socialconservadores. San Román e Predrosa expõem38 que 

 

Etzioni hace un notable esfuerzo por ir más allá de la resolución de conflictos a través de estrategias 

procedimentales. Este autor pretende dar un nuevo protagonismo a la comunidad a través del 

empleo de medios no coercitivos sino normativos, especialmente a través de la voz moral de la 

comunidad, la cual los individuos interiorizan a partir de los vínculos afectivos y los diálogos Morales. 

 

A dimensão normativa da comunidade, o aspecto moral39, importa em forte repercussão 

sociopolítica, central ao enfoque da terceira via, com sua ênfase nos diálogos morais e não em 

meros procedimentos. Funda-se na formação social de valores debatidos socialmente, reconhecidos 

e comprometido pelo grupo. Esse “núcleo de valores comuns” logicamente não pode divorciar-se 

                                                        
35 SCHMIDT, João Pedro. O comunitário na Constituição federal e na legislação, brasileira. In: COSTA, M. M. M.; LEAL, M. C. H. (Orgs.). 

Direitos Sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2014, 113-146. 

36 MAXIMO, Mário Motta de Almeida.Elementos para uma abordagem aristotélica da teoria política internacional. Tese (Doutorado) 
– Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto deEconomia, Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional, 
2016. 

37 Uma comunidade judia em São Paulo, ou um grupo de árabes no Rio de Janeiro, 
38 SAN RÓMAN, J. A. R.; PEDROSA, L. P. Conflicto ético, diálogo e intervención social: la propuesta de “diálogos morales” de Amitai 

Etzioni. Revista Internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales, Madrid, v. 3, p. 44-53, jan. 2012. p. 52, grifos da autora. 

39 A comunidade é entorno essencialmente moral e cimentado em valores que se compartilham. Em outra passagem, o mesmo autor 
diz que para o comunitarismo o social é de alguma maneira também, normativo, pois “En este sentido se está más cerca de 
Durkheim que de Tonnies. La comunidad, que dicho sea de paso debe de entenderse siempre como plural (todos pertenecemos a 
varias comunidades al tiempo), no es un mero «lugar» donde se celebran las relaciones afectivas, es también y sobre todo un 
compartir valores que se intentan reforzar, preservar y expandir porque se consideran óptimos. En este sentido la comunidad son 
más los valores que el espacio . (ADÁN, José Perez. La comunidad: haciendo visible lo invisible. Introducción y Presentación. Arbor, 
v. 165, n. 652, p. 565-587, abr. 2000, p. 571). 
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dos planos normativos superiores, daí a importância de se falar em comunidades sociais, éticas e da 

comunidade política. 

A comunidade é formada por relações de reciprocidade e solidariedade, que impõem aos 

indivíduos direitos e deveres próprios daquela comunidade . Etzioni propõe uma ética 

substancialista que sustenta a comunidade. Basicamente, que os valores disseminados e 

reconhecido pelo grupo sejam levados à sério e sejam construídos pelo grupo e não impostos 

exogenamente. Isso reforça o protagonismo da comunidade. Esse protagonismo impacta o campo 

do espaço público40, relaciona-se com a participação, com o capital social e com a subsidiariedade 

(termo enfrentado ao final deste item). As políticas públicas, quando advindas de espaços 

comunitários, asseguram maior efetividade, pois que são reconhecidas (legitimadas) socialmente 

pelo seu grupo.  

Do ponto de vista democrático, a ideia de comunidade combina com a visão de democracia 

participativa e descentralizada. Na boa sociedade, as políticas públicas devem ser formuladas e 

trabalhadas no ambiente da comunidade onde a pessoa é sujeito de direitos e responsabilidades e 

possui uma identidade político-jurídica. A contribuição comunitarista, bem além do rompimento da 

dicotomia entre público/privado, está no reconhecimento de que espaços de caráter comunitários 

e organizações da sociedade civil são a grande chave para a eficácia das políticas sociais.  

 

4. A GARANTIA DOS DIREITOS À LUZ DO EQUILÍBRIO ENTRE ESTADO, COMUNIDADE E MERCADO  

Uma sociedade mundial, na qual a presença do multiculturalismo e do relativismo cultural é 

intrínseca a própria existência dos indivíduos, o debate sobre garantias de direitos41  pressupõe um 

compartilhamento de tarefas. Seja por meio da representação política, da pressão, da resistência, 

da participação ou da cooperação, o fato é que, diante dessa paisagem complexa e plural que 

                                                        
40 É necessário um senso de realismo político ao se assumir pressupostos comunitaristas. Não é razoável sustentar que hoje em dia 

a comunidade deve fazer tudo, nem que as responsabilidades estatais devam ser transferidas repentinamente, com o abandono 
da burocracia e do papel fundamental do governo, e sim que, “os governos podem estruturar as coisas de modo a permitir que as 
pessoas assumam tais responsabilidades, se estiverem dispostas a isso” (OSBORNE, D.; GAEBLER, T. Reinventando o governo: 
como o espírito empreendedor está transformando o setor público. 8. ed. Brasília: MH Comunicações, 1995,  p. 74).  Richard Sennet 
alerta para as diferenças entre os movimentos comunitários. Os “novos conservadores”, que adotam um viés nostálgico que lembra 
as comunidades do passado, proclamam a retomada das relações interpessoais e da autonomia e autogestão própria das pequenas 
comunidades. Diferentemente, a esquerda social adota uma perspectiva própria das comunidades urbanas. Sennet relata que 
direita e esquerda falam de dois tipos diferentes de comunidades pequenas: o modelo de direita social é a aldeia, com lojas e 
bancos locais, enquanto o modelo de esquerda social é o ambiente das grandes cidades, cercadas de grandes corporações. 
SENNETT, Richard. Juntos: os rituais, os prazeres e a política da cooperação. Rio de Janeiro: Record, 2012, p. 301). 

41 GUGEL, Gabrielle Tesser. É possível construir uma concepção de ordem pública comunitária? RECSA, v.4, n.2, jul/dez, 2015, 
Faculdade FISUL, Garibaldi, RS, Brasil. 
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conforma as sociedades contemporâneas, a democracia se fortalece quando contemplada por um 

quadro rico e plural de práticas e dinâmicas associativas atuando em diversas tarefas, cooperativas 

e/ou conflitivas, que ampliam e diversificam as demandas e as respostas democráticas 

Para que se possa falar em garantia de direitos humanos é sobretudo necessário que o cada 

setor desempenhe suas funções. Pertence à esfera estatal tudo o que está sob o manto e controle 

do Estado, tais como bens e serviços públicos, e a manutenção de espaços para os grandes debates 

da sociedade. A importância democrática das práticas associativas está ancorada na compreensão 

de que, para além do direito individual de associação, o associativismo preencheria de forma 

substantiva uma boa quantidade de requisitos considerados fundamentais para estabelecer uma 

sociedade democrática longamente defendido nos estudos de inúmeros autores: a capacidade de 

defender as demandas dos grupos mais vulneráveis e excluídos42 ; pelo caráter pedagógico da 

promoção de virtudes cívicas, de confiança, cooperação e espírito público43 . O discurso sobre o 

papel social do Estado importa enquanto indutor e mobilizador de mecanismos institucionais que 

promovam a descentralização administrativa e participação da comunidade, fomentando 

compartilhamentos. Cuida-se de um entrelace por vezes competitivo e, por outros, cooperativo. 

A esfera privada refere-se ao particular e abrange os entes próprios do mercado, cujo fim 

precípuo é o lucro apropriado pelo proprietário. 44  Abrange o circuito das riquezas e do 

desenvolvimento do mercado. 

Às organizações comunidades incluía tarefas de proteção social e o interesse coletivo já 

existia muito antes da discussão do aparelhamento do Estado no campo dos serviços públicos. Já a 

comunidade/a esfera comunal diz respeito ao que é comum a um coletivo. A dimensão normativa 

da comunidade, o aspecto moral, importa em forte repercussão sociopolítica, central ao enfoque 

da terceira via, com sua ênfase nos diálogos morais e não em meros procedimentos. Funda-se na 

formação social de valores debatidos socialmente, reconhecidos e comprometido pelo grupo. Esse 

‘núcleo de valores comuns” logicamente não pode divorciar-se dos planos normativos superiores, 

daí a importância de se falar em comunidades sociais, éticas e da comunidade política. 

                                                        
42 COHEN, J.; ARATO, A.  Sociedad civil y teoría política. México: Fondo de Cultura Económica, 2000. 

43 PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália Moderna. Rio de janeiro: FGV, 1996. 

44 O que distingue uma organização privada, conforme Schmidt, não é a busca pelo lucro (superávit), mas é a apropriação do lucro 
(por um indivíduo ou um grupo de indivíduos, os proprietários) SCHMIDT, João Pedro. O comunitário na Constituição federal e na 
legislação, brasileira. In: COSTA, M. M. M.; LEAL, M. C. H. (Orgs.). Direitos Sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. 
Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2014, 113-146. 
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A comunidade é formada por relações de reciprocidade e solidariedade, que impõem aos 

indivíduos direitos e deveres próprios daquela comunidade. Etzioni propõe que exista uma ética 

substancialista que sustenta a comunidade. Basicamente, que os valores disseminados e 

reconhecido pelo grupo sejam levados à sério e sejam construídos pelo grupo e não impostos 

exogenamente.  Isso reforça o protagonismo da comunidade. Esse protagonismo impacta o campo 

do espaço público, relaciona-se com a participação, com o capital social e com a subsidiariedade 

(termo enfrentado ao final deste item). As políticas públicas, quando advindas de espaços 

comunitários, asseguram maior efetividade, pois que são reconhecidas (legitimadas) socialmente 

pelo seu grupo.  

E a comunidade é a melhor alternativa para a prestação de uma série de serviços sociais e 

indispensável para a difusão de valores morais compartilhados. Na medida em que as comunidades 

contribuam- formal e informalmente - a carga suportada pelo Estado de Bem-Estar é reduzida, 

segundo Etzioni45. A boa sociedade, segundo ele, deve ser sustentada pelo tripé – coordenado - 

entre as três esferas, é, também, essencialmente universalista, pois o autor defende o mutualismo 

(ajuda a todos) frente ao voluntarismo (ajuda aos necessitados).  Outra questão fundamental é o 

mutualismo, que se baseia num compromisso moral ilimitado. Não se trata de pensar a vida em 

comunidade com base em meras parcerias ou contratualizações limitadas pela lei. Trata-se de 

entender que os direitos conferidos universalmente, correspondem a uma medida de 

responsabilidade, na sua exata proporção, independente do modelo de Estado ou, dos limites do 

mercado. É uma ideia regulativa, que fortalece o papel da sociedade, o sócio preterido desse tripé. 

O contexto de ordem pública é um dos elementos que vai demonstrar as diferentes ordens 

jurídicas de cada Estado, uma vez que irá proteger um determinado conjunto de direitos, próprio 

de cada Estado, que o tem como fundamental46bem como em dimensões territoriais menores, em 

cada comunidade. Os direitos humanos advêm de um esforço conjunto de um sujeito 

coletivo/comunitário, que induz a construção de relações sociais, políticas, econômicas e culturais 

que aumentam a potencialidades humanas. Nesse sentido é que Flores47 argumenta que devesse 

resistir ao essencialismo de uma "Convenção" – a narrativa, o horizonte normativo – que instituiu o 

                                                        
45 ETZIONI, Amitai. La tercera vía hacia una buena sociedad: propuestas desde El comunitarismo. Sagasta: Trotta, S. A. 2000. 

46 GUGEL, Gabrielle Tesser. É possível construir uma concepção de ordem pública comunitária? RECSA, v.4, n.2, jul/dez, 2015, 
Faculdade FISUL, Garibaldi, RS, Brasil. 

47 FLORES, Joaquín Herrera. Los Derechos Humanos en el Contexto de la Globalización: Tres Precisiones Conceptuales. In: RÚBIO, 
David Sánchez; FLORES; Joaquín Herrera; CARVALHO, Salo de (Orgs.) Direitos humanos e globalização: fundamentos e 
possibilidades desde a teoria crítica / org. 2. ed.. – Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010, 578 p. 
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discurso ocidental sobre tais "direitos". Não se esqueça (jamais!) que é o princípio da dignidade da 

pessoa humana que está na base dos chamados direitos humanos.  

 

5. DO EQUILÍBRIO ENTRE AS ESFERAS, A NASCENTE DE UM CONCEITO REFLEXIVO AOS DIREITOS 

HUMANOS: SUSTENTABILIDADE HUMANISTA 

 

Pensar em sustentabilidade como noção apenas de meio ambiente é negar a inafastável 

(quiçá impensável) relação entre os indivíduos e seu ambiente social. Não se esgotará o tema, nem 

tampouco em parcas linhas se poderá enveredar-se aso inúmeros conceitos que o tema propõe. O 

desafio é mais simples, porém, desafiador. Propor um início de reflexão a partir dos preceitos aqui 

já debatidos- a ideia de direitos humanos à luz da teoria comunitarista responsiva- com a noção 

ainda incipiente no campo das ciências sociais da sustentabilidade humanista.  

As raízes da sustentabilidade estão localizadas em um relacionamento interno à sociedade, 

de natureza econômica e politicamente equilibrada e equitativa. Para Ratiner 48 , se a ênfase 

predominante for colocada na produtividade, concorrência e consumo individual (impulsionado 

pela redução do espaço de tempo necessário para produzir um retorno sobre investimento), então 

as dimensões sociais e culturais de identidade pessoal, responsabilidade e solidariedade serão 

negligenciadas. Isto, por sua vez, resultará em efeitos dramáticos para a coesão e continuidade da 

organização social, contextualiza o autor. As atividades econômicas são governadas pelos três 

setores. Baseados na evidência da história contemporânea, presume-se que todos falharam em 

produzir um equilíbrio aceitável entre eficiência econômica e justiça social. Os desafios das 

sociedades ocidentais apontam para a necessidade de sobrepujar a tensão permanente e os 

resultantes conflitos entre, de um lado a ganância e o individualismo, e de outro a demanda 

imperativa por ajuda mútua e cooperação. Neste contexto, a cooperação entre os setores é 

elemento possível para confrontar as demandas de sustentabilidade impostas pela sociedade 

democrática, permitindo melhores relações de qualidade com o ambiente e construindo contextos 

de confiança que atendam às expectativas da comunidade. Arrisca-se destacar, promove a criação 
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de valor social e outras dimensões como inclusão, igualdade de oportunidades no campo tão 

enaltecido de seus contrassensos: a as práticas de crescimento econômico convencionais que 

resultam em enormes custos socioambientais ocultos.  

Arriscando, mais uma vez, propor um caminho teórico de reflexão ao campo econômico que 

se ajuste Do ponto de vista econômico, a abordagem comunitarista da cooperação está vinculada 

ao paradigma formulado por Etzioni na obra La Dimensíon Moral, em que estão as bases da 

socioeconomia, uma visão alternativa ao paradigma neoclássico/utilitário. A socioeconomia parte 

da premissa de que o comportamento humano é explicável com base em duas motivações 

fundamentais: auto-interesse e valores morais. Essa bi-motivação influencia tanto o 

comportamento individual quanto as decisões coletivas. As coletividades sociais são importantes 

unidades nas tomadas de decisões, que proporcionam o contexto dentro do qual os indivíduos 

fazem escolhas e tomam decisões49 . 

A cooperação econômica deve ser pensada à luz da ideia de competição encapsulada50 . A 

competição acontece num “casulo”, envolto pelos valores sociais. Os valores vigentes na sociedade 

condicionam o modo como ocorre a competição entre os agentes econômicos. Bi-motivados, os 

agentes agem em busca do prazer e da minimização da dor (auto-interesse), influenciados pelas 

instituições e por valores e deveres próprios do seu ambiente social. Valores morais vinculados ao 

compromisso com os outros, à vivência em comunidade e à importância das decisões coletivas são 

essenciais à cooperação. Para compor a linhas de um conceito de sustentabilidade humanista, o 

foco deve ser a qualidade equilibrada das relações entre os setores e o protagonismo da 

comunidade. Uma máxima de qualidade de vida fulcrada na cooperação e solidariedade 51  e 

complementa (criticamente) Ratiner, que a 

 

[...] Participação consciente e ativa nas decisões sobre sua própria vida e a vida coletiva dá significado 

ao empenho humano. Contudo, mesmo democracia e participação que proporcionam direitos e 

oportunidades equitativas para acesso à informação, trabalho, serviços básicos sociais e culturais não 

são garantias suficientes para a sustentabilidade52. 

                                                        
49 ETZIONI, Amitai. La dimensión moral: hacia una nueva economía. Madrid: Palabra, 2007, p. 244. 
50 ETZIONI, Amitai. La dimensión moral: hacia una nueva economía. Madrid: Palabra, 2007, p. 308.  
51 Oportuna é a posição de Costa, quando expõe que , após a promulgação da Carta de 1988, as novas formas de ocupação do espaço 

público romperam a totalidade, e a concepção de solidariedade passa a ser considerada uma participação ativa dos agentes socais 
capaz de potencializar as relações de cooperação entre os membros da sociedade, contribuindo para o seu desenvolvimento e 
compondo o capital social (COSTA, Maria Alice Nunes. Sinergia e capital social na construção de políticas sociais: a favela da 
mangueira no Rio de Janeiro. Revista de Sociologia Política, Curitiba, v. 21, p. 147-163, nov. 2003,  p. 148) 

52 RATINER, Henrique. Sustentabilidade – uma visão humanista. Ambiente & Sociedade - Ano II - No 5 - 2o Semestre de 1999. rint 
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Sustentabilidade humanista pode ser uma expressão construída junto da concepção 

comunitarista de direitos humanos, na medida em que a visão de equilíbrio entre os direitos e 

responsabilidades possa avançar para a qualidade relacional dos indivíduos e a cooperação(pública) 

entre as esferas, afastando-se, assim, a visão de que a sociedade se estrutura em torno de 

dimensões estanques, bem delimitadas e sem sobreposições ou nuances, quer seja do ponto de 

vista de sua constituição, quer seja quanto à sua dinâmica interior ou de ação de seus atores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Cada direito corresponde a uma responsabilidade e para cada esfera (Estado, mercado e 

comunidade) há ambos a desempenhar. Essa visão tripartite de gestão possibilita a desconstrução 

da fragmentação com o que o individualismo contemporâneo vê/sente/ as questões sociais. 

Acostumar-se com alocuções de pedidos/necessidades, / demandas, sem assumir sua fatia 

de responsabilidade reverbera-se no inconsistente entendimento acerca das políticas pública. Tal 

desencaixe, por sua vez, desemboca em milhares de ações judiciais individuais, no país, solicitando, 

muitas vezes, a realização de um direito fundamental não garantindo pela política pública 

exatamente porque nem a lei que a sustenta e nem sua execução contemplam a legitimidade social 

e a realização do papel de cada esfera. As demandas são no campo da saúde, educação, assistência, 

desigualdade social e de gênero. Direitos (todos!) relacionados ao supra princípio dignidade humana 

que, na base, sustenta os direitos humanos. Acostuma-se apenas a falar em direitos humanos diante 

das grandes tragédias coletivas. Todavia, há, igualmente, a falta de garantias dos direitos humanos 

em cada ausência de direito fundamental que se retira no campo social, mesmo que ninguém a 

noticie.  

Por outro lado, o Estado, como figura central no Ocidente, tem sido fortemente questionado 

pela sociedade. A supervalorização de suas funções, sem potencializar as relações de cooperação 

entre os membros da sociedade está em dissonância com a ressignificação da cidadania, que 

reclama a ocupação do espaço público por parte da comunidade, como sujeito coletivo, capaz de 
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influenciar os rumos das políticas sociais.  

Em realidades como a brasileira, marcadas por intrincados entrelaçamentos entre o público 

e o privado, que resultaram em uma construção incompleta e precária da cidadania, no acesso 

desigual aos direitos, sobretudo os sociais, e em capacidades econômicas e políticas muito 

diferenciadas entre atores sociais, esses questionamentos assumem maior relevância, urgência e 

complexidade.  

A participação comunitária na vida política se faz com a participação concreta da 

solidariedade, ajudando no incremento do senso de pertença da comunidade, uma ação de dever 

comum social bem-sucedida traz um sentimento de fortalecimento, incrementando sobremaneira 

a comunidade política, bastante fragilizada pela atuação de Estados centralizadores e burocráticos. 

Enquanto o pensamento da lógica privada/mercantil/individualista predominar na cultura jurídica e 

política, o compromisso e o intuito de se alcançar o bem comum, o fortalecimento e incremento 

das comunidades estará distante. 

Ao fim, como tentativa de aproximação entre os temas, buscou-se demostrar que na 

essência, os comunitários têm mostrado que os indivíduos não existem à margem de contextos 

sociais particulares. A sustentabilidade, na concepção humanista, também é compreender que os 

indivíduos não existem à margem de um conceito de equilíbrio isolado de conhecimento de 

ambiente natural. E que tal premissa pode ser uma etapa inicial de um quadro teórico que ainda 

está para ser elaborado. 
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A IGUALDADE DE GÊNERO COMO OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL: O PAPEL DA SOCIEDADE CIVIL GLOBAL NA DEFESA E PROMOÇÃO 

DOS DIREITOS DAS MULHERES NA SEARA INTERNACIONAL 

Gabriela Werner Oliveira1 

Tayná Dadia Rodrigues2 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas é o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável 5, parte da Agenda 2030 das Nações Unidas. Com base nisso, o 

presente trabalho tem por escopo analisar a relevância da sociedade civil global, com destaque para 

as organizações de mulheres, na concretização desse Objetivo, elencando de modo não exaustivo 

as principais formas de atuação em prol da defesa e promoção dos direitos das mulheres.  

Para tanto, o trabalho é dividido em três tópicos. Inicialmente, trata-se acerca da igualdade 

de gênero como Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS), citando pontos principais. Realiza-

se uma análise acerca da relevância da luta pela igualdade de gênero como ponto indispensável 

para um desenvolvimento sustentável mundial, em consonância com os demais objetivos previstos 

para a Agenda 2030.  

Posteriormente, adentra-se na temática da sociedade civil, de modo a verificar as mudanças 

que acompanham seu conceito, desde o surgimento da expressão até os dias atuais. Para que essa 

análise seja devidamente contextualizada, faz-se imprescindível discorrer, ainda que brevemente, 

acerca das transformações sociais e culturais em curso desde meados do século passado, as quais, 

para fins do presente trabalho, são enquadradas a partir de uma perspectiva pós-moderna.  

Por fim, analisa-se a emergência da chamada sociedade civil global e sua atuação na defesa 

e promoção dos direitos das mulheres na seara internacional. Entende-se necessário esse recorte 
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2 Bacharel em Direito pela Universidade de Passo Fundo. Advogada efetiva da Procuradoria Geral do Município de Passo Fundo.  
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metodológico, levando em consideração a natureza da presente pesquisa e o fato de que, embora 

a conquista efetiva de direitos não seja por si só capaz de garantir a igualdade de gênero, é parte 

essencial para tal.  

O estudo proposto refere-se à pesquisa básica, que tem como base lógica operacional o 

método dedutivo e a abordagem qualitativa. Como instrumento para a realização do processo 

investigatório, utiliza-se a técnica documental e a bibliográfica, com suporte em instrumentos 

normativos internacionais e fontes bibliográficas, como livros de leitura corrente, publicações e 

periódicos. 

 

1. A IGUALDADE DE GÊNERO COMO OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Em 25 de setembro de 2015, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas aprovou 

a Resolução 70/1, intitulada “Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento 

sustentável”. O documento apresenta 17 Objetivos e 169 metas a serem buscados nos próximos 15 

anos, os quais permeiam as dimensões econômica, social e ambiental do desenvolvimento 

sustentável. Tais Objetivos e metas são integrados e indivisíveis, e completam o que não foi 

alcançado pelos Objetivos do Milênio.3 

A igualdade de gênero é prevista como o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5.4 tendo 

como pontos principais a defesa do empoderamento feminino, a luta pelas diversidades e o 

combate ao racismo dentre outras formas de discriminação, os quais potencializam a desigualdade 

                                                        
3 UNITED NATIOS ORGANIZATION. General Assembly. Resolution 70/1, Transforming our world: the 2030 Agenda for sustainable 

development, adopted on 25 September 2015, p.1. Disponível em: 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E. Acesso em: 25 maio 2018. 

4São metas do Objetivo 5: “5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte; 5.2 
Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e 
exploração sexual e de outros tipos; 5.3 Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de crianças 
e mutilações genitais femininas; 5.4 Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por meio da 
disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade 
compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais; 5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres 
e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública; 
5.6 Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o 
Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os 
documentos resultantes de suas conferências de revisão; 5.a Empreender reformas para dar às mulheres direitos iguais aos 
recursos econômicos, bem como o acesso a propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços 
financeiros, herança e os recursos naturais, de acordo com as leis nacionais; 5.b Aumentar o uso de tecnologias de base, em 
particular as tecnologias de informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres; 5.c Adotar e fortalecer 
políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e 
meninas, em todos os níveis.” PLATAFORMA AGENDA 2030. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5. Disponível em: 
<http://www.agenda2030.org.br/ods/5/>. Acesso em: 10 jun. 2018 
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de gênero. No rol de objetivos previstos, encontram-se o empoderamento econômico, 

empoderamento político e representatividade, educação, saúde e, por fim, o enfrentamento à 

violência contra as mulheres. 

Como objetivos para a Agenda 2030, têm-se temas como a erradicação da pobreza; fome 

zero e agricultura sustentável; saúde e bem-estar; igualdade de gênero; indústria, inovação e 

infraestrutura; e vida na água. Dessa forma, além de existir a necessidade de um diálogo entre os 

ODS, ressalta-se a importância sobre as questões de gêneros que se refletem no contexto social 

brasileiro, estando atrelados a temas como racismo e desigualdades socioeconômicas5.  

Nesse sentido, embora o foco do tema em análise seja a luta pela conquista da igualdade de 

gênero, é evidenciado que, concomitante a uma perspectiva predominante de preconceito de 

gênero, se observa a necessidade de abordagem sobre as questões de classe, étnico-raciais e 

sexualidade. Em virtude disso, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 aborda um caráter 

sociológico em relação às políticas de desenvolvimento e sustentabilidade, na qual se observa os 

enfrentamentos cotidianos sofridos pelas mulheres, em razão de seu gênero, e propõe medidas que 

diminuam tais desigualdades como formas de implementação dessas ações.  

Com base nisso, é importante referir sobre o processo histórico de criminalização e 

marginalização das mulheres, diretamente influenciado por homens brancos, sendo desenvolvidas 

regras, legislações e imposições de um Estado patriarcal, tendo como principais alvos grupos 

vulneráveis/minoritários, quase sempre marginalizados, dentre eles, as mulheres6. 

Sob este aspecto se observa e essencialidade da adoção da igualdade de gênero como 

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. A ODS 5 tem como função a ampliação do Objetivo de 

Desenvolvimento do Milênio 3 (ODM3): Igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres. Faz-

se mister destacar que os Objetivos do Milênio causaram descrédito às organizações da sociedade 

civil ao tratar apenas transversalmente de questões como sexualidade, direitos reprodutivos e 

                                                        
5 Entre 2012 e 2015, 22 milhões de pessoas superaram a pobreza extrema, das quais 54% (12 milhões) são mulheres. A preferência 

dada às mulheres na titularidade do principal programa de transferência de renda, o Programa Bolsa Família (PBF), e das casas 
entregues pelo programa habitacional Minha Casa Minha Vida, provaram-se estratégias acertadas para o enfrentamento da 
pobreza aliado ao compromisso com a promoção da igualdade de gênero. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento. Documentos Temáticos: ODS 1, 2, 3, 5, 12. Disponível em: 
<http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/ods/documentos-tematicos--ods-1--2--3--5--9--14.html>. Acesso em: 
10 jun. 2018. 

6 Esta resposta não foi nuançada, pois, segundo a Carta Magna, assim como de acordo com a legislação infraconstitucional, a 
igualdade existe. O problema reside na prática, instância na qual a igualdade legal se transforma em desigualdade, contra a qual 
tem sido sem trégua a luta feminista. SAFFIOTI, Heleith Iara Bongiovani. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Fundação 
Perseu Abramo, 2015, p. 44. 
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saúde e violência contra a mulher, sem  indicadores claros7, fato  que  reforça  a  importância do 

ODS 5. 

Tem-se clara a necessidade de adoção da igualdade de gênero como um tema fundamental 

para o desenvolvimento mundial sustentável, considerando que a desigualdade entre homens e 

mulheres e a existência da disparidade de tratamentos entre ambos aumenta a intolerância e a 

violência nos diversos setores sociais. Considera-se a desigualdade de gênero como um ponto 

crucial no que tange ao desenvolvimento político, econômico e ambiental, tendo em vista que se 

torna uma barreira para a erradicação da pobreza bem como para a efetivação dos direitos 

humanos, conforme mencionado pela Organização das Nações Unidas8.   

Em virtude disso, reitera-se a necessidade de observação por parte dos entes estatais das 

demandas de gênero, fato que deve ser impulsionado com a instituição da ODS 5. Nesse sentido, se 

faz necessária a realização de um trabalho em conjunto com a então constituída sociedade civil 

global9, considerando que a Agenda 2030 apenas terá sucesso se houver o engajamento daquela. 

Portanto, observa-se a ligação direta entre a luta pela igualdade de gênero e o comprometimento 

da sociedade como um todo, para que se alcancem os objetivos listados para um desenvolvimento 

sustentável. 

Assim, o tópico seguinte discorrerá acerca das mutações ocorridas no conceito de sociedade 

civil até a emergência de uma sociedade civil global, para que, no último tópico, seja possível 

analisar o papel dessa sociedade civil na defesa e promoção dos direitos das mulheres visando o 

desenvolvimento sustentável mundial.   

 

2. A RESSIGNIFICAÇÃO DO CONCEITO DE SOCIEDADE CIVIL E O SURGIMENTO DA SOCIEDADE CIVIL 

GLOBAL 

Nas últimas décadas, a sociedade tem sofrido diversas transformações, para as quais as 

denominações são as mais diversas. Para fins do presente capítulo, adotar-se-á a nomenclatura de 

                                                        
7 HARCOURT, Wendy. The Global Women’s Rights Movement: Power Politics around the United Nations and the World Social Forum. 

Society and Social Movements Programme, Paper Number 25, August 2006, p. 15. Disponível em: 
<http://unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/59E3AF8FB95F929FC1257230002F43C1/$file/harcourt-pp.pdf>. Acesso 
em: 02 jul. 2018. 

8 PLATAFORMA AGENDA 2030, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5. 
9 As Nações Unidas no Brasil reconhecem, ainda, os importantes esforços empenhados até o momento por parte das instituições 

governamentais, e igualmente par parte das organizações da sociedade civil, do setor privado e dos cidadãos em geral, no sentido 
de assegurar que essa Agenda seja incorporada no trabalho e na vida quotidiana dos brasileiros e das suas instituições. 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, Documentos Temáticos: ODS 1, 2, 3, 5, 12.  
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pós-modernidade. Em um primeiro momento, entende-se a pós-modernidade como fim da história, 

ou seja, fim do instrumento legitimador dos vencedores, os quais administram o processo histórico, 

enxergando-o de modo unitário, racional e linear, tendo em vista que é impossibilitado aos vencidos 

que façam parte da memória coletiva. Portanto, essa ausência de unicidade esvazia a própria noção 

moderna de progresso.10 

Nesse sentido, Vattimo aponta que o fim do colonialismo, o fim (ou transformação radical) 

do imperialismo e o advento da sociedade de comunicação generalizada, são fatores essenciais para 

o fim da história e da modernidade. Percebe-se aqui a importância do papel desempenhado pelos 

mass media. Inclusive, o ponto de virada para a pós-modernidade pode ser representado 

justamente pela visibilidade (voz) dada a diversas culturas e subculturas (múltiplas racionalidades 

locais) pela sociedade de comunidade generalizada.11  

Dentre essas vozes, estão as vozes das mulheres. Embora do ponto de vista jurídico não 

possam ser consideradas como minoria12, as mulheres propositadamente foram marginalizadas 

desse processo histórico e ainda podem ser consideradas como grupo vulnerável. Destaca-se, 

contudo, que a causa em torno da igualdade de gênero ganha destaque crescente nas novas mídias 

sociais, possibilitando que a informação seja repassada de maneira rápida e democrática, tendo 

impacto direto na mobilização e conscientização de um público cada vez mais amplo e plural.  

Não obstante, é imprescindível relembrar que o acesso à internet e, por conseguinte, às 

novas mídias sociais, não é universal e que, do ponto de vista socioeconômico, as mulheres que são 

mais marginalizadas, continuam marginalizadas também em função da falta de acesso às 

tecnologias que possibilitam essa nova forma de engajamento cívico.  

Nesse contexto, observa-se, igualmente, uma transformação da própria sociedade civil, 

englobando desde o conceito até o modo de atuação. Se, até meados do século XVIII, o termo 

                                                        
10 VATTIMO, Gianni. A Sociedade Transparente. Tradução de Hossein Shooja e Isabel Santos. Lisboa: Relógio D’Água, 1992; VATTIMO, 

Gianni. O fim da modernidade: niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna. Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002. 

11 VATTIMO, Giani. A Sociedade Transparente, p. 10-15. 
12 Do ponto de vista do direito internacional, embora não haja conceito universalmente aceito de minoria, prepondera a definição 

dada por Capotorti: “[…] a group numerically inferior to the rest of the population of a State, in a non-dominant position, whose 
members -being nationals of the State- possess ethnic, religious or linguistic characteristics differing from those of the rest of the 
population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their culture, traditions, religion or 
language.” UNITED NATIONS ORGANIZATION. Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities. Study 
on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. UN Doc. No. E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1. 1979. 
New York: United Nations, 1979, p. 96. Disponível em: <http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NL7/903/66/PDF/NL790366.pdf?OpenElement>. Acesso em: 08 abr. 2018. 
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sociedade civil era tomado como equivalente ao de Estado, designando uma associação política 

destinada a assegurar a ordem pacífica e o bom governo por meio da submissão de seus membros 

a leis, entre 1750 e 1850, o conceito passa a ser controverso e polissêmico.13 

Desse modo, ocorre um progressivo afastamento do significado inicial de societas civilis, tal 

qual empregado por Hobbes e Rousseau para designar o oposto de estado natural (societas 

naturalis)14, levando, finalmente, à dicotomia Estado/sociedade civil. Em que pese a distinção entre 

Estado e sociedade civil seja creditada a Hegel, para quem a sociedade civil é um domínio 

intermediário entre a esfera particular/privada (família) e a esfera universal/pública (Estado), que 

engloba o campo da economia, Keane demonstra que outros pensadores alemães, franceses e 

britânicos já tratavam dessa diferenciação15.  

Já nas décadas de setenta e oitenta do século passado, como oposição aos regimes militares 

e totalitários, tem-se uma reinvenção da sociedade civil na América Latina e na Europa Oriental, 

fazendo com que houvesse um rompimento da ligação com o Estado16. Além disso, a economia é 

retirada do conceito de sociedade civil, a qual “[...] compõe-se de movimentos, organizações e 

associações, os quais captam os ecos dos problemas sociais que ressoam nas esferas privadas, 

condensam-nos e os transmitem, a seguir, para a esfera pública política”17, e cujo núcleo “forma 

uma espécie de associação que institucionaliza os discursos capazes de solucionar problemas, 

transformando-os em questões de interesse geral no quadro de esferas públicas”18.   

Essa distinção do Estado e da economia garante a autonomia da sociedade civil, de modo 

que essa sirva como limitadora e reguladora da ação daqueles, formando estruturas de 

solidariedade 19 . 20  Por outra perspectiva, na medida em que os atores da sociedade política e 

                                                        
13 KEANE, John. Despotism and Democracy: The Origins and Development of the Distinction Between Civil Society and the State - 

1750-1850. In: KEANE, John. Civil Society and the State: New European Perspectives. London: University of Westminster, 1998, p. 
35-36. 

14 VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. 10ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2011, p. 51. 
15 KEANE, John. Despotism and Democracy: The Origins and Development of the Distinction Between Civil Society and the State - 

1750-1850, p. 62. 

16 KALDOR, Mary. L’idée de société civile mondiale. Recherches sociologiques et anthropologiques, 38-1, 2007. Disponível em: 
<https://rsa.revues.org/517>. Acesso em: 06 maio 2018. 

17 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. V. II. 2ª ed. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 99 

18 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade, p. 99. 

19 VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização, p. 37-49. 
20 Bauman afirma que a inclinação da modernidade é a intolerância, ao passo que a tolerância pode ser ambivalente, conduzindo à 

indiferença e isolamento ou à solidariedade, o que é revelado pela consciência da condição pós-moderna. Nesse sentido, a 
solidariedade é a chance da tolerância, na medida em que seria uma tolerância militante e socialmente orientada, e não uma 
tolerância apenas indiferente às diferenças. Por se turno, a tolerância é a chance da pós-modernidade, que por sua vez é a chance 
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econômica não são abrangidos pela sociedade civil, tal fato permite que atuem como mediadores 

dessa com as esferas política econômica, não havendo um antagonismo predeterminado entre 

eles21. 

Nesse tocante, observa-se que para Bauman o arcabouço central do intelecto e práticas 

modernos é justamente as dicotomias, as quais exercem e dissimulam o poder22. Na mesma toada, 

Santos ressalta que devido ao colapso das dicotomias, o Estado pode se expandir por meio da 

sociedade civil, ao invés de retrair-se, como pode ser superficialmente depreendido. Estado e 

sociedade civil pode tornar-se, paulatinamente, no duplo do outro. O Estado passa, então, a criar 

espaços de sociedade civil, invertendo a dicotomia clássica na qual o Estado é criado artificialmente 

ao passo que a sociedade civil nasce de forma espontânea. A esse fenômeno, Santos denomina de 

sociedade civil secundária.23  

Importante observar que o Banco Mundial entende que as organizações da sociedade civil 

complementam a ação estatal, desempenhando atividades que visam atingir os objetivos de 

desenvolvimento social. Desse modo, a expansão da sociedade civil é associada ao processo de 

globalização e expansão da governança democrática, das telecomunicações e da integração 

econômica.24  

Em meio a essa conjuntura, ressalta-se que, se por um lado houve o afastamento da 

sociedade civil com relação ao Estado nas décadas de setenta e oitenta, por outro lado, verifica-se 

uma aproximação daquela com instituições e regramentos internacionais, possibilitando o 

nascimento de uma sociedade civil global.25  

Percebe-se o surgimento de “ilhotas de engajamento cívico”, em função da multiplicação de 

viagens internacionais e das comunicações, refletindo em uma crescente interconectividade ainda 

em período anterior ao próprio desenvolvimento da internet. Essenciais para a formação dessas 

ilhotas foram os grupos de simpatizantes estrangeiros, como defensores de direitos humanos e da 

                                                        

da modernidade. A solidariedade constitui-se, portanto, em uma chance de terceiro grau. BAUMAN, 1999, p. 250-251 e 270-271. 

21 COHEN, Jean L; ARATO, Andrew. Civil Society and Political Theory. E-book Kindle. Cambridge: The MIT Press, 1994. 

22 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e ambivalência. Tradução de Marcos Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1999, p. 21-22. 

23 SANTOS, Boaventura de Sousa. O Estado e o Direito na Transição Pós-Moderna: para um Novo Senso Comum sobre o Poder e o 
Direito. Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 30, 1990, p. 23-24. 

24 WORLD BANK. Defining Civil Society. Disponível em: 
<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/CSO/0,,contentMDK:20101499~menuPK:244752~pagePK:22050
3~piPK:220476~theSitePK:228717,00.html>. Acesso em: 10 abr. 2018. 
25 KALDOR, Mary. L’idée de société civile mondiale, s/p. 
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paz, bem como a internacionalização dos direitos humanos.26  

Desse modo, três ordens de interesses intelectuais sobrepostos possibilitaram o surgimento 

da sociedade civil global no final da década de oitenta: o retorno da linguagem da sociedade civil; a 

incitação, por parte dos movimentos pacifistas e ecológicos, da consciência de um sistema mundial 

frágil e potencialmente autodestrutivo; e, com o colapso dos sistemas comunistas soviéticos, a 

percepção de uma nova ordem global.27 

Além disso, tem-se a formação de redes de organizações da sociedade civil, com destaque 

para as ONGs, que criam um círculo de influência por meio do acionamento de grupos mais 

poderosos, a mídia global e governos, em uma reação em cadeia de influências.28 Com base nisso, 

o próximo tópico analisará a interação entre a sociedade civil global e a defesa e promoção dos 

direitos das mulheres. 

 

3. A SOCIEDADE CIVIL GLOBAL E A DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES 

 

Como visto no tópico anterior, o período do final da década de 1980 foi palco do surgimento 

da chamada sociedade civil global. Sem pretensão de um conceito inconteste ou fechado, pode-se 

afirmar que tal sociedade se traduz como “a esfera de ideias, valores, organizações, redes e 

indivíduos situada principalmente fora dos complexos institucionais da família, do mercado e do 

Estado, e além dos confins das sociedades, das políticas e das economias nacionais”29.30   

Além disso, Anheier afirma que os componentes dessa esfera devem ser baseados na 

civilidade, visto ser essa um elemento essencial da sociedade civil. Como consequência, ocorre o 

estabelecimento de zonas não-violentas e estáveis propícios à atuação transnacional de diversos 

atores, a partir da previsibilidade de comportamentos baseados na civilidade.31 

                                                        
26 KALDOR, Mary. L’idée de société civile mondiale, s/p. 
27 KEANE, John. Global Civil Society? In: ANHEIER, Helmut; GLASIUS, Marlies; KALDOR, Mary (eds.). Global Civil Society 2001. Oxford: 

Oxford University Press, 2001, p. 23.  

28 VIEIRA, Liszt. Os argonautas da cidadania. A sociedade civil na globalização. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2001, p. 205. 

29 Tradução nossa. No original: “[...] the sphere of ideas, values, organisations, networks, and individuals located primarily outside 
the institutional complexes of family, market, and state, and beyond the confines of national societies, polities, and economies.” 

30 ANHEIER, Helmut; GLASIUS, Marlies; KALDOR, Mary. Introducing Global Civil Society. In: ANHEIER, Helmut; GLASIUS, Marlies; 
KALDOR, Mary (eds.). Global Civil Society 2001. Oxford: Oxford University Press, 2001, p. 17. 

31 ANHEIER, Helmut K. Reflections on the Concept and Measurement of Global Civil Society. Voluntas: International Journal of 
Voluntary and Nonprofit Organizations, v. 18, n. 1, 2007, p. 10-12. 
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Nesse cenário, observa-se uma mudança na forma como as demandas sociais são 

reivindicadas na pós-modernidade: a referência genérica e universal de Homem ou luta de classes 

é substituída por comunidades de identificação32. Assim, o crescimento da sociedade civil global e 

a mudança de valores são conectados institucionalmente por meio dos novos movimentos sociais 

surgidos na década de 196033, dentre os quais se encontra o movimento em prol dos direitos das 

mulheres.  

Preliminarmente, é necessário esclarecer que não há homogeneidade na formação e atuação 

de tal movimento. Do mesmo modo, as organizações de mulheres não são fenômeno recente. No 

entanto, a formação de redes, a organização e a efetividade desse movimento aumentaram na 

década de 1970. Nesse contexto, a ONU mostrou ser uma arena chave ao propiciar espaços de 

diálogo entre sociedade civil e representantes governamentais. Igualmente, a importância da ONU 

pode ser percebida pelas quatro conferências mundiais sobre as mulheres e seus respectivos 

documentos, demonstrando uma evolução progressiva na abrangência e complexidade dos 

assuntos abordados. Na Conferência de Nairobi de 1985, as organizações não governamentais 

(ONGs) começaram a se tornar melhor organizadas, o que foi aprimorado posteriormente na 

Conferência de Pequim em 1995.34   

Contudo, a participação das organizações de mulheres não se limitou às Conferências 

específicas. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos de Viena de 1993 e a Conferência de 

Roma de 1998 são exemplos disso. Nessa última, grupos temáticos de justiça de gênero, organizados 

em rede por meio da Coalition for the International Criminal Court, foram responsáveis por grandes 

avanços, como a inclusão de crimes de gênero no Estatuto de Roma do Tribunal Penal 

Internacional35. O sucesso das contribuições das ONGs em certos eixos, como nos crimes de gênero, 

está associado a expertise na temática e no procedimento, bem como ao elevado número de 

representantes por eixo, apoio de delegações estatais e o constante monitoramento das 

                                                        
32 ALVES, José A. Lindgren. The Declaration of Human Rights in Postmodernity. Human Rights Quarterly, v. 22, 2000, p. 487. 

33KALDOR, Mary; ANHEIER, Helmut; GLASIUS, Marlies. Global civil society in an era of regressive globalization. In: KALDOR, Mary; 
ANHEIER, Helmut; GLASIUS, Marlies (eds). Global Civil Society 2003. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 17. 

34 SEN, Purna. Successes and challenges: understanding the global movement to end violence against women. In: KALDOR, Mary; 
ANHEIER, Helmut; GLASIUS, Marlies (eds). Global Civil Society 2003. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 124; p. 134. 

35 ICC MONITOR. Issue 10, November 1998, p. 11. Disponível em: 

<http://archive.iccnow.org/documents/monitor10.199811.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2018. 
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negociações, o que conferiu agilidade em momentos críticos36.37 

No que tange especificamente ao debate do desenvolvimento sustentável, dois eventos 

podem ser considerados como marcos para a visibilidade do movimento global em prol dos direitos 

das mulheres: o Congresso Mundial de Mulheres para um Planeta Saudável, no ano de 1991 em 

Miami, e as reuniões no Planeta Femea, no Fórum Global da Cúpula da Terra, em 1992, no Rio de 

Janeiro. Esses eventos propiciaram a consolidação de agendas coletivas e a preparação para 

responder coletivamente ao discurso oficial do desenvolvimento. Além disso, os planos local e 

global se encontraram, na medida em que se elaboraram estratégias para aplicar as políticas globais 

no âmbito doméstico.38  

Contudo, do ponto de vista biopolítico, as temáticas envolvendo o gênero como um todo 

eram vistas como questões mais “brandas” no que tocava o desenvolvimento e eram marginalizadas 

em detrimento de outras questões consideradas mais críticas.39  

Não obstante, a partir dos anos 2000, o movimento global de mulheres deixou de ser 

confinado às Nações Unidas para se engajar com agendas globais ao lado do movimento global por 

justiça que teve início em Seattle em 1999. Ao mesmo tempo em que luta contra a globalização 

neoliberal, o movimento global por justiça é fruto da globalização e utiliza ferramentas de 

comunicação globalizadas em sua estrutura horizontal e descentralizada. Nesse sentido, justiça de 

gênero e econômica são integradas e uma transformação a longo prazo é calcada em uma subversão 

cultural. Ressalta-se, contudo, que esse domínio também não é livre do jogo de poder patriarcal.40  

Entretanto, nos últimos anos, a pressão em torno das demandas apresentadas pela 

sociedade civil fez com que a própria ONU alterasse a sua estrutura, destacando-se a criação da 

                                                        
36 GLASIUS, Marlies. Expertise in the cause of justice: global civil society influence on the statute for an international criminal court. 

In: GLASIUS, Marlies; KALDOR, Mary; ANHEIER, Helmut K. (eds.). Global Civil Society Yearbook 2002. Oxford: Oxford University 
Press, 2002, p. 160.   

37 Recentemente, a Promotoria do Tribunal Penal Internacional adotou um Policy Paper com relação a crimes sexuais e baseados no 
gênero. Referido documento destaca a necessidade não apenas de cooperação entre o Tribunal e a sociedade civil, como também 
da criação de redes com as organizações da sociedade civil. Isso porque tais organizações são cruciais na prevenção e abordagem 
dos crimes sexuais e baseados no gênero, inclusive podendo documentar a sua ocorrência por, muitas vezes, serem as primeiras a 
prestar auxílio às vítimas. INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Office of the Prosecutor. Policy Paper on Sexual and Gender-Based 
Crimes. June 2014, p. 40. Disponível em: <https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/Policy_Paper_on_Sexual_and_Gender-
Based_Crimes-20_June_2014-ENG.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2018. 

38 HARCOURT, Wendy. The Global Women’s Rights Movement: Power Politics around the United Nations and the World Social Forum, 
p. 7 

39 HARCOURT, Wendy. The Global Women’s Rights Movement: Power Politics around the United Nations and the World Social Forum, 
p. 14 

40 HARCOURT, Wendy. The Global Women’s Rights Movement: Power Politics around the United Nations and the World Social Forum, 
p. 17-18. 
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Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres (ONU 

Mulheres). Essa entidade do sistema da ONU reafirma o papel essencial desempenhado pela 

sociedade civil na promoção da igualdade de gênero. Ademais, inovou ao estabelecer Grupos 

Consultivos da Sociedade Civil, de maneira descentralizada e abarcando os níveis nacional, regional 

e global.41 

No âmbito internacional, essa crescente atuação da sociedade civil global está diretamente 

relacionada à emergência de atores não estatais, à erosão da noção de soberania estatal e à 

emergência de um discurso de direitos humanos, bem como ao fenômeno da globalização, entre 

outros. É possível notar que atuação da sociedade civil, especialmente das ONGs, deixou de ser 

apenas de lobby tradicional para se estender ao monitoramento e relato das violações de direitos 

humanos, fornecimento de informações, atuação como intervenientes em procedimentos judiciais, 

além de auxiliar no próprio processo de formação e interpretação das normas de direito 

internacional42.  

Não obstante, a promoção e invocação dos direitos humanos não se limitam ao âmbito 

internacional, mas podem ser visualizadas na esfera nacional, especialmente quando não há 

mecanismos internacionais de implementação desses direitos. Soma-se a isso o fato de 

representantes da sociedade civil acionarem os tribunais nacionais para a aplicação das normas de 

direitos humanos.43 Malgrado esses dados digam respeito aos direitos humanos como um todo, é 

possível afirmar que também são válidos no que tange aos direitos (humanos) das mulheres, em 

que pese ainda sejam marginalizados em detrimento de outros direitos. 

Por óbvio, em meio à organização do movimento das mulheres, não se ignora que 

determinados fatores complicam um diálogo em nível global, tais como diferenças pessoais, 

questões de definição, política e estratégia, interpretações e entendimentos sobre situações 

contextuais, religiosas ou culturais. 44  No que diz respeito aos desafios, Harcourt ressalta a 

importância das mídias alternativas e de comunicação, inclusive para ultrapassar a barreira 

                                                        
41  UNITED NATIONS ORGANIZATION. UN Women. The premise and promise of UN Women’s partnerships with civil society. 

Disponível em: <http://www.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections/partnerships/civil%20society/unwomen-civilsociety-brochure-
en.pdf?la=en&vs=1445>. Acesso em: 15 jun. 2018. 

42 MERON, Theodor. International Law in the Age of Human Rights: General Course on Public International Law. RCADI, v. 301, 2003, 
p. 260-361. 

43 REISMAN, W. Michael. The Quest for World Order and Human Dignity in the Twenty-First Century: Constitutive Process and 
Individual Commitment. RCADI, v. 351, 2010, p. 299-300. 

44 SEN, Purna, Successes and challenges: understanding the global movement to end violence against women, p. 138. 
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linguística, por meio dos tradutores gratuitos. Nesse tocante, 

 

Há também o conjunto de questões estratégicas sobre como trabalhar com o mainstream e defender 

os direitos das mulheres contra os ataques fundamentalistas de direita, respeitando a cultura e a 

diversidade, e usando estrategicamente a arena global para apoiar os movimentos locais de mulheres. 

O uso de mídias alternativas e comunicação tem sido fundamental nesse front estratégico.45 

 
 

Por fim, verifica-se que a mudança na abordagem do ODS 5 com relação ao ODM 3, 

demonstra o esforço incansável da sociedade civil global, com destaque para o movimento das 

mulheres, em fazer suas demandas deixarem de ser menosprezadas e passarem a ocupar lugar 

central no debate acerca do desenvolvimento sustentável. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base no estudo realizado, é possível concluir que as pautas em torno das questões de 

gênero sempre foram tratadas de formas subalternas às demais. Mesmo com a vigência de 

legislações que sustentem a igualdade de gênero, se observa a propagação do patriarcalismo 

recorrente do contexto histórico vivido. Nesse sentido, é de suma importância a adoção do ODS 5, 

para que se consiga a implementação de políticas que possibilitem o compromisso com a igualdade.  

Ressalta-se a seriedade de abordar tal assunto na Agenda 2030, tendo em vista sua 

imprescindibilidade para o desenvolvimento sustentável mundial, nos mais variados setores. Nessa 

linha, conforme exposto no decorrer do trabalho, com a permeabilidade do discurso da 

desigualdade não haverá um desenvolvimento econômico, sustentável, político e cultural capaz de 

sustentar os objetivos do referido documento, permanecendo a igualdade um objetivo ilusório 

diante de uma realidade destoante em relação às mulheres e meninas.  

Contudo, para que o ODS 5 e a Agenda 2030, como um todo, tenham sucesso, faz-se 

necessário o contínuo engajamento da sociedade civil, seja no plano local ou global. Isso porque na 

medida em que a sociedade se transforma, também são alterados os modos de engajamento em 

                                                        
45 Tradução nossa. No original: “There is also the set of strategic questions about how to work with the mainstream and defend 

women’s rights from Right-wing fundamentalist attacks, while respecting culture and diversity, and strategically using the global 
arena to support local women’s movements. The use of alternative media and communication has been critical on this strategic 
front.” HARCOURT, Wendy. The Global Women’s Rights Movement: Power Politics around the United Nations and the World Social 
Forum, p. 22. 



139 

 

torno de questões de interesse comum. Nesse tocante, verifica-se que a ressignificação do conceito 

de sociedade civil ocorreu paralelamente às mudanças envolvendo o Estado e suas relações, seja 

como sinônimo, seja como resistência/oposição ou como forma de cooperação. Além disso, a 

conjuntura internacional do final da década de 1980 propiciou o surgimento de uma sociedade civil 

global, a qual mostra-se cada vez mais forte e atuante em diversos segmentos, inclusive na busca 

pela igualdade de gênero.  

Conforme mencionado anteriormente, essa busca não se limita à conquista e efetivação de 

direitos, mas essas são de fundamental importância para a concretização do ODS 5. Nesse sentido, 

a sociedade civil global, por meio de sua atuação em rede e descentralizada, consegue ir além do 

mero lobby a governos e organizações intergovernamentais, conquistando espaço direto no que 

tange ao estabelecimento de políticas globais concernentes ao gênero, dentro e fora do sistema da 

ONU. A resistência inicial às demandas das mulheres fez com que as organizações marginalizadas 

buscassem novas estratégias de inclusão e ação, de maneira a se amoldar e, também, moldar as 

transformações sociais em curso. 

Especificamente no que diz respeito à defesa e promoção dos direitos das mulheres na seara 

internacional, pode-se afirmar que a sociedade civil global atua, dentre outras, das seguintes 

formas: (1) coloca em pauta questões que, possivelmente, não seriam levantadas por 

representantes estatais; (2) na fase de negociação de instrumentos, fornece expertise às delegações 

governamentais, ao mesmo tempo em que pressiona por inovações; (3) monitora tanto a 

implementação doméstica, como possíveis violações dos direitos das mulheres, desenvolvendo a 

ideia de accountability dos órgãos estatais; (4) em caso de violação de direitos, aciona mecanismos 

judiciais e extrajudiciais, em nível nacional, regional e internacional; (5) promove a publicização das 

iniciativas envolvendo os direitos das mulheres para um público amplo, com o amparo das novas 

mídias sociais e tecnologias de comunicação. Isso auxilia na conscientização em torno das questões 

de gênero e, por conseguinte, faz aumentar a influência e pressão dos cidadãos sobre os órgãos 

responsáveis, em um esforço conjunto para assegurar a concretização e o respeito aos seus direitos. 

Percebe-se, portanto, que igualdade de gênero, sociedade civil global e desenvolvimento 

sustentável são temas inter-relacionados e interdependentes. Não é mais cabível pensar os direitos 

humanos de forma apartada da ideia de desenvolvimento, assim como não é mais viável que o 

discurso oficial do desenvolvimento marginalize propositadamente as questões de gênero. A 

igualdade de gênero deixou de ser apenas uma pauta de ordem moral, para tornar-se um dos pilares 
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para a construção de uma nova ordem global efetivamente comprometida com o futuro comum do 

planeta. 

 

REFERÊNCIAS DAS FONTES CITADAS 
 
ALVES, José A. Lindgren. The Declaration of Human Rights in Postmodernity. Human Rights 
Quarterly, v. 22, p. 478-500, 2000. 
 
ANHEIER, Helmut; GLASIUS, Marlies; KALDOR, Mary. Introducing Global Civil Society. In: ANHEIER, 
Helmut; GLASIUS, Marlies; KALDOR, Mary (eds.). Global Civil Society 2001. Oxford: Oxford 
University Press, 2001, p. 03-22. 
 
ANHEIER, Helmut K. Reflections on the Concept and Measurement of Global Civil Society. Voluntas: 
International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, v. 18, n. 1, p.1-15, 2007. 
 
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e ambivalência. Tradução de Marcos Penchel. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed., 1999. 
 
COHEN, Jean L; ARATO, Andrew. Civil Society and Political Theory. E-book Kindle. Cambridge: The 
MIT Press, 1994. 
 
GLASIUS, Marlies. Expertise in the cause of justice: global civil society influence on the statute for 
an international criminal court. In: GLASIUS, Marlies; KALDOR, Mary; ANHEIER, Helmut K. (eds.). 
Global Civil Society Yearbook 2002. Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 137-168.  
 
HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. V. II. 2ª ed. Tradução de 
Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.  
 
HARCOURT, Wendy. The Global Women’s Rights Movement: Power Politics around the United 
Nations and the World Social Forum. Society and Social Movements Programme, Paper Number 
25, August 2006, p. 1-26. Disponível em: 
<http://unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/59E3AF8FB95F929FC1257230002F43C1/$
file/harcourt-pp.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2018. 
 
ICC MONITOR. Issue 10, November 1998. Disponível em: 
<http://archive.iccnow.org/documents/monitor10.199811.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2018. 
 
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Office of the Prosecutor. Policy Paper on Sexual and Gender-
Based Crimes. June 2014. Disponível em: <https://www.icc-
cpi.int/iccdocs/otp/Policy_Paper_on_Sexual_and_Gender-Based_Crimes-20_June_2014-ENG.pdf>. 
Acesso em: 20 jun. 2018. 
 
KALDOR, Mary. L’idée de société civile mondiale. Recherches sociologiques et anthropologiques, 
38-1, 2007. Disponível em: <https://rsa.revues.org/517>. Acesso em: 06 maio 2018. 
 



141 

 

KALDOR, Mary; ANHEIER, Helmut; GLASIUS, Marlies. Global civil society in an era of regressive 
globalization. In: KALDOR, Mary; ANHEIER, Helmut; GLASIUS, Marlies (eds). Global Civil Society 
2003. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 3-34. 
 
KEANE, John. Despotism and Democracy: The Origins and Development of the Distinction Between 
Civil Society and the State - 1750-1850. In: KEANE, John. Civil Society and the State: New European 
Perspectives. London: University of Westminster, p. 35-72, 1998. 
 
______. Global Civil Society? In: ANHEIER, Helmut; GLASIUS, Marlies; KALDOR, Mary (eds.). Global 
Civil Society 2001. Oxford: Oxford University Press, 2001, p. 23-47.  
 
MERON, Theodor. International Law in the Age of Human Rights: General Course on Public 
International Law. RCADI, v. 301, p. 9-489, 2003. 
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Programa das Nações Unidas para o Desevolvimento. 
Documentos Temáticos: ODS 1, 2, 3, 5, 12. Disponível em: 
<http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/ods/documentos-tematicos--ods-1--2--
3--5--9--14.html>. Acesso em: 10 jun. 2018. 
 
PLATAFORMA AGENDA 2030. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5. Disponível em: 
<http://www.agenda2030.org.br/ods/5/>. Acesso em: 10 jun. 2018 
 
REISMAN, W. Michael. The Quest for World Order and Human Dignity in the Twenty-First Century: 
Constitutive Process and Individual Commitment. RCADI, v. 351, p. 09-381, 2010. 
 
SAFFIOTI, Heleith Iara Bongiovani. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Fundação Perseu 
Abramo, 2015. 
 
SANTOS, Boaventura de Sousa. O Estado e o Direito na Transição Pós-Moderna: para um Novo Senso 
Comum sobre o Poder e o Direito. Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 30, p. 13-43, 1990. 
 
SEN, Purna. Successes and challenges: understanding the global movement to end violence against 
women. In: KALDOR, Mary; ANHEIER, Helmut; GLASIUS, Marlies (eds). Global Civil Society 2003. 
Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 119-147. 
 
UNITED NATIOS ORGANIZATION. General Assembly. Resolution 70/1, Transforming our world: the 
2030 Agenda for sustainable development, adopted on 25 September 2015, p.1. Disponível em: 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E. Acesso em: 25 maio 
2018. 
 
______. Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities. Study on 
the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. UN Doc. No. 
E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1. 1979. New York: United Nations, 1979, p. 96. Disponível em: 
<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NL7/903/66/PDF/NL790366.pdf?OpenElement>. 
Acesso em: 08 abr. 2018. 
 



142 

 

______. UN Women. The premise and promise of UN Women’s partnerships with civil society. 
Disponível em: <http://www.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections/partnerships/civil%20society/unwomen-civilsociety-
brochure-en.pdf?la=en&vs=1445>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
 
VATTIMO, Gianni. A Sociedade Transparente. Tradução de Hossein Shooja e Isabel Santos. Lisboa: 
Relógio D’Água, 1992. 
 
______. O fim da modernidade: niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna. Tradução de 
Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
 
VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. 10ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2011. 
 
 ______. Os argonautas da cidadania. A sociedade civil na globalização. Rio de Janeiro/São Paulo: 
Record, 2001. 
 
WORLD BANK. Defining Civil Society. Disponível em: 
<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/CSO/0,,contentMDK:20101499~menuPK:2
44752~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:228717,00.html>. Acesso em: 10 abr. 2018 
 



143 

 

A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO DIMENSIONAMENTO ECOLÓGICO 

SUSTENTÁVEL NA ERA POLÍTICA E TECNOLÓGICA 

 

Jamila Wisóski Moysés Etchezar1 

Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino2 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Dentre as preocupações da sociedade global contemporânea, temos a manutenção do bem 

social e a garantia de direitos de cada povo em interligação com aquilo que é de comum interesse à 

humanidade como espécie. A partir do advento da Constituição Federal, no caso brasileiro, houve a 

constitucionalização de direitos considerados fundamentais, dentre estes direitos, inclui-se o 

princípio da dignidade da pessoa humana, bem como, destaca-se o desenvolvimento econômico, 

tecnológico e a proteção ambiental. 

As previsões constitucionais no Brasil e no mundo, demonstram que numa perspectiva 

ecológica, atualmente, a defesa do meio ambiente também incorre para a garantia da 

Sustentabilidade3, com vista a evolução social e em prol de uma vida digna para as gerações futuras. 

Basta analisar a recente Constituição Federal, em comparação às disposições anteriores, como resta 

cristalina a evolução obtida, que segundo Sarlet e Fensterseifer: 

 

Ajustada a evolução no âmbito do direito constitucional comparado registrada na última quadra do 

Século XX, especialmente por força da influência do ordenamento internacional (onde se consolidou 

todo um conjunto de convenções e declarações em matéria de proteção ambiental), a Constituição da 

                                                        
1 Mestranda em Direito pela Faculdade Meridional – IMED, Passo Fundo (2018). Especialização em Direito do Trabalho, Processo do 

Trabalho e Previdenciário pela Unisc – Santa Cruz do Sul (2017). Mestrado em Direito Ambiental pela Università Ca’ Foscari di 
Veneza, Itália (2011). Graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Passo Fundo (2007). Professora de Direito na 
Faculdade João Paulo II em Passo Fundo, RS. 

2 Doutor em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI (2013). Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do 
Vale do Itajaí (2007). Especialização em Administração pela Universidade Independente de Lisboa em convênio com a Universidade 
do Estado de Santa Catarina - UDESC (2005) e Graduado em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí (2003). Professor 
Permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) - Mestrado - da Faculdade Meridional - IMED. Coordenador do 
Grupo de Pesquisa “Ética, Cidadania e Sustentabilidade”.  

3  Os autores utilizarão o seguinte Conceito Operacional para a Categoria mencionada: É a compreensão ecosófica acerca da 
capacidade de resiliência entre os seres e o ambiente para se determinar - de modo sincrônico e/ou diacrônico - quais são as 
atitudes que favorecem a sobrevivência, a prosperidade, a adaptação e a manutenção da vida equilibrada. 
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República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 (doravante CF88), consagrou, em capítulo 

próprio (art. 225), o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado como direito (e dever!) 

fundamental da pessoa humana e estabeleceu um conjunto de princípios e regras em matéria de 

tutela ambiental, reconhecendo o caráter vital da qualidade (e segurança) ambiental para o 

desenvolvimento humano em níveis compatíveis com a sua dignidade, no sentido da garantia e 

promoção de um completo bemestar existencial.4 

 

Dentro deste contexto, demonstra-se o direito/dever, constitucionalmente assegurado, de 

salvaguardar a vida saudável na Terra, nos limites de um ecossistema equilibrado, visando a 

promoção integral do bem-estar social e da vida humana com dignidade. No entanto, a mera 

evolução na previsão constitucional destes direitos fundamentais, não termina com as dificuldades 

e tampouco resolve os problemas ambientais existentes. E este embaraço ocorre pois: 

 

Um dos fatores relevantes que levam o conceito de proteção ambiental não ser visto com olhos os 

que deveriam, se deve ao fato do próprio sistema político-administrativo não impulsionar soluções 

que hora se faze necessárias para que se tenha resultados concretos. Diante do exposto, caminha-se 

a passos largos em um caos que trará os mais pesados efeitos que vão atingir em níveis diferentes a 

todos os indivíduos. 5 

 

Nesse aspecto, como aliada na resolução do problema da Sustentabilidade, temos a 

tecnologia, que pode ser utilizada, inclusive, em prol da efetivação dos direitos fundamentais. 

Atualmente, as tecnologias voltadas às energias de fonte renováveis. Essas são exemplos, de 

tentativas de assegurar um meio ambiente sadio, e ao mesmo tempo aumentar a eficiência 

energética, reduzir as emissões de gás carbônico e melhorar a Sustentabilidade. 

No entanto, é preciso ressaltar, também, o lado negativo da tecnologia como fonte de 

privação dos objetivos em prol do Bem Comum. A simples utilização da técnica6  em favor do 

consumismo, ou, ainda, da destruição da biodiversidade planetária, traz apenas uma aparência de 

melhoramento para a espécie humana e, frise-se, somente a esses destinatários. O uso imoderado 

                                                        
4  ______; FENSTERSEIFER, Tiago. O Papel do Poder Judiciário Brasileiro na Tutela e Efectivação dos Direitos (e Deveres) Sócio 

Ambientais. Revista de Direito Ambiental, n. 52. São Paulo. Out – Dez, 2008. Disponível em: <http://livrozilla.com/doc/689815/e-
book>. Acesso em: 10 jun 2018.  

5 SELL, Cleiton Lixieski; CENSI, Daniel Rubens; HAMMARSTRÖN, Fátima Barasuol. Direitos Humanos e Meio Ambiente: Implicações 
para a sustentabilidade. Revista Eletrônica do Curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, v. 9, n. 1. Santa Maria. 
2014. Disponível em:<http://docplayer.com.br/75334521-Direitos-fundamentais-e-desenvolvimento-sustentavel-a-importancia-
da-proteção-contra-desastres-hidrologicos.html>. Acesso em: 22 jul 2018. 

6  É interessante, nesse momento, relembrar as palavras de Habermas quando destaca que as relações de produção “[...] já não 
funcionam em prol do esclarecimento político como fundamento da crítica das legitimações vigentes, mas elas próprias se 
convertem em base da legitimação”.  (HABERMAS, 2001, P. 48) 
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da tecnologia não fomenta nenhuma forma de desenvolvimento e manutenção de integridade 

ecológica terrestre e, tampouco, a sua efetividade dentro dos territórios soberanos.   

Por esse motivo, revela-se a importância de uma ação coletiva a fim de evitar um maior 

desgaste ambiental, mitigando os danos ambientais difusos causados pelas mudanças climáticas. 

Deve-se promover articulações entre formas de transgovernança com políticas públicas em prol da 

prevenção do meio ambiente e da Sustentabilidade.  Sobre esta temática, Carraro e Mazzai 

manifestam-se no seguinte aspecto: 

 

Nas últimas décadas, a consciência da importância da ação coletiva e coordenada para controlar, se 

não evitar, as mudanças climáticas cresceu consideravelmente e está na origem da introdução cada 

vez mais massiva das políticas climáticas e energéticas, que ganharam um lugar de importância 

primordial na agenda de instituições internacionais, comunitárias, nacionais e locais. Algumas dessas 

políticas, que atuam na mitigação da mudança climática, ou na redução das emissões de gases de 

efeito estufa, visam influenciar as escolhas, especialmente no campo energético.7  

 

    Nessa linha de pensamento, é possível constatar que para que haja a efetivação dos 

direitos fundamentais é preciso mais do que constitucionalizá-los. É necessário tomar medidas 

educativas, tanto de cunho individual como de cunho comunitário a fim de consolidar uma tomada 

de consciência acerca de atitudes que promovam a sadia manutenção da integridade ecológica da 

nossa Casa Comum8. O pensamento verde e os meios tecnológicos, nesse caso, precisam caminhar, 

lado a lado, para assegurar uma melhor qualidade de vida e para que seja possível uma nova 

mentalidade sustentável implementada por meio do ideal verde. 

 

 
 
1. O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E SUA FEIÇÃO ECOLÓGICA 

                                                        
7 No original: “Negli ultimi decenni, la consapevolezza dell´importanza di um´azione coletiva e coordinata per controllare, se non 

evitare, i cambiamenti climatici è molto cresciuta ed è all´origine dell´introduzione sempre più massiccia di politiche climatiche ed 
energetiche, che hanno guadagnato um posto di primaria importanza nell´agenda dele istituzioni internazionali, comunitarie, 
nazionali e locali. Alcune di queste politiche, che agiscono sul fronte dela mitigazione dei cambiamenti climatici, ovvero sulla 
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, mirano ad influenciare le scelte soprattutto in campo energético”. (CARRARO; 
MAZZAI, 2015, P. 89) 

8 A autêntica epistemologia do cuidado da ‘Casa Comum’, morada de todos, implica, conforme destaca Francisco, uma correta 
compreensão do Homem no exercício de sua autonomia e dotado de talentos, bem como de limitações, que demandam uma 
persistente atitude habitual de reconhecimento acerca da complexidade desta rede de vida interespécies. [...] Talvez a partir dessas 
palavras seja necessário, ao estilo do pensamento de Kant, propor neste artigo um imperativo categórico, a fim de orientar a ação 
humana para rasgar o véu que impede esse estar-junto-como-Outro-no-mundo: ‘Cuida de si para reconheceres a fragilidade da 
vida e disseminar, por meio das suas decisões, atitudes que preservem o Outro na sua absoluta diferença’. (AQUINO; ZAMBAM, 
2018, P. 110 -111) 
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Antes de se esboçar o conteúdo sobre o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, se torna 

necessário sinalizar algumas premissas para se entender o porquê a sua defesa se torna uma tarefa 

intransigente. Primeiro, a Dignidade da Pessoa Humana não é um simples valor moral ou jurídico. 

Essa condição é resultado de uma atitude anterior: a vivencia da dimensão relacional. A epifania 

provocada pela alteridade entre dois seres da mesma espécie deixa claro a profundidade de seus 

interesses e diferenças. Esse quadro se torna ainda maior quando o ser humano experimenta esse 

viver junto com o Mundo, especialmente o Natural. O entendimento da Dignidade da Pessoa 

Humana, desde uma perspectiva interior, somente se torna vetor de orientação para uma práxis de 

preservação das vidas porque a sua ocorrência e fator existencial9 – perspectiva exterior. A vida se 

torna digna porque nela se concentram todas as experiências que nos conduzem ao 

aperfeiçoamento de nossa humanização, seja com outros seres humanos ou seres não humanos.    

É possível considerar que esse princípio é fundamental para a integridade do ordenamento 

jurídico, porquanto, em se tratando de dignidade humana toda e qualquer regra deve obedecer a 

referida norma. Na área do direito ambiental, a existência e aplicabilidade do presente princípio 

encontram-se evidente, pois é possível compreender que as consequências de um meio ambiente 

não sadio recaem diretamente ao bem-estar das pessoas, seja em qualidade de vida, seja em relação 

à saúde. 

Os Direitos Humanos passaram por grande evolução, tendo seu marco principal após a 

segunda guerra mundial e tendo resquícios do jusnaturalismo, em que os direitos naturais foram 

evoluindo ao ponto de serem reconhecidos como garantias fundamentais, como bem salienta 

Frosini: 

 

Na transição dos antigos direitos naturais para os novos direitos humanos, uma mudança  de 

perspectiva de 180 graus ficou evidente: os direitos nacionais invocados pela filosofia foram 

transformados em direitos positivos incorporados nas leis estaduais e nos tratados internacionais; os 

direitos individuais ligados ao status do cidadão ampliaram seu escopo de referência às formações 

sociais; dos direitos incluídos em um catálogo fechado e a-histórico foi passado para uma concepção 

                                                        
9 No original: “Human dignity is an existential value; value or worthiness is imputed to the identity of the person or the species. I 

stipulate that when the truth of identity is at stake, existence is at stake; the matter is existential. The idea of human dignity insists 
on recognizing the proper identity of individual or species; recognizing what a person is in relation to all other persons and what 
the species is in relation to all other species”. (KATEB, 2011, P. 10)  
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aberta e progressiva para adaptá-lo às novas necessidades do homem que criou o mundo 

tecnológico.10 

  

Vale ressaltar a ideia filosófica trabalhada por Kant, atualmente uma das mais respeitadas, 

de acordo com seu entendimento, o ser humano deve ser considerado como um fim para ele 

mesmo, ou seja, não pode ser apontado como um meio – objeto – para se alcançar algo a alguém, 

mas deve ser ele um fim em si mesmo, entendido como a ideia de sujeito, em qualquer relação: 

 

Ora digo eu: — O homem, e, duma maneira geral, todo o ser racional, existe como fim em si mesmo, 

não só como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade. Pelo contrário, em todas as suas 

ações, tanto nas que se dirigem a ele mesmo como nas que se dirigem // a outros seres racionais, ele 

tem sempre de ser considerado simultaneamente como fim. 11 

 

A partir dessa situação, constata-se que a ideia humanística trabalhada pelo autor é 

considerar o Homem como sujeito de direitos, com fim em si mesmo, e, não, por exemplo, como 

um objeto-meio ao qual se utilizaria para se chegar ao reconhecimento de direito – alheio. A 

dignidade da pessoa humana, em se tratando de princípio constitucionalmente previsto, deve ele 

ser utilizado também como modo de interpretações de diversas normas, nas palavras de 

Casabona12:  

 

A dignidade da pessoa configura-se como o princípio informador e a raiz dos direitos  humanos básicos 

reconhecidos como fundamentais pela Constituição Espanhola, sobre os quais se projeta e constitui 

seu filtro interpretativo, integrativo e avaliativo daqueles para os poderes públicos.”13  

 

           Essa tessitura jurídica precisa ter correspondência no plano da existência, da dimensão 

                                                        
10 No original: “En el tránsito de los antiguos derechos naturales a los nuevos derechos humanos se ha evidenciado, pues, un cambio 

de perspectiva de 180 grados: los derechos nacionales invocados por la filosofía se han transformado en derechos positivos 
incorporados a las leys estatales y a los tratados internacionales; los derechos individuales ligados al status del ciudadano han 
ampliado su ámbito de referencia a las formaciones sociales; de los derechos comprendidos en un catálogo cerrado y ahistórico se 
ha pasado a una concepción abierta y progresiva de los mismos para adecuarla a las nuevas necesidades del hombre creador del 
mundo tecnológico”. (FROSINI, 1996. P. 94-95) 

11 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução de Paulo Quintela. Lisboa, Portugal: Edições 70, 2007. P. 
68. 

12 CASABONA, Romeo. La Bioética y el Derecho ante los límites de la vida humana. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón 
Areces, 1994. P. 65. 

13 No original: “La dignidad de la persona se configura como el principio informador y la raíz de los derechos básicos del hombre 
reconocidos como fundamentales por la Constitución española, sobre los que se proyecta y constituye su filtro interpretativo, 
integrador y valorativo de aquellos para los poderes públicos”. 
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relacional do Homem com seus semelhantes e a Natureza. Sem que essa proximidade ocorra, a 

importância da Dignidade da Pessoa Humana, se torna um nome vazio de efetividade jurídica. 

Talvez, seja a partir desse entendimento que a palavra Humanidade sirva como identidade dessas 

relações que ocorrem no plano da existência junto ao Outro14.  

Em se tratando de um direito fundamental inerente ao homem e suas múltiplas relações, 

para que esta norma primordial possa ser entendida e aplicada de maneira realmente efetiva não é 

suficiente apenas taxar uma lista de direitos básicos, é preciso que haja uma reflexão em torno do 

motivo pelo qual ela existe, aos fins a que serve e a que se buscam, ou seja, para que se torne uma 

verdadeira teoria sobre direitos humanos fundamentais. Lamentavelmente, ao que deixa 

transparecer as ideias atuais, há um certo entendimento de relativismo sendo aceito pela maioria 

dos teoristas, sendo que a ideia de se trabalhar um fundamento jurídico dos direitos humanos 

entendido por muitos como desaprovado e considerado teoricamente como incorreto. 

Todavia, a prática tem demonstrado que os direitos humanos não devem ser relativizados às 

vontades das maiorias, de maneira a deixar de reconhecer qualquer veracidade dos fatos.15  

Esse relativismo, contudo, não deve ser encarado como um “marco zero” de todos os valores, 

por exemplo, que constituíram o ideário dos direitos, ou seja, deve-se abolir, agora, tudo o que se 

construir de significados em torno dos Direitos Humanos e da Dignidade da Pessoa Humana. É 

preciso reconhecer que cada tempo tem seus próprios vetores de orientação de efetividade às 

conquistas humanas traduzidas, mais tarde, pela exigibilidade da norma jurídica nacional.  

Cita-se, como ilustração dessa afirmativa, que a segunda geração de direitos – os direitos de 

igualdade – não obteve êxito no cumprimento de seus objetivos pelo simples reconhecimento 

formal de sua necessidade, ou seja, todos são iguais perante a lei. Essa situação não foi o suficiente 

                                                        
14 “Humanidade é um sentimento de benevolência por todos os homens que somente se inflama numa alma grande e sensível. Esse 

nobre e sublime entusiasmo atormenta-se com os sofrimentos dos outros e a necessidade de aliviá-los; desejaria percorrer o 
universo para abolir a escravidão, a superstição, o vício e o mal. Ele esconde-nos os erros de nossos semelhantes ou nos impede 
de senti-los. Mas nos torna severos para com os crimes: arranca das mãos do celerado a arma que seria funesta ao homem de 
bem. O que ele faz não é nos afastar de elos particulares, mas, ao contrário, torna-nos amigos melhores, cidadãos melhores, 
esposos melhores. Ele se apraz em expandir-se pela benevolência em relação aos seres que a natureza aproximou de nós. Vi essa 
virtude, fonte de tantas outras, em muitas cabeças e em poucos corações”. (DIDEROT; D’LAMBERT, 2015, P. 72)  

15 No original: “No basta pues la simple enumeración de derechos, es necesaria una reflexión sobre el “por qué”, es decir, una 
verdadera teoría de los derechos humanos fundamentales. Infortunadamente en el actual ambiente intelectual, en el que el 
relativismo parece ser la única corriente de pensamiento aceptada, hablar de fundamentos objetivos es mal visto y considerado 
“políticamente incorrecto”. No obstante, la experiencia nos ha mostrado que los derechos humanos no se pueden fundar 
solamente en el consenso y la voluntad de las mayorías o en una legislación, no se pueden fundar en el pensamiento relativista 
que no reconoce verdad alguna, pues, de hacerlo así, irían como una veleta impulsada hacia la dirección del viento que con más 
fuerza sople.” (MONSALVE, 2013, P. 745) 
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para mitigar as intensas desigualdades históricas. A igualdade precisava de um complemento para 

tornar factível a promessa normativa na vida das pessoas: a solidariedade16. Eis o complemento da 

terceira geração de direitos com as suas conquistas axiológicas.  

Denota-se que essa reflexão deve ocorrer não apenas em torno do princípio em comento, 

mas deste em relação a outros assuntos juridicamente relevantes existentes num ordenamento 

jurídico. A Dignidade da Pessoa Humana repercute nitidamente na criação, interpretação e 

aplicação sistêmica de todas as leis que existem num ordenamento jurídico, pois, além de ser um 

direito básico fundamental, é utilizado, também, como fonte de interpretação e valoração de todo 

o aparato público, que sob uma visão axiológica também ocorre, também, no âmbito do direito 

ambiental, entendido sob a matriz da Sustentabilidade ecológica. 

 

2. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECOLÓGICA SOB O ÂNGULO POLÍTICO E TECNOLÓGICO 
 

No desenvolvimento racional da Modernidade, observou-se um fenômeno estranho: a 

passagem da Razão para a Razão Instrumental. A adoção dessa postura incitou a necessidade da 

permanente modernização humana, cujos resultados podem ser percebidos a partir da obsessão 

pelo consumismo17 e pela soberania da técnica nos campos sociais, econômicos e políticos. Nesse 

caso, a tecnologia trouxe diversos benefícios às indústrias, fomentando cada vez mais o mundo 

capitalista.  

Junto com estas inovações tecnológicas, cresceu a preocupação pela preservação e 

manutenção do meio ambiente, o qual tem se tornado cada vez mais o foco de diversos estudos nas 

mais variadas áreas. Entretanto, é preciso deixar claro: a tecnologia18 deve servir ao Bem Comum, 

                                                        
16 No original: “Se advierte, por tanto, en la legislación, la jurisprudencia y la doctrina de los Estados de Derecho de nuestra época la 

tendencia a superar la fractura entre la dimensión material y formal de la igualdad, al hacer penetrar en el principio de igualdad 
ante la ley exigencias de contenido como lo son las que se infieren de los criterios de equiparación y de diferenciación. Y se la 
analiza, desde otros enfoques, como pauta axiológica informadora y orientadora de los status jurídicos subjetivos. Por mi parte, al 
analizar las generaciones de derechos, he indicado que si la libertad fue el valor guía de los derechos de la primera generación, 
como lo fue la igual- dad para los derechos de signo económico, social y cultural, los derechos de la tercera generación tienen como 
principal valor de referencia a la solidaridad”. (PÉREZ-LUÑO, 2007, P. 108-109)   

17 “De maneira distinta do consumo, que é basicamente uma característica e uma ocupação dos seres humanos como indivíduos, o 
consumismo é atributo da sociedade. Para que uma sociedade adquira esse atributo, a capacidade profundamente individual de 
querer, desejar, e almejar deve ser, tal como a capacidade de trabalho na sociedade de produtores, destacada (“alienada”) dos 
indivíduos e reciclada/reificada numa força externa que coloca a “sociedade de consumidores” em movimento e a mantém em 
curso como uma forma específica de convívio humano, enquanto ao mesmo tempo estabelece parâmetros específicos para as 
estratégias individuais de vida que são eficazes e manipula as probabilidades de escolha e condutas individuais”. (BAUMAN, 2008, 
P. 41) 

18 “Haverá momentos de excessivo zelo racional que causam algumas ‘cegueiras’ impedindo-nos de reconhecer os males causados 
em nome do “progresso”, da ‘ciência’ e a da ‘tecnologia’. Nenhuma civilização tem o dom de “salvar” alguém, muito menos por 
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entendido como substrato à qualidade de vida para tudo e todos, e não à lógica das regras de 

mercado, segundo é possível constatar pelas tentativas fracassadas de cúpulas as quais tentam 

articular, pela dimensão política, o uso, acesso e distribuição desses bens.  

Assim, deve se ter muita cautela ao analisar a ideia, de que as novas tecnologias são a solução 

para o problema da agressão ao meio ambiente, eis que elas necessitam também de recursos 

naturais e a simples troca de um para o outro é efetivamente o risco de que o dano pode ser ainda 

maior. 19 

A era da globalização, também considerada era tecnológica, movimenta não apenas o setor 

econômico, social e político, mas se esmera no desenvolvimento humano. Na esfera ambiental 

muitas pessoas e organizações se preocupam com questões ecológicas, o que fez surgir o 

“pensamento verde”. Por esse motivo, a tarefa da Sustentabilidade, na sua dimensão política, é 

identificar os excessos causados pelo uso da tecnologia e limitá-los a fim de trazer alternativas para 

a sadia convivência entre os seres e o aperfeiçoamento da inteligência humana.    

No âmbito político, por exemplo, vários partidos com a sigla Verde são criados e, embora 

muitos não chegam a exercer os cargos governamentais mais altos, agem no sentido de pressionar 

a aprovação de leis as quais buscam a permitir uma mudança social sustentável. Na maioria dos 

países em que há movimentos verdes na política, esses estão ligados a partidos necessariamente 

verdes, os quais nas eleições buscam eleger membros no corpo, e por  meio dessa condição, tentam 

influenciar na elaboração de projetos de leis e suas implementações20. Essa e uma atitude positiva 

no sentido de integrar a produção legislativa conforme as exigências internacionais na busca de 

consolidação das premissas ecológicas da Sustentabilidade a fim de que haja o necessário 

desenvolvimento civilizacional.  

                                                        

meio da Tecnologia. As responsabilidades humanas não podem – nem devem – ser mitigadas pelas novidades tecnológicas. Caso 
contrário, incrementam-se as indiferenças, as intolerâncias, as desigualdades, em outras palavras, têm-se um mundo 
profundamente insustentável. Tecnologia não é sinônimo de irresponsabilidade. Tecnologia não tem capacidade de ‘salvar’ a 
humanidade por meio de fórmulas e aplicativos. Tecnologia não traz qualquer espécie de benefícios – seja ao Homem e/ou ao 
Mundo Natural – quando representa os excessos da racionalidade, bem como os interesses econômicos de um pequeno grupo 
social. Por esse motivo, enquanto a Tecnologia – entendida como vetor de Sustentabilidade – deve ser compreendida, 
minimamente, pela Economia, Cultura e História.” (AQUINO, 2017, p. 204)  

19PILAU SOBRINHO. Liton Lanes. Desafios da sustentabilidade na era tecnológico: (im) probabilidade comunicacional e seus 
impactos na saúde e meio ambiente. Itajaí: UNIVALI, 2017. Disponível em: <http://www.univali.br/ppcj/ebook>. Acesso em 18 jul 
2018. 

20 No original: “Los movimientos verdes, en la mayoría de los países, están vinculados a partidos reconocibles como verdes y que 
buscan la elección para los cuerpos legislativos nacionales. Los movimientos verdes, en todos los países que tienen uno, ven al 
menos como parte de su papel el intentar influir en el proceso legislativo, bien mientras la política se está preparando, cuando se 
debaten los proyectos de ley, bien durante su puesta en práctica.” (DOBSON, 1997, p.157). 
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Todavia, esta primordialidade na preservação ambiental e o nascimento de movimentos 

verdes não é algo que se deu inopinadamente, eis que deteve um longo caminho até que chegasse 

à conscientização principalmente no aparato governamental. Em 1973 já se falava em pensamento 

verde, embora não nestes exatos termos e através de uma maneira mais individual do que coletiva, 

O primeiro passo à preocupação com o meio ambiente nos mostra que todos podem 

contribuir, iniciando no seu próprio espaço. A atuação política para uma sociedade sustentável, 

considerando-se uma visão social mais ampla, detém algumas dificuldades para se impor e evoluir 

perante outros pensamentos de modernização e desenvolvimento.  

Quando se cria cada vez mais obstáculos para trabalhar a ideia de Sustentabilidade dentro 

de um âmbito comunitário, maior é a sua força ideológica para consolidar interesses de grupos 

sectários, cuja imagem se funda na busca de cenários mais sustentáveis para as pessoas. Trata-se 

de mais uma ilusão que não corrobora a práxis da Sustentabilidade ecológica. Não obstante se esteja 

evoluindo esta questão a passos pequenos, muitas das preocupações políticas ainda giram em torno 

apenas em relação a danos industriais. Nesse sentido, importante observação de Guattari: 

 
 

As formações políticas e as instâncias executivas parecem totalmente incapazes de apreender essa 

problemática no conjunto de suas implicações. Apesar de estarem começando a tomar uma 

consciência parcial dos perigos mais evidentes que ameaçam o meio ambiente natural de nossas 

sociedades, elas geralmente se contentam em abordar o campo dos danos industriais e, ainda assim, 

unicamente numa perspectiva tecnocrática, ao passo que só uma articulação ético-política — a que 

chamo ecosofia — entre os três registros ecológicos (o do meio ambiente, o das relações sociais e o 

da subjetividade humana) é que poderia esclarecer convenientemente tais questões.21   

 

No entanto, mesmo com todos os embaraços encontrados atualmente, a Sustentabilidade 

evolui de modo permanente e modifica a antiga ideia de que a Sustentabilidade gira em torno de 

interesses individuais, exclusivamente nacionais, e parte para um pressuposto maior, de ordem 

comunitária fundada pela cooperação mundial: 

 

Um problema comum da estratégia de mudança de estilo de vida é que, em última análise, ela é 

separada da meta que deseja alcançar, porque não é óbvio como o individualismo é fundamental na 

maioria das descrições da sociedade sustentável. [...] Estratégias comunitárias poderiam, portanto, ser 

melhores do que estratégias de estilo de vida, porque elas já são uma prática do futuro em um sentido 

                                                        
21 GUATTARI, Félix. As três ecologias. 11. ed. Campinas: Papirus, 1990. P. 08. 
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mais completo do que o permitido pelas mudanças nos padrões de comportamento individuais. Eles 

são uma alternativa mais clara às normas e práticas existentes e, na medida em que funcionam, 

mostram que é possível viver de maneira diferente - até mesmo de forma sustentável 22.  

 

A partir dessa afirmação, constata-se que, apesar de todas as dificuldades encontradas, os 

ambientalistas vêm cada vez mais trabalhando a ideia de um conjunto de valores erigidos pela 

condição ecológica da Sustentabilidade a fim de manter uma sociedade sustentável. É por esse 

motivo que a Constituição Federal de 1988 veio a reconhecer os direitos ambientais, prefixando a 

responsabilidade dos entes estatais na preservação do meio ambiente, conforme se depreende da 

leitura do Capítulo IV da Carta Magna, que em seu art. 225 estabelece como um direito.   

A ideia de Sustentabilidade ganha maior significado de práxis se relacionarmos essa 

concepção com um futuro melhor para toda a cadeia vital terrestre. Com os grandes avanços 

tecnológicos, não poucas vezes os cuidados com o meio ambiente acabam sendo deixados de lado, 

quando não prejudicados em prol da globalização. 

É consabido, que em decorrência da intervenção constante do homem no meio ambiente, 

colhe-se os frutos na atualidade e inúmeras são as consequências enfrentadas por todos, como por 

exemplo, as mudanças climáticas que alteram significativamente os ciclos na terra. Assim, existe 

uma preocupação dos organismos governamentais em estabelecer algumas diretrizes para que se 

estabeleça uma convivência pacífica entre os seres humanos e o ambiente.23 

Em se tratando de diretrizes no direito ambiental, seu marco inicial se deu em 1972 através 

da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, no qual restou promulgada a 

Declaração de Estocolmo sobre o ambiente humano, no qual “atenta à necessidade de um critério 

e de princípios comuns que ofereçam aos povos do mundo inspiração e guia para preservar e 

melhorar o meio ambiente humano”. No seu item 2, declara-se: “A proteção e o melhoramento do 

meio ambiente humano é uma questão fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o 

desenvolvimento econômico do mundo inteiro, um desejo urgente dos povos de todo o mundo e 

                                                        
22 No original: Un problema común de la estrategia de cambio de estilo de vida es que, en última instancia, está separada del fin al 

que quiere llegar, por cuanto no es obvio cómo el individualismo que es fundamental en la mayoría de las descripciones de la 
sociedad sustentable. […] Las estrategias de comunidad podrían ser, pues, mejores que las estrategias de estilo de vida, porque 
son ya una práctica del futuro en un sentido más pleno que el permitido por los cambios en las pautas de conducta individual. Son 
una alternativa más clara a las normas y prácticas existentes y, en la medida en que funcionan, demuestran que es posible vivir de 
manera diferente – incluso sustentablemente. (DOBSON, 1997, p. 171/172) 

23PILAU SOBRINHO. Liton Lanes. Desafios da sustentabilidade na era tecnológico: (im) probabilidade comunicacional e seus impactos 
na saúde e meio ambiente. 2017. 
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um dever de todos os governos”24. 

Nesse sentido, é possível considerar que o conceito de uma sociedade sustentável está 

intimamente ligado à garantia fundamental da Dignidade da Pessoa Humana na sua feição 

ecológica, porquanto trata de proteger o presente para garantir um futuro melhor, com maiores e 

melhores condições de vida, seja para humanos, seja para não humanos. 

A Declaração de Estocolmo veio no sentido de garantir a proteção do meio ambiente como 

um direito fundamental do Homem, o qual além de prever este como um direito de garantias, 

também traz como dever social e governamental a iniciativa de medidas com o intuito de preservar 

o meio ambiente, criando-se um ecossistema equilibrado. 

 

3. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O DIMENSIONAMENTO ECOLÓGICO SUSTENTÁVEL 
 

Nos tópicos anteriores, constatou-se que o princípio da Dignidade da Pessoa Humana é 

mundialmente reconhecido como direito inerente do próprio homem. Atualmente, apesar das 

dificuldades encontradas, o direito ambiental também é amplamente admitido como necessário 

para garantir direitos básicos da humanidade, principalmente após a promulgação da Declaração de 

Estocolmo em 1972. 

Com a crescente degradação ambiental em que o planeta sofre, principalmente em 

decorrência de atos humanos, tem chamado a atenção do seleto grupo que vem tentando 

implementar a ideia Verde para uma sociedade sustentável porque os prejuízos obtidos pela falta 

de preservação ambiental trazem sérios reflexos não apenas àqueles que agem em 

desconformidade com a preservação do meio ambiente, mas para a manutenção sadia de toda a 

cadeia vital. Nesse sentido, importante agregar a concepção trabalhada por Sarlet: 

 

[…] a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do 

mesmo respeito e considerações por parte do Estado e da comunidade, implicando, nesse sentido, um 

contexto e direitos e deveres fundamentados que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer 

ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas 

para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos 

destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. 25 

                                                        
24Declaração de Estocolmo sobre o ambiente humano – 1972. Disponível em: << http://www.direitoshumanos.usp.br>>. Acesso em 

junho/2018. 

25 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição de 1988. 4ª ed. rev. e atual. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2006. P. 60. 
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Nesta perspectiva, intenta-se para a compreensão do princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana para além das relações individuais adentrando-se numa esfera social e comunitária, 

podendo ser caracterizada também para a preservação de toda a relação ecossistêmica. Essa 

proximidade favorece uma compreensão acerca deste princípio constitucional o qual não se exaure 

nos seus limites antropocêntricos.  

A previsão do referido princípio logo no primeiro artigo da nossa Constituição Federal 

demonstra a influência que esta idealização possui em todo ordenamento jurídico, servindo não 

apenas como um princípio geral, mas de observância obrigatória na aplicação de toda e qualquer 

regra. 

Todavia, atualmente, o maior problema encontrado não é mais o de fundamentar os direitos 

humanos, mas saber a forma pelo qual se irá protegê-los, evitando-se que, embora sejam direitos 

declarados, não haja violações contínuas26. Semelhante argumento pode ser constatado quanto à 

proteção da Natureza, não apenas como fonte de sobrevivência humana, mas pelo seu valor 

ontológico próprio. Sob o ângulo do meio ambiente, é possível afirmar que a sua preservação está 

intimamente ligada com a garantia da Dignidade da Pessoa Humana na sua feição ecológica, pois, 

como já referido anteriormente, trata-se de um mecanismo capaz de assegurar o equilíbrio das 

relações entre humanos e não humanos. 

Nesse caso, pode-se fazer uma segunda leitura do pensamento Kantiano, já que ao se 

considerar que o homem é o fim em si mesmo (sujeito) e não um meio (objeto) de ter garantido 

direitos próprios e alheios, tem-se possível a aplicação desta ideia num contexto social 27 . A 

Natureza, entendida como “ser-próprio”, não pode ser utilizada como meio para se satisfazer os 

desejos humanos. É preciso reconhecer os limites da interferência humana nos ciclos, estruturas, 

funções e processos naturais sem que prejudique a integridade ecológica.  

Atualmente se tem avançado a concepção inicial de Kant, no que se refere aos reflexos do 

princípio da dignidade da pessoa humana no direito ambiental, para além de direitos do homem, 

passando-se a se considerar de igual maneira direitos básicos de toda e qualquer forma de vida, 

adentrando-se assim na ideia de um ecossistema equilibrado. 

                                                        
26 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de: Carlos Nelson Coutinho. 16 tir. Rio de Janeiro: Campus, 1992. P. 25. 

27 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição de 1988. 2011. P. 42-43 
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Esta é a contribuição de Bedin28 ao referir que essa reivindicação por determinados setores 

da população auxilia a assegurar um ecossistema equilibrado e saudável, os quais repercutirão com 

a qualidade de vida futura e as condições do planeta. Nesse sentido, a ideia da ecosofia trabalhada 

por Guattari, vem no sentido de complementar o que se trabalha atualmente, pois traz a 

necessidade de haver uma ecosofia, tanto no âmbito mental, como no social: 

 

A ecosofia social consistirá, portanto, em desenvolver práticas específicas que tendam a modificar e a 

reinventar maneiras de ser no seio do casal, da família, do contexto urbano, do trabalho etc. […] A 

questão será literalmente reconstruir o conjunto das modalidades do ser-em-grupo. E não somente 

pelas intervenções "comunicacionais" mas também por mutações existenciais que dizem respeito à 

essência da subjetividade. Nesse domínio, não nos ateríamos às recomendações gerais mas faríamos 

funcionar práticas efetivas de experimentação tanto nos níveis microssociais quanto em escalas 

institucionais maiores. A ecosofia mental, por sua vez, será levada a reinventar a relação do sujeito 

com o corpo, com o fantasma*, com o tempo que passa, com os "mistérios" da vida e da morte. Ela 

será levada a procurar antídotos para a uniformização midiática e telemática, o conformismo das 

modas, as manipulações da opinião pela publicidade, pelas sondagens etc. Sua maneira de operar 

aproximar-se-á mais daquela do artista do que a dos profissionais "psi", sempre assombrados por um 

ideal caduco de cientificidade. 29 

 

Diante deste contexto, trabalhar a ecosofia tanto de maneira interior – mental – como de 

maneira exterior – social – é imprescindível para que haja uma mudança significativa no que tange 

a busca de um meio ambiente saudável. Em relação a subjetividade, é necessário destacar os 

argumentos a seguir: 

 

O sujeito não é evidente: não basta pensar para ser, como o proclamava Descartes, já que inúmeras 

outras maneiras de existir se instauram fora da consciência, ao passo que o sujeito advém no momento 

em que o pensamento se obstina em apreender a si mesmo e se põe a girar como um pião 

enlouquecido, sem enganchar em nada dos Territórios reais da existência, os quais por sua vez derivam 

uns em relação aos outros, como placas tectônicas sob a superfície dos continentes. Ao invés de 

sujeito, talvez fosse melhor falar em componentes de subjetivação trabalhando, cada um, mais ou 

menos por conta própria. Esses vetores de subjetivação não passam necessariamente pelo indivíduo, 

o qual, na realidade, se encontra em posição de "terminal" com respeito aos processos que implicam 

grupos humanos, conjuntos socioeconômicos, máquinas informacionais etc. Assim, a interioridade se 

instaura no cruzamento de múltiplos componentes relativamente autônomos uns em relação aos 

outros e, se for o caso, francamente discordantes. 30 

 

                                                        
28 BEDIN, Gilmar Antonio. Os Direitos do Homem e o Neoliberalismo. 2. ed. Ijuí, (RS): Editora da UNIJUÍ, 1997. P. 60. 
29 GUATTARI, Félix. As três ecologias. Tradução Maria Cristina F. Bittencourt. 11. ed. Campinas, (SP): Papirus, 1990. P. 15-16. 

30 GUATTARI, Félix. As três ecologias. P. 17. 
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Nesse caso, pode-se afirmar que o fato da pessoa não ser detentora de diversos 

componentes de subjetivação e que possam ser inclusive conflitantes é que a ecosofia deve ser 

trabalhada no intuito de conscientização em relação ao seu interior – de maneira mental – e de 

forma exterior – social – por meio de atitudes e programas que permitam a compreensão desta 

realidade. A ampliação de uma ecosofia mental e social pode ser condensada numa “ecosofia do 

sensível”31. Esse, talvez, seja o principal ponto de partida no intuito de se estreitar o reconhecimento 

da Natureza como “ser-próprio”.   

Diante desses motivos é que se poderia permitir a existência de um ecossistema equilibrado 

de forma efetiva e dessa maneira, considerando toda a forma de vida, se tornaria possível a garantia 

de direitos básicos ao assegurar um meio ambiente sustentável, o qual, dentre outros, também faz 

parte de uma série de direitos fundamentais ao homem.  

É em cima desta ideia que Del’Olmo (2009, p. 226) refere que um ambiente ecologicamente 

equilibrado está intimamente ligado ao direito à vida o qual é a sustentação para os demais direitos, 

eis que é fundamental para que a dignidade seja garantida, que haja uma vida saudável com 

qualidade e, por este motivo, que um ecossistema equilibrado faz parte de um direito fundamental 

de todas as espécies, ou seja, um genuíno “direito à existência”.   

É fato que a Constituição Federal ao estabelecer os direitos humanos como garantia 

fundamental, está trabalhando para que haja o equilíbrio ecológico. É claro que ao se adentrar ao 

pensamento Verde, em defesa do meio ambiente, não significa frear o crescimento industrial ou 

econômico em face de uma proteção ambiental. Falar em direitos humanos ambientais é labutar 

em prol de um desenvolvimento social sustentável32, garantindo-se além da manutenção deste 

equilíbrio, o crescimento natural da economia e criação de empregos em indústrias por exemplo, 

contudo, sem que afete negativamente ao meio ambiente. 

Na esfera estadual, a Lei 11.520/2000 a qual institui o Código Estadual do Meio Ambiente, 

                                                        
31 “A ecosofia do sensível, [...], devolve toda sua importância ao afeto, será a partir de então uma alternativa ao que foi a ‘normopatia’ 

moderna. Esta, seja ela de obediência religiosa, moral ou política (sua lógica é idêntica: ‘dever-ser’), se dedica a evacuar todo risco: 
ideologia do ‘risco zero’, para garantir com exagero, asseptizando a existência quotidiana até torná-la incapaz de resistir à intrusão 
de anticorpos ou às diversas adversidades, no entanto, constitutivas do dado mundano. Ora, é bem conhecido que o medo dos 
abusos, dos excessos, na verdade, da desordem, [...] conduz ao imobilismo mais embrutecedor”. (MAFFESOLI, 2014, p. 246) 

32 “[...] o modelo de produção capitalista e a sociedade de consumo precisam continuar existindo, mesmo que seja necessário criar 
e instituir justificativas dentro do que seria ambientalmente e eticamente válido. Esse modelo envolvendo uma realidade 
“placebo”, ou um engodo contado por cientistas sociais, filósofos ou pesquisadores de que precisamos do desenvolvimento dito 
sustentável, mesmo que isto justifique medidas hostis contra o meio ambiente e a capacidade do planeta de suportar a poluição e 
degradação, encontra amparo e é recepcionado pelo cidadão que vive no modelo clássico da sociedade de risco”. (KLEINE, 2018, 
p. 42)  
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nos seus artigos iniciais referem a necessidade e responsabilidade de todos na defesa do meio 

ambiente. Nessa linha de pensamento, compreende-se que a proteção ao meio ambiente, a 

garantia de um ecossistema equilibrado é dever de todos, sendo responsabilidade de pessoa física, 

jurídica e do Poder Público. 

Pode-se, também, ir além desse argumento: ao se tratar a Natureza como Bem Comum 

Global, a jurisdição nacional já não é suficiente para exaurir, especialmente sob o ângulo da 

Sustentabilidade, a proteção ambiental adequada. Na verdade, e em sintonia com a Constituição do 

Equador no seu artigo 71, por exemplo – qualquer pessoa, comunidade ou povo, de qualquer 

nacionalidade, ao tomar conhecimento sobre violações à Natureza poderá exigir das autoridades 

públicas as reprimendas cabíveis. A preservação ambiental – constitutiva das relações que montam 

a imagem do mundo natural – precisa de articulações políticas, econômicas e jurídicas para além 

dos interesses nacionais.    

Veja-se que com a implementação de uma filosofia ecológica, partindo-se tanto de um 

pressuposto interno – mente –, como de um pressuposto externo – social –, nos termos proposto 

por Guattari 33 quando trabalhou a ideia de ecosofia, é que se torna viável a proteção ambiental de 

uma maneira efetiva. E em complementação a esta ideia, pode-se afirmar que a Sustentabilidade 

parte do princípio de que ela:  

 

[…] deve ser entendida como uma solução ainda desconhecida em última análise, contudo o meio 

ambiente é complexo e possui uma diversidade de componentes, ou seja, não engloba apenas o verde 

e não implica uma vedação ao progresso, ao avanço industrial, mas ao desenvolvimento sustentável 

que compatibilize desenvolvimento econômico e proteção ao meio ambiente. Os problemas estão 

relacionados ao cotidiano e interferem diretamente na qualidade de vida. Ainda em questão, o direito 

ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado na condição de direito, é de titularidade de 

toda pessoa humana. Os próprios indivíduos e o Estado são autores principais na garantia da 

efetividade de tais direitos. Necessária se faz outra forma de postura de cada indivíduo, diante do 

meio, como também, necessária é uma efetiva política de gestão ambiental. 34 

 

Com base nessas afirmações, se estabelece uma linha tênue entre o princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana e a Sustentabilidade, pois, dessa última, se resguarda o crescimento econômico 

                                                        
33 GUATTARI, Félix. As três ecologias. 1990. 
34 SELL, Cleiton Lixieski; CENSI, Daniel Rubens; HAMMARSTRÖN, Fátima Barasuol. Direitos Humanos e Meio Ambiente: Implicações 

para a sustentabilidade. P. 41. 
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– também necessário a melhoria de condições de vida –, pelos meios ecologicamente necessários a 

manutenção de um ecossistema devidamente equilibrado, certificando um momento presente 

promissor e condições saudáveis de vida e do planeta às futuras gerações. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Embora haja grandes preocupações a respeito do tema, infelizmente, a criação de grupos 

com pensamento verde, a utilização da tecnologia e a adoção de medidas ecologicamente corretas, 

ainda não evoluem na prática como se avançou na teoria da sustentabilidade. 

É claro que, para garantir condições de vida com dignidade, é imperioso a participação maior 

do Estado, no intuito não, apenas, em criar leis para a proteção do meio ambiente, mas, 

principalmente, de incrementar um sistema ativo e funcional, garantindo através de medidas 

eficazes a efetividade da sustentabilidade dentro de um contexto verde. 

Nessa senda, revela-se a importância da promoção de tecnologias voltadas à 

Sustentabilidade, utilizando-as em prol da efetivação de direitos fundamentais, tendo a tecnologia 

voltada a produção de energia proveniente de fontes renováveis, como a energia solar e eólica, por 

exemplo, forte aliada para assegurar um meio ambiente sadio e sustentável. 

Por obvio que atitudes governamentais são extremamente necessárias a garantia de direitos 

humanos e da vida como um todo. No entanto, essas condições não bastam, é necessário, ainda, 

conscientizar todas as gerações da importância de se manter um ecossistema equilibrado. 

A preservação ambiental individual é ineficiente para garantir a preservação do meio 

ambiente, assim como, apenas medidas societárias também não são de toda producente, é 

necessária uma intervenção coletiva, na busca de implementação de um ecossistema equilibrado, 

saudável, da sustentabilidade como um todo. 

Por fim, a mudança de comportamento é fator essencial para que essa ideia seja 

implementada. Nesse aspecto, papel fundamental tem a ecosofia, no intuito de conscientização dos 

seres humanos, reinventando maneiras de ser, promovendo atitudes que permitam a concretização 

desta concepção. Apenas dessa maneira se garantirá, integral e eficazmente, um futuro com 

dignidade, dentro de uma ecosfera sadia, para toda a humanidade. 
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REFLEXOS DA SOCIEDADE CONSUMISTA: IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Lídia de Paola Ritter1 

Lucas Dalmora Bonissoni2 

Rogerio da Silva3 

 

INTRODUÇÃO 
 

A reflexão desenvolvida por meio do presente estudo possui como objetivo principal a 

interpretação dos nexos entre os reflexos da caracterização de uma sociedade pautada pelo 

consumo e os desdobramentos trazidos pelo processo da globalização. 

A partir do século XX consolidou-se nos países do capitalismo avançado um estilo de vida 

caracterizado pelo consumo exacerbado, difundido mundialmente pelo processo de globalização, 

através de mecanismos que proporcionam interação dos mercados comercializadores e 

consumidores de todo o mundo, facilitando a aquisição de produtos, serviços e tecnologias. 

O consumismo acarreta uma série de fatores prejudiciais a uma vida saudável e sustentável, 

afetando o equilíbrio natural, ao qual estamos vinculados. O uso irresponsável dos recursos naturais 

é notório: o planeta terra não consegue suprir matérias primas na velocidade em que são utilizadas 

para elaboração de produtos de uso humano. 

As múltiplas iniciativas para frear os efeitos que comprometem o meio ambiente são feitas 

geralmente em nome do desenvolvimento sustentável, um conceito que reúne as expectativas de 

atendimento das necessidades e anseios de melhoria de vida dos humanos e a preservação do 

equilíbrio dos ecossistemas naturais, de modo que o progresso de hoje não dilapide os recursos 

necessários às futuras gerações.  

O meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, consta no art. 225 da Constituição Federal. É um direito da coletividade, 

                                                        
1 Mestranda em Direito pela Universidade Passo Fundo (UPF), vinculada à linha de pesquisa Jurisdição Constitucional e Democracia. 
2 Mestrando em Direito pela Universidade Passo Fundo(UPF), vinculado à linha de pesquisa Relações Sociais e Dimensões do Poder. 
3 Professor da Universidade Passo Fundo, especialista em Contratos e Responsabilidade Civil (UPF), Mestre em Direito e Doutor 
pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). 
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estando incumbido o Poder Público e os cidadãos de sua defesa e preservação. 

Este trabalho, além de apresentar conceitos de sustentabilidade e princípio da precaução, 

fala também sobre a sociedades consumista e os impactos que práticas de hiperconsumismo 

causam no meio ambiente. 

 

1. CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: Uma análise ao princípio da precaução 

 

O desenvolvimento sustentável é um tema recorrente nos atuais debates internacionais, 

diretamente relacionado com o termo “progresso”, posto que no cenário contemporâneo foram 

gerados consideráveis desequilíbrios sociais, por conta dos reflexos da globalização, caracterizados 

principalmente pelo desenvolvimento tecnológico e pelo poder econômico, acarretando em danos 

ambientais e nos seres humanos. “Se por um lado o progresso é importante à sociedade, para que 

haja um crescimento econômico, por outro lado, é gerador de miséria e de degradações 

ambientais”.4 

Devido aos reiterados danos ao meio ambiente, surgiu a problemática ambiental, 

despontada na década do século XX como uma “crise a civilização”, em que despertou indagações 

a respeito da racionalidade econômica e tecnológica, “interpretada como um efeito da acumulação 

de capital e da maximização da taxa de lucro a curto prazo, que induzem padrões tecnológicos de 

uso e ritmos de exploração da natureza, bem como formas de consumo”5  

Por conta desses aspectos, nota-se que o Ser Humano, por meio da tecnologia, adquiriu uma 

capacidade imensa de criar novos produtos, porém, em contrapartida, resultou em danos 

irremediáveis ao meio ambiente, causados pela contaminação do ar, terra, rios e mares. A partir 

dessa premissa, os novos conceitos globalizantes trouxeram uma capacidade significativa ao 

Homem: “alterar a natureza do seu mundo”6. 

  Ocorre que, os estragos ao meio ambiente causam consequências que serão enfrentadas 

por todos, como mudanças climáticas que alteram os ciclos da terra. Por conta desses prejuízos, 

                                                        
4 PEREIRA, Agostinho O. Koppe; CALGARO, Cleide. Desenvolvimento sustentável e o consumocentrismo: o paradoxo da modernidade. 

In: PEREIRA, Agostinho O. Koppe; CALGARO, Cleide; PEREIRA, Henrique M. Koppe. O consumo da sociedade moderna [recurso 
eletrônico]: consequências jurídicas e ambientais. Caxias do Sul, RS: Edusc, 2016, p. 33 

5 LEFF, Enrique. Epistemologia Ambiental. Tradução de Sandra Valenzuela; revisão técnica de Paulo Freire Vieira. 5. ed. São Paulo: 
Cortez, 2010, p. 61. 

6 CARLSON, Rachel. Primavera Silenciosa. Tradução: Raul de Polillo, São Paulo: Ed. Melhoramentos, 1969. p.15-16. 



164 

 

organizações governamentais e não governamentais, buscam estabelecer diretrizes para a 

regulamentação e convivência de um meio ambiente sustentável7. 

Durante anos, a noção de desenvolvimento sustentável foi discutida em diversas 

Assembleias da Organização das Nações Unidas, tendo como primeiro conceito intitulado pelo 

Informe da Senhora Gro Harlem Brundtland, primeira Ministra da Noruega, no ano de 1897, 

definindo que “o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades da 

geração presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazer suas próprias 

necessidades”8. 

A concepção de direito sustentável é tratado como um suporte do projeto civilizatório, sendo 

objeto de conferências globais, destinando a todos o esforço de uma cooperação internacional para 

a garantia do meio ambiente. Assim, por conta das diversas proporções que a temática trouxe, 

relevantes Convenções realizadas pela ONU, entre elas a Rio-92, Rio+10 e Rio+20, continuaram a 

discutir novos entendimentos a respeito de desenvolvimento sustentável. 

Sucessivamente, no ano de 2015, foi implementado pela Agenda 2030 da ONU, uma 

construção de um novo referencial sobre desenvolvimento sustentável. Trata-se um grande 

conquista em termos internacionais, uma vez que demonstra as dificuldades de uma realidade 

obscura, seguida de transformações em decorrência da globalização. 

A Agenda 2030 da ONU, passou a denominar desenvolvimento sustentável como “um 

processo de mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a 

orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e 

reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas”9.  

Desta forma, o termo desenvolvimento sustentável alcançou uma reforma em sua 

interpretação contendo novas temáticas, que vão além das questões ambientais, incluindo nas 

discussões um tripé que engloba três dimensões: a) dimensão social; b) dimensão econômica; c) e a 

dimensão ambiental. Positivando que todas devem ser tratadas com a mesma importância10. 

                                                        
7  PILAU SOBRINHO, Liton Lanes. Desafios da sustentabilidade na era tecnológica [recurso eletrônico]: (im) probabilidade 

comunicacional e seus impactos na saúde e meio ambiente. Dados eletrônicos. Itajaí: UNIVALI, 2017, p. 26. 

8  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. A ONU e o meio ambiente.  Disponível em: <https://nacoesunidas.org/acao/meio-
ambiente/>. Acesso em: 18 jul. 2018.  

9  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Transformando o nosso mundo: A agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 
Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em: 18 jul. 2018. 

10 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Transformando o nosso mundo: A agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 
Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em: 18 jul. 2018. 
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Sob essa égide, o objetivo da Agenda 2030, é manter compromissos para que todos os 

indivíduos alcancem uma vida com qualidade, superando a pobreza, com a finalidade da busca social 

da superação das desigualdades, incluindo direitos fundamentais e programas relacionados à saúde, 

educação e segurança, garantia de uma adequada renda básica, responsabilidade ambiental visando 

o equilíbrio da natureza11. 

  Observa-se então, a importância de existir uma harmonia entre as dimensões para a 

realização de um desenvolvimento sustentável. A Agenda 2030, também elenca 17 objetivos e 169 

metas, para estimular a ação cooperativa dos países nos próximos 15 anos, especificadamente em 

áreas de importância crucial para a humanidade e para o planeta, de forma integrada e indivisível, 

para “assegurar que todos os seres humanos possam desfrutar de uma vida próspera e de plena 

realização pessoal, e que o progresso econômico, social e tecnológico ocorra em harmonia com a 

natureza”12. 

Outro ponto positivo da Agenda 2030 é que os resultados de todas as grandes conferências 

da ONU foram reafirmadas, entre elas os princípios fundamentais de direito ambiental, que 

estabelecem uma base sólida para o desenvolvimento. Diante da importância das reafirmações 

principiológicas, o presente estudo passa a fazer uma análise do princípio da precaução. 

 

1.1 Princípio da Precaução 

 

O princípio da precaução, segundo Derani13, pode ser definido como um “cuidado, (...) ligado 

aos conceitos de afastamento de perigo e segurança das gerações futuras, como também de 

sustentabilidade ambiental das atividades humanas”. 

O princípio foi positivado na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

expressando que “quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza 

científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente 

viáveis para prevenir a degradação ambiental”14.  

                                                        
11 HÜLSE, Levi; PASOLD, Cesar Luiz. Práticas associativas em prol da sustentabilidade em Caçador, Santa Catarina, Brasil. Revista 

Justiça do Direito. Faculdade de Direito de Passo Fundo. v. 32, n. 1, 2018. Disponível em 
<http://seer.upf.br/index.php/rjd/article/view/8114/4800>. Acesso em 22 jul. 2018. 

12 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Transformando o nosso mundo: A agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 
Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em: 18 jul. 2018. 

13 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 167. 
14 CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Desenvolvimento do Rio sobre o meio 
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Por esses motivos, destaca-se a importância do princípio da precaução no cenário atual de 

nossa sociedade, uma vez que apresenta a ideia de recomendações/prevenções à respeito dos 

riscos da globalização e do grande avanço tecnológico, com o objetivo de evitar danos de grande 

monta causados pelas atividades das empresas transnacionais, originando degenerações 

praticamente irreversíveis ao meio ambiente. 

Além disso, o princípio da precaução está presente na Constituição Federal15, disposto no 

caput do art. 225, inciso IV, “exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente”. 

Dessa forma, a Constituição Federal, determina a atribuição dos Poderes Públicos, utilizando-

se de uma política ambiental preventiva, com o dever de respeitar o meio ambiente, porém, não 

como forma de enfrentar os atuais problemas ambientais, e, sim de maneira que vise antecipar os 

futuros riscos de seus efeitos, uma vez que “a política ambiental preventiva não se limita à 

eliminação dos efeitos lesivos ao meio ambiente, antes de tudo, ela deve antecipar e prevenir a 

ocorrência de uma atividade potencialmente danosa”16.  

Diante desse entendimento, o princípio da precaução proporciona uma missão pública ao 

Estado, para proteger o ecossistema antes da incidência de riscos, valendo-se da tecnologia a seu 

favor sobre novas constatações científicas. Trata-se de uma concepção inovadora, que impõe ao 

Poder Público “o dever de fazer prevalecer os imperativos da saúde e da segurança sobre a liberdade 

comercial dos Estados, (...) que permitam detectar e avaliar o risco e reduzi-lo a um nível aceitável”17  

Sob essa ótica, o princípio é cabível quando “os dados científicos são tão insuficientes que 

não é possível aplicá-los, quando a ausência de parâmetros não permite qualquer extrapolação ou 

quando as relações da causa-efeito são pressentidas, mas não demonstradas”18.  

Portanto, percebe-se a relevância que o princípio da precaução tem com o cuidado contínuo 

e imprescritível ao meio ambiente e com a intenção de assegurar às futuras gerações um 

ecossistema ecologicamente equilibrado, estando diretamente relacionado aos ideias de um 

                                                        

ambiente. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-global>. Acesso em: 
19 jul. 2018. 

15 BRASIL. Constituição Federal. Brasília: Senado Federal, 1988.   
16  COLOMBO, Silvana Brendler. Políticas públicas e aplicação do princípio da precaução. Disponível em: 

<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/26893-26895-1-PB>. Acesso em: 21 jul. 2018.  

17 SETZER, Joana. Panorama do princípio da precaução: o direito do meio ambiente face aos novos riscos e incertezas. 2007. 155 f. 
Dissertação (Mestrado) – Programa de Ciência Ambiental, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. p.76. 

18 SETZER, Joana. Panorama do princípio da precaução: o direito do meio ambiente face aos novos riscos e incertezas. 70. 
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desenvolvimento sustentável, por tratar-se de um princípio orientador, “que fornece critérios para 

determinar as ações mais razoáveis a serem adotadas frente a situações de riscos incertos”19.   

Assim, a ação do homem não deve intervir de forma negativa no meio ambiente, porém, 

diante dos impactos ocasionados pela sociedade consumista, conforme será estudado no próximo 

capítulo. Deve-se repensar a maneira de agir do homem e do Estado, que como agente responsável 

pela fiscalização detém a obrigação de assegurar e proporcionar um meio ambiente ecologicamente 

sustentável. 

 

2. A SOCIEDADE CONSUMISTA 

 

Conforme já exposto, o conceito de desenvolvimento sustentável foi elaborado a partir das 

dimensões de uma lista tríplice: ambiental, social e econômica. A insuficiência ou prevalência de 

uma dimensão sobre a outra não pode prevalecer, uma vez que ambas devem ser respeitadas de 

formas isonômicas. 

Ocorre que, com o advento da sociedade de consumo ou sociedade de risco, conforme 

denomina Ulrich Beck 20 , as consequências do modelo de produção industrial visando maior 

obtenção de lucro, consolida riscos futuros como por exemplo a degradação ambiental.  

Diante disso, devido a produção em massa de grandes marcas e produtos, as empresas 

transnacionais ampliaram seus domínios econômicos, resultando em sérios impactos para o 

desenvolvimento sustentável, erradicando a separação de diversa classes sociais em nível local e 

global. 

Esse cenário se manifesta também, pelo salto tecnológico por conta da transformação do 

trabalho, que oferece cada vez mais produtos em escala exponencial, dominada por uma economia 

de crescimento que perpassa a ideia de que os fluxos econômicos apenas crescem se o consumidor 

continuar a consumir demasiadamente21.  

A sociedade consumista é marcada pela destreza da população, uma vez que a forma de 

                                                        
19 SETZER, Joana. Panorama do princípio da precaução: o direito do meio ambiente face aos novos riscos e incertezas. p.100. 

20 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião Nascimento. São Paulo: ed. 34; 2010. 

21 SANTOS, Rafael Padilha dos; PILAU SOBRINHO, Liton Lanes. O fetichismo da subjetividade e a sociedade de consumidores no 
pensamento de Zygmunt Bauman. In: PILAU SOBRINHO, Liton Lanes; SILVA, Rogerio. Balcão do consumidor: reflexões sobre o 
hiperconsumismo. Passo Fundo, 2013. 
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pensar e de se comportar de modo “irrefletida”, “sem pensar no que consideram ser seu objetivo 

de vida e o que acreditam ser os meios corretos de alcançá-lo, sobre como separam as coisas e os 

atos relevantes para esse fim”22  

Na concepção de Bauman, a sociedade de consumidores “representa o tipo de sociedade 

que promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e um estratégia existencial 

consumista, e rejeita todas as opções culturais alternativas”23. Por conta de seus efeitos, a sociedade 

consumerista atualmente é instigada pelo marketing e designer de novos produtos, ocasionando 

numa verdadeira "apoteose" de novas ofertas, criando hábitos de consumo desnecessários para a 

sociedade.  

Nesse contexto, as pessoas não consomem para satisfazer suas necessidades, pelo contrário 

novos produtos instigam a sociedade a estar sempre ligados ao mercado, mesmo que seja para 

atender as suas futilidades, uma vez que “as novas elites do mundo econômico alardeiam sem 

complexos seus gostos pelos produtos de luxo e pelos símbolos de posição social. [...] O esnobismo, 

o desejo de parecer rico, o gosto de brilhar, a busca pela distinção social”.24  

Completa Pereira, que a população move-se pelos aspectos publicitários, seja por anúncios 

de televisão, rádio, e até mesmo pela internet. “Esse contorno publicitário que se manifestou e se 

manifesta de diversos meios, implícitos e explícitos, torna a vida do cidadão manipula para o 

consumo”25 

Assim, uma sociedade de consumidores cria novas “tendências de estilo” para o consumidor, 

inserindo-o no imaginário da população, que para participar de determinado grupo social, deve 

usufruir de emblemas e/ou modas patrocinados por grandes marcas “como certeza de 

reconhecimento, aprovação e inclusão”26. 

Dessa maneira as empresas transnacionais direcionam a produção de novos produtos não se 

importando mais com o valor de uso, e sim com a duração dos objetos para que tenham um menor 

                                                        
22 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2008, p. 70 

23 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. p. 71 

24 LIPOVETSKY, Gilles. O luxo eterno: da idade do sagrado ao tempo das marcas. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. p. 51. 

25 PEREIRA, Agostinho Oli Koppe; PEREIRA, Henrique Mioranza Koppe; PEREIRA, Mariana Mioranza Koppe. Hiperconsumo e ética 
ambiental. In: PEREIRA, Agostinho Oli Koppe; HORN, Luiz Fernando Del Rio. Relações de consumo: meio ambiente. Caxias do Sul, 
RS: Educs, 2009. p. 13. 

26 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. p. 108. 
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tempo de vida, ou seja, uma “função de morte”27 para deixar o mercado sempre aquecido com 

inovações.     

Por conta disso, uma das características da sociedade de consumidores abordada por 

Bauman, é que “ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria, e ninguém pode 

manter segura sua subjetividade sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as 

capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável”28. 

Logo, a influência do capitalismo é notória diante da propagação dos seus ideias, moldando 

a visão dos consumidores, passando a inserir na sociedade uma maneira de consumir sem a devida 

responsabilidade social, ou seja, “aquele que pode consumir mais e melhores produtos detém o 

poder social e econômico sobre os outros”29. 

Cria-se uma cultura maléfica e viciante na sociedade de consumo, “marcada por uma pressão 

constante para que sejamos alguém mais”30. Dessa forma, o sistema mercantil dominado pelas 

transnacionais aumenta a demanda de produtos com novas ofertas, e dessa forma, desvalorizam as 

antigas ofertas, gerando um ciclo vicioso de compras em busca de se valorizar.   

Por esses motivos, a maior crítica da sociedade consumista é a cultura que relaciona o 

produto à imagem das pessoas, ou seja, “a produção de bens de consumo é agora um fenômeno 

cultural: compra-se o produto tanto por sua imagem quanto por sua identidade imediata”31. 

O grande problema desse modo de viver que emerge na sociedade consumista é “o 

fetichismo pelo novo em detrimento do que é velho, referindo-se que a sociedade de consumo está 

atrelada não só a produção, mas também ao descarte, levando os objetos o mais rapidamente 

possível para o lixo”32. 

Não obstante, os componentes tóxicos encontrados nas mercadorias contaminam a fauna e 

a flora do planeta. Como consequência, o crescimento econômico está associado diretamente com 

o desenvolvimento do meio ambiente equilibrado, uma vez que a capacidade de regeneração da 

                                                        
27 BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 2003, p. 65. 

28 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. p. 20. 

29 PEREIRA, Agostinho O. Koppe; CALGARO, Cleide; PEREIRA. Desenvolvimento sustentável e o consumocentrismo: o paradoxo da 
modernidade. In: PEREIRA, Agostinho O. Koppe; CALGARO, Cleide; PEREIRA, Henrique M. Koppe. O consumo da sociedade 
moderna [recurso eletrônico]: consequências jurídicas e ambientais. Caxias do Sul, RS: Edusc, 2016, p.40 

30 BAUMAN, Zygmunt. Vida para o consumo: a transformação das pessoas em mercadoria, p. 128. 

31 JAMESON, Frederic. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo: Ática, 1996. p. 138 

32 BAUMAN, Zygmunt. Vida para o consumo: a transformação das pessoas em mercadoria, p. 31-32. 
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Terra não consegue acompanhar a produção em grande escala das transnacionais, assim sendo o 

homem transforma produtos em resíduos mais rápido do que a própria recomposição da natureza33. 

O impacto das mercadorias que se tornam inúteis aos olhos do consumidor, a cada ano, varia 

entre 5 e 7 milhões de toneladas de eletrônicos que se tornam obsoletos 34 . Nesse contexto 

consumerista, o meio ambiente recebe os impactos de um consumo desregrado, onde os riscos 

ambientais são flagrantes e a necessidade de atuação permanente do Poder Público. 

Por fim, a acumulação de lixo, transforma significativas implicações a cada ano, sendo que a 

aglomeração de sobras de lixo deterioram o meio ambiente e a todas as espécies de vida existentes 

na terra. Por esses motivos, o próximo capítulo continuará a tratar sobre os grandes impactos 

causados pelo excesso de consumo no meio ambiente35. 

 

3. IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

A prática de consumo excessivo é um dos elementos que caracteriza a sociedade moderna. 

O rompimento com o passado e o endeusamento do novo, “do moderno” desenvolveu uma cultura 

capaz de levar a que o indivíduo enderece todas as suas necessidades e todos os seus desejos para 

o consumo. 

Os diversos avanços tecnológicos permitiu que a humanidade evoluísse de forma relevante 

nas últimas décadas, e tais avanços acarretaram grandes transformações nas relações sociais e 

culturais, originando uma sociedade moderna, que hoje é caracterizada pelo consumo, ou seja, 

hiperconsumista. 

A partir disso Pereira36, refere que, a base de toda nossa sociedade se tornou o consumo. A 

população passou a ser envolvida por publicidades – inicialmente escritas, depois pela fala por meio 

do rádio, seguindo-se a imagem do cinema e da televisão e, agora, num misto de tudo, pela internet. 

Esse contorno publicitário que se manifestou e se manifesta de diversos meios, implícitos e 

                                                        
33 LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009. 
34 LEONARD, Annie. A história das coisas: da natureza ao lixo, o que acontece com tudo que consumimos. Rio de Janeiro: Editora 

Zahar, 2011. 

35 MAGERA, Márcia. Os caminhos do lixo: a obsolescência programada à logística reservada. Campinas: Editora Átomo, 2012. 

36 PEREIRA, Agostinho Oli Koppe; PEREIRA, Henrique Mioranza Koppe; PEREIRA, Mariana Mioranza Koppe. Hiperconsumo e ética 
ambiental. In: PEREIRA, Agostinho Oli Koppe; HORN, Luiz Fernando Del Rio. Relações de consumo: meio ambiente. Caxias do Sul, 
RS: Educs, 2009. p. 13. 
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explícitos, torna a vida do cidadão manipulada para o consumo. Tudo isso, sem que o indivíduo 

perceba e, assim, colabore para que o sistema pré-organizado decorra conforme um jogo já jogado. 

O consumo desnecessário afeta diretamente o equilíbrio natural, coloca em risco a vida 

saudável atual e a existência das gerações futuras. A lógica consumista traz sérios e graves 

problemas para o meio ambiente, pois quanto mais se consome, mais é necessário produzir e essa 

produção é baseada na retirada da matéria-prima. 

A manutenção do meio ambiente em condições favoráveis para a manutenção da vida no 

estado em que se encontra atualmente é indispensável para a sustentabilidade do planeta e da 

humanidade. 

Sobrinho e Silva 37  explicam que pela lógica dos acontecimentos, priorizar o lucro em 

detrimento do meio ambiente leva a um prejuízo global para a humanidade e para todos os seres 

vivos do planeta que dependem do meio ambiente para a sua sobrevivência. Os padrões de 

consumo impostos pela modernidade e pelo sistema capitalista priorizam o descarte e o lucro como 

formas indicativas de desenvolvimento. Nessa ótica, o meio ambiente não possui qualquer 

importância ou prioridade dentro do contexto socioeconômico estabelecido.  

Os bens de consumo são produzidos com uma determinada data de durabilidade cada vez 

mais reduzida, para que abortem suas propriedades em um tempo cada vez mais curto, obrigando 

o comprador a substitui-los por outros. Tais práticas afetam diretamente o meio ambiente, que não 

possui a capacidade de regenerar-se na mesma velocidade do consumo desenfreado. 

A partir disso Calgaro, Pereira e Pereira 38  afirmam que a reparação dos produtos é 

desestimulada. Substitui-lo por um novo é a linha de raciocínio mais indicada, sem que haja uma 

análise dos danos ao meio ambiente, vindos dos rejeitos e da aplicação de matéria-prima e de 

materiais degradantes, usados para sua produção. O meio ambiente é esquecido, o que interessa é 

produzir e consumir.  

Na visão de Bauman39, em sua obra “Vida líquida”, essa fase de hiperconsumismo destruiu 

os princípios duráveis e seguros e, por isso, ela se dissolve “como uma aspirina na água”, 

                                                        
37 SOBRINHO, Liton Lanes Pilau; Silva, Rogerio da. Balcão do consumidor: reflexos do hiperconsumismo. Itajaí, SC: Univali, 2013. p.55 

38 PEREIRA, Agostinho Oli Koppe; CALGARO, Cleide; PEREIRA, Henrique Mioranza Koppe.Relações de Consumo, Globalização. Caxias 
do Sul, RS: Educs, 2016. P. 104. 

39 BAUMAN, Zygmunt. Vida líquida. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2007. p. 09. 
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desmanchando os valores e as coisas à moda do descarte. Qual o resultado de tudo isso para nós? 

Lixo. A sobrevivência dessa sociedade e o bem-estar de seus membros dependem da rapidez com 

que os produtos são enviados aos depósitos de lixo e da velocidade e eficiência da remoção dos 

detritos. 

Em função do consumismo descontrolado, a cada dia se descobrem novos problemas que 

afetam diretamente o meio ambiente. O lucro e o consumo estão a cima de todos, fazendo que o 

cidadão tem de adquirir, usufruir e descartar instantaneamente é o acelerador de um mercado que 

visa, exclusivamente, ao lucro. 

Tais acontecimentos aumentam o desenvolvimento das atividades de impacto que recaem 

sobre o meio ambiente, principalmente no que diz respeito ao ecossistema como a extração de 

recursos naturais para sanar as carências do consumo. 

Segundo Ost40, a visão mecanicista provém de Descartes e de outros pensadores: “É em 

Descartes e noutros pensadores eruditos do seu século que procuraremos os indícios, mais claros, 

do redemoinho que conduz hoje a uma tal ruptura entre o homem e a natureza. Como qualquer 

outra espécie natural, o homem, só pela sua presença, pesa sobre os ecossistemas que o abrigam; 

como qualquer outro ser vivo, o homem retira recursos para assegurar a sua sobrevivência e rejeita 

matérias usadas. Além disso, e ao contrário das outras espécies, o homem simboliza; não se 

contentando nunca em registrar o espetáculo da natureza, ele forja uma determinada 

representação desta, um conjunto de imagens que condicionarão os usos que se achará autorizado 

a fazer dela. Assim, o homem humaniza a Terra, imprime-lhe a sua marca física e reveste-se de 

símbolos que a fazem falar uma linguagem para ele inteligível. O homem moderno, liberto de todas 

as amarras cosmológicas transforma descomedidamente o mundo natural com a sua tecnologia.  

O modelo capitalista, marcado pela ampliação dos bens de consumo, vem provando que os 

cidadãos são submetidos e induzidos a adaptarem-se ao método de consumo desenfreado. 

Contudo, tal prática não leva em conta o meio ambiente, os impactos ambientais, fazendo com que 

o indivíduo, se torne irresponsável pelas suas condutas consumeristas. 

Nalini41 explica sobre a irresponsabilidade citada acima, não há necessidade de se renunciar 

ao progresso, para a preservação do patrimônio ambiental [...] serviu-se a humanidade da natureza 

                                                        
40 OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Lisboa: Portugal: Instituto Piaget, 1995, p. 30-31. 

41 NALINI, José Renato. Ética ambiental. Campinas: Millennium, 2001. P. 138-139. 
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como se fosse um supermercado gratuito. Tudo estava a serviço e à disposição do senhor da Terra. 

Essa irresponsabilidade está prestes a chegar ao fim. Depois de verificar a finitude dos bens naturais, 

o comprometimento e a deterioração daquilo que restou, o ser pensante precisa se reciclar. 

A sociedade vem evoluindo sem o devido cuidado que precisa ter para com o meio ambiente, 

tendo em vista que é dele que sai a matéria-prima para todos os produtos disponíveis para o 

consumo.  

É de extrema importância referir que o consumo deve ser direcionado a atender às 

necessidades básicas da sociedade, sem transformar a natureza em um negócio, considerando que 

o desenvolvimento sustentável não comporta esse consumo exacerbado.  

Trigueiro42, explica que agravou-se a crise ambiental do planeta de acordo com relatórios 

divulgados na África do Sul, demonstrando que estaríamos consumindo nos dias de hoje além da 

capacidade do planeta de se regenerar. Em outras palavras estamos comprometendo os processos 

ecológicos essenciais planetários, com consequências graves porém não totalmente conhecidas, até 

mesmo porque o conhecimento da Humanidade sobre o funcionamento destes processos é 

extremamente incipiente. 

Ademais, de acordo com Calgaro43, dentro da visão sustentável não podemos ver a natureza 

de forma mecanicista ou cartesiana, ou como um bem de consumo exacerbado. A relação de 

consumo evoluiu no decorrer dos tempos, mas é importante que a mesma busque uma 

racionalidade para atingir a sustentabilidade, da qual poderá haver futuras operações de consumo. 

A partir do compartilhado, é possível referir que a modernidade estabeleceu um ambiente 

caracterizado no consumo, na artificialidade e na tecnologia, e esqueceu o meio ambiente do qual 

ele mesmo se originou. Esses riscos gerados requerem ações imediatas para a sua redução, pois 

toda a geração de produtos deixa pegadas no meio ambiente, muitas vezes difíceis de serem 

extintas. 

 

 

                                                        
42  TRIGUEIRO, André (Coord.). Meio ambiente no século 21: 21 especialistas falam da questão ambiental nas suas áreas de 

conhecimento. Campinas, SP: Armazém do Ipê: 2008. p. 146. 

43 CALGARO, Cleide. Desenvolvimento sustentável e consumo: a busca do equilíbrio entre o homem e o meio ambiente. In: PEREIRA, 
Agostinho Oli Koppe; HORN, Luiz Fernando Del Rio (Org.). Relações de consumo meio ambiente. Caxias do Sul: Educs, 2009. p. 46. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tema do atual trabalho possui grande relevância em face dos problemas ambientais que 

se enfrentam atualmente. A aquisição constante e usufruto de produtos e serviços de forma 

desnecessária e supérflua geram danos de grande monta, muitas vezes irreparáveis, que podem 

colocar em risco a própria existência humana. 

Os problemas gerados pelo consumo exacerbado indicam que no atual passo a humanidade 

caminha para uma situação irreversível. A evolução tecnológica, a globalização, internet e o 

desenvolvimento do comércio são ferramentas que aceleraram o processo de produção e utilização 

por parte dos consumidores, o que representa constante retirada da matéria-prima do meio 

ambiente. Essa extração de recursos naturais é motivo de preocupação considerando que muito dos 

recursos estão em fase de esgotamento. 

Considerando os motivos expostos acima, bem como o abordado no decorrer deste estudo, 

é de extrema importância o princípio da precaução no cenário atual de nossa sociedade, uma vez 

que apresenta a ideia de recomendações/prevenções à respeito dos riscos da globalização e do 

grande avanço tecnológico, com o objetivo de evitar danos de grande monta causados pelas 

atividades das empresas transnacionais, originando degenerações praticamente irreversíveis ao 

meio ambiente. 

Para um desenvolvimento sustentável é necessário adotar uma política do consumo e 

produção sustentáveis. A legislação acerca da proteção ambiental e de práticas de consumo 

consciente é importante, mas não suficiente para assegurar um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e sustentável, sendo de grande importância a participação e conscientização das 

pessoas neste processo de preservação. 

O consumo deve ser direcionado a atender às necessidades básicas da sociedade, sem 

transformar a natureza em um negócio, considerando que o desenvolvimento sustentável não 

comporta esse consumo exacerbado.  
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DIREITOS HUMANOS, TECNOLOGIA E COMPLEXIDADE SOCIAL: A 

SUSTENTABILIDADE COMO DESAFIO 

 

Lisiane da Silva Zuchetto1 

Paulo Roberto Ramos Alves2 

 

INTRODUÇÃO 

  

A pesquisa buscou demonstrar como a evolução da tecnologia transformou-se na atualidade. 

Essa evolução que conduz a uma complexidade tecnológica que pode ser usada de forma positiva 

ou negativa para a busca dos problemas enfrentados pela sustentabilidade.  

A evolução à complexidade tecnológica é também fruto da atual sociedade multicêntrica. 

Uma sociedade que se modifica na medida em que diferentes fragmentos da sociedade se 

comunicam para sua evolução. Também, essa comunicação é necessária para os sistemas básicos 

sociais, tais como a religião, a economia, o direito, a saúde, educação, pois esses diferentes sistemas 

não sobrevivem em sociedade sem que haja o diálogo entre eles. Dessa forma, surge o chamado 

ambiente complexo, dentro desse contexto, encontramos a complexidade tecnológica.  

Diante dessa sociedade altamente complexa serão analisados os direitos humanos os quais 

decorrem de transformações históricas, portanto, modificam-se com a evolução da sociedade. 

Assim, considerando esse quadro de constante avanço, alguns aspectos como a sustentabilidade 

precisam de maior observação, uma vez que essa busca complementar as necessidades atuais dos 

seres humanos, estando, portanto, intimamente conexa ao desenvolvimento econômico e material.  

Busca-se assim, analisar se os direitos humanos estão sendo efetivados, ou seja, se direitos 

humanos como meio ambiente e seus recursos naturais estão sendo preservados de forma que a 

humanidade garanta um desenvolvimento sustentável. 

                                                        
1Mestranda em Direito pela Universidade de Passo Fundo - UPF. Bolsista PROSUC/CAPES. Assistente Editorial da Revista Justiça de 

Direito - UPF. Advogada. E-mail: lisizuchetto@hotmail.com 

2Doutor em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos com estágio Pós-Doutoral pela Universidade de Passo Fundo; Professor 
da Universidade de Passo Fundo e da Universidade do Oeste de Santa Catarina; Advogado; Endereço Eletrônico: 
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Para desenvolver a pesquisa aplicou-se o método sistêmico de abordagem para obtenção 

dos resultados. O método de procedimento utilizado foi a pesquisa bibliográfica, com mecanismo 

de busca através de livros e periódicos.  

 

1. COMPLEXIDADE TECNOLÓGICA E SOCIEDADE MULTICÊNTRICA 

  

Na atualidade a revolução digital atinge diferentes sistemas sociais, especialmente por meio 

das tecnologias de informação e comunicação ou conhecimento. Essa sociedade percebe mudanças 

em diferentes setores como econômico, técnico, costumes, mudanças essas decorrentes da 

virtualização. Todas essas transformações trazidas pelas tecnologias conduzem a uma nova forma 

de exercer as atividades sociais. 

 Como exercício das atividades sociais, seja buscando direitos, seja cumprindo deveres, as 

tecnologias de comunicação podem ser vistas como uma ferramenta auxiliadora, pois ensina Aires 

José Rover que essas “referem-se aos mecanismos e programas que facilitam o acesso informações 

de maneira universal, ou seja, sem impor nenhum tipo de barreira”, com exceção de impedimentos 

relacionados à segurança e integridade dos sistemas. Exemplo são as “tecnologias de redes de 

computadores.”.3 

Já em relação às tecnologias de conhecimento ensina Rover que referem-se “basicamente 

ao desenvolvimento de programas (software) que organizem, armazenem e manipulem os dados e 

informações de tal forma que facilite a compreensão destes por um universo infinito de 

interessados”, como exemplo o autor traz os “sistemas inteligentes”.4   

A realidade virtual da atualidade encontra-se presente em diferentes fragmentos da 

sociedade, seja na “informação, comunicação, nos corpos, no funcionamento econômico, os 

quadros coletivos da sensibilidade ou o exercício da inteligência.”.5 Essa disseminação do virtual 

constitui elementos sociais virtuais como “comunidades virtuais, empresas virtuais, democracia 

virtual”.6 O virtual, segundo ensinamento de Pierre Lévy consiste em uma força, potência, que 

                                                        
3 ROVER, Aires J. (org). Direito, sociedade e informática: limites e perspectivas da vida digital. Florianópoliis: Boiteux, 2000. (PDF). p. 

3. 

4 ROVER, Aires J. (org). Direito, sociedade e informática: limites e perspectivas da vida digital. Florianópoliis: Boiteux, 2000. (PDF). p. 
4. 

5 LÉVY, Pierre. O que é o virtual? Trad. Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 1996, p. 11. 
6 LÉVY, Pierre. O que é o virtual? Trad. Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 1996, p. 11. 



180 

 

decorre do latim medieval “virtualis” o qual deriva de “virtus”. O autor refere que  

na filosofia escolástica, é virtual o que existe em potência e não em ato. O virtual tende a atualizar-se, 

sem ter passado no entanto à concretização efetiva ou formal. A árvore está virtualmente presente na 

semente [...] o virtual não se opõe ao real mas ao virtual: virtualidade e atualidade são apenas duas 

maneiras de ser diferentes.7  

   

O virtual disponibiliza uma complexa opção de tecnologia que contribui para resolução ou 

aperfeiçoamento de fenômenos contemporâneos ocorridas na sociedade. O virtual, para Lévy é “um 

modo de ser particular e [...] um processo de transformação de um modo de ser num outro”. Ele 

considera o virtual como um complexo improvável ou forças atreladas a um acontecimento ou 

entidade que buscam “um processo de resolução: a atualização”. Para exemplificar, o autor cita o 

problema da semente, que tem como objetivo fazer germinar a árvore.8  

 

A semente “é” esse problema, mesmo que não seja somente isso. Isto significa que ela “conhece” 

exatamente a forma da árvore que expandirá finalmente sua folhagem acima dela. A partir das 

coerções que lhe são próprias, deverá inventá-la, coproduzi-la com as circunstâncias que encontrar. 

Por um lado, a entidade carrega e produz suas virtualidades? um acontecimento, por exemplo, 

reorganiza uma problemática anterior e é suscetível de receber interpretações variadas. Por outro 

lado, o virtual constitui a entidade: as virtualidades inerentes a um ser, sua problemática, o nó de 

tensões [...] as questões que o animam, as questões que o movem.9 

 

A referida analogia remete a questões sociais que abarcam o indivíduo enquanto ser 

particular, mas que ao lutar pela sua causa, transforma-se no coletivo, pois nessa luta existe diversas 

pessoas, a coletividade. Esse indivíduo busca a transformação e evolução da sociedade, juntos, essa 

sociedade busca resolver problemas sociais. Com a transformação da sociedade cada vez mais 

presente, é possível perceber que “cada forma de vida inventa seu mundo [...] e, com esse mundo, 

um espaço e tempo específicos”. 10  Assim a sociedade transformada precisa de novas 

modernizações.     

Observa-se essa sociedade modificada no contexto de Niklas Luhmann, o qual observa o 

comportamento social em um mundo altamente complexo. Nesse sentido, Luhmann entende que 

                                                        
7 LÉVY, Pierre. O que é o virtual? Trad. Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 1996, p. 15. 
8 LÉVY, Pierre. O que é o virtual? Trad. Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 1996, p. 16. 
9 LÉVY, Pierre. O que é o virtual? Trad. Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 1996, p. 16. 
10 LÉVY, Pierre. O que é o virtual? Trad. Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 1996, p. 22. 
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há a necessidade de uma redução dessa complexidade, propondo então a “teoria dos sistemas”, 

que busca compreender as sociedades complexas. Portanto, a “teoria da sociedade” busca explicar 

a sociedade como um sistema social. Luhmann refere que 

 

O homem vive em um mundo constituído sensorialmente, cuja relevância não é inequivocamente 

definida através do seu organismo. Desta fora o mundo apresente ao homem uma multiplicidade de 

possíveis experiências e ações, em contraposição ao seu limitado potencial em termos de percepção, 

assimilação de informação, e ação atual e consciente. Cada experiência concreta apresenta um 

conteúdo evidente que remete a outras possibilidades que são ao mesmo tempo complexas e 

contingentes11. Com complexidade queremos dizer que sempre existem mais possibilidades do que se 

pode realizar.12 

 

Observa-se que no âmbito da sociedade alguns elementos básicos de interação social podem 

produzir diferentes formas, decorrendo daí a complexidade a qual exige, por sua vez, novos 

subsistemas como a religião, a economia, o direito, a saúde, educação, os quais também são 

caracterizados por criarem novos subsistemas continuamente.13 

A sociedade, enquanto sistema social se forma por meio da comunicação, podendo controlar 

as indeterminações. No mesmo tempo em que controla essas indeterminações, não interrompe sua 

produção, causando um paradoxo na comunicação. Para exemplificar pode-se mencionar o 

desenvolvimento do direito e do não-direito, da justiça e da injustiça, da segurança e da 

insegurança.14 

Os sistemas sociais se utilizam da comunicação para interligar as ações, chamado por 

Luhmann de eventos, as quais criam os sistemas. Por esse motivo, Luhmann refere que eles são 

sistemas “auto-produtores” por serem dotados de “autopoiesis”. Os sistemas permanecem 

existentes pelo simples fato de reproduzir as ações (eventos), que agem enquanto membro do 

sistema. Portanto, os sistemas resultam em ações que eles mesmos “reproduzem” e simplesmente 

existem enquanto ocorrer essa reprodução de suas ações.15   

                                                        
11 Por contingência entendemos o fato de que as possibilidades apontadas para as demais experiências poderiam ser diferentes das 

esperadas; ou seja, que essa indicação pode ser enganosa por ferir-se a algo inexistente, intangível, ou a algo que após tomadas 
as medidas necessárias para a experiência concreta. LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: 
Edições Tempo Brasileiro, 1983, p. 45. 

12 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1983. p. 45. 
13 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1983. 

14 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1983. 

15 LUHMANN. The World Society as a Social System. Trad. Ana Mércia Silva Roberts. International Journal of General Systems, 8, 
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Isso implica em um “ambiente altamente complexo”, pois o ambiente dos sistemas sociais 

abrange outros sistemas sociais, por exemplo, “o ambiente de uma família inclui por exemplo outras 

famílias, o sistema político, o sistema econômico, o sistema médico”. Por esse motivo, que sob o 

aspecto da “teoria dos sistemas” é possível dizer que a comunicação entre os sistemas sociais é 

admissível. Já em relação a comunicação entre o sistema social (sociedade) essa abarca e reproduz 

todas as comunicações. “A sociedade torna possível a comunicação entre outros sistemas sociais”. 

Nota-se que a teoria dos sistemas sociais dirige a teoria da sociedade.16      

       A sociedade não pode ser diferenciada por uma parte mais importante, como “um 

compromisso religioso, um estado político”. É necessário definir o que Luhmann chama de 

“diferenciação interna”, ou seja, a maneira como um sistema desenvolve subsistemas. Essas formas 

de construir os subsistemas decidem o nível de complexidade que uma sociedade pode chegar.17 

Ainda, menciona Luhmann que a sociedade moderna construiu uma nova forma de 

diferenciação dos sistemas, utilizando-se das “funções”. Assim a função passou a ser o fundamental 

para a construção do sistema, dessa forma, a sociedade moderna diferencia o subsistema e seu 

ambiente (subsistema político e o ambiente, subsistema econômico e seu ambiente). Cada 

subsistema tem como prioridade para comunicação a sua própria função.18 

Com essa forma de diferenciação dos sistemas a sociedade passa a ser um sistema global, 

onde todas as sociedades se comunicam, produzindo informações. Luhmann ensina que 

 

[...] o mundo se torna mais complexo e mais problemático enquanto ambiente de todos os sistemas 

individuais. [...] formas de adaptação mais generalizadas e mais elaboradas, que podem surgir 

“casualmente”, mas que uma vez existindo são usadas e cultivas.19 

 

A comunicação virtual presente na sociedade atual por meio das tecnologias computacionais 

contribui para que a humanidade possa alcançar seus objetivos e superar dificuldades, indo ao 

                                                        

1982, p. 05. 

16 LUHMANN. The World Society as a Social System. Trad. Ana Mércia Silva Roberts. International Journal of General Systems, 8, 
1982, p. 05. 

17 LUHMANN. The World Society as a Social System. Trad. Ana Mércia Silva Roberts. International Journal of General Systems, 8, 
1982, p. 06. 

18 LUHMANN. The World Society as a Social System. Trad. Ana Mércia Silva Roberts. International Journal of General Systems, 8, 
1982. 

19 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1983, p. 171 
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encontro de realizações sociais. Dessa forma, na “medida em que a memória humana não é capaz 

de armazenar e avaliar todas as variáveis possíveis numa dada situação, é importante que a ciência 

desenvolva a tecnologia para compensar os humanos em tal limitação.20 

Por um lado, temos o aumento da comunicação bem com as facilidades que o virtual 

proporciona a todos os fragmentos da sociedade, por outro a tecnologia ainda não encontrou 

solução para problemas como o dano ecológico com a poluição e ao acúmulo de detritos de 

aparelhos tecnológicos, o que deve despertar uma maior consciência e preocupação com a 

reciclagem.  

Com essa forte presença da tecnologia na sociedade complexa a produção de aparelhos 

tecnológicos aumenta em velocidade assustadora, pois a atualização e produção desses aparelhos 

é desenvolvida em grande escala o que preocupa as questões levantadas pela sustentabilidade que 

corre contra o tempo para encontrar uma solução para esse dano causado ao meio ambiente pelo 

lixo eletrônico. Dessa forma analisa-se o papel dos direitos humanos nesse contexto.         

  

2. DIREITOS HUMANOS E FRAGMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

Atualmente percebe-se uma constante transformação da sociedade, sobretudo em relação 

à informação por meio das novas tecnológicas. É possível enfrentar essas mudanças de forma 

positiva, considerando que elas proporcionam o acesso rápido de informações e comunicações em 

âmbito global, pois as tecnologias de comunicação e informação podem difundir as informações de 

forma que a sociedade contribua para o crescimento, cuidado, direitos e deveres que os novos 

paradigmas apresentam.  

Mudanças de extrema relevância são as enfrentadas pelos novos paradigmas sociais no que 

refere-se a transformação de padrões dos direitos humanos. Ao tratar de direitos humanos traz-se 

o entendimento de Clóvis Gorczevski e Gionara Tauchen, o qual refere que  

 

‘Direitos Humanos’ é uma forma abreviada e genérica de se referir a um conjunto de exigências e 

enunciados jurídicos que são superiores aos demais direitos. Superiores porque anteriores ao Estado, 

porque não são meras concessões da sociedade política, mas nascem com o homem, fazem parte da 

própria natureza humana e da dignidade que lhe é inerente, e são fundamentais, porque sem eles o 

                                                        
20 ROVER, Aires J. (org). Direito, sociedade e informática: limites e perspectivas da vida digital. Florianópoliis: Boiteux, 2000. (PDF). p. 

07. 
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homem não é capaz de existir, de se desenvolver e participar plenamente da vida, e são universais, 

porque exigíveis de qualquer autoridade política, em qualquer lugar. Eles representam as condições 

mínimas necessárias para uma vida digna.21 

 

 Essas exigências e enunciados jurídicos nascem de um processo histórico, que passa por 

diversas e lentas etapas e que assim como possui evoluções traz consigo alguns retrocessos. O autor 

destaca que esse processo de evolução segue em desenvolvimento, considerando que há ainda 

muitas questões sociais que devem buscar sua evolução.22 Esses direitos que continuam evoluindo 

são trazidos pelo contexto histórico, portanto, segundo Norberto Bobbio não tem fim, pois  

 

Ainda que fossem necessários os direitos não nascem todos de uma vez. Nascem quando devem ou 

podem nascer. Nascem quando o aumento do poder do homem – que acompanha inevitavelmente o 

progresso técnico, isto é o progresso da capacidade do homem de dominar a natureza e os outros 

homens – ou cria novas ameaças à liberdade do indivíduo ou permite novos remédios para as suas 

indigências: ameaças que são enfrentadas através de demandas de limitações do poder.23 

 

Gorczevski e Tauchen nos ensinam que com a evolução das sociedades foram atingidos 

diferentes avanços de direitos, sendo que essas fases são denominadas de “gerações”, 

mencionando que    

 

Primeiro, a partir do séc. XVIII, afirmaram-se os direitos denominados civis e políticos, que estão 

baseados no princípio da liberdade, e limitam o poder do Estado, referem-se ao direito à vida, à 

liberdade religiosa, política e de opinião, a proibição de tortura e tratamento cruéis, a proibição da 

escravidão, etc. Mais tarde, a partir da segunda metade do séc. XIX, foram conquistados os direitos 

sociais, que estão baseados no princípio da igualdade, e impõem ao Estado o dever de agir, referem-

se ao direito à educação, à saúde, à seguridade social, à condições justas de trabalho, etc. Finalmente, 

após a segunda guerra mundial, baseados no princípio da fraternidade, surgem os direitos de grupos 

ou categorias, cuja característica é a indefinição do sujeito, – são coletivos e difusos – referem-se ao 

direito ao desenvolvimento sustentável, à autodeterminação dos povos, direito ao meio ambiente 

saudável, direito à paz, etc. Estas fases de avanço do direito são comumente denominadas 

‘gerações’.24 

  

                                                        
21  GORCZEVSKI, Clovis; TAUCHEN, Gionara. Educação em Direitos Humanos: para uma cultura da paz. Disponível em: < 

http://www.dhnet.org.br/educar/textos/gorczevski_edh_cultura_paz.pdf>. Acesso em: 26 jun 2008, p. 01. 

22  GORCZEVSKI, Clovis; TAUCHEN, Gionara. Educação em Direitos Humanos: para uma cultura da paz. Disponível em: < 
http://www.dhnet.org.br/educar/textos/gorczevski_edh_cultura_paz.pdf>. Acesso em: 26 jun 2008, p. 01. 

23 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 2004, p. 02. 

24  GORCZEVSKI, Clovis; TAUCHEN, Gionara. Educação em Direitos Humanos: para uma cultura da paz. Disponível em: < 
http://www.dhnet.org.br/educar/textos/gorczevski_edh_cultura_paz.pdf>. Acesso em: 26 jun 2018, p. 02. 
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Atualmente, ainda há entendimento de que existem outras fases como a quarta, quinta. 

Contudo, para objeto da presente pesquisa nos interessa o marco da evolução que traz as questões 

da sustentabilidade como o direito ao desenvolvimento sustentável, ao meio ambiente saudável. 

Com esse cenário de aperfeiçoamento da conquista de direitos, o meio ambiente ganha evidencia 

e relevância, uma vez que tais questões, emergentes, tratam de recursos naturais fundamentais à 

sobrevivência humana. Nesse sentido, entende Michel Prieur que 

  

O direito do meio ambiente não deveria entrar no rol de regras jurídicas irreversíveis e não revogáveis 

(pétreas) em nome do interesse comum da humanidade? A intangibilidade dos direitos humanos 

deveria socorrer um direito ambiental ameaçado. A própria finalidade do direito do meio ambiente 

deveria, em especial no tocante ao direito internacional do meio ambiente, ser suficiente para impedir 

os revezes do direito ambiental se este direito possuísse um efeito direto. Isso porque toda regra 

ambiental tem como finalidade a maior proteção do meio ambiente. Todas as convenções 

internacionais sobre o meio ambiente traduzem um engajamento expresso na luta contra a poluição, 

conter a perda da biodiversidade e melhorar o meio ambiente. Não há nenhuma convenção sobre o 

meio ambiente que não declare sua vontade de proteger e melhorar as condições ambientais, o que 

por consequência torna ilícito todo o comportamento Estatal que busca diminuir o grau de proteção. 

Pode-se, inclusive, encontrar fórmulas proibitivas de redução do nível de proteção conquistada num 

determinado contexto interno.25 

 

Nessa ideia de evolução da sociedade, também chamada de desenvolvimento, menciona-se 

a ideia de “O Bem Viver” que surgiu na América Latina por meio de mobilizações e rebeliões 

populares. Nos países andinos “O Bem Viver” busca construir uma nova forma de vida, em conjunto 

com a sociedade. Portanto, ensina Alberto Acosta que “O Bem Viver é, essencialmente, um processo 

proveniente da matriz comunitária de povos que vivem em harmonia com a Natureza”, superando 

o conceito clássico de desenvolvimento, e criticando-o, em contrapartida apresenta uma nova 

perspectiva considerada mais complexa.  O Bem Viver busca uma oportunidade para construir um 

novo tipo de sociedade, onde haja uma harmonia entre os seres humanos consigo mesmo e a 

natureza, partindo dos valores culturais que o planeta disponibiliza.26     

Nesse sentido cabe a reflexão acerca de desenvolvimento. Para que possamos pensar em 

uma sociedade e em um mundo desenvolvido, devemos considerar uma sociedade com mais 

                                                        
25 PRIEUR, Michel. O Princípio da “Não Regressão” no coração do direito do homem e do meio ambiente. In: Revista NEJ - Eletrônica, 

v. 17, n. 1, p. 06-17. jan-abr 2012. p. 7-8. Disponível em: <http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/3634/2177.>. 
Acesso em: 02 jul 2018, p. 07-08. 

26 ACOSTA, Alberto. O bem viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos.  Trad.: Tadeu Breda. São Paulo: Autonomia 
Literária, Elefante, 2016, p. 24-25. 
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tecnologia, aparelhagem de ponta, robótica substituindo habilidades humanas, ou ainda, pensar em 

mais riqueza, com consequente diminuição da pobreza, miséria, fome, analfabetismo e 

desemprego. Ao tratar de desenvolvimento é preciso pensar em uma maior convivência com a 

Natureza, uma convivência em comunidade. Acosta traz alguns questionamentos no seguinte 

sentido: 

 

Mas, será possível e realista implementar outro ordenamento social dentro do capitalismo? Estamos 

falando de um ordenamento social fundamentado na vigência dos Direitos Humanos e dos Direitos da 

Natureza, inspirado na reciprocidade e na solidariedade. Dentro do capitalismo, isso é definitivamente 

impossível.27 

 

O autor refere que é preciso haver um “Estado plurinacional” que traga os códigos culturais 

dos povos indígenas bem como das nacionalidades desses, o que implica em “’cidadanizar’ 

individual e coletivamente o Estado, criando espaços comunitários como formas ativas de 

organização social. A própria democracia tem de ser repensada e aprofundada.”, repensando o 

mundo em um âmbito comunitário, entendendo Acosta que como consequências desses atos é 

preciso incentivar mudanças que sejam mobilizadas por novas utopias, pois no seu entendimento 

um outro mundo só será conquistado se for “pensado e organizado comunitariamente a partir dos 

Direitos Humanos – políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais dos indivíduos, das famílias 

e dos povos – e dos Direitos da Natureza.”.28   

Portanto, como evolução dos direitos humanos menciona-se a mudança de paradigma 

relacionada ao antropocentrismo, onde o humano era considerado o centro do mundo, para a visão 

ecocêntrica ou também chamada de biocêntrica ou geocêntrica, onde a ecologia passa a ser o 

centro. Em alguns lugares as Constituições já reconheceram novas formas de organizações da 

sociedade com a previsão dos Direitos da Natureza, como é o caso da Assembleia Constituinte do 

Equador, em Montecristi que em 2008 tornou-se um marco na Humanidade. 

 

Neste empenho, há que compreender o que realmente significam e representam os Direitos da 

Natureza. E, a partir desse conhecimento, há que configurar uma estratégia de ação que comece por 

                                                        
27 ACOSTA, Alberto. O bem viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos.  Trad.: Tadeu Breda. São Paulo: Autonomia 

Literária, Elefante, 2016, p. 25. 

28 ACOSTA, Alberto. O bem viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos.  Trad.: Tadeu Breda. São Paulo: Autonomia 
Literária, Elefante, 2016, p. 26. 
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identificar o que poderia ser entendido como mega-direitos – os Direitos Humanos e os Direitos da 

Natureza, especialmente – e, depois, como meta-direitos – à água, à soberania alimentar, à 

biodiversidade, à soberania energética etc. [...] Também foi transcendental a incorporação do termo 

Pacha Mama como sinônimo de Natureza e reconhecimento de plurinacionalidade e 

interculturalidade.29 

 

A ampliação de direitos para uma sociedade complexa torna-se fundamental, considerando 

que com os avanços da sociedade as necessidades se transformam, assim, algumas questões 

consideradas fundamentais deixam de ser e consequentemente surgem novas questões 

consideradas emergentes. Assim foi com os direitos adquiridos pelos escravos, os direitos civis 

adquiridos pelos negros e as mulheres, atualmente os direitos de opção sexual em relação ao 

gênero, e diversos outros. Conforme ensina Acosta, “Foi necessário que ao longo da história se 

reconhecesse “o direito a ter direitos”, e isso se obteve sempre com esforço político para mudar as 

visões, os costumes e as leis que negavam esses direitos.”.30 

O autor busca um “equilíbrio entre a Natureza e as necessidades dos seres humanos”, nesse 

sentido, reconhecendo a Natureza enquanto sujeito de direitos referindo que “nos Direitos 

Humanos o centro é a pessoa”. Por outro lado, em relação aos direitos ambientais se caracteriza o 

que o autor chama de “justiça ambiental, que atende às demandas dos seres humanos – sobretudo, 

grupos pobres e marginalizados – na defesa da qualidade de suas condições de vida afetadas por 

desastres ambientais.”. Nesse sentido, em tais casos quando ocorre dano ambiental os “seres 

humanos podem ser indenizados, reparados ou compensados.”.31 

Uma vez inclusos os seres humanos na natureza, seus direitos não podem ser isolados, 

tampouco serem reduzidos a eles. Em sentido contrário, menciona Acosta que “os Direitos Humanos 

– como o direito ao trabalho, à moradia ou à saúde – devem ser compreendidos também em termos 

ambientais.”, o que carece da elaboração de um conceito acentuado e “transversal dos Direitos 

Humanos em termos ecológicos, pois, definitivamente, a degradação da Natureza destrói as 

condições de existência da espécie humana. Portanto, atinge todos os Direitos Humanos.”.32 Dessa 

                                                        
29ACOSTA, Alberto. O bem viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos.  Trad.: Tadeu Breda. São Paulo: Autonomia 

Literária, Elefante, 2016, p. 122. 

30ACOSTA, Alberto. O bem viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos.  Trad.: Tadeu Breda. São Paulo: Autonomia 
Literária, Elefante, 2016, p. 123. 

31ACOSTA, Alberto. O bem viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos.  Trad.: Tadeu Breda. São Paulo: Autonomia 
Literária, Elefante, 2016, p. 129. 

32 ACOSTA, Alberto. O bem viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos.  Trad.: Tadeu Breda. São Paulo: Autonomia 
Literária, Elefante, 2016, p. 140. 
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forma Liton Lanes Pilau Sobrinho enfatiza a necessidade de atentar para a problemática, 

considerando que 

 

Deve-se observar que a natureza é caracterizada como um bem comum e que nada pode ser maior do 

que ela própria. Ainda, necessário observar, também, que vários avanços foram estabelecidos, mas 

nenhum deles serão possíveis de serem concretizados sem a participação efetiva da sociedade civil, 

Estado e mercado. A conscientização ambiental é fundamental para que se concretize uma sociedade 

em que se promova uma justiça ambiental.33 

 

Os direitos humanos são essenciais à sociedade, devendo esta garantir a concretização e 

realização desses, o que pode ser efetivado com a participação de diferentes sistemas sociais. Para 

que isso se efetive precisa-se de ferramentas que contribuam com essa busca. Nesse sentido, no 

tópico seguinte observa-se a sustentabilidade enquanto uma concepção de direito, também 

compreendida como fase ou geração. Analisar-se-á se os direitos humanos, especialmente no que 

refere-se a sustentabilidade, têm efetividade na sociedade modificada, sobretudo em tempos de 

novas tecnologias.   

 

3. A SUSTENTABILIDADE E A EFETIVIDADE DOS DIREITOS HUMANOS NA ERA TECNOLÓGICA 
 

A sustentabilidade define a ideia de atividades humanas que buscam complementar as 

necessidades atuais dos seres humanos, sem que essas comprometam o futuro das próximas 

gerações. Portanto, a sustentabilidade está diretamente conexa ao desenvolvimento econômico e 

material de forma que ambos não agridam o meio ambiente, o que é feito através da utilização de 

recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. Dessa forma a 

humanidade pode garantir o desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

                                                        
33 SOBRINHO, Liton Lanes Pilau. Desafios da sustentabilidade na era tecnológica: (im)probabilidade comunicacional e seus impactos 

na saúde e meio ambiente. Itajaí: UNIVALI, 2017. World Wide Web: < 
file:///C:/Users/Mestrado/Downloads/Desafios%20da%20Sustentabilidade%20-%20Liton%20Lanes%20Pilau%20Sobrinho.pdf>. 
ISBN 978-85-7696-193-2 (e-book), p. 77. 
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O termo sustentabilidade nasce com a declaração do Relatório de Brundtland34 que surge em 

1987 e trouxe a definição do conceito de desenvolvimento sustentável, sendo “desenvolvimento 

sustentável é desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades”. Em decorrência do 

Relatório de Brundtland estabeleceu-se os pilares que norteiam a sustentabilidade, sendo “as 

dimensões econômica, social e ambiental”.35 

Ocorre que as transformações ocorridas no meio ambiente em decorrência da atuação e 

interferências causados pelo homem, como o desmatamento, poluição, uso desmedido de 

agrotóxicos, ambição do mercado econômico, dentre uma série de exemplos infindáveis, tornam-

se os grandes desafios da sustentabilidade. Nesse sentido alguns autores alertam para os danos 

causados na tentativa de conscientização, como refere Raquel Carlson ao mencionar que 

O mais alarmante de todos os assaltos contra o meio ambiente, efetuado pelo Homem, é representado 

pela contaminação do ar, da terra, dos rios e dos mares, por via de materiais perigosos e até letais. 

Esta poluição é, em sua maior parte, irremediável; a cadeia de males que ela inicia, não apenas no 

mundo que deve sustentar a vida, mas também nos tecidos viventes, é em sua maior parte 

irreversível.36 

Ainda nesse processo de evolução da sociedade entende-se que a vida é um fator de 

modificação do meio ambiente, assim, refere Carlson que 

Apenas dentro do momento de tempo representado pelo século presente é que uma espécie – o 

Homem – adquiriu capacidade significativa para alterar a natureza do seu mundo. Durante o passado 

quarto do século, esta capacidade não somente aumentou até atingir inquietante magnitude, mas 

também se modificou quanto ao caráter. O mais alarmante de todos os assaltos contra o meio 

ambiente, efetuados pelo Homem, é representado pela contaminação do ar, da terra, dos rios e dos 

mares, por via de materiais perigosos e até letais.37 

Através dessas modificações ocorridas no meio ambiente a sociedade é conduzida para uma 

conscientização ambiental, pois uma dessas modificações decorre da industrialização, o que 

permite que o consumo também aumente, consequentemente a poluição e o lixo também são 

                                                        
34 United Nations World Commission on Environment and Development - Brundtland Report 1. The Earth is one but the world is not. 

We all depend on one biosphere for sustaining our lives. Yet each community, each country, strives for survival and prosperity with 
little regard for its impact on others. Some consume the Earth's resources at a rate that would leave little for future generations. 
Others, many more in number, consume far too little and live with the prospect of hunger, squalor, disease, and early death. 
Disponível em: <https://en.wikisource.org/wiki/Brundtland_Report/Chapter_1._A_Threatened_Future.>. Acesso em: 22/07/2018. 

35 A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida no Rio de Janeiro em 1992, foi convocada 
dois anos após a publicação do Relatório Brundtland (elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento), 
cuja ampla divulgação permitiu que novos aspectos enriquecessem o debate em torno do meio ambiente. 

36 CARLSON, Rachel. Primavera Silenciosa. Tradução: Raul de Polillo, São Paulo: Ed. Melhoramentos, 1969, p. 15-16. 

37 CARLSON, Rachel. Primavera Silenciosa. Tradução: Raul de Polillo, São Paulo: Ed. Melhoramentos, 1969, p. 15-16. 
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produzidos em número maior. O planeta nos dá presságios de que não está conseguindo suportar 

o modo de vida que se leva atualmente pois os recursos naturais renováveis estão sendo 

consumidos de forma maior que o planeta Terra é capaz de regenerar. Nesse sentido o 

desenvolvimento sustentável traz novos conceitos e novas formas de adaptação, ou seja, uma nova 

maneira de viver.     

O desenvolvimento sustentável colocou o ser humano no centro de seus objetivos, propondo entre 

suas metas a qualidade de vida e o desenvolvimento pleno de suas potencialidades. Isto mostra a 

necessidade de assegurar as condizes mínimas de nutrição e de saúde para uma vida sadia, produtiva 

e prazerosa para todos. Para consegui-lo, não basta incrementar a cobertura dos atuais serviços de 

saúde. Os objetivos do desenvolvimento sustentável implicam a necessidade de reconceitualizar a 

saúde e a doença, de reorientar os serviços de saúde pública e as práticas médicas em novas formas 

de desenvolvimento.38 

  

 O desenvolvimento sustentável justifica-se pela prática dos direitos humanos que buscam a 

preservação dos direitos da natureza, direito ao desenvolvimento sustentável e direito ao meio 

ambiente saudável. Esses direitos surgem com a evolução e a transformação histórica, conforme 

mencionado acima por Gorczevski, são direitos que necessitam de maior atenção uma vez que as 

transformações ocorridas na sociedade precisam de atenção.  

Outro entendimento trazido no presente estudo é o de Acosta, o qual nos ensina que é 

preciso pensar em direito a natureza. Nesse sentido, Acosta explica que “O Bem Viver” supera o 

conceito clássico de desenvolvimento e apresenta um desenvolvimento onde o centro é a natureza. 

O Bem Viver busca um novo tipo de sociedade onde haja uma harmonia entre os seres humanos 

consigo mesmo e a natureza, partindo dos valores culturais que o planeta disponibiliza. 

Como se pode perceber os Direitos Humanos trazem exigências e enunciados jurídicos 

superiores aos demais direitos. Como dito anteriormente, são superiores porque são anteriores ao 

Estado, no entanto, nascem com o homem. Logo, são parte da natureza humana sendo 

fundamentais porque sem eles não é possível a existência do homem. Portanto, configuram as 

condições mínimas e necessárias para uma vida digna.  

Contudo, ao analisar a sustentabilidade enquanto desenvolvimento sustentável, direitos da 

natureza e ao meio ambiente saudável percebe-se um fracasso na efetivação dos direitos humanos. 

Menciona-se inúmeros exemplos desse cenário, como o aquecimento global, desmatamento, 

                                                        
38LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Vozes, 2001, p. 311-312. 
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poluição, escassez da água, progressão geométrica do volume de lixo, alimentos contaminados por 

agrotóxicos, poluição do ar, impactos causados pelo desenvolvimento da economia desenfreada 

bem como pelo consumo desenfreado, são alguns exemplos que demonstram que a efetividade dos 

direitos humanos, no que refere-se a natureza, é falha.  

A humanidade vive um novo marco histórico, o qual demanda do Estado novas ações em 

relação a efetividade desses direitos. Logo, discussões relacionadas a efetivação dos direitos 

humanos percorrem um momento de intensa reflexão no que refere-se ao futuro para o direito, 

para o homem, para questões relacionadas a natureza e para o mundo de maneira geral. Precisa-se 

sim de direito que acolha as necessidades como a preservação da natureza, contudo, também é 

necessário que esses direitos sejam efetivados e fiscalizados, pois ao separar-nos com as situações 

de degradação da natureza, mencionadas acima, conclui-se que a preservação, cuidado e atenção 

dispendida a natureza não está sendo eficiente, pois se assim fosse, o contexto seria positivo. 

É fato que o avanço tecnológico trouxe desenvolvimento, portanto, considerando o cenário 

atual do meio ambiente, é preciso refletir sobre os benefícios que esse avanço tecnológico traz para 

a falta de efetividade dos direitos fundamentais. Uma das dificuldades que a efetivação desses 

direitos encontra é a ausência de concentração de ações que beneficiem o meio ambiente com 

igualdade do capitalismo ou da economia globalizada, evitando a exploração de recursos naturais. 

A reflexão remete ao pensamento de que a produção e a circulação de riquezas não estão trazendo 

benefícios ao meio ambiente, e sim, às indústrias, comércio, economia e outros setores que se 

beneficiem com a venda e produção.  

As leis pensadas para preservação do meio ambiente tornam-se ineficazes, é preciso tomar 

outras medidas para que os direitos humanos tornem-se eficazes, e isso vai além da imposição de 

leis. Políticas públicas de conscientização incentivando a prática do desenvolvimento onde o centro 

é a natureza (Bem Viver - Acosta). Ir além de notícias que apresentam o dano causado, que na 

maioria das vezes levará anos para sua recuperação, ou até mesmo não haverá reparação.    

Uma outra solução apresentada para a efetividade dos direitos humanos é uma possível 

gestão organizada pelo Estado a fim de garantir efetividade dos direitos humanos para que estes 

não figurem apenas na legislação, somente como direitos positivados, mas sim, havendo a 

necessidade da existência de um dever correspondente aos direitos humanos, isto é, um ente com 
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legitimidade que deverá cumpri-los.39 

A discussão acerca da análise da função do direito, sobre a efetividade desses direitos já 

positivados, pois como ensina Bobbio trata-se de pensar e agir no sentido de alcançar a 

concretização dos direitos. Assim é essencial a ponderação sobre a função do Direito agindo em 

conjunto com outras áreas do conhecimento no contexto atual.40 Nesse sentido, é possível analisar 

a efetividade dos direitos humanos sob o aspecto da evolução das novas tecnologias.  

As tecnologias tiveram grande avanço, possuindo um potencial enorme de divulgação e 

informação, o que pode contribuir para a efetividade dos direitos humanos, sobretudo, a 

sustentabilidade. Também é possível pensar em uma outra alternativa sendo, a utilização dos meios 

tecnológicos enquanto solução dos impactos da natureza. Nesse sentido Enrique Leff ensina que    

 

[...] a tecnologia se encarregaria de reverter os efeitos da degradação ambiental nos processos de 

produção, distribuição e consumo de mercadorias. A tecnologia, que contribuiu para o esgotamento 

dos recursos, resolveria o problema da escassez global, fazendo descansar a produção num manejo 

indiferenciado de matéria e energia; os demônios da morte entrópica seriam exorcizados pela 

eficiência tecnológica. Os sistemas ecológicos reciclariam os rejeitos; a biotecnologia inscreveria a vida 

no campo da produção; o ordenamento ecológico permitiria relocalizar e dispersar os processos 

produtivos, estendendo o suporte territorial para um maior crescimento econômico.41 

  

Assim, o advento tecnológico pode visto como um instrumento transformador da realidade 

ambiental. Também é preciso considerar que 

 

A ideia da natureza como um produto social tem de ser acompanhada pelo reconhecimento de que 

os recursos naturais são apreciações culturais, econômicas e tecnológicas. [...] Por um lado, permite 

que um recurso seja substituído por outro, com a invenção de novas tecnologias que utilizam materiais 

diferentes. Por outro lado, novas tecnologias e estilos de vida podem ditar a mudança para fontes de 

insumos materiais muito raras e altamente restritas.42 

As tecnologias atualmente são utilizadas em diversas áreas, podendo contribuir para a 

transformação do sistema que a utiliza, ocorre que essa transformação pode ocorrer de forma 

positiva ou negativa. Em se tratando de meio ambiente, as novas tecnologias podem ser vistas como 

                                                        
39 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 262. 

40 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 2004, p. 22. 
41 LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Vozes, 2001, p. 43. 

42 HARVEY, David. O enigma do capital e as crises do capitalismo. Tradução de João Alexandre Peschanski. São Paulo: Boitempo, 
2011, p. 154. 
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a solução para o problema da agressão ao meio ambiente, no entanto, é preciso frisar que as novas 

tecnologias também necessitam de recursos naturais, o que exige um limite de exploração para que 

o dano seja evitado. Nesse sentido 

 

Deve-se visualizar uma relação harmoniosa entre homem, natureza e as novas tecnologias, 

estabelecendo-se os limites de exploração das novas tecnologias em relação ao meio ambiente e, 

acima de tudo, possibilitando que toda a sociedade tenha seu acesso, não ficando condicionada à 

questão da mercantilização da vida humana, buscando seu equilíbrio sustentável.43 

  

Portanto, nota-se que a informação passa a ser um dos instrumentos mais eficazes na luta 

pelo combate a ignorância da sociedade. Diferentes formas de comunicação e informação como a 

Conferência de Estocolmo, Conferência do Rio de Janeiro que estabeleceu a ECO 92, Rio + 20, vem 

tentando buscar ferramentas para contribuir com a transformação e consequentemente a 

implementação dos direitos humanos, logo, alcançando a efetividade desses direitos. O acesso à 

internet também possibilita uma condição para que as pessoas possam chegar a outras fontes, não 

somente às notícias de tragédias e catástrofes ambientais, possibilitando à sociedade um poder de 

ação. A tecnologia também pode criar mudanças para contribuir com a transformação do meio 

ambiente.   

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que apesar da sustentabilidade ser protegida por diferentes institutos jurídicos, 

sendo inclusive tratada como direitos humanos por ser um direito básico dos seres humanos, sua 

efetivação pode ser considerada falha, uma vez que a agressão as questões relacionadas ao meio 

ambiente são notórias. Ao observar a situação da sustentabilidade do meio ambiente atualmente, 

entende-se que a lei está sendo descumprida, que a sociedade está ignorando e desprezando seus 

direitos de ter um meio ambiente, uma ecologia, recursos naturais, água, alimentos saudáveis e 

tudo que a natureza nos proporciona, pois está poluindo, desmatando e depredando. 

                                                        
43 SOBRINHO, Liton Lanes Pilau. Desafios da sustentabilidade na era tecnológica: (im)probabilidade comunicacional e seus impactos 

na saúde e meio ambiente. Itajaí: UNIVALI, 2017. World Wide Web: < 
file:///C:/Users/Mestrado/Downloads/Desafios%20da%20Sustentabilidade%20-%20Liton%20Lanes%20Pilau%20Sobrinho.pdf>. 
ISBN 978-85-7696-193-2 (e-book), p. 55. 



194 

 

    A simples previsão da lei no que se refere aos cuidados a esse sistema não se mostra eficaz, 

pois grandes empresas que geram lucros altíssimos importam-se apenas em quanto será a multa 

para o descumprimento da lei com a poluição, desmatamento, uso indevido de agrotóxicos. Sequer 

pensam que dinheiro não irá comprar os recursos naturais, que temos apenas um planeta e ele está 

sendo destruído. Pensam apenas na produção desenfreada e na obtenção de lucros.  

Assim, entende-se que precisa-se de mais informações com conteúdo, informações 

preventivas sobre questões ambientais. É preciso ensinar que sustentabilidade, a qual viabiliza a 

economia a justiça social e a conservação ambiental, é uma condição essencial e que o discurso não 

se sustenta sem a prática.  

Além de informação e conhecimento a prática deve ser realizada. Essa realização pode ser 

feita com o auxílio da tecnologia, seja a tecnologia aplicada com o desenvolvimento de solução 

tecnológica seja com a tecnologia de informação e comunicação. A tecnologia pode ser uma aliada 

nessa busca, pois abrange conhecimento técnico e científico bem como a aplicação desse 

conhecimento, o que ocorre por meio da transformação com a utilização de ferramentas, processos 

e materiais desenvolvidos e utilizados a partir do conhecimento.  
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O DIREITO AO MEIO AMBIENTE: RUMO A UMA NOVA RACIONALIDADE1 

 

Luciana Turatti2 

Lucas Nicolini Barreto de Pádua3 

 

 

NOTAS INICIAIS  

 

O predomínio da racionalidade econômica ao longo dos últimos tempos, conduziu a 

sociedade a uma prevalência dos interesses vinculados ao capital, em detrimento daqueles 

relacionados à proteção ambiental. Esta situação tem afetado significativamente os recursos 

naturais, expondo-os ao risco e em algumas vezes até mesmo ocasionando sua extinção. Como 

consequência, tem-se que a preocupação com o meio ambiente, mais do que uma possiblidade, se 

coloca como um dever legítimo em face ao seu caráter primordial para a manutenção da vida no 

planeta.  

A superação da racionalidade econômica e a busca de uma nova racionalidade, colocam-se 

assim como essenciais, razão pela qual o objeto do presente artigo volta-se para a discussão dos 

fundamentos de uma racionalidade ambiental, o que passa, necessariamente, por indagações em 

torno da epistemologia que subsidiou o conhecimento até então, pois a crise ambiental também 

deve ser vista como uma crise dos saberes e do conhecimento. E é no contexto de uma nova 

racionalidade, onde as relações homem-natureza são permeadas pela harmonia, ao invés da 

sujeição e apropriação, que se instala a possibilidade de atribuir à natureza, a condição jurídica de 

sujeito e não mais de “coisa” ou “objeto”, motivo pelo qual o este estudo também se preocupará 

com tema.  

A análise realizada para embasar a proposta de racionalidade ambiental e a garantia de 

                                                        
1 Este estudo foi produzido junto ao Projeto de Pesquisa Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica: a construção de 

sentidos entorno das diretrizes nacionais pelo Grupo de Agricultores Ecologistas de Forqueta, Arroio do Meio, RS, Brasil, que conta 
com apoio do CNPq por meio da Chamada Universal MCTI/CNPq Nº 01/2016. 

2  Doutora em Direito. Professora dos Programas de Pós Graduação em Ambiente e Desenvolvimento (PPGAD) e em Sistemas 
Ambientais Sustentáveis (PPGSAS) da Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES. E.mail: lucianat@univates.br. 

3 Bolsista de Iniciação Científica. Aluno do curso de Direito da Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES.   
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direitos à natureza, quanto à abordagem, é tida como qualitativa e o método empregado foi o 

dedutivo, cuja operacionalização ocorreu por meio de procedimentos técnicos baseados na 

doutrina e na legislação acerca da matéria. 

 

1. PORQUE BUSCAR UMA NOVA RACIONALIDADE 

 

Em artigo no qual sustenta que o meio ambiente deve ser visto como um fim constitucional, 

Antonio-Enrique Perez Luño menciona que no curso dos últimos anos poucas questões suscitaram 

tão ampla e heterogênea inquietude como a que se refere às relações do homem com o meio 

ambiente, o qual condiciona sua existência e por meio do qual o homem pode, inclusive, ser 

destruído.4 

Os acontecimentos vivenciados ao longo do início do último século e do final do século XVIII, 

fizeram emergir a convicção da problemática ambiental, principalmente nos ambientes mais 

atingidos, bem como o entendimento de que a humanidade pode estar condenada ao suicídio, 

porque, assim como o aprendiz de feiticeiro (l’apprenti sorcier), com um progresso técnico 

irresponsável foram desencadeadas as forças da natureza as quais não são passíveis de se 

controlar.5 

Corrobora com os dizeres de Luño o diagnóstico apresentado por meio do documento 

intitulado Os Limites do Crescimento, elaborado pelo denominado Clube de Roma, que subsidiou 

os debates ao longo da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente no ano de 1972 em 

Estocolmo.   

Apesar dos avanços normativos originados no período pós Conferência de Estocolmo terem 

sido expressivos, Luño, valendo-se dos ensinamentos de Wolf Paul, afirma que o direito ambiental, 

denominado [por aquele] de direito ecológico, opera de forma simbólica diante dos inúmeros 

problemas da era pós-moderna atômico-químico-genética. Considerando tal característica, o direito 

ecológico é incapaz de dar uma resposta razoável e responsável aos sérios desafios atuais que o 

planeta exige em matéria de segurança e qualidade de vida.  

                                                        
4 LUÑO, Antonio-Enrique Pérez. El medio ambiente como fin constitucional de los estados de derecho. In: BRAVO, Alvaro Sanchez. 

Politicas publicas ambientales. Disponível em:http://books.google.com.br/books?id=Unt8Enq5sgoC&printsec=frontcover&hl=pt-
BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, texto digital. Acesso em: 13 mai. 2013. 

5 LUÑO, Antonio-Enrique Pérez. El medio ambiente como fin constitucional de los estados de derecho, s/p. 
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Tem-se, assim, que, além de simbólicas, as normas ambientais assumem um caráter 

ideológico, ao passo que, segundo Luño, os textos constitucionais e normativos, oriundos das 

diferentes esferas, assim como a jurisprudência, têm por objetivo legitimar os poderes públicos e 

tranquilizar a sociedade civil, criando, por consequência, a falsa imagem de que existe um amplo e 

completo repertório de soluções jurídicas para dar resposta aos problemas ecológicos.  

Nas palavras de Luño: “de forma conclusiva o Direito Ecológico representa uma lamentável 

confusão de planos entre o ‘ser’ e o ‘dever ser’, entre os ‘fatos’ e os ‘desejos’ e entre as ‘aparências’ 

e a ‘realidade’”.6 

O que se sabe, contudo, é que apesar das previsões pessimistas, ou talvez até realistas, do 

autor, as mudanças ambientais não podem ocorrer à margem do direito. Mesmo que simbólicas e 

idealistas, tais normas firmam um lastro normativo sobre a matéria que embasa discussões, ações 

e manifestações de caráter público, as quais, por consequência, são capazes de transformar tais 

direitos, ainda que imateriais, em situações concretas. 

Leff segue no mesmo sentido de Luño, quando das suas previsões acerca do contexto 

ambiental. O cenário por ele desenhado, além de espantar, gera apreensão, posto que, coloca em 

discussão o atual modelo econômico, do qual, sabe-se, não há como fugir (pelo menos no atual 

panorama econômico-político mundial). 

O autor acredita que a degradação ambiental é resultado de uma crise de civilização, 

“marcada pelo modelo de modernidade regido pelo predomínio do desenvolvimento da razão 

tecnológica sobre a organização da natureza”, e, segundo ele, ao mesmo passo em que o capitalismo 

possui um irresistível impulso para o crescimento, não é capaz de deter a degradação entrópica que 

ele gera.7 A crise ambiental, ainda por muitos não percebida, que aparece como consequência dessa 

crise de civilização, só fez acentuar os desajustes entre a conformação ecossistêmica do planeta e a 

apropriação capitalista da natureza.  

Neste contexto, a bandeira da sustentabilidade apareceria, na maior parte das vezes, como 

uma fraude proposta pelo modelo capitalista, posto que por detrás desta, residiria uma estratégia 

de simulação e perversão do pensamento ambiental.8 

                                                        
6 LUÑO, Antonio-Enrique Pérez. El medio ambiente como fin constitucional de los estados de derecho, s/p. 

7 LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Tradução de Lúcia Mathilde Endlich Orth. 9. 
ed. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 17. 

8 LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder., p. 24. 
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Faz-se importante, neste sentido, realizar uma defesa aos pensamentos do autor, visto que, 

na atualidade é facilmente perceptível uma apropriação indiscriminada do termo “sustentável” ou 

ainda “desenvolvimento sustentável” como forma de promoção por parte de muitas empresas, do 

tão almejado marketing ecológico. Nas palavras do autor:  

 

o desenvolvimento sustentável converteu-se num trompe d’oeil que distorce a percepção das coisas, 

burla a razão crítica e lança à deriva nossa atuação no mundo. (...) O discurso do desenvolvimento 

sustentável vai engolindo o ambiente como conceito que orienta a construção de uma nova 

racionalidade social. A estratégia discursiva da globalização gera uma metástase do pensamento 

crítico, dissolvendo a contradição, a oposição e a alteridade, a diferença e a alternativa para oferecer-

nos em seus excrementos retóricos uma re-visão do mundo como expressão do capital. A realidade já 

não é só refuncionalizada para reintegrar as externalidades de uma racionalidade econômica que a 

rechaça. Além da possível valorização e reintegração do ambiente, este é recodificado como elemento 

do capital globalizado e da ecologia generalizada.9 

 

Leff sustenta assim que em vez de formas tradicionais de apropriação primitiva e selvagem 

dos recursos comuns, o capital tem desenvolvido uma nova estratégia para legitimar tal apropriação 

econômica. Além do uso inadequado do conceito de “sustentabilidade”10, o capital cria outros 

conceitos que possam contribuir para seus interesses, como o de “patrimônio comum da 

humanidade”, que legitimam a apropriação dos recursos naturais por parte das grandes empresas, 

visto que estes se transformam em um patrimônio de “todos”. 11  Proclamam, assim, que o 

crescimento econômico deve ser compreendido como um processo sustentável e natural, o qual 

sustentado nos mecanismos do livre-mercado se transformaria em um meio eficaz para assegurar 

o equilíbrio ecológico e a igualdade social.12 

                                                        
9 LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder., pp. 24-25. 

10 O autor prossegue na crítica relativa ao uso indiscriminado do termo “sustentabilidade”, na obra Ecologia, capital e cultura: a 
territorialização da racionalidade ambiental. Segundo este, “A ideologia do desenvolvimento sostenible desencadeia, assim, um 
delírio e uma inércia incontrolável de crescimento. O discurso da sostenibilidade aparece como um simulacro que nega os limites 
do crescimento, para afirmar a corrida desenfreada até a morte entrópica do planeta. O neoliberalismo ambiental planeja acima 
de toda lei de conservação e reprodução social para dar curso a processos que ultrapassam toda a norma, referencial e sentido 
para controlá-los. Deste modo, a retórica do crescimento sostenible reconverteu o sentido crítico do conceito de ambiente num 
discurso voluntarista, proclamando que as políticas neoliberais haveriam de conduzir-nos até os objetivos do equilíbrio ecológico 
e da justiça social, pela via mais eficaz: o crescimento econômico conduzido pelo livre mercado. Este discurso promete alcançar o 
seu propósito, sem uma fundamentação sobre a capacidade do mercado para dar o seu justo valor à natureza, para internalizar as 
externalidades ambientais e acabar com as desigualdades sociais; para reverter as leis da entropia e dar valores monetários atuais 
às preferências das gerações futuras”. LEFF, Enrique. Ecologia, capital e cultura: a territorialização da racionalidade ambiental. 
Tradução de Jorge E. Silva. Petrópolis: Vozes, 2009, pp. 236-237. 

11 LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder, p. 26. 

12 LEFF, Enrique. Ecologia, capital e cultura: a territorialização da racionalidade ambiental, p. 239. 
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Contrapondo tais usos, o autor acredita que uma gestão, de fato, sustentável seja possível. 

Esta exigiria novos conhecimentos interdisciplinares e o planejamento intersetorial do 

desenvolvimento, além de uma efetiva participação dos cidadãos “na produção de suas condições 

de existência e em seus projetos de vida”13, assim como na apropriação e transformação dos seus 

recursos ambientais. Para Leff, “o desenvolvimento sustentável é um projeto social e político que 

aponta para o ordenamento ecológico e descentralização territorial da produção”, e permite, por 

consequência, os mais diversos tipos de desenvolvimento e modos de vida daqueles que habitam o 

planeta.14 

Como projeto social, o desenvolvimento sustentável assume compromissos com a 

erradicação da pobreza, a satisfação das necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida da 

população, sem, com isso, ignorar suas tarefas de cunho ambiental.  

O desafio imposto não é de todo fácil. A escassez de recursos naturais, antes sentida somente 

em alguns pontos do planeta, converteu-se em uma escassez global, acompanhando assim a 

globalização da economia. Leff sustenta que a lógica simplista que imperou até então pautada na 

substituição dos produtos escassos por outros abundantes, no desenvolvimento de novas 

tecnologias e na identificação de áreas não saturadas para deposição dos resíduos gerados não tem 

mais espaço na atualidade.15 

Segundo o autor, são necessárias medidas de caráter mais invasivo, como a desconstrução 

do paradigma econômico da modernidade.  

E é em meio a este cenário que o saber ambiental deve emergir, como “uma consciência 

crítica e com um propósito estratégico, transformando os sistemas de valores, as normas éticas, os 

conceitos e métodos de uma série de disciplinas e construindo novos instrumentos que permitam a 

concretização do discurso ambiental”16 e a constituição de uma nova racionalidade: a racionalidade 

ambiental.  

 

 

 

                                                        
13 LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder, p. 57. 
14 LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder, p. 57. 
15 LEFF, Enrique. Ecologia, capital e cultura: a territorialização da racionalidade ambiental, pp. 205-206. 
16 LEFF, Enrique. Ecologia, capital e cultura: a territorialização da racionalidade ambiental, p. 303. 
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2. A RACIONALIDADE AMBIENTAL 

 

Conforme Leff, a categoria da racionalidade ambiental surge como um instrumento que 

permite a análise da “coerência dos princípios do ambientalismo em suas formações discursivas, 

teóricas e ideológicas”, assim como da sua eficácia, relacionada ao atendimento de objetivos 

implícitos e explícitos da gestão ambiental, quando da sua aplicação por meio dos movimentos 

sociais, ou ainda, nas transformações institucionais, nos planos e programas governamentais.17 

A racionalidade ambiental proposta pelo autor é construída a partir de quatro esferas, 

compostas por: uma racionalidade substantiva, que engloba e envolve valores que possam orientar 

as ações individuais e coletivas para os objetivos da sustentabilidade; uma racionalidade teórica, 

que se propõe à sistematização dos valores da racionalidade substantiva para fins de articulação 

desses com os conceitos e teorias “que permitem dar conta dos processos naturais e sociais, os 

quais proporcionam o suporte material e geram os procedimentos de legitimação ideológica e 

política para a construção de uma racionalidade produtiva”, 18  a qual deveria ser fundada em 

princípios como o da equidade e sustentabilidade; uma racionalidade técnica ou instrumental, 

responsável pelo desenvolvimento dos meios tecnológicos; e uma racionalidade cultural, 

“constituída por uma diversidade de sistemas de significação, que particularizam os valores gerais 

da ética ambiental através das identidades étnicas e a integridade interna de cada cultura”, dando 

coerência as práticas sociais e produtivas.19 

Tem-se aqui um indicativo que como agir diante do atual contexto de crise ambiental, 

personificado na tentativa de capitalização da natureza, no sentido de se concretizar a proteção 

ambiental. Além da necessária compreensão da importância da natureza para a vida, faz-se 

necessária a análise da coerência dos princípios que orientam as questões ambientais, para com as 

práticas instituídas em sociedade relacionadas aos seus usos, bem como a defesa no sentido da mais 

amplo da participação dos diversos atores quando da construção deste projeto coletivo.  

Projeto esse que não se alinharia, segundo o autor, nem com o modelo capitalista nem como 

o socialista, uma vez que para ele, os dois são considerados produtivistas e, portanto, 

                                                        
17 LEFF, Enrique. Ecologia, capital e cultura: a territorialização da racionalidade ambiental, p. 302. 
18 LEFF, Enrique. Ecologia, capital e cultura: a territorialização da racionalidade ambiental, p. 304. 
19 LEFF, Enrique. Ecologia, capital e cultura: a territorialização da racionalidade ambiental, p. 304. 
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antiecológicos.20  Conforme Foladori, Leff defende a construção da racionalidade ambiental por 

meio da identificação de elementos que possam fundamentar uma estratégia produtiva alternativa, 

na qual a natureza se integre à lógica produtiva.   

Ainda segundo o autor, a proposta de racionalidade ambiental defendida por Leff 

caracterizar-se-ia assim pela junção de três aspectos:  

 

Primeiro, e desde uma perspectiva técnica, a procura de uma eco-tecnologia, baseada nos ritmos e 

ciclos ecológicos. O exemplo que melhor ilustra isso seria, segundo o autor, a agro-ecologia (Altieri, 

1999). Segundo, e desde uma perspectiva humanista, uma produção destinada à satisfação das 

necessidades básicas, a qual seria contrária a lógica do mercado. Por último, e é este o aspecto mais 

importante a ressaltar na posição de Leff, uma racionalidade social diferente da mercantil-

produtivista. Essa nova racionalidade deveria basear-se numa reapropriação social da natureza a partir 

de formas de democracia participativa direta – não a tradicional democracia representativa. Por sua 

vez, essa gestão direta dos recursos naturais estaria baseada em práticas tradicionais resultantes das 

cosmovisões e culturas que têm um comportamento mais harmônico (sustentável) com a natureza.21 

 

Hans Jonas segue uma linha de pensamento semelhante no momento em que apela para 

imposição de deveres relacionados ao comportamento humano como forma de assegurar que a 

natureza, tão vulnerável ao ser humano e todos seus aparatos tecnológicos, não seja ferozmente 

degradada. Enquanto Leff, propõe a constituição de um novo conhecimento, de uma nova 

racionalidade, Jonas, informa quais seriam os princípios éticos que fundamentariam esta nova 

forma de pensar.   

O primeiro dever do comportamento humano coletivo proposto pelo autor é com o futuro 

dos homens, compreendido aqui o futuro da natureza. Assinala que o futuro da natureza é uma 

responsabilidade metafísica dos seres humanos, haja vista que o ser humano não somente se 

converteu em um perigo para si mesmo, mas também para toda a biosfera.22 

Não há como negar que o interesse do ser humano coincide com o do restante dos seres 

vivos, pois, a Terra é sua moradia. Tal interesse pode ser o grande responsável pela compreensão 

                                                        
20 FOLADORI, Guillermo. Na busca de uma racionalidade ambiental. Resenha da obra Ecologia, capital e cultura: racionalidade 

ambiental, democracia participativa e desenvolvimento sustentável. Enrique Leff. Ambiente & Sociedade - Ano III - No 6/7 – 1º 
Semestre de 2000/2º Semestre de 2000, p. 171. 

21  FOLADORI, Guillermo. Resenha da obra Ecologia, capital e cultura: racionalidade ambiental, democracia participativa e 
desenvolvimento sustentável, p. 171. 

22 JONAS, Hans. El principio de responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Barcelona: Herder, 2008, pp. 
230-1. 
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do papel atribuído à sociedade, em relação à proteção do meio ambiente, pois, se não pelo espírito 

de proteção à natureza, que seja pela manutenção da própria espécie que o homem venha a adotar 

práticas preservacionistas. 

Jonas propõe um olhar para além do bem humano. Um olhar capaz de comportar coisas 

extra-humanas como a natureza. O autor sugere a seguinte reflexão: “¿Y siel nuevo modo de acción 

humana significase que es preciso considerar más cosas que únicamente el interés de ‘el hombre’ 

que nuestro deber se extiende más lejos y que ha dejado de ser válida la limitación antropocêntrica 

de toda ética anterior?”.23 

A ética do cuidado por ele defendida, ou ainda, da responsabilidade24 se coloca para os seres 

humanos de hoje como um compromisso não somente para com a natureza, mas também para com 

aqueles que estão por vir, haja vista que a estes não foi dado o direito de escolha em relação ao 

nascimento. Em razão do direito de existência das futuras gerações, antecipa-se para a atual o dever 

pelo qual esta é responsável no que se refere aos atos e às ações que possam gerar efeitos no 

futuro.25 

Isso quer dizer que a esta geração é imposto o dever de cuidar não somente dos direitos dos 

seres humanos futuros, mas também dos deveres e, dentre estes, o dever de conformar uma 

autêntica humanidade. Salienta o autor: 

 

Estos deberes se podrán subsumir luego bajo la ética de la solidariedad, de la simpatía, de la equidad, 

de la compasión incluso; según ella, mediante la extrapolación de nuestros propios temores y deseos, 

penas y alegrias, reconocemos a esos hombres futuros, en una especie de contemporaneidad fictícia, 

el derecho que esta ética reconoce también a los contemporâneos y nos ordena respetar; y el respeto 

anticipado a ese derecho, dado que somos sus únicos causantes, será responsabilidad particular 

nuestra.26 

 

É nesse contexto, do dever de cuidado que a atual geração assume para com as próximas 

gerações, que se estabelece um terreno fértil para que o direito possa evoluir propondo “novas 

possibilidades normativas”, como é o caso da atribuição da condição de sujeito de direito à natureza.  

                                                        
23 JONAS, Hans. El principio de responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica, pp. 34-35. 

24 Responsabilidade para Jonas (id, p. 357) corresponde ao cuidado, reconhecido como dever, por outro ser, cuidado que, dada a 
ameaça de sua vulnerabilidade, se converte em preocupação. 

25 JONAS, Hans. El principio de responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica, p. 85. 

26 JONAS, Hans. El principio de responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica, pp. 86-87. 
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3. UMA LUZ: A NATUREZA COMO SUJEITO DE DIREITO  
 

Apesar das discussões terem tomado folego mais recentemente, as propostas de concessão 

de direitos à natureza não são tão atuais. Tanto na Alemanha como na Suíça germânica, autores 

como Leimbacher e Bosselmann, em meados de 1986 a 1988, já propunham um novo tratamento 

jurídico para a natureza, pois compreendiam que sua condição de objeto poderia levá-la à 

destruição. Bosselmann chegou a propor a introdução de um artigo específico na Constituição da 

República Federal da Alemanha, que sugeria a garantia do livre desenvolvimento do direito de 

personalidade, desde que esse não causasse prejuízos aos direitos de outrem, ao direito do 

ambiente e a ordem constitucional. Movimento semelhante ocorreu na França, onde Hermitte 

defendeu a atribuição da condição de sujeito de direito à diversidade biológica.27  

Não somente a doutrina da época se encarregou de tal preocupação. Documentos como a 

Carta Mundial da Natureza, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a partir de 1982, 

voltaram-se para uma lógica ecocêntrica, na qual a natureza deixa se ser “objeto” ou “coisa” e passa 

a ser vista como um sujeito. O preâmbulo da Carta enfatiza este pensamento no momento em que 

defende o respeito a todas as formas de vida, não importando sua utilidade para o homem.28 

Orientado por este contexto, Ost, na obra “A natureza à margem da lei”, também tem 

defendido a “[...] a passagem da objectivação à subjectivação da natureza, a substituição do 

antropocentrismo pelo biocentrismo, o desaparecimento do individualismo em benefício do 

holismo, e, sobretudo, a substituição do dualismo moderno por um rigoroso monismo”.29 

Ainda segundo o autor30 o não reconhecimento dos direitos da natureza mantém o risco da 

sua destruição, uma vez que sua proteção segue subordinada aos interesses econômicos que são, 

em sua maioria, de curto prazo.  

A atribuição de direitos subjetivos à natureza, segundo Gomes31, alteraria significativamente 

seu status (que hoje é de objeto), uma vez que, lhe colocaria na condição de titular de algumas 

                                                        
27 OST, François. A natureza à margem da lei. Lisboa: Instituto Piaget, 1995, pp. 209-210. 

28  ONU. Carta Mundial da Natureza. Disponível em http://www.dh-
cii.eu/0_content/investigao/files_CRDTLA/convencoes_tratados_etc/carta_mundial_da_natureza_de_28_de_outubro_de_1982.
pdf, acesso em 15 de julho de 2018. 

29 OST, François. A natureza à margem da lei, pp. 209-210. 

30 OST, François. A Natureza à margem da Lei, p. 203. 
31 GOMES, Ariel Koch. Natureza, direito e homem: sobre a fundamentação do direito do meio ambiente. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2013. 
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prerrogativas defensivas, o que proporcionaria uma defesa mais contundente dos seus interesses. 

Na prática estes deixam de ser protegidos somente em relação ou em razão do homem, passando 

a ser protegidos por serem espécies tão importantes e essenciais quanto o próprio homem.   

Aqueles que se opõem a tal tese, mencionam que a natureza não poderia se constituir como 

um sujeito de direito, por não ser dotada da capacidade de comunicar-se. Ora, se assim o fosse, 

empresas e outras pessoas jurídicas também não poderiam ser beneficiadas com determinados 

direitos.  

Há de se lembrar ainda que quando da incorporação de tais premissas às normas que 

tratavam dos direitos das pessoas jurídicas, no sentido de colocá-las como titulares de direito, 

também houve resistência e estranheza por parte da sociedade. No entanto, passado algum tempo 

esta condição passou a ser aceita. A história recente mostra que até mesmo direitos morais têm 

sido assegurados as pessoas jurídicas.32  

Alegar que a natureza não tem condições de se comunicar como uma forma de não lhe 

atribuir determinados direitos é, no mínimo, uma justificativa de fácil refutação, pois os incapazes, 

assim declarados pela legislação, também não possuem tal característica e ainda assim, são 

representados judicialmente.  

Gomes aduz que a resistência à concessão de direitos a “coisa” persistirá até o momento em 

que a natureza possa ser valorizada por si mesma; o que, contudo, depende da atribuição de direitos 

a ela, gerando com isso um paradoxo: a natureza só será reconhecida como merecedora de direitos 

no momento em que for valorizada em si mesma, e isto somente ocorrerá quando a ela for atribuída 

a condição de sujeito de direito.33 

E tal condição só se concretizará no momento da substituição da racionalidade econômica 

pela ambiental, haja vista que enquanto os desejos do capital imperarem, a natureza nada mais será 

do que um mero objeto que tem como fim maior servir à humanidade.  

No mais, questiona-se: porque razões deixaria de se conferir direitos à natureza, uma vez 

que a ela está umbilicalmente vinculado o direito à vida de todas as espécies (até mesmo da 

                                                        
32 Esta discussão veio a tona novamente quando da publicação da Lei 9.605/98 que institui os denominados crimes ambientais e em 

seu texto fez previsão expressa da possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica. Superados os conflitos de ordem 
téorico-jurídicas, também porque, a lei nada mais fez do que regulamentar previsão constitucional originária expressa no artigo 
225, § 3º, a tese de responsabilização penal foi aceita.  

33 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 12. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 19. 
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humana)? Quais seriam as consequências de se fazer esta opção? Os prejuízos que, porventura, 

seriam assimilados pelo capital, justificam a não concessão de tais direitos?  

A concessão de direitos à natureza implica em um dever natural, um dever que surge da 

condição de dependência que a espécie humana tem para com ela, pois sem a natureza não existe 

espécie humana. Claro que tal compreensão não se coloca como fácil, em especial, num contexto 

de décadas nas quais o pensamento foi sendo constituído de forma linear, fragmentada, cartesiana, 

e onde a lógica antropocêntrica sempre foi a mais aceita. Evoluir, no sentido de conceder direitos à 

natureza também implica em evoluir em relação ao reconhecimento e aceitação de outros saberes.  

Jonas vincula este dever a vulnerabilidade da natureza, ocasionada pela intervenção 

humana. Para tanto, defende uma nova dimensão de responsabilidade ética, uma espécie de direito 

moral próprio da natureza:  

 

E se o novo modo do agir humano significasse que devêssemos levar em consideração mais do que 

somente o interesse “do homem”, pois nossa obrigação se estenderia para mais além, e que a 

limitação antropocêntrica de toda ética antiga não seria mais válida? Ao menos deixou de ser absurdo 

indagar se a condição da natureza extra-humana, a biosfera no todo e em suas partes, hoje subjugadas 

ao nosso poder, exatamente por isso não se tornaram um bem a nós confiados, capaz de nos impor 

algo como uma exigência moral – não somente por nossa própria causa, mas também em causa 

própria e por seu próprio direito. Se assim for, isso requereria alterações substanciais nos 

fundamentos da ética. Isso significaria procurar não só o bem humano, mas também o bem das coisas 

extra-humanas, isto é, ampliar o reconhecimento de “fins em si” para além da esfera do humano e 

incluir o cuidado com estes no conceito de bem humano.34 

 

A não atribuição de personalidade jurídica a natureza, faz com que ela seja mantida refém 

de uma parcela da sociedade, que compreende que sua proteção só será justificada quando houver 

prejuízo ao ser humano. Ost ilustra tal situação a partir de um caso envolvendo um lago público 

degradado. O autor sustenta que esta nova condição (a de ser sujeito de direito) permitiria que seus 

representantes pudessem pleitear de forma direta sua recuperação. O viés de análise passaria a ser 

o ambiental e não mais os possíveis prejuízos econômicos decorrentes deste dano.35 

Não se quer com isso evitar toda e qualquer forma de interferência humana na natureza. Até 

mesmo os elementos da natureza interferem na natureza! A defesa que se faz é no sentido de que 

                                                        
34 JONAS, Hans. O princípio da responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Trad. Marijane Lisboa e Luiz 

Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto: PUC-Rio, 2006, p. 41. 

35 GOMES, Ariel Koch. Natureza, direito e homem: sobre a fundamentação do direito do meio ambiente, p. 126. 
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as interferências tidas como necessárias sejam compatíveis com o meio ambiente e seus 

ecossistemas.  

Insiste Gomes que 36 “somente a partir dos direitos conferidos à natureza – pela natureza em 

si e não tendo como finalidade a humanidade – é que podem haver grandes alterações na relação 

entre homem e natureza”, estas, por sua vez, influenciarão as ações da espécie humana em relação 

à natureza. 

Partindo da premissa de que a humanidade integra a natureza e não o contrário, e sendo o 

Direito uma criação humana, há um dever quase que inerente a esta condição no sentido de 

concessão de direitos à natureza, havendo a necessidade de se observar sua própria forma de auto-

organização e autorregulação, suas ações e reações e suas formas de comunicação e não conforme 

as leis humanas.  

Alguns textos normativos já contêm avanços significativos em relação a este 

reconhecimento. É o caso, por exemplo, da Constituição do Equador. A Constituição da República 

do Equador afirma ainda quando do seu preâmbulo: “Decidimos construir una nueva forma de 

convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir”. E é 

a partir da teoria do buen vivir, que o artigo 10 da Constituição assegura a condição de sujeito de 

direito à natureza: “La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución”. Para além deste artigo a Constituição equatoriana ainda apresente um capítulo 

inteiro (capítulo sétimo) com os denominados, “Derechos de la naturaleza”, composto dos artigos 

71 a 74.37 

Em matéria infraconstitucional, no ano de 2017, dois países reconheceram a natureza como 

sujeito de direito. Em março de 2017 o governo neozelandês concedeu ao rio Whanganui os mesmos 

direitos de uma pessoa. Com isso, o ato de poluir ou atacar o curso de água será tratado, pela Justiça 

da Nova Zelândia, como um ataque a um cidadão do País, com punições e consequências 

correspondentes. Talvez por influência do fenômeno neozelandês, também no mesmo ano, a Alta 

Corte do Estado de Uttarakhand na Índia, por meio de sentença decretou que o Ganges e o Yamuna, 

tradicionalmente utilizados pelos hindus para prática de rituais, seriam considerados entidades 

                                                        
36 GOMES, Ariel Koch. Natureza, direito e homem: sobre a fundamentação do direito do meio ambiente, p. 121. 

37 EQUADOR. Constituição (1998). Constitución de la República del Ecuador: promulgada em 01 de agosto de 1998. Disponível em: 
<http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf>. Acesso em: 14 out. 2014. 
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vivas com o estatuto de pessoa legal, com os direitos correspondentes.38 

O mesmo ocorreu no ano de 2018 com a decisão da Corte Colombiana que decretou a 

Amazônia colombiana como sujeito de direitos. A sentença da Corte Suprema de Justiça é 

considerada histórica, uma vez que se coloca contra as mudanças climáticas na América Latina.  Tal 

iniciativa se deu pelo fato da Corte também compreender que as medidas até então adotadas, em 

especial, por parte do governo colombiano, mostravam-se ineficientes diante das metas propostas 

no Acordo de Paris.39 

No contexto brasileiro também já são identificadas ações de cunho semelhante. Em 

dezembro de 2017, de forma pioneira no país, o município de Bonito, localizado no estado de 

Pernambuco, por meio de alteração na lei orgânica, concedeu aos rios localizados em seu território, 

os mesmos direitos que possuem seus cidadãos.40  

Já em 2018 a ONG Associação Pachamama ingressou com uma ação inédita no judiciário 

solicitando que o Rio Doce (atingido gravemente pelo incidente ocorrido em Mariana - MG) passe a 

ter os direitos à vida e à saúde reconhecidos.41 

Apesar destes exemplos a previsão constitucional acerca do direito ao meio ambiente ainda 

demonstra ser essencialmente antropocêntrica. Veja-se o disposto no artigo 225 da Carta Magna 

de 1988: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

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

de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Fica evidente pela leitura do 

presente artigo que a expressão “todos” refere-se somente à espécie humana. O meio ambiente 

ainda é declarado bem comum do povo, ignorando-se com isso o fato de que este pertence a todas 

as espécies, assim como sua preservação é invocada para o usufruto das presentes e futuras 

                                                        
38 Afp. Por preservação ambiental, rio ganges vira pessoa jurídica na índia. O globo. São paulo, 21 de março de 2017. Disponível em 

http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/meio-ambiente/por-preservacao-ambiental-rio-ganges-vira-pessoa-juridica-na-india-
21091646#ixzz4fx9kopvi, acesso em 22 de março de 2018. 

39 Redacción Judicial. La amazonía colombiana tiene los mismos derechos que una persona. El espectador. Colombia, 05 de abril de 
2018. Disponível em https://www.elespectador.com/noticias/judicial/la-amazonia-colombiana-tiene-los-mismos-derechos-que-
una-persona-articulo-748340, acesso em 14 de maio de 2018. 

40 LOBEL, Fabricio. Cidade de PE é a 1ª do país a dar aos rios os mesmos direitos dos cidadãos. FOLHA DE SÃO PAULO. São Paulo, 22 
de março de 2018. Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/cidade-de-pe-e-1a-do-pais-a-dar-aos-rios-
os-mesmos-direitos-dos-cidadaos.shtml, acesso em 26 de março de 2018. 

41 FERREIRA, Ismael. Ação inédita no país, Rio Doce entra na Justiça contra desastre de Mariana. PROCESSOCOM. PPGCC/UNISINOS. 
São Leopoldo, 17 de novembro de 2017. Disponível em http://www.processocom.org/2017/11/17/acao-inedita-no-pais-rio-doce-
entra-na-justica-contra-desastre-de-mariana/, acesso em 12 de julho de 2018. 
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gerações humanas.   

Por todo exposto, insiste-se no sentido de que a verdadeira proteção ambiental passa 

necessariamente pela alteração da forma de se pensar a questão ambiental (a racionalidade 

econômica não pode se colocar como um modelo hegemônico); pela aceitação da diversidade de 

saberes (que vão além dos saberes e conhecimentos científicos), e, pela atribuição de direitos à 

natureza, que deixa de ser um mero objeto e passa a ser reconhecida como sujeito assemelhando-

se a qualquer ser vivo na face da Terra.   

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A teoria econômica ainda não foi capaz de se desvencilhar da razão cartesiana, da mesma 

forma que a produção continua orientada pela lógica de mercado e a proteção ambiental não passa 

de um custo imposto pela sociedade e pelo Estado, ou como o mercado mesmo denomina “uma 

externalidade negativa”. Mais do que assimilar tal custo, passa a ser muito mais interessante 

transformá-lo em benefício. Nas palavras de Jonas, busca-se a “capitalização da natureza”42 e sua 

transformação no negócio mais rentável do século XXI.   

Ocorre que, conforme visto, tal condição tem se sobressaído na atual sociedade, haja vista o 

predomínio e as consequências da racionalidade econômica. O que parece certo, contudo, é que 

não será por meio do modelo e da lógica mercantilista e privatizadora, que agrada e beneficia 

somente as grandes empresas privadas, que os problemas vivenciados pela população, e em 

especial pela população carente serão resolvidos.  

Práticas normativas domésticas como o reconhecimento textual dos direitos da natureza 

como matéria constitucional realizado pelo Equador servem de exemplo, haja vista que autorizam 

a população a pleitear garantias para esse bem, não mais em vista da sua própria manutenção e 

relação com o meio ambiente, mas em nome deste.  

Enfim, a promoção de uma nova racionalidade, que não tenha como protagonista o meio 

econômico coloca-se como imperativa. Racionalidade esta que passa a ser orientada por uma 

perspectiva mais solidária e humanista, onde a produção seja orientada essencialmente à satisfação 

                                                        
42 JONAS, Hans. O princípio da responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica, p. 239. 
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das necessidades básicas e não pelo interesse dos mercados, e, a ordem suprema seja a convivência 

harmônica dos seres vivos.  
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E EXECUÇÕES PENAIS SUSTENTÁVEIS: UMA DEFESA AOS 

DIREITOS HUMANOS DOS PRESOS 

 

Magno Federici Gomes1 

Izadora Gabriele dos Santos Oliveira2 

 

 
INTRODUÇÃO 

 

O processo constitui-se como instrumento cabal para a preservação e garantia do direito 

material dos cidadãos, podendo ser entendido como um procedimento em contraditório, vez que é 

dada à parte a oportunidade de se manifestar nos autos, ter acesso prévio aos elementos 

apresentados, bem como ter seus argumentos levados em consideração no debate processual. 

Entretanto, tal instrumento não é um “mar de rosas”, já que, atualmente, o Poder Judiciário (PJ) 

enfrenta um grande problema com a morosidade no trâmite dos feitos judiciais, tendo por objeto, 

nesse trabalho, as execuções penais. 

De forma diretamente proporcional ao crescimento do número de demandas no PJ, há uma 

evolução de novas tecnologias, em especial a Inteligência Artificial (IA) que, por sua vez, pode 

auxiliar os juristas nas mais diversas tarefas do cotidiano forense. 

Com base nessas informações, surgiu a preocupação com o seguinte problema: diante da 

morosidade da justiça e da possível ausência de tutela célere e efetiva, em que medida as novas 

tecnologias, mais especificamente os algoritmos, podem auxiliar para garantia de um processo de 

execução penal em consonância com os princípios constitucionais, com os direitos humanos e 
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fundamentais (liberdade individual), bem como com a efetividade sustentável? 

O tema central perpassa a questão da possível utilização de tecnologias sofisticadas para 

solucionar os problemas de acúmulo de execuções penais e as injustiças perpetradas nas Varas de 

Execução Penal. O objetivo geral do presente trabalho é delinear os contornos acerca das novas 

tecnologias existentes no mundo moderno, bem como sua possível aplicação no campo do direito, 

a fim de auxiliar na celeridade procedimental das execuções penais e em sua efetividade processual. 

A importância da pesquisa se justifica na medida em que a Constituição Federal de 1988 

(CF/88) garante o direito do cidadão a uma tutela judicial justa e efetiva, bem como a um 

procedimento célere baseado no princípio da sua razoável duração do processo, mas esse direito 

não é garantido, dentre outros fatores, por ausência de investimentos em tecnologias e em mão de 

obra, podendo ser considerada letra morta dentro da lei se não for resolvida de maneira inteligente 

e eficaz. Além disso, o preso fica, por diversas vezes, mais tempo do que deveria permanecer na 

prisão, em razão de erros de contagem e equívocos procedimentais, o que não deve persistir. 

A metodologia adotada foi a teórico documental, com técnica dedutiva, a partir da vertente 

jurídico-sociológica, com uso de fontes bibliográficas, cujo marco teórico empregado foi a obra de 

Gomes e Pinto3. 

No primeiro tópico, será feito um breve delineamento acerca do desenvolvimento 

sustentável. Em seguida, serão estabelecidos os contornos no que tange à dignidade da pessoa 

humana, com especial atenção aos direitos humanos do preso. Na terceira parte será abordado o 

procedimento das execuções penais seguido da análise da efetividade processual e da celeridade 

sustentável. Por fim, verificar-se-á a influência que os algoritmos, decorrentes das novas 

tecnologias, podem gerar nas execuções de pena para uma possível efetividade sustentável do 

processo. 

 

 

 

 

                                                        
3 GOMES, Magno Federici; PINTO, Wallace Douglas da Silva. A efetividade e sustentabilidade do processo em foco: análise dos dados 

estatísticos da Justiça Comum do estado de Minas Gerais, no período de 2003 a 2013, e o meio ambiente. In: CHAVES, Luis Cláudio 
da Silva; FERRAZ, Egmar Souza (Orgs). O processo civil moderno: em homenagem ao professor Raimundo Cândido Júnior. Brasília: 
Conselho Federal da OAB, 2017. Cap. 5, p. 77-109. 
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1. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu em decorrência de pesquisas realizadas, 

com o fito de solucionar problemas ambientais concernentes ao aquecimento global e alterações 

qualitativas do ar, da água e da terra, em virtude de densa degradação ambiental. 

O desenvolvimento sustentável, em seu aspecto geral, pauta-se na ideia de utilização dos 

recursos naturais de forma consciente, a fim de que as necessidades das presentes gerações sejam 

supridas, assegurando que as futuras gerações também tenham acesso a um ambiente equilibrado 

e habitável. Logo, trata-se de um aspecto “socialmente includente, ambientalmente sustentável e 

economicamente sustentado no tempo”4. Dessa forma, o desenvolvimento sustentável se desdobra 

no conceito de sustentabilidade, na medida em que esta pressupõe um aspecto multidimensional. 

Neste sentido, Freitas estabelece que a sustentabilidade: 

Trata-se do princípio constitucional que determina, com eficácia direta e imediata, a responsabilidade 

do Estado e da sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial, 

socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no 

intuito de assegurar, preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, o 

direito ao bem-estar [e admite múltiplas dimensões]5. 

Cumpre ressaltar, que a multidimensionalidade, ora mencionada, caracteriza-se pelas 

dimensões social, ética, jurídico-política, econômica e ambiental. 

A dimensão social perpassa a ideia de uma sociedade mais íntegra em consonância com os 

direitos fundamentais dos indivíduos, levando em consideração a promoção do bem-estar humano, 

a partir da adequação do meio ambiente à qualidade de vida dos cidadãos e de toda sociedade, 

tendo em vista que tais conceitos são indissociáveis. Nessa concepção, o desenvolvimento 

sustentável revela-se como um catalisador para garantia de direitos essenciais inerentes à qualidade 

de ser humano e que estão positivados constitucionalmente. 

A dimensão ética destaca-se pela responsabilidade das gerações presentes no que tange à 

preservação dos recursos naturais, atualmente existentes, para as futuras gerações, a fim de 

perpetuar uma herança marcada não só pela continuidade de um mundo qualitativamente 

habitável, como também pelo plexo de solidariedade e fraternidade intergeracional. Dessa forma, 

                                                        
4 BERTOLDI, Márcia Rodrigues. Estudo das condutas de aplicação do desenvolvimento sustentável por comunidades quilombolas de 

Piratini. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 14, nº 30, p. 317-340, set./dez. 2017, p. 322. 

5 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 43. 
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preceitua Freitas: “dimensão ética, no sentido de que todos os seres possuem uma ligação 

intersubjetiva e natural, donde segue a empática solidariedade como dever universalizável de deixar 

o legado positivo da fase da terra”6. 

No que tange à dimensão jurídico-política, insta ressaltar que ela se traduz como o aspecto 

jurídico e normativo do direito fundamental à um ambiente equilibrado e saudável. Feitas tais 

considerações, no que concerne a essa dimensão, “[...] a sustentabilidade determina, com eficácia 

direta e imediata, independentemente de regulamentação, a tutela jurídica do direito ao futuro e, 

assim, apresenta-se como dever constitucional de proteger a liberdade de cada cidadão [...]”7. Ainda 

a respeito da dimensão jurídico-política, estabelecem Gomes e Ferreira: 

 

A dimensão jurídico-política visa a efetivar e desenvolver os direitos fundamentais das presentes e 

futuras gerações, com o objetivo de asseverar e reforçar o plexo de desenvolvimento consubstanciado 

na preservação e proteção ambiental, sem, contudo, perder de vista a promoção social, o respeito à 

dignidade humana e aos direitos humanos, a melhor e adequada distribuição da renda e os conceitos 

de origem ética, que são vertentes indissociáveis do conceito de sustentabilidade8. 

  

A dimensão econômica, por sua vez, revela a necessidade de avanços econômicos na 

sociedade, tendo em vista que a mesma não consegue gerar avanços sociais sem o crescimento 

econômico adequado, respeitando os recursos naturais existentes e não criando óbices para a 

perpetuação da vida no planeta. Logo, um desenvolvimento sustentável pautado na 

sustentabilidade deve ser capaz de correlacionar o crescimento econômico à imperiosa salvaguarda 

do meio ambiente. 

Por fim, no que diz respeito à dimensão ambiental, a preservação da natureza e seus recursos 

diversos, é medida que se impõe, a fim de que as presentes e futuras gerações possam usufruir de 

um meio ambiente adequado e equilibrado. Como disciplina Freitas: “quer-se aludir, com a 

dimensão [...] ambiental da sustentabilidade, ao direito das gerações atuais, sem prejuízo das 

futuras, ao ambiente limpo, em todos os aspectos (meio ecologicamente equilibrado, como diz o 

art. 225 da CF)”9. 

                                                        
6 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade, p. 64. 

7 BERTOLDI, Márcia Rodrigues. Estudo das condutas de aplicação do desenvolvimento sustentável por comunidades quilombolas de 
Piratini. Veredas do Direito, p. 321. 

8 GOMES, Magno Federici; FERREIRA, Leandro José. A dimensão jurídico-política da sustentabilidade e o direito fundamental à 
razoável duração do procedimento. Revista do Direito, Santa Cruz do Sul, nº 52, v. 2, p. 93-111, maio/ago. 2017, p. 96. 

9 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade, p. 68. 
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Importa salientar, que a sustentabilidade não se limita à aplicação no que tange ao meio 

ambiente. Isto porque o desenvolvimento sustentável prevê diretrizes que vão além do direito 

ambiental, a fim de propiciar, no que diz respeito ao processo, uma efetividade da tutela 

jurisdicional fornecida, em consonância com os direitos humanos.  

 

2. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: UMA ANÁLISE DOS DIREITOS HUMANOS DO PRESO 

 

Os direitos humanos e fundamentais se consubstanciam em garantias essenciais e 

fundamentais à existência humana e ao seu desenvolvimento regular e digno. Assim, o bem estar 

do homem, bem como sua dignidade, constituem-se como o ápice, como direito máximo à condição 

de pessoa. “O termo direitos fundamentais se aplica para aqueles direitos do ser humano 

reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado”10. 

Nesse sentido, Silva expressa que: 

 

Direitos fundamentais do homem constitui a expressão mais adequada a este estudo, porque, além 

de referir-se à princípios que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política de cada 

ordenamento jurídico, é reservada para designar no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e 

instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas 

[...]11.  

 

Ainda no que tange à definição de direitos humanos e fundamentais, conclui-se que esses 

são assim compreendidos, em razão do próprio direito natural, vez que nasce “da premissa do 

direito à vida, que decorre do reconhecimento da dignidade de todo ser humano [e] [...] são 

universais, acima das fronteiras geopolíticas”12.  

Cumpre salientar que os direitos humanos passam por uma catalogação, sendo divididos em 

dimensões13, as quais serão esmiuçadas a seguir.  

A relação dos direitos humanos em dimensões decorre de um contexto histórico em que 

                                                        
10 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 29. 

11 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 41. ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 178. 

12 TSUNODA, Fábio Silva; BORGES, Débora Cristiane de Almeida. Direitos humanos e democracia no Brasil, perspectivas para a 
segurança pública. In: SOUZA, Luís Antônio Francisco de (Org.). Políticas de Segurança Púbica no estado de São Paulo: situações e 
perspectivas a partir das pesquisas do Observatório de Segurança Pública da UNESP. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. p. 63-
76, p. 68. 

13 Em razão de recorte metodológico serão abordadas apenas as três primeiras dimensões. 
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cada uma é observada de acordo com seu surgimento. As dimensões ainda são chamadas de 

gerações por alguns autores, embora tal expressão se mostre destoante da doutrina 

contemporânea. Com base no exposto, primordialmente, se faz necessária uma diferenciação 

acerca dos conceitos de dimensão e geração. 

Destaca-se que, em se tratando dos teóricos adeptos à adoção de dimensão para referir-se 

aos direitos humanos, o termo gerações em detrimento da nomenclatura dimensões reforçaria a 

noção de superação dos direitos fundamentais, como se tais direitos fossem evoluções se 

comparados aos anteriores. Tal perspectiva vai em desencontro ao adotado atualmente, tendo em 

vista que não se pode utilizar os direitos de maneira excludente, mas sim de forma complementar, 

respeitando o direito atinente a cada época. 

Os direitos humanos de primeira dimensão são os chamados direitos civis e políticos, os quais 

contemplam as liberdades individuais como direito à liberdade e à propriedade. Como explicita 

Tsunoda e Borges, “trata-se das liberdades de locomoção, propriedade, segurança, acesso à justiça, 

associação, opinião e expressão, crença religiosa, integridade física”14. Tais direitos tiveram seu 

surgimento a partir de conquistas liberais do século XVIII, organização política que previa a 

supremacia das liberdades individuais com a interferência mínima do Estado na vida do cidadão.  

Nesse cenário, destaca-se a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que 

surgiu a partir da Revolução Francesa e teve um papel importantíssimo no que concerne à 

universalização de direitos fundamentais, ainda que com cunho extremamente individualista. Neste 

sentido aponta Lucia: 

não restam dúvidas que a influência dessa revolução na vida constitucional (tanto no ocidente como 

no oriente) representou um considerável progresso na história da asseveração dos valores 

fundamentais da pessoa humana. No entanto, [...] sendo ela um produto do século XVIII, por evidente 

que seja, seu cunho é nitidamente individualista, subordinando a vida social ao indivíduo e arrogando 

ao Estado a finalidade de preservação dos direitos individuais15. 

Os direitos de segunda dimensão são os chamados direitos econômicos, sociais e culturais e 

surgiram através de uma postura mais ativa do Estado, como forma de suavizar as desigualdades 

perpetradas pelo sistema político anteriormente adotado. Dessa forma, observa-se que o Estado 

                                                        
14 TSUNODA, Fábio Silva; BORGES, Débora Cristiane de Almeida. Direitos humanos e democracia no Brasil, perspectivas para a 

segurança pública. In: SOUZA, Luís Antônio Francisco de (Org.). Políticas de Segurança Púbica no estado de São Paulo, p. 68. 

15 LUCIA, Margo Mattes Santa. A violação dos direitos humanos dos presos. Monografia (Bacharelado em Direito). Universidade 
Federal do Paraná. Curitiba, 2002, p. 04. 
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Social, então vigente, lançava mão de direitos de cunho prestacional a fim de permitir o alcance à 

igualdade material dos cidadãos. 

Os direitos de terceira dimensão estão em consonância com os princípios da solidariedade e 

da fraternidade, são caracterizados pela transindividualidade destacando-se na defesa de direitos 

coletivos e difusos. Tais direitos surgiram “no período do pós-guerra do século XX e [são 

exemplificados] pelos direitos ao meio ambiente sadio, à paz, à independência, ao patrimônio 

genético intocável, ao desenvolvimento, autonomia e cultura dos povos”16.  

Nesse contexto, destacam-se alguns documentos que trazem em sua redação a consagração 

do direito à dignidade da pessoa humana e suas consequentes garantias decorrentes da sua 

condição de pessoa. 

O primeiro documento a ser observado é a Carta das Nações Unidas, estabelecida em 1945, 

e que prevê a preservação das gerações presentes e futuras, bem como a dignidade da pessoa 

humana de forma universal. Outro documento que desponta-se como de extrema relevância é a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), considerado o marco da implementação dos 

direitos e garantias fundamentais do homem e que em seu art. 1º disciplina que “todos os seres 

humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e 

devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”17 . Por fim, ressalta-se a 

Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, a 

qual estabelece a preservação da dignidade da pessoa humana, ainda que na condição de preso18. 

Todos esses documentos destacam-se pela ênfase dada aos direitos humanos, em especial à 

preservação da dignidade da pessoa humana. Um ponto digno de nota e que se constitui como um 

dos principais objetos do presente estudo, consubstancia-se nos vastos erros formais que ocorrem 

nas execuções penais e que geram prejuízos substanciais para o preso. A título de exemplo, tem-se 

o erro na contagem de prazos, acarretando excessos no cumprimento da pena e configurando-se 

como flagrante violação aos direitos humanos e fundamentais do cidadão preso. Neste sentido, 

tem-se: 

 

                                                        
16 LUCIA, Margo Mattes Santa. A violação dos direitos humanos dos presos, p. 08. 
17 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, art. 1º. 
18 Nesse sentido, o inteiro teor da: ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção contra a tortura e outro tratamentos ou penas 

cruéis, desumanos ou degradantes, 1984. 
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Ao analisar os processos, [...] frequentemente se dá conta de erros cometidos por cartórios, por 

exemplo, pela transposição equivocada de certas datas. Idealmente, o cartório deveria fazer esse 

trabalho com precisão e caberia ao MP – não ao defensor – zelar pela acuidade do processamento. No 

entanto, como os erros quase sempre acabam prejudicando o condenado, o trabalho de correção do 

processo se confunde com o trabalho de defesa19. 

 

Baseado no disposto acima, percebe-se que as secretarias dos Juízos, em face do acúmulo 

de processos e razões outras que não cabe trazer à baila, acabam cometendo erros que, por mais 

ínfimos que sejam, guardadas as devidas proporções, acabam surtindo um efeito devastador na vida 

do detento. Elaboradas tais considerações, necessário se faz traçar o procedimento das execuções 

penais. 

 

3. CONTORNOS ACERCA DAS EXECUÇÕES PENAIS 

 

O processo de execução penal decorre do cumprimento de uma decisão proferida em uma 

ação penal, tendo por objetivo executar a pena imposta a determinada pessoa, garantindo-lhe que 

sejam observados todos os deveres e direitos a ela inerentes, consubstanciados na Lei nº 

7.210/1984 – Lei de Execuções Penais (LEP). Conforme Lima e Peralles, a execução penal é: 

Um conjunto de normas e princípios jurídicos, de natureza complexa, isto é, de direitos: constitucional, 

penal, processual penal e administrativo, que regulam e ensejam a concretização das sentenças 

condenatórias ou das que impuseram medidas de segurança, aos condenados, internados ou sujeitos 

a tratamento ambulatorial, respectivamente20. 

Cumpre salientar que o PJ padece de um problema efetivo de morosidade da justiça e 

consequente enfraquecimento da qualidade da tutela jurisdicional fornecida, fato que não foge à 

realidade executiva penal. Dentre outros fatores, após proferida a sentença de condenação do réu, 

uma guia de execuções penais deve ser criada, bem como toda montagem do processo instruído 

com cópias da sentença, da denúncia, da certidão de trânsito em julgado da decisão, sem prejuízo 

de outras peças que julgar convenientes. Tal processo deve ser organizado pelo escrivão com ajuda 

de toda a secretaria do Juízo, como faz saber a disposição legal a seguir:  

 

                                                        
19 GODOI, Rafael. O controle da pena: presos, defensores e processos nos circuitos do sistema de justiça. Dilemas: Revista de Estudos 

de Conflito e Controle Social, Rio de Janeiro, v. 10, nº 3, p. 389-411, set./dez. 2017, p. 403. 

20 LIMA, Roberto Gomes; PERALLES, Ubiracyr. Teoria e prática da execução penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 13. 
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Art. 105 da LEP. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu 

estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 

Art. 106 da LEP. A guia de recolhimento, extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a 

assinará com o Juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá: I - o 

nome do condenado; II - a sua qualificação civil e o número do registro geral no órgão oficial de 

identificação; III - o inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, bem como certidão do 

trânsito em julgado; IV - a informação sobre os antecedentes e o grau de instrução; V - a data da 

terminação da pena; VI - outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento 

penitenciário21. 

 

Assim, “não se pode esquecer que antes que as ações estejam prontas para o julgamento é 

necessário que elas passem por algumas etapas primárias, as quais envolvem pessoas para recebê-

las nas secretarias e organizá-las”22. Além disso, a própria LEP estabelece uma série de trâmites que 

podem ocorrer durante a execução da pena, alterando a situação fática do réu e necessitando de 

trabalho a mais pelo juiz e pelos servidores. A título de exemplo, tem-se a progressão ou regressão 

de regimes de cumprimento penal. 

Insta observar que tal fenômeno ocorre por diversos motivos, com especial atenção, no 

presente trabalho, para a ausência de tecnologias que facilitem o procedimento das execuções 

penais em face do acúmulo de processos no PJ, fato que será melhor trabalhado no tópico que se 

segue. 

 

4. EFETIVIDADE PROCESSUAL E CELERIDADE PROCEDIMENTAL 

Percebe-se que o homem é um ser social e, como tal, necessita do convívio com outros 

indivíduos para garantir sua subsistência. Ao se ter tal premissa como verdadeira, nota-se que ao 

ser humano é imprescindível o estabelecimento de relações de convívio entre si, por meio da 

formação de grupos. Contudo, é natural que esse contato gere inúmeros conflitos em razão da 

própria natureza humana. Neste sentido, o direito surge como uma ferramenta de controle social, 

para regular as relações humanas e tutelar o direito material dos indivíduos.  

A referida tutela é efetivada pela utilização do processo, aqui entendido o judicial, que se 

constitui como um procedimento em contraditório, com a presença de ampla defesa e de isonomia 

                                                        
21 BRASIL. Lei nº 7.210 de 11 jul. 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Diário Oficial da União, Brasília, 13 jul. 1984. 

22 GOMES, Magno Federici; PINTO, Wallace Douglas da Silva. A efetividade e sustentabilidade do processo em foco: análise dos dados 
estatísticos da Justiça Comum do estado de Minas Gerais, no período de 2003 a 2013, e o meio ambiente. In: CHAVES, Luis Cláudio 
da Silva; FERRAZ, Egmar Souza (Orgs). O processo civil moderno, p. 103. 
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das partes. Dessa maneira, o processo é uma “instituição constitucionalizada”23, na medida em que 

se sustenta pelo devido processo legal garantido na CF/88 e “deve ser entendido como alavanca 

propulsora ou chave que aciona a inteligência coletiva para atuar cooperativamente na definição 

dos destinos da humanidade”24. 

Ainda no que tange ao direito instrumental, foi introduzido na CF/88, pela Emenda 

Constitucional nº 45/2004, o inciso LXXVIII, do art. 5º, que diz respeito à razoável duração do 

procedimento. Percebe-se que tal princípio é um conceito muito caro no que tange à discussão aqui 

pretendida, em razão do acúmulo quase asfixiante de processos judiciais, que decorrem de “n” 

motivos, impossibilitando, em regra, a aplicação plena desse direito fundamental/princípio/garantia 

processual25. Com isso: 

 

[...] se não combatido o fenômeno da morosidade do Poder Judiciário na entrega da tutela 

jurisdicional, de modo a efetivar o princípio fundamental da razoável duração do procedimento, não 

será possível evidenciar o desenvolvimento do plexo da sustentabilidade, por falta de efetivação de 

sua dimensão jurídico-política26. 

 

Insta ressaltar que, com o abarrotamento do PJ e a sobrecarga de trabalho, a tutela 

jurisdicional fica comprometida no que tange à sua efetividade e à qualidade. A título de exemplo, 

cita-se a pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2015, acerca da alta 

quantidade de processos em trâmite nas comarcas brasileiras. Depreendeu-se que o maior número 

de demandas está presente no primeiro grau de jurisdição e, em razão disso, sua efetividade é 

afetada27.  

Um dos motivos da lentidão da justiça e, consequentemente, da ausência de efetividade da 

tutela jurisdicional, é a existência de trabalhos repetitivos e exaustivos que sobrecarregam o 

servidor e a ausência de infraestrutura dispendida para melhorar o PJ. Tem-se que “o fato das 

                                                        
23 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo: primeiros estudos. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 181. 

24 BODNAR, Zenildo. Os novos desafios da jurisdição para a sustentabilidade na atual sociedade de risco. Veredas do Direito, Belo 
Horizonte, v. 6, nº12, p. 101-119, jul./dez. 2009, p. 104. 

25 Não se pretende estudar a natureza jurídica da razoável duração do procedimento neste estudo, motivo pelo qual se considerou 
o instituto ora como princípio, ora como garantia processual, ora como direito fundamental. 

26 GOMES, Magno Federici; FERREIRA, Leandro José. A dimensão jurídico-política da sustentabilidade e o direito fundamental à 
razoável duração do procedimento. Revista do Direito, p. 110. 

27 Conforme: BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Departamento de Pesquisas Judiciárias. Justiça em números 2015: ano-base 2014. 
CNJ, Brasília. 2015. 
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condições de trabalho no sistema judiciário estarem muito aquém do que se espera, [se dá] 

principalmente em virtude da falta de tecnologia e da carência de mão de obra”28. Posto isto, tendo 

em vista que todas essas alterações são feitas pelos servidores manualmente, ainda que em 

processo virtual eletrônico, o uso de tecnologias sofisticadas para atender às demandas da execução 

de pena mostram-se necessárias. 

Nesta senda, novas tecnologias surgem como uma promessa de facilitar a vida dos servidores 

públicos, sendo capazes de executar ações repetitivas para que os funcionários possam se dedicar 

a tarefas mais sofisticadas. Tais tecnologias serão tratadas no tópico que se segue, ora relacionadas 

ao processo de execução penal. 

 

5. O USO DE ALGORÍTMOS PARA VIABILIZAÇÃO DA CELERIDADE PROCEDIMENTAL NAS 

EXECUÇÕES PENAIS: UM CAMINHO PARA A EFETIVIDADE SUSTENTÁVEL 

 

Em atendimento à necessidade do estabelecimento de novas técnicas, como apontado 

alhures, a IA desponta como uma tecnologia para aplicação do direito. Ela relaciona-se ao fato de 

atribuir às máquinas capacidade de pensarem como humanos ou chegarem a atingir um grau de 

sofisticação elevado para executar determinadas atividades.  

Uma das primeiras contribuições para esse tipo de tecnologia foi o teste de Turing, que 

consistia em uma espécie de reprodução do homem pela máquina, por meio de uma conversa entre 

dois humanos e um robô, sendo que um dos humanos deveria identificar se quem falava era robô 

ou não29. Entretanto, nota-se que o ápice da IA se deu em 1956, quando John McCarthy, “um 

professor universitário, criou o termo para descrever um mundo em que as máquinas poderiam 

‘resolver os tipos de problemas que hoje são reservados para humanos’”30. 

Com os avanços da ciência, diversas melhorias foram implementadas. No que tange à IA, 

atualmente, um ramo muito estudado e que se constitui de essencial interesse para o direito é o 

algoritmo baseado no Machine Learning (ML), sistema “incrivelmente poderoso para fazer previsões 

                                                        
28 GOMES, Magno Federici; PINTO, Wallace Douglas da Silva. A efetividade e sustentabilidade do processo em foco: análise dos dados 

estatísticos da Justiça Comum do estado de Minas Gerais, no período de 2003 a 2013, e o meio ambiente. In: CHAVES, Luis Cláudio 
da Silva; FERRAZ, Egmar Souza (Orgs). O processo civil moderno, p. 102. 

29 Para aprofundamentos, ver: ZILIO, Diego. Inteligência artificial e pensamento: redefinindo os parâmetros da questão primordial de 
Turing. Ciência e Cognição, Rio de Janeiro, v. 14, nº 1, p. 208-218, jan./mar. 2009. 

30 ENTENDA os principais conceitos e o que é inteligência artificial. Salesforce, São Francisco. 2016. 
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ou sugestões calculadas com base em grandes quantidades de dados”31. O recurso é extremamente 

interessante e trabalha com a lógica das “árvores de decisão”. Dessa forma, o controlador alimenta 

a máquina com informações relevantes, ela processa os dados obtidos e é capaz de se realimentar 

a partir de novos elementos inseridos, como aponta Valentini: 

 

Em uma máquina computacional, a informação deve ser passada para o computador em meio digital 

(bits). Do mesmo modo, é necessário ter um mecanismo para a saída ou retorno dos dados 

trabalhados (output). Um algoritmo deve ter um ou mais meios para retorno dos dados, os quais 

devem estar relacionados de modo específico com o input [dados inseridos no algoritmo]. [...] O output 

decorre do input, sendo papel do algoritmo fornecer o retorno dos dados corretos a partir dos dados 

de entrada32. 

 

Ressalta-se que quanto melhor a qualidade das informações, mais qualitativo será o 

resultado obtido33. É justamente essa habilidade de realimentação da máquina que estabelece uma 

rotina de aprendizagem e que faz com que tal processo aprimore as decisões. 

No entanto, despontam-se diversos pesquisadores contrários à ideia de que de fato exista IA 

e que o computador seja capaz de realizar certas ações como humanos, ou melhor que eles. Tais 

pesquisadores acreditam que a máquina não tem capacidade de pensar e inventar algo, apenas 

reproduzem os dados que lhe são injetados. Neste sentido, Cossa dispõe que “sem o operador 

humano que elabora o programa e coloca em código, a máquina não pode fazer nada. Sem que o 

operador humano leia e interprete o resultado, a máquina é inútil”34.  

Alguns autores alertam, ainda, para o perigo da utilização das máquinas, tendo em vista que 

ela pode levar o cidadão a erros cabais. Nesse sentido se destaca O’Neil, a qual apresenta alguns 

modelos de ML como sendo armas de destruição matemática, a partir do momento em que 

possuem três elementos: obscuridade, escala e dano. Ela acredita que as informações reservadas 

em bancos de dados obscuros e misteriosos, combinado a uma atuação do algoritmo em escala, 

                                                        
31 MONACO, Juliana. 10 Algoritmos de Machine Learning que você precisa conhecer. Semantix AIJUS, São Paulo. 2017. 

32  VALENTINI, Rômulo Soares. Julgamento por computadores? As novas possibilidades da juscibernética no século XXI e suas 
implicações para o futuro do direito e do trabalho dos juristas. Tese (Doutor em Direito do Trabalho). Universidade Federal de 
Minas Gerais. Belo Horizonte, 2018, p. 34. 

33  É importante destacar que os dados e informações inseridos no algoritmo não podem possuir ideias pré-concebidas ou 
prejulgamentos que possam influenciar de maneira negativa o resultado da análise, tais como cor de pele, opção religiosa e classe 
social, por exemplo. 

34 Tradução livre de: “Sans l’opérateur humain qui elabore le programme et le met em code, la machine ne peut rien. Sans l’opérateur 
humain qui lit et interprète le résultat, la machine ne sert à rien” (COSSA, Paul. La Cybernétique: du cerveau humain aux cerveaux 
artificels, Paris: Masson ET C. Éditeurs, 1957, p. 90). 
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pode causar danos gigantescos para a humanidade, especialmente para os mais pobres. Dessa 

forma, argumenta a autora utilizando como exemplo a crise financeira de 2008 ocorrida nos Estados 

Unidos da América (EUA), em decorrência de facilitações de créditos imobiliários que contou com a 

forte presença de algoritmos para as especulações nas bolsas de valores. Assim: 

Paradoxalmente, os algoritmos supostamente poderosos que criaram o mercado, os que analisaram 

o risco em parcelas de dívida e classificou-os em títulos, acabou por ser inútil quando chegou a hora 

de limpar a bagunça e calcular o que todo o papel valia de fato. A matemática poderia multiplicar os 

problemas, mas não poderia decifrá-la. Este foi um trabalho para os seres humanos35. 

Todavia, cumpre estabelecer, que o objetivo deste artigo é reservar as tarefas mais 

complexas para os humanos, deixando os algoritmos responsáveis apenas por atividades singelas 

do cotidiano forense. Ao pensar uma aplicação prática dessa espécie de IA com o fito de resolver o 

problema da execução penal, se faz necessária a instauração de um algoritmo capaz de, alimentado 

com alguns dados fidedignos, fornecer elementos de distinção das execuções, sendo programado 

para analisar requisitos para progressão, regressão de regime, detração da pena, prazos de 

abatimento de pena, através do trabalho e/ou do estudo, dentre tantas movimentações que 

assolam as varas de execução, em especial as secretarias desses Juízos. 

Com isso, objetiva-se gerar o que se conhece atualmente como efetividade sustentável, já 

que “[...] a efetividade da tutela jurisdicional e a razoável duração do processo, hoje erigidos a 

direito fundamental do cidadão [...], têm íntima relação com o princípio, atualmente simbólico, do 

desenvolvimento sustentável, não aplicável apenas ao direito ambiental”36. Depreende-se de tal 

afirmação que um processo efetivamente sustentável deve se pautar pela qualidade da tutela 

fornecida, atributo que é concebido a partir do condão estabelecido entre os princípios 

constitucionais e a celeridade procedimental37. 

Pensa-se que o plexo de sustentabilidade nos processos de execução de pena será alcançado 

graças a implementação de algoritmos, que farão, a partir de chaves previamente programadas, as 

                                                        
35 Tradução livre de: “Paradoxically, the supposedly powerful algorithms that created the market, the ones that analyzed the risk in 

tranches of debt and sorted them into securities, turned out to be useless when it came time to clean up the mess and calculate 
what all the paper was actually worth. The math could multiply the horseshit, but it could not decipher it. This was a job for human 
beings” (O’NEIL, Cathy. Weapons of math destruction: how big data increases inequality and threatens democracy. New Yok: 
Crown, 2016, p. 43). 

36 GOMES, Magno Federici; PINTO, Wallace Douglas da Silva. A efetividade e sustentabilidade do processo em foco: análise dos dados 
estatísticos da Justiça Comum do estado de Minas Gerais, no período de 2003 a 2013, e o meio ambiente. In: CHAVES, Luis Cláudio 
da Silva; FERRAZ, Egmar Souza (Orgs). O processo civil moderno, p. 84. 

37 GOMES, Magno Federici; PINTO, Wallace Douglas da Silva. A efetividade e sustentabilidade do processo em foco: análise dos dados 
estatísticos da Justiça Comum do estado de Minas Gerais, no período de 2003 a 2013, e o meio ambiente. In: CHAVES, Luis Cláudio 
da Silva; FERRAZ, Egmar Souza (Orgs). O processo civil moderno, p. 100. 
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tarefas menos sofisticadas na execução penal, para que as mais complexas sejam realizadas por 

humanos de forma mais atenta, sustentada, aprimorada e com a tão almejada qualidade na tutela 

jurisdicional. Essa medida também impedirá que injustiças sejam perpetradas nas Varas de 

Execução Penal, evitando, de modo eficaz, que pessoas permaneçam presas por mais tempo do que 

o determinado, o que acaba por efetivar também as dimensões social, econômica, ética e jurídico-

política da sustentabilidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O PJ brasileiro conta, atualmente, com uma carga extensa de processos acumulados, estejam 

eles estagnados ou não. Diversas ações são ajuizadas diariamente, contribuindo ainda mais para o 

aprofundamento da asfixia judicial (taxa de congestionamento). Diante desse quadro, buscou-se 

verificar quais as soluções cabíveis para a diminuição dos processos na execução penal, bem como 

a redução de erros procedimentais que acarretam violação dos direitos humanos do preso, 

utilizando-se de tecnologias modernas e sofisticadas, em especial a IA, por meio de algoritmos. 

Em um primeiro momento, foi apresentado o conceito de desenvolvimento sustentável, 

enfatizando as dimensões da sustentabilidade, concluindo-se que a sustentabilidade não diz 

respeito apenas ao meio ambiente, aplicando-se, no presente estudo, ao processo de execução 

penal. Em um segundo momento, estabeleceu-se o conceito de direitos humanos e fundamentais, 

com apresentação das três dimensões dos direitos humanos e diferenciação entre as nomenclaturas 

dimensão e geração. Posteriormente, foram apresentados documentos importantes no que tange 

à proteção dos direitos humanos e traçadas algumas violações dos direitos dos presos. 

No terceiro tópico delineou-se acerca do procedimento de execuções penais, sua 

conceituação e natureza jurídica. No quarto tópico, definiram-se as causas de aumento das 

litigiosidades, a partir de uma análise quanto à natureza do homem e seu natural comportamento 

conflituoso, bem como estabeleceu uma breve análise acerca do processo em geral, entendido 

como procedimento em contraditório. Logo após, passou-se a um exame geral no que tange às 

novas tecnologias que podem ser, e são, aplicadas ao direito para facilitar a vida dos juristas. 

Buscou-se, ainda, avaliar a morosidade judicial a partir dos processos de execução penal. 

Verificou-se que uma das causas da demora da tutela jurisdicional nesse ramo é a ausência de 

tecnologias que auxiliem o servidor no comando de tarefas repetitivas e menos complexas, para 
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que ele possa se dedicar a atividades que exijam um nível de sofisticação mais aprimorado. 

Ato contínuo, constatou-se a aplicação de novas tecnologias no direito, especialmente no 

campo da execução da pena. Conceituou-se IA e algoritmos, bem como foi dada uma singela 

explicação a respeito da técnica mais propícia a ser adotada nesse ramo, em razão da excelência do 

seu processo inteligente que consegue, a partir de uma amostragem, criar modelos mais 

consistentes de aplicação, com base em um processo de realimentação de dados. 

Por fim, diante de todo o exposto, a solução para o dilema apontado no início da pesquisa 

logrou êxito, na medida em que é possível, ao menos em nível teórico, estipular os parâmetros de 

abrangência da IA, com a criação do algoritmo baseado no processo de ML, bem como de padrões 

específicos para serem aplicados ao processo de execução da pena. O objetivo será torná-lo mais 

efetivo, em consonância com os ditames constitucionais e, consequentemente, atento ao 

desenvolvimento sustentável, obstando, ainda, que apenados fiquem presos imotivadamente por 

mais tempo do que o imputado. 
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A IMPORTÂNCIA DE DECISÕES QUE RECONHECEM O PRINCÍPIO DA 

FRATERNIDADE EM RELAÇÃO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 

 

Nara Suzana Stainr Pires1  

Liton Lanes Pilau Sobrinho2 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A perspectiva do meio ambiente sustentável implica uma mudança profunda no padrão 

da sociedade que se vive atualmente, caracterizada pela relação do ser humano com a Natureza. 

Nessa relação é fundamental evidenciar o Princípio da Fraternidade além da concepção religiosa, 

social e política, mas como categoria jurídica. 

Ao pensar essa vertente, em completa era tecnológica, o estudo ora proposto tem como 

objetivo apresentar algumas decisões do STJ que reconhecem o princípio da Fraternidade na 

defesa da proteção ao meio ambiente sustentável. 

A justificativa e relevância social de se abordar este objeto de estudo estão relacionadas 

ao fato de que a sociedade está envolta por os problemas visivelmente incontestáveis no planeta 

que atingem diretamente a condição da Terra e dos seres vivos que residem nela em pleno 

século XXI, aos quais não se pode ignorer sob a égide de não mais haver controle da degradação. 

Diante deste contexto, a problematização central levantada reside em definir a 

importância dessas decisões e as consequências jurídicas dela decorrentes no âmbito dos 

Direitos Humanos. 

Desse modo, a partir desta abordagem surgem algumas premissas necessárias a 
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analisarem-se, quais sejam primeiramente as dificuldades constantes no sistema e na estrutura 

do ordenamento jurídico brasileiro frente aos riscos e desafios complexos na proteção ao meio 

ambiente sustentável. 

Num segundo momento, abordar sobre o Princípio da Fraternidade e as decisões em 

especial do STJ que pautam a sustentação da defesa deste Princípio, tendo em vista, 

principalmente, a observância dos princípios éticos e constitucionais ajustados aos Direitos 

Humanos. 

Dessa maneira, o referencial teórico adotado partiu da análise das transformações legais 

brasileiras tomadas em razão da complexidade e da dinâmica contemporânea, ligadas às esferas 

sociais, tecnológicas, culturais e ambientais, todas de forma interligadas com base em Anthony 

Giddens, José Rubens Morato Leite, .além de traçar a concepção sobre Fraternidade aliados aos 

pensamentos de Antônio Baggio, Josiane Petry Veronese e Frijot Capra, entre outros. 

Como forma de solucionar, o questionamento levantado acima foi utilizado para 

realização deste trabalho como método principal de abordagem o método sistêmico. Para 

atingir a finalidade mencionada foi utilizado o método acessório, o histórico, bem como técnica 

de pesquisa através de material bibliográfico e jurisprudencial. 

 

1. A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 

 

De todos os problemas visivelmente insolúveis no planeta, a condição da Terra e dos 

seres vivos que estão nela em pleno século XXI, não alcança os maiores avanços nas áreas da 

ciência e da tecnologia, pois ainda confrontam-se problemas graves nos campos social e 

ambiental, como a fome, falta de acesso à educação, escassez de água, pobreza, aumento 

exponencial da população, extinção de espécies animais e vegetais, em especial a destruição do 

meio. 

A análise neste momento está centralizada no juízo das transformações legais brasileiras 

tomadas em razão da complexidade e da dinâmica contemporânea, ligadas às esferas sociais, 

tecnológicas, culturais e ambientais, todas de forma interligadas. Destaca-se que a modernidade 

não pode ser incluída como um fator de desagregação social, todavia complexa, com a 

permanência de dificuldades e exiges sem respostas, conquanto que se avalie todo o avanço 
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científico e tecnológico nas últimas décadas. 

Na concepção de Anthony Giddens3 a nova agenda da ciência social diz respeito a duas 

esferas de transformação, diretamente relacionadas. Cada uma delas corresponde a processos 

de mudança que, embora tenham tido suas origens no início do desenvolvimento da 

modernidade, tornaram-se particularmente intensos na época atual. Por um lado, há difusão 

extensiva das instituições de globalização, por outro, os processos de mudança internacional, 

que podem ser conectados à radicalização da modernidade. 

Pode-se entender que, atualmente, as ações cotidianas do indivíduo causam efeitos 

globais, assinalando para uma interdependência muito maior na sociedade que se vive, onde 

emerge complexidade e transição. 

Segundo Délton W.Carvalho 4 , a sociedade contemporânea apresenta-se em um 

momento de transição entre paradigmas. Da modernidade à pós-modernidade, da modernidade 

simples à modernidade reflexiva. A sociedade inserida nesse contexto de alta complexidade e 

na transição entre paradigmas demonstra um modelo multifacetado e pluralista. A sociedade 

contemporânea tem sido altamente adjetivada como sociedade globalizada, de risco, pós-

moderna, pós-industrial, etc. 

Continua o autor salientando que para perceber as consequências dessa modernidade, é 

necessário tornar ao conceito de sociedade de risco. A ideia da teoria permite a leitura de uma 

dimensão extraordinária e de elementos que legitimam o comprometimento com a qualidade 

de vida, a partir da existência em sociedade dentro de um processo de complexas modificações, 

onde os indivíduos corram riscos coletivos. 

Diante desta transição, brota a crise contemporânea que aflige globalmente a economia, 

afora de apresentar reflexos em todos os demais campos, e possui suas raízes na sociedade 

mundial de risco, cuja consideração é exposta pelo sociólogo alemão Ulrich Beck. Conforme 

Ulrich Beck 5  a sociedade mundial de risco é a sociedade da insegurança e do medo, 
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especialmente diante da invisibilidade dos perigos e da impossibilidade de conhecer-se a 

extensão dos riscos antes de, faticamente, deparar-se com eles. O surgimento da sociedade de 

risco designa um estágio da modernidade no qual começam a tomar formato às ameaças 

produzidas até então pelo modelo econômico da sociedade industrial 

Nessa perspectiva, a sociedade está dominada por experiências técnico- científicas, onde 

se ampliam perigos, mesmo com avanços significativos. Contudo, é um momento de 

questionamentos, com o papel da ciência volvido na busca de respostas aos problemas 

enfrentados, bem como questionamentos frente aos próprios riscos como a biotecnologia, a 

informática, o aquecimento global, o que significa dificuldade em controlar ou precisar de forma 

concreta seus alcances. De tal modo, os riscos modernos não são dimensíveis e podem causar 

danos irreparáveis. 

Ressaltando as notas de Ulrich Beck, Délton W. Carvalho6 assevera que a reflexividade do 

desenvolvimento capitalista moderno, com a radicalização da modernização da modernidade 

(modernidade reflexiva), repercute na transição da sociedade industrial (sociedade de classes 

sociais) para a sociedade de Risco (sociedade de posições de riscos). Os "efeitos colaterais" da 

industrialização (produção industrial massificada) e da absorção econômica dos 

desenvolvimentos tecnocientíficos fomentam a produção e a distribuição de ameaças à própria 

sobrevivência da humanidade pela potencialização da economia capitalista. Assim, a sociedade 

atual posiciona-se em uma situação de autodestruição (self-endangered).  

As ameaças decorrentes da sociedade industrial são de natureza tecnológica, política e, 

acima de tudo, ecológica. Enquanto na sociedade industrial pode-se dizer que há certa 

previsibilidade das consequências negativas dos processos produtivos capitalistas, na sociedade 

de risco (que não deixa de tratar-se de uma sociedade industrial, porém potencializada pelo 

desenvolvimento tecnocientífico), há um incremento no grau de incerteza quanto às 

consequências das atividades e tecnologias empregadas nos processos econômicos. Dessa 

forma, essa nova estrutura social apresenta riscos transtemporais (efeitos ilimitados 

temporalmente), de alcance global e potencialidade catastrófica. Os riscos que marcam a 

formação de uma "segunda modernidade" são decorrentes do próprio sucesso obtido pelo 

                                                        
6 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco ambiental. Rio de Janeiro: Forense, 

2008, p.13-14. 



233 

 

modelo capitalista de industrialização, em que a superprodução industrial, o conhecimento e a 

ciência produzem e distribuem riscos de uma nova espécie e que perpassam, 

indiscriminadamente, todas as classes sociais. 

Considerando a sociedade de risco7 pode –se afirmar portanto que esta distribui riscos 

abstratos ou invisíveis produzidos tecnocientificamente, em contraposição à modernidade 

clássica, que, por meio da sociedade  industrial, gerava riscos concretos (passíveis de 

demonstrações causais) na busca de distribuição de riqueza (entre as classes sociais em combate 

à pobreza e escassez de recursos) . 

Das posições doutrinárias, pode-se asseverar que a sociedade moderna constituiu um 

modelo de desenvolvimento tão difícil e avançado, que necessita de elementos adequados para 

reprimir e disciplinar esse desenvolvimento. Nesse enfoque, o risco é uma das maiores 

dificuldades para proteção jurídica ambiental contemporânea. José Rubens Morato Leite 8 

afirma que: 

 

O dano ambiental tem condições de projetar seus efeitos no tempo sem haver certeza e controle 

de seu grau de periculosidade. Podem-se citar como exemplos: os danos anônimos 

(impossibilidade de conhecimento atual), os cumulativos, os invisíveis, o efeito estufa, a chuva 

ácida e muitos outros. 

 

Considerando a posição de José Rubens Morato Leite e Ulrich Beck, nota-se que a 

sociedade moderna, diligente, somada à globalização, avoca proporções globais de 

autodestruição a toda camada da população sem distinção. 

A teoria da sociedade de risco9, qualidade da fase seguinte ao período industrial clássico, 

importa a tomada de consciência da destruição do modelo de produção, sendo esta marcada 

pelo risco permanente de desastres e catástrofes. 

Em suma, a sociedade de risco impõe o abandono de diferenciações de classe social 

determinadas pelas fronteiras geográficas, políticas, econômicas e administrativas, construindo 

riscos mais difusos. É um momento paradoxal entre a capacidade produtiva e a crise econômica. 

                                                        
7 Op.cit, p.15 
8 LEITE, José Rubens Morato.Direito Constitucional ambiental brasileiro .José Joaquim Gomes Canotilho, José Rubens Morato 

Leite(organizadores). São Paulo: Saraiva, 2007, p.133. 

9 Op.cit, p.131 
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A sociedade encontra-se no momento de vivências de situações externas, ou seja, volta-se para 

as dificuldades de caráter individuais como para os assuntos coletivos. Há uma vulnerabilidade 

entre sistemas e instituições. 

No entanto, é manifesto a obrigação do Estado desenvolver o debate técnico de maneira 

participativa, democrática, na gestão e deliberação das dificuldades e dos conflitos provenientes 

da exploração insensata dos recursos naturais em escala planetária, sobretudo no que concerne 

às questões fundamentais à sobrevivência do Planeta. 

Essa inquietude, segundo Morato Leite10 quanto à proliferação de causas ameaçadoras 

se propaga, agora, na forma de riscos insaturáveis, que são originados de processos de decisão 

desenvolvidos em espaços institucionais de acentuado déficit democrático, com poder de 

vitimizar gerações em uma escala espacial e temporal de difícil determinação pela ciência e pelos 

especialistas. 

Anthony Giddens 11  já marca para uma ordem globalizante, onde o novo Estado 

democrático e a nação cosmopolita encontram-se intimamente ligados a uma arena política 

muito mais ampla, que já não pode ser mais tratada como meramente “externa”, mas operando 

numa escala de globalização para resolver os problemas que afetam o mundo. 

Quando se lança mão do centro de poder global, as dificuldades territoriais e soberanas 

surgem, porquanto ainda vivencia-se a maneira de regulamentação dos Estados sobre os 

padrões estabelecidos. Nesse contexto, Zygmunt Bauman12 avulta: 

 

Não admira que a legitimidade do espaço, sua transparência, tenha se transformado num dos 

maiores desafios da batalha do Estado Moderno pela soberania de seus poderes. Para obter 

controle legislativo e regulador sobre os padrões de interação e lealdades sociais, o Estado tinha 

que controlar a transparência do cenário no qual vários agentes envolvidos na interação são 

obrigados a atuar. O que estava em jogo na principal batalha dessa guerra era o direito de 

controlar o ofício de cartógrafo. 

 

 

                                                        
10 Op.cit, p.134 
11 GIDDENS, Anthony. A terceira via: reflexões sobre o impasse político atual e o futuro da social-democracia. Tradução Maria 

Luiza X. de A.Borges. 3ª ed. Rio de Janeiro:Record, 2000, p.150. 

12 BAUMAN Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 1999, 
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Deste modo, as dificuldades geográficas, de espaço ou território ainda são estabelecidas 

por normas jurídicas e políticas, todavia essas distintas abordagens servem somente para guiar 

e fomentar a discussão, o que não se esgota neste estudo sobre os enfoques na sociedade 

moderna de diferentes tipos de riscos, tais como: econômicos, geopolíticos, sociais, industriais, 

tecnológicos, riscos ambientais, motivo pelo qual se faz necessário direcionar o próximo capítulo 

para as decisões do nosso ordenamento jurídico brasileiro, em especial o STJ, que sobre a análise 

da concepção de Sociedade complexa e os desafios para a implementação dos Direitos 

Ambientais, organizou algumas decisões pautadas em defesa da proteção ambiental, onde 

aparece o Princípio da Fraternidade como argumento jurídico. 

 

2. PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE E AS DECISÕES DO STJ 

 

As primeiras considerações a se realizar de forma genéricas dizem respeito a origem da 

Fraternidade como princípio, ao passo que o aspecto hsitórico sobre Fraternidade, iniicalmente 

está ligada a doutrina cristã, contudo como máxima autoridade remonta-se aos marcos teóricos 

da Revolução Francesa e Americana, especialmente a Revolução Francesa que assinalou como 

forma de lei a liberdade e igualdade válidas como categorias jurídicas, entretanto em relação à 

Fraternidade não obteve a mesma validade, tombando no esquecimento dos ordenamentos 

jurídicos estatais, seja pelas concepções religiosas ligadas á ela ou por este princípio não 

convergir com ideais do capitalismo e o individualismo adiantado pelos séculos consecutivos. 

Não obstante, na contemporaneidade o resgate da Fraternidade refere na busca de uma 

nova dimensão sobre Fraternidade, pautadas em ponderações mais arraigadas sobre vocação 

política e social que tenha objetivo de se fazer reconhecer humanitariamente. Tais questões 

remetem ao ordenamento jurídico, sobre a égide em que o Estado Democrático de Direito se 

apresenta pelo diálogo como diretriz de coexistência entre todos. É nesta perspectiva que a 

concepção da Fraternidade segundo Antonio Baggio13, se torna cogente para os debates: 

 

Acrescento outroelementode grande importância: o surgimento de movimentos e iniciativas que 

buscam, de maneira explicita, o aprofundamento e a difusão da Fraternidade, entendida não 

                                                        
13 BAGGIO, Antônio Maria. O princípio esquecido 2: Exigências, recursos e definições da fraternidade política.Vargem Grande 

Paulista, SP: Editora Cidade Nova, 2009, p.19. 
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como apenas algo proóprio da dimensão das relações pessoais, mas como princípio que tem 

influêencia pública. 

 

Tendo em vista o posicionamento do autor é admissível afirmar que a Fraternidade 

esquecida se encontra não somente na dimensão cristã, social ou política, mas também na 

dimensão jurídica, pois entende-se que é nato deste princípio a colaboração, participação e 

engajamento tanto do Estado como de seus administrados em geral. 

Neste sentido, a pesquisadora brasileira Josiane Petry Veronese 14  comenta sobre a 

gênese de quem operacionaliza a área jurídica, evidenciando não ser mais possível no seu 

sentido estritos estudos sobre Fraternidade, porém sim provocadores da justiça, com empenho 

na construção de uma Justiça Social, percebida como a concretização de condições dignas de 

vida para toda sociedade e garantia de participação nos destinos da mesma. 

Mais que uma linha de raciocínio, se ocupa neste momento de parte do Direito Público, 

o Administrativo que se utiliza dos princípios tanto expressa como implicitamente, o que 

procede na base interpretativa em prol da coletividade, do bem estar social, da supremacia do 

interesse público. Com a Fraternidade olvidada no ordenamento jurídico de modo expressa, se 

pode assegurar que esta aparece sim tanto na Magna Carta como nas decisões judicias 

brasileiras, no estudo em especial do STJ. Logo, é correto e factível o emprego desta categoria 

como princípio jurídico. 

A Fraternidade vai além dos dogmas estabelecidos, como afirma Antonio Baggio15 ela 

responsabiliza cada indivíduo pelo outro, e, consequentemente, pelo bem da comunidade, e 

promove a busca de soluções para a aplicação de direitos humanos que não passam 

necessariamente, todas, pela autoridade pública, seja ela local nacional ou internacional. 

Assim, em referências internacionais, os Direitos Humanos, sob a legislação da 

Declaração Universal de 1948, do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto 

Internacional Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,ambos de 1966 outorgam a eficácia 

de obrigação jurídica a que os Estados signatários à proteção e concretização desses direitos. 

                                                        
14 VERONESE, Josiane Rose Petry. Direitos na pós-modernidade: a Fraternidade em questão / Josiane Rose Petry, Olga Maria 

B.Aguiar de Oliveira. Florianólpolis: Fundação Boiteux, 2011, p.11. 

15 BAGGIO, Antonio Maria. A redescoberta da Fraternidade na época do "terceiro 1789". In: BAGGIO, Antonio Maria. (Org.). O 
Princípio Esquecido/1. Tradução: Durval Cordas, Iolanda Gaspar, José Maria de Almeida. Vargem Grande Paulista, SP: Cidade 
Nova, 2008, p.138. 
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Neste contexto, as três dimensões aos direitos humanos, sendo a primeira relativa à liberdade, 

a segunda a igualdade e a terceira à titularidade coletiva, consagrando o princípio da 

Fraternidade são abarcadas na proteção internacional, sem ressalvas a qualquer um deles. 

A afirmação supõe que todas as dimensões seriam recepcionadas no ordenamento 

jurídico brasileiro, na Constituição Federal de 1988, no entanto esta não registrou a Fraternidade 

entre os princípios fundamentais de forma expressa ou explícita. Apesar disso não estabelece 

tal fato que a Fraternidade não atinja o status de princípio constitucional, porquanto na 

Constituição permanecem princípios implícitos empregados no direito, até mesmo pelo Estado, 

o ente envolvido com a proteção aos Direitos Humanos, ou seja, a Fraternidade é sim um 

princípio constitucional implícito inferido no inciso III, do artigo 1°, da Lei Maior, ao constituir 

como um dos fundamentos da República a dignidade da pessoa humana. Afora do artigo. 3°, 

inciso I, na expressão "sociedade livre, justa e solidária" um canal implícito de comunicação 

direta com a ideia de Fraternidade e do art.5º. LXXVIII onde externa que a todos, no âmbito 

judicial e administrativo, são garantidos a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação. 

Retomando, os princípios tanto explícitos como implícitos na Constituição Federal ante a 

omissão da lei, carecem se orientar pela essência da norma jurídica, convindo de vetores na 

interpretação e fundamentação dos fatos concretos. Sendo assim, a Fraternidade da mesma 

forma que a liberdade e igualdade encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Se isso é verdade, se assevera que a Fraternidade vem sendo largamente utilizado na 

proteção ao meio ambiente sustentável nos julgados do STJ, onde se pode se observar 

posicionamentos sistêmicos pautados em paradigmas como a fraternidade (solidariedade), que 

resgatam valores por meio da principiologia, ansiando o bem estar social. 

Vale ressaltar que o acesso aos julgados se deu através do sítio virtual de pesquisa 

jurisprudencial disponível no endereço eletrônico da Revista Eletrônica do STJ – Superior 

Tribunal de Justiça, no. 237,238 e 239, por elencarem as principais decisões ambientais 

referentes a visão sistêmica do alcance ao diálogo dos princípios de maneira paradigmática. O 

Ministro Herman Benjamin assinalou no sentido que a coletânea de julgados põe o STJ na linha 

de frente da jurisprudência ambiental mais progressista, técnica e numerosa do mundo, não 
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apenas como mera constatação numérica, mas, tal resultado reflete a grande sensibilidade 

social e o amplo saber jurídico dos julgadores. 

Desta forma, primeiramente a posição marcada no Recurso Especial n. 1.426.602/PR16, 

ao conversar com os princípios da prevenção e precaução baseou questões importantes, 

principalmente a respeito do controle jurisdicional da sustentabilidade das desapropriações por 

utilidade pública expressa por meio do Decreto n° 153/2010, interposta pelo Município de 

Ibiporã face á CESBE S/A Engenharia e Empreendimentos, proprietária do imóvel, visando a 

ampliação de distrito industrial, na forma do art. 5°, al. “i” do Decreto-Lei n. 3.365/41. O Juiz 

singular deferiu o pedido de imissão provisória na posse, depois do depósito do valor 

correspondente à avaliação prévia. O expropriado, porém, intercalou, perante o Tribunal de 

Justiça do Paraná, agravo de instrumento, o qual restou desprovido ao fundamento de que o 

depósito e a imissão provisória na posse seriam medidas de caráter provisório e, por isso, a 

desapropriação ainda não fora efetivada. O STJ reformou  o  acórdão  do  Tribunal  local17,  no  

                                                        
16 ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. AMPLIAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL. ART. 5°, § 2°, DO 

DECRETO-LEI N. 3.365/1941. PROJETO. INEXISTÊNCIA. 1.No caso sub oculi, apesar de o Tribunal a quo afirmar, em 
determinado trecho do acórdão recorrido que  a desapropriação em comento ainda “se encontra na primeira fase de 
declaração de utilidade pública do bem.”, em outro ponto do aresto afirma expressamente que “O município já efetuou o 
depósito do valor obtido após a avaliação efetuada por Avaliador Judicial da comarca (fls. 52-53), e foi deferido o pedido de 
imissão provisória na posse do bem (fl. 54).” (fl. 191, e-STJ). 

Destarte, a desapropriação objeto do presente recurso não está apenas na fase inicial do processo, com a exteriorização da 
vontade do ente expropriante por meio do respectivo decreto expropriatório; no caso vertente, já houve a avaliação do imóvel 
e foi deferida a imissão provisória na posse. 

A desapropriação por utilidade pública para fins de construção ou ampliação de distrito industrial deve ser precedida de prévia 
aprovação do respectivo projeto, nos termos do § 2° do art. 5° do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o qual deve delimitar a 
infraestrutura urbanística necessária, contemplando a realização do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo 
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), indispensáveis à criação da unidade industrial. 

Destarte, não havendo prévio projeto, nulos são os atos subsequentes ao decreto expropriatório, como no caso vertente. 

Recurso especial provido. Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da 
SegundaTurma do Superior Tribunal de Justiça “A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto 
do(a) Sr(a). Ministro(a)- Relator(a).” Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes e Mauro Campbell Marques 
(Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.Brasília (DF), 11 de fevereiro de 2014 (data do julgamento).Ministro 
Humberto Martins, Relator 

17 ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. AMPLIAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL. ART. 5°, § 2°, DO 
DECRETO-LEI N. 3.365/1941. PROJETO. INEXISTÊNCIA. 1. No caso sub oculi} apesar de o Tribunal a quo afirmar, em 
determinado trecho do acórdão recorrido que a desapropriação em comento ainda “se encontra na primeira fase de 
declaração de utilidade pública do bem.”, em outro ponto do aresto afirma expressamente que “O município já efetuou o 
depósito do valor obtido após a avaliação efetuada por Avaliador Judicial da comarca (fls. 52//53), e foi deferido o pedido 
de imissão provisória na posse do bem (fl. 54).” (fl. 191, e-STJ). 2. Destarte, a desapropriação objeto do presente recurso não 
está apenas na fase inicial do processo, com a exteriorização da vontade do ente expropriante por meio do respectivo decreto 
expropriatório; no caso vertente, já houve a avaliação do imóvel e foi deferida a imissão provisória na posse. 3. A 
desapropriação por utilidade pública para fins de construção ou ampliação de distrito industrial deve ser precedida de prévia 
aprovação do respectivo projeto, nos termos do § 2° do art. 5° do Decreto-Lei 3.365/41, o qual deve delimitar a infraestrutura 
urbanística necessária, contemplando a realização do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA), indispensáveis à criação da unidade industrial. 4. Destarte, não havendo prévio projeto, nulos são 
os atos subsequentes ao decreto expropriatório, como no caso vertente. Recurso especial provido (STJ, REsp 1426602/PR, Rel. 
Min. Humberto Martins, 2a T., j. 11/02/2014, DJe 21/02/2014). 
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sentido  do  seu  entendimento,  ser imprescindível a prévia aprovação do respectivo projeto 

de implantação como condicionante para a efetivação da desapropriação para fins de criação ou 

ampliação de distritos industriais, ex vi do art. 5°, § 2° do Decreto- Lei n. 3.365/41 avaliando 

ainda: “delimitar a infraestrutura urbanística necessária, contemplando a realização do Estudo 

Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), 

conforme determina o art. 2°, inc. XII da Resolução n. 01/86 do CONAM, indispensáveis à criação 

da unidade industrial”. 

No tocante ao Princípio da função ecológica da propriedade, os Embargos de Divergência 

em RESP n° 901.319 - SC18 exibem como eixo principal do debate o meio ambiente e direito de 

propriedade, e por conseguintes questões correlatas como a desapropriação indireta; proibição 

de corte, exploração e supressão de vegetação. 

Em resumo, os embargantes asseveram que o Decreto Federal 750/93 inviabilizou a 

utilização econômica do imóvel, fato este que aponta para a desapropriação indireta e como 

consequência o dever de indenizar por parte da Administração Pública. A decisão do STJ pautou-

se juridicamente neste julgado, sob o contexto de que o Decreto Federal 750/93 tão-somente 

proibiu o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e 

médio de regeneração da Mata Atlântica, não sendo considerado como esvaziamento 

econômico do bem patrimonial, considerando assim: “a desapropriação indireta exige, para sua 

configuração o desapossamento da propriedade, de forma direta pela perda da posse ou de 

forma indireta pelo esvaziamento econômico da propriedade”. 

A interpretação do direito de propriedade em face da proteção constitucional do meio 

ambiente, alavanca discussões jurídicas e posicionamentos controversos entre as medidas 

estatais que são avaliadas em decorrência do princípio da função social da propriedade. Dada à 

                                                        
18 EMENTA: Administrativo. Limitação administrativa ou desapropriação indireta. Proibição do corte, da  exploração  e  da  

supressão  de  vegetação  primária  ou  nos  estágios  avançado  e  médio  de regeneração da Mata Atlântica. Decreto Estadual 
n. 750/1993. 1. A jurisprudência do STJ é unânime, sem divergências, de que as limitações administrativas á propriedade geral 
obrigação de não fazer ao proprietário, podendo ensejar direito à indenização, o que não se confunde com a 
desapropriação. 2. A desapropriação indireta exige, para a sua configuração, o desapossamento da propriedade, de forma 
direta pela perda da posse ou de forma indireta pelo esvaziamento econômico da propriedade.3.A proibição do corte, da 
exploração e da supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da mata atlântica 
(Decreto n. 750/1993) não significa esvaziar-se o conteúdo econômico.4.Discussão quanto aos institutos que se mostra 
imprescindível quando se discute o prazo prescricional.5.Na limitação administrativa a prescrição da pretensão indenizatória 
segue o disposto no art. 1° do Dec. n. 20.910/1932, enquanto a desapropriação indireta tem o prazo prescricional de vinte 
anos.. Embargos de divergência não providos. Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conheceu dos embargos, mas lhes 
negou provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Brasília (DF), 24 de junho de 2009. 
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complexidade do assunto, as decisões são até contraditórias por sua carga valorativa19, sobre as 

quais incidem as obrigações sociais da propriedade que altera logo que a concepção de Estado 

e de direitos fundamentais é adotada. 

O posicionamento do STJ referente ao assunto abordado se mostra da mesma forma, em 

permanente evolução, porque se necessariamente acudia a criação de unidades de conservação 

na Serra do Mar que ocasionava o desapossamento administrativo e a plena indenização da terra 

nua e de sua cobertura vegetal 20 , ao longo do tempo incide em fundar condicionantes à 

configuração do dever de indenizar, como a desconsideração das dificuldades de exploração 

econômica quando da avaliação do justo preço. 

Em outras palavras, é uma condição de vida em geral, sustentar o meio ambiente sadio. 

Essa afirmativa parece simples, entretanto para que incida o equilíbrio ecológico, é imperioso 

uma crescente disposição de esforços mútuos, de alteridade entre todas as esferas da sociedade 

e Estado, na procura de diminuir as lesões e os impactos ambientais. 

Nota-se que os problemas ambientais enfrentados mereceriam atenção de todos. Nesse 

contexto, o Direito Ambiental sobreveio transversalmente, quando se conserva constante na 

busca de novos subsídios interdisciplinarmente, mantendo-se aberto, e logo coligando o 

princípio da solidariedade como estruturante do próprio Direito Ambiental. Deste modo, 

Alexandre de Moraes21 afirma que: 

 
Protegem-se, constitucionalmente, com direitos de terceira os chamados direitos de 

solidariedade ou fraternidade, que englobam o direito a um meio ambiente equilibrado, uma 

saudável qualidade de vida, ao progresso, à paz, à autodeterminação dos povos e a outros direitos 

difusos, que são, no dizer de José Marcelo Vigelar, os interesses de grupos menos determinados 

de pessoas, sendo que entre elas não há vinculo jurídico ou fático muito preciso. 

 

Da passagem, desdobra-se junto com o princípio da solidariedade, o princípio da 

                                                        
19 Cf. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência em RESP n° 901.319 - SC. 1a Seção. Unanimidade. Rel. Min. Eliana 

Calmon. Julgado em 24 jun. 2009. Publicado em 03 ago. 2009 e. Cf. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no RESP n° 1.361.025 - 
MG. 2a Turma. Unanimidade. Rel. Min. Humberto Martins. Julgado em 18 abr. 2013. Publicado em 29 abr. 2013. 

20 Cf. STJ. RESP 5.989. 1a Turma. Unanimidade. Rel. Min. Garcia Vieira. Julgado em 13 mar. 1991. 

Publicado em 15 abr. 1991; STJ. RESP 28.239. 1a Turma. Unanimidade. Rel. Humberto Gomes de Barros. Julgado em 13 out. 
1993. Publicado em 22 nov. 1993; STJ. RESP 70.412. 2a Turma. Maioria. Rel. Min. Ari Pargendler. Julgado em 05 maio 1998. 
Publicado em 24 ago. 1998. 

21 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Atlas, 1998, p.37. 
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fraternidade que é supracitado como variável no primeiro capítulo deste trabalho 

Não cabe aqui reproduzir as perspectivas adotadas, para não cair na falácia de rótulos, 

porém a afirmação do autor deixa evidente que a fraternidade ou a solidariedade segundo ele, 

possui como base a alteridade e o auxílio prestado entre todos. Dessa forma, praticar o princípio 

da fraternidade, em todas as esferas, e, principalmente no Direito Ambiental é se direcionar na 

construção de uma sociedade vigiada em promover o direito de todos ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e sustentável para todos e às gerações futuras. 

O que se espera como desafio nessa jornada de construção de estratégias na proteção 

ao meio ambiente é a consciência plena da coletividade, uma ecolcogia profunda. Por meio do 

argumento de Frijot Capra22 a ecologia profunda não afasta os seres humanos, ou qualquer 

outra coisa do meio ambiente natural, porque ela assiste o mundo como uma rede de 

fenômenos interconectados e são dessa maneira interdependentes. Destaca o autor que deve 

ser entendida como o modo de consciência, com conexidade com o cosmos em um todo. 

Assim, a Fraternidade permeia num campo de amplos desafios à doutrina jurídica e social, 

uma vez que produzida a complexidade das relações do ser humano com o planeta, esta se torna 

de risco, no contorno em que discute relacionamento entre as diversas gerações e todos os seres 

vivos. 

Pode se vislumbrar que o princípio da Fraternidade se estabelece num marco jurídico-

constitucional do Estado de Direito Ambiental, por vezes tratado como solidariedade, dado o 

novo viés teórico-normativo que impetra o novo paradigma estatal, de tal modo como se amplia 

pela ordem jurídica. 

A sociologia e o Direito consagram um espaço importante para esta construção, 

respondendo ás questões ambientais, e nessa linha o enfoque doutrinário e jurisprudencial, 

lançam mão dos princípios da fraternidade e da solidariedade por comportarem o equilíbrio dos 

valores e interesses antropocêntricos característicos do Direito Ambiental, ou seja, supera a 

questão da proteção, ajustando a interação entres todos os seres e o próprio ambiente. 

Mais que uma linha de argumentação, o que se desenvolveu neste estudo é demonstrar 

que o STJ - Superior Tribunal de Justiça aparece como fomentador e referência internacional em 

                                                        
22 CAPRA, Fritjof. A Teia da Vida. São Paulo: Cultrix, 2006, p.25. 
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uma área complexa como o Direito Ambiental. No sítio do STJ é possível averiguar que mais de 

três mil processos contém soluções inovadoras e sólidas aceitáveis para prosperar a proteção 

ao meio ambiente e transformar paradigmas constituídos. Vale referir que o STJ conserva um 

Portal Judicial Ambiental que congrega legislações, jurisprudências e doutrinas jurídicas das 

cortes dos países que integram o Sistema Nações Unidas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto neste trabalho tornou-se passível a afirmação que a consciência da 

problemática ambiental se tornou evidente a partir dos avanços técnico-científicos, e para tal é 

necessário que se persista na superação de mentalidade individualizada e sitiada. Essas 

mudanças dependem da coletividade, em conjunto com o Estado. Neste sentido, este estudo 

reconhece o princípio da Fraternidade na defesa da proteção ao meio ambiente sustentável, sob 

a análise de casos paradigmáticos dos julgados do STJ - Superior Tribunal de Justiça. 

Diante deste contexto, a problematização almejada se concretiza, uma vez que ficou 

patente, a importância dessas decisões e as consequências jurídicas dela decorrentes no âmbito 

dos Direitos Humanos. Como afirmado, sobre o viés individual para ascensão das garantias 

constitucionais, depreca-se o mínimo existencial, que se regula na dignidade da pessoa humana, 

a qual está inteiramente incluída à questão ambiental. Acertada as dimensões e características 

de proteção ao meio ambiente, a garantia institucionalizada ao núcleo normativo, esta designa 

que não existe patamar mínimo de bem-estar sem respeito ao direito fundamental do meio 

ambiente sustentável. 

Mesmo que, tratar sobre Princípio da Fraternidade abarca um conceito global, aquém de 

universal como estimado pela Declaração de Direitos Humanos, o campo jurídico e acadêmico 

necessita de maneira provocativa alvitrar debates e reflexões sobre temas desafiadores, mas 

necessários para a dimensão da sustentabilidade do desenvolvimento e a compreensão da 

complexidade dos problemas ambientais em plena era tecnológica. 

Por fim, vale ressaltar que a temática do trabalho se mostra relevante e  propicia de 

estudos com mais detalhes em futuros trabalhos, já que se faz tão saliente a busca por novos 

paradigmas e instrumentos que consigam ser eficazes na proteção ao meio ambiente, capazes 
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de servirem ao real cumprimento dos direitos humanos. 
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LAS PROYECCIONES DE LA SUSTENTABILIDAD EN LA BIOÉTICA: ¿DERECHO O 

DEBER –MORAL- DE MEJORAR A LOS SERES HUMANOS FUTUROS? 

 

Nuria Belloso Martín1 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El principio de la sostenibilidad o de sustentabilidad, desde un inicial ámbito económico 

se ha extendido hasta llegar al ámbito jurídico donde está llamado a convertirse en un principio 

jurídico con poderosa irradiación en numerosas cuestiones. El medio ambiente –en cuanto 

ámbito natural en el que se desarrolla la vida humana- constituye el marco por excelencia al que 

se le aplica el principio de sustentabilidad y de desarrollo sostenible. Pero no es el único. La 

demografía y el ser humano futuro constituyen una temática en la que la plasmación de la 

sustentabilidad tiene una relevancia crucial. La era tecnológica ha incidido en la Bioética y en el 

Bioderecho hasta el punto de que se ha recurrido al Derecho para que establezca límites al 

potencial transformador tecnológico. La sustentabilidad se convierte así en un parámetro 

protector de los Derechos humanos, con el ánimo de evitar alteraciones o mutaciones tales que 

acaben dañando al ser humano tanto de las generaciones actuales como, principalmente, de las 

generaciones venideras. El interrogante al que se plantea es: ¿qué riesgos implica, para el futuro 

de la humanidad, los nuevos avances en genética? 

 

El presente estudio iniciará con unas aclaraciones terminológicas sobre la sostenibilidad. 

Seguidamente, se analizará el principio de sostenibilidad en las áreas concretas de la Bioética –

y del Bioderecho y de la Biomedicina-. La ética en la era de la ingeniería genética merece una 

reflexión. Ello permitirá examinar la viabilidad de la proyección de la sostenibilidad en las áreas 

citadas. La aplicación de los resultados de la investigación científica en tales campos está 

                                                        
1 Nuria Belloso Martín es Catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Burgos (España). Mediadora Civil y Mercantil. 

Directora del Departamento de Derecho Público. Directora del Curso de Especialista en Mediación Familiar. Directora del 
Curso de Mediación Civil, y Mercantil. El presente trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación  “Fundamentos 
teóricos del neoconstitucionalismo: un modelo jurídico para la sociedad global”- Convocatoria 2016 - Proyectos I+D. Código: 
DER2016-76392-P. 
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produciendo cambios de los que cabe esperar mejorarán la salud y, a su vez, se proyectarán en 

varios de los Derechos humanos. El genoma humano, los organismos transgénicos, el 

transplante de órganos, terapias génicas, la producción de medicamentos y de tratamientos 

quedan afectados por debates éticos y jurídicos. A partir del interrogante de si hay derecho o 

deber –obligación- de mejorar las generaciones futuras, se examinará si es posible configurar un 

Bioderecho sostenible, para lo que se plantearán dos supuestos que son exponentes respectivos 

de un tratamiento terapéutico y de una eugenesia perfectiva. La sostenibilidad lleva a 

cuestionarse si todo lo que científicamente pueda hacerse para mejorar la raza humana, debe 

de hacerse. Porque las decisiones que se adopten en el presente, determinarán a las 

generaciones futuras.  

 

1. PRECISIONES TERMINOLÓGICAS SOBRE LA SOSTENIBILIDAD 

 

Sostenibilidad, desarrollo sostenible, futuro sostenible y tantas otras formulaciones 

vienen a coincidir en que nuestras conductas deben adaptarse a la sostenibilidad. Pero, ¿qué es 

la sostenibilidad -o la sustentabilidad-? El desarrollo sostenible ¿equivale a sostenibilidad?.  

 

Desarrollo sostenible y sostenibilidad son términos distintos: aquel se relaciona con el despliegue 

de potencialidades de complejidad creciente, mientras que este se refiere al mantenimiento de 

una situación existente o de un estado de un sistema.2 […] 

 

Etimológicamente, sostenible significa «que puede ser sostenido», y desarrollo, que algo cambia, 

se hace mejor o distinto. Entonces, el desarrollo sostenible requiere proponer los cambios de tal 

forma que las necesidades de la humanidad queden cubiertas pero sin deteriorar los recursos.3  

 

Relevantes filósofos se han ocupado tanto de la sustentabilidad como de los peligros que 

una equivocada tecnología puede llegar a provocar. Como bien se sabe, desde Hans Jonas, surge 

la denominada “heurística del temor” que se constituye en un mecanismo que pretende 

                                                        
2 GALLOPÍN, G. Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un enfoque sistémico. Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2003,  p. 22. 

3 STRIEDINGER MELÉNDEZ, Martha Patricia. “Bioética y desarrollo sostenible”. Rev. Pistis Prax., Teol. Pastor. Curitiba, v. 8, nº. 
2, p. 497-526, maio/ago. 2016, p.511.  Disponible en: https://periodicos.pucpr.br/index.php/pistispraxis/article/.../2623; 
también, vid. MORETÓN TOQUERO, Mª. A., “El significado jurídico de la sostenibilidad”, ponencia invitada en el convenio 
“Nuove dimensioni del Diritto Constituzionale”, Unuversidad de Parma (Italia), 2017 (inédito). 
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anticiparse a las catástrofes ecológicas y al riesgo de desaparición de la humanidad. Su propósito 

es que el ser humano alcance a analizar sobre su responsabilidad frente al destino de la especie 

humana y de la naturaleza misma, es decir, de la vida en todas sus manifestaciones.4 

 

Por su parte, Riechmann 5 reclama que no debe orillarse el debate sobre sostenibilidad –

o sustentabilidad— y desarrollo sostenible. Y ello porque no podemos seguir comportándonos 

como si fuéramos la última generación que va a vivir sobre la Tierra; y no podemos seguir 

llamando “desarrollo sostenible” a algo que ni es desarrollo –sino mero crecimiento de 

magnitudes monetarias— ni desde luego es sostenible.6  

 

El desarrollo sostenible ha sido impulsado por Organismos internacionales como la ONU, 

mediante Declaraciones y Cumbres internacionales. Sin ánimo de extendernos en el análisis de 

los instrumentos internacionales que han contribuido a forjar el concepto de sostenibilidad –

sobre los que existen numerosos trabajos-  vamos a limitarnos a recordar los más relevantes. Se 

puede situar su inicio en la Cumbre de Estocolmo, con la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente Humano (junio de 1972); un paso decisivo se llevó a cabo en el seno de los 

trabajos de la “Comisión Brundtland” a mediados de los ochenta, que culminaron en la adopción 

por Naciones Unidas de su informe Nuestro futuro común (1987). La Comisión Brundlandt 

enunció la formulación que goza de mayor aceptación sobre la sostenibilidad: “[...] el desarrollo 

que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras de satisfacer sus propias necesidades”, 7   lo que remite a una dimensión de 

autolimitación. 

 

La “cumbre” de Río de Janeiro, o Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 

                                                        
4 JONAS, H., El principio de responsabilidad: Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Barcelona, Herder, 2004 [original 

de 1979]. 

5  RIECHMANN, J., “Sostenibilidad: algunas reflexiones básicas”. Ética y Filosofía Política A, pp. 1-16.Disponible en: 
<https://www.upf.edu/materials/.../sossostenibilidadreflexiones.pd...>. 

6 RIECHMANN, J., “Sostenibilidad: algunas reflexiones básicas”, cit. 

7 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: "Nuestro Futuro Común" (Our Common Future) –
WCED-, agosto 1987, Oxford University Press, 1987, p. 43. Disponible en: <https://es.scribd.com/.../ONU-Informe-Brundtland-
Ago-1987-Informe-de-la-Comisio>; también, vid. Declaración de Rio sobre el medio Ambiente y el Desarrollo, 1992,  Naciones 
Unidas. Doc. A/CONF.151/26 (el Vol. Yo) (1992). Disponible en: <www.unesco.org/education/pdf/RIO_S.PDF>.  
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y Desarrollo (junio de 1992), aprobó entre otros importantes compromisos el Programa 21 -

también llamado Agenda 21-; en los años noventa, numerosos municipios, y también algunos 

países y regiones, han puesto a punto Agendas 21 locales o estrategias nacionales o regionales 

de desarrollo sostenible; más recientemente, en la Cumbre” de Copenhague, Milenio en Ginebra 

(junio de 2000) y en la Cumbre” de Johannesburgo -Conferencia de Naciones Unidas sobre 

Desarrollo Sostenible (agosto de 2002)-, se reafirmaron estos compromisos. En el ámbito de la 

Unión Europea, un paso importante se produjo cuando el Consejo Europeo de Gotemburgo 

(junio de 2001) aprobó la Estrategia de la UE para un Desarrollo Sostenible (documento 

Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor).8  

Como último paso sustancial, en septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de 

Gobierno se reunieron en la Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que aprobaron la Agenda 

2030: “Transformar nuestro mundo: Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.9 Los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) son herederos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)10 

y buscan ampliar los éxitos alcanzados con ellos, así como lograr aquellas metas que no fueron 

conseguidas. 11  Mientras los objetivos planteados en 2000 buscaban transformar en acción 

ciertos valores esenciales para el desarrollo de las relaciones internacionales ―como eran la 

libertad, la igualdad, la tolerancia, el respeto de la naturaleza y la responsabilidad común― el 

nuevo pacto, manteniendo intacto su compromiso con tales valores, centra su acción en lo que 

denomina "esferas de importancia crítica para la humanidad y el planeta". A saber: las personas, 

el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. Esta Agenda, que se implementará mediante 17 

objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas, representa un cambio de paradigma en el modo 

de comprender el desarrollo, integrando a la mirada exclusivamente economicista, las 

dimensiones social y ambiental. 

 

                                                        
8 Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l28117>. 

9 Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1. Disponible en: 
<http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-
sostenible/>. 

10  Vid. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2015. Disponible en: <www.un.org/es/.../pdf/2015/mdg-report-
2015_spanish.pdf>. 

11  Objetivos de Desarrollo sostenible. <http://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-
desarrollo-sostenible-ods>; también, vid. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Disponible 
en:<http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-
desarrollo-sostenible/>. 
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A través de estos textos, se pone de manifiesto que el concepto de sustentabilidad 

reenvía a la idea de algo altruista y duradero, como que lo bueno se va a proyectar hacia un 

futuro. Pero no todo es idílico porque bajo el paradigma de la sustentabilidad se pueden ocultar 

esquemas utilitaristas y visiones interesadas. Además, discursos políticos retóricos, modismos 

economistas y jurídicos, bajo el pretexto del desarrollo sostenible, pueden invocarlo de manera 

equivocada, en beneficio de unos pocos y en perjuicio de otros muchos.  

 

2. LOS SERES HUMANOS COMO CENTRO DE LAS PREOCUPACIONES DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

Los seres humanos constituyen el centro de preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible. Después de la Declaración de Río, en diciembre de 1992, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas crea la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible para velar por la 

acción complementaria eficaz de las actividades derivadas de la Conferencia (ONU, 2005). Entre 

los principios proclamados por esa Conferencia se encuentra el siguiente: “Los seres humanos 

constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen 

derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza” (principio 1).  

Ello implica poner en relación a las generaciones del presente con respecto a las 

generaciones del futuro, lo que a su vez conlleva que para definir adecuadamente el desarrollo 

sostenible haya que tomar en consideración otros elementos esenciales tales como: 

a) La noción de riesgo - ignorancia – incertidumbre. La ignorancia relativa al futuro 

respecto a la capacidad tecnológica, las preferencias y, sobretodo, la incertidumbre 

sobre los efectos que las acciones presentes tienen en las complejas dinámicas de los 

sistemas naturales, ecológicos o técnicos, exige ir más allá de los principios de 

precaución y de ser previsores ante las posibles consecuencias futuras de nuestras 

acciones presentes. El principio de precaución puede entenderse tanto como un 

enfoque para abordar las cuestiones sanitarias –y las medioambientales- que debe 

inspirar a los gobiernos y a los legisladores, o bien como un principio de derecho positivo 

que permite al juez resolver. Desde los años setenta, la ética que aborda las cuestiones 

biotecnológicas se configura como una ética de la responsabilidad y del cuidado, y el 
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enfoque de precaución, en sus distintas formas de expresión, se encuadra en ella, 

habiéndose llegado a convertir en uno de los elementos de las políticas de “desarrollo 

sostenible”. Se ha convertido en un modo global de gestionar los riesgos 

medioambientales, sanitarios y alimenticios, ligados a un contexto de incertidumbre. 

Todo ello exige que debe tomarse en consideración los efectos que las decisiones 

actuales puedan tener sobre el medio ambiente y las generaciones futuras. 12 

b) El criterio de justicia –no sólo la intrageneracional sino también la intergeneracional-. 

Un desarrollo sostenible requeriría limitar las decisiones presentes que puedan suponer 

irreversibilidades o una distribución lesiva de bienes, derechos o condiciones para las 

generaciones venideras; iii) El principio de responsabilidad surge como la clave que 

determina el desarrollo sostenible y que se proyecta en el ámbito ético, económico, 

jurídico y de la salud; El poder del presente de alterar las condiciones de vida del futuro 

impone a las generaciones presentes esta responsabilidad. 

 

El principio de sostenibilidad parece impregnar, a modo de fórmula mágica, la economía 

y el Derecho, así como los saberes científico-tecnológicos. Se configura como un imperativo 

categórico que está en la génesis del principio de la sostenibilidad y, si se prefiere, de la evolución 

sostenible que preceptúa que los humanos deben organizar sus comportamientos y acciones de 

forma que no vivan: (i) a costa de la naturaleza; (ii) a costa de otros seres humanos; (iii) a costa 

de otras naciones; (iv) a costa de otras generaciones. 

En principio, el ‘desarrollo sostenible’ es algo que debería ser deseable por todos, algo 

intrínsecamente bueno. 13  Sin embargo, la injusticia social entraría en contradicción con el 

concepto de desarrollo sostenible. Es más, si ésta es grave se podría hacer incompatible con la 

sostenibilidad del sistema en la práctica. En los años noventa se extendió el consenso sobre el 

hecho de que el desarrollo sostenible ha de tener tres componentes o “pilares”: ecológico, 

económico y social. Se trata, así, de combinar en un modelo deseable de sociedad valores 

ecológicos (sustentabilidad, preservación del mundo natural por sí mismo...), económicos 

                                                        
12 CORTINA, A., “Fundamentos filosóficos del principio de precaución”. In: ROMEO CASABONA, C.M. (Editor), Principio de 

precaución, Biotecnología y Derecho. Bilbao-Granada: Comares, 2004, pp.3-16. 

13 Por ejemplo, algunos países alcanzan un desarrollo sostenible imponiendo usos insostenibles a zonas menos ricas Éste es el 
caso que se da cuando un país rico utiliza un país pobre como basurero, o cuando importa a bajos precios sus materias primas. 
(Pearce et al., 1989). Por ello, la búsqueda de un desarrollo sostenible está estrechamente relacionada con la solución de 
problemas de desigualdad que pongan en peligro la sostenibilidad socioeconómica y ecológica. 
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(eficiencia, satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas...) y sociales (justicia 

distributiva...). 

Estas tres dimensiones –económica, social y ambiental- son las que más recurrentemente 

se ponen en relación con la sostenibilidad. Pero hay otros ámbitos, como el bioético, donde la 

proyección de un desarrollo sostenible puede llegar a colisionar con la era tecnológica. Es decir, 

donde los avances técnico-científicos, aplicados a la Bioética, influyan y determinen la 

sostenibilidad de la propia raza humana como tal. La Encíclica Laudato si (Alabado sea) 

elaborada por el Papa Francisco y publicada el 18 de junio de 2015,14 donde aborda el “el 

cuidado de la casa común” por el “deterioro ambiental global”, subraya este aspecto cuando, en 

el punto 104 afirma que: 

 

no podemos ignorar que la energía nuclear, la biotecnología, la informática, el conocimiento de 

nuestro propio ADN y otras capacidades que hemos adquirido nos dan un tremendo poder. Mejor 

dicho dan a quienes tiene el conocimiento, y sobre todo el poder económico para utilizarlo, un 

dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero [….]. 

 

3. EL PRINCIPIO DE SUSTENTABILIDAD EN LA BIOÉTICA  

 

En el ámbito de la Bioética, de la ingeniería genética y de la Biotecnología hay diversas 

Declaraciones internacionales que arrojan un poco de luz sobre esta cuestión. La Bioética y la 

materia genética no pueden ser separadas del tema de los Derechos Humanos así como 

tampoco de la cuestión de las generaciones actuales y su vida futura y la de las generaciones 

que existirán mañana, respecto de las cuales las actuales tienen una responsabilidad ineludible 

en relación con la vida y la habitabilidad de nuestro planeta.15  

Visión prospectiva, solidaridad y cuidado son tres factores que ayudan a consolidar la 

sostenibilidad. En este sentido, y con respecto al primer factor,  la perspectiva de futuro, hay 

que apuntar que la construcción específica de la especie humana debería ponderar 

                                                        
14 Disponible en: <w2.vatican.va/content/.../es/.../papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html>. 

15  GROS ESPIELL, Héctor. “Las Declaraciones de la UNESCO en material de bioética, genética y generaciones futuras. Su 
importancia y su incidencia en el desarrollo del derecho internacional”. In: BENÍTEZ ORTÚZAR, I. F.; LORENZO MORILLAS 
CUEVA, L. y  PERIS RIERA, J.M. (Coords.), Estudios jurídico-penales sobre genética y biomedicina: Libro-homenaje al Prof. Dr. 
D. Ferrando Mantovani, 2005, pp. 21-33. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3622313>. También, del mismo 
autor, “The Responsabilities of Present Generations Towrads Future Generations and Human Rihts”. Future Generations 
Journal, 1998, nº26, University of Maltos, pp.32-36. 
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adecuadamente el instinto individual de corto plazo y las necesidades a largo plazo de la especie 

para una supervivencia aceptable, en contraste con la mera supervivencia de una vida miserable.  

La supervivencia de la humanidad a largo plazo no se reduce a una cuestión ética, sino a una 

cuestión bioética. La razón de ello está en que la ética en su preocupación tradicional se refiere a 

las interacciones entre personas, mientras que la bioética implica la interacción entre personas y 

sistemas biológicos.16 

En cuanto al segundo factor, la solidaridad: 

La relación de la bioética con el desarrollo sostenible se fundamenta en que aquella no solamente 

debe enfocarse en la búsqueda del bienestar individual, sino que también debe estar encaminada 

hacia la conservación del entorno natural, mediante el aprovechamiento sostenible de los 

recursos y la preservación de la salud de los individuos, de tal manera que estos factores 

configuren, en últimas, un progreso armónico para el hombre.17 

Por último, el cuidado, como principio ético, se ha ido incorporando progresivamente al 

ámbito jurídico y proyectándose en ámbitos tales como la asistencia, el medio ambiente y las 

generaciones futuras.  

Como acertadamente señala Gros Espiell, hay una trilogía normativa de especial 

significación en la regulación supranacional de estos problemas. Se trata de las Declaraciones de 

la Unesco que versan respectivamente sobre: i) el genoma humano y los derechos humanos 

(Declaración Universal sobre el Genoma humano y los Derechos Humanos, adoptada por 

unanimidad por la Conferencia General de la Unesco el 11 de noviembre de 1997, ratificada y 

hecha suya por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 7 de diciembre de 1998); ii) sobre 

los datos genéticos humanos (Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, 

adoptada por unanimidad por la Conferencia general de la Unesco el 12 de noviembre de 2003); 

y iii) la Declaración Universal sobre bioética y los Derechos humanos (Declaración Universal 

sobre la Bioética y los Derechos Humanos de la UNESCO, de 19 de octubre de 2005 –DUBDH-).18 

Estos tres textos constituyen un conjunto normativo de interés, no sólo por las materias de las 

que se ocupa cada Declaración sino por la incidencia que tienen en la Bioética y, por tanto, en 

las generaciones venideras. La actuación que se lleve a cabo sobre el genoma humano, o lo que 

                                                        
16 OSORIO, S., Bioética y complejidad III. Bogotá: Javegraf, 2012, p. 7. 
17  STRIEDINGER, M. “Bioética, para llegar a un desarrollo sostenible”. El Neogranadino, n. 83, 2013, p. 10. 

18 GROSS ESPIEL, Héctor. “Significado de la Declaración Universal sobre la Bioética y los Derechos Humanos de la UNESCO”. In: 
ROMEO CASABONA,  C. Mª. (Coordinador), Hacia una Bioética Universal - Cátedra Derecho y Genoma. La Declaración 
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano, pp.7-
10. Disponible en: <www.catedraderechoygenomahumano.es/images/.../Revista_UNESCO.pd..>. (Acceso: 05.10.2016). 
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se pueda hacer con los datos genéticos humanos, tiene una repercusión inmediata en las 

generaciones futuras.19  

Entre los diversos aspectos regulados en esta trilogía normativa, Gros Espiell destaca: a) 

La afirmación de que el genoma humano es el soporte de la unidad fundamental de todos los 

miembros de la familia humana constituye una nueva base para fundar la igualdad y la no 

discriminación; b) El concepto de que, en sentido simbólico, el genoma humano es patrimonio 

de la humanidad constituye un aporte esencial para la expansión y desarrollo de la idea de 

patrimonio de la humanidad, que ahora pasa a incluir bienes inmateriales, intangibles, de tipo 

cultural, junto con otros de carácter biológico; c) La Declaración sobre los Datos Genéticos 

aporta elementos de significación sobre los conceptos de dignidad, autonomía, consentimiento, 

intimidad y las garantías de los Derechos humanos que se proyectan en la esfera de los Derechos 

humanos en el Derecho internacional. La mención a la equidad -contenida en el artículo 10 de 

la DUBDH debe ser interpretada como un elemento que refuerza la idea de justicia, de forma 

que no sólo se persigue la justicia formal sino también una idea de justicia material, que estaría 

cercana a un concepto de solidaridad entre pueblos, culturas y países. 20 

En lo que se refiere a la DUBDH, Romeo Casabona apunta que el texto ha querido que 

esa función orientadora no esté mediatizada por los Estados y propugna dicha función en 

relación con otros sujetos no estatales, y que como tales no son en sentido estricto sujetos de 

ella. De este modo, se compromete de forma directa a los sujetos, grupos, comunidades, 

instituciones, empresas, etc., los cuales pueden involucrar con sus decisiones o actividades 

relacionadas con las tecnociencias de la vida a otros seres humanos o al medio ambiente. A esto 

habría que añadir que no se puede alegar como excusa la inactividad legislativa, política o de 

otro tipo por parte de los Estados para introducir las reglas y principios que contiene la 

Declaración.21  

Los sujetos sobre los que se proyecta el marco protector de la DUBDH son los seres 

                                                        
19 A estos tres Declaraciones Gros Espiell añade la Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para 

con las Generaciones Futuras, adoptada por la Conferencia General de la Unesco, el 12 de noviembre de 1997. 

20 GROS ESPIELL, Héctor. “Justicia y equidad en Bioética”. Revista SIBI, nº. 12 (julio-diciembre 2004), Gijón.  

21 ROMEO CASABONA, Carlos. “Ámbito de aplicación de la Declaración Universal sobre la Bioética y los Derechos Humanos”. In: 
ROMEO CASABONA,  C. Mª. (Coordinador), Hacia una Bioética Universal - Cátedra Derecho y Genoma. La Declaración 
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, cit.,pp.11-16. 
<www.catedraderechoygenomahumano.es/images/.../Revista_UNESCO.pd.>. 
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humanos en cuanto individuos, bien como pueblos o ciudadanos, bien integrados en grupos, 

colectividades, comunidades, etc. Pero también se dirige a las generaciones futuras, sin que se 

les reconozca por ello el estatuto de sujetos de derecho aunque velando por sus –presuntos- 

intereses. 

 

Reconociendo asimismo que las decisiones relativas a las cuestiones éticas relacionadas con la 

medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas pueden tener repercusiones en los 

individuos, familias, grupos o comunidades y en la especie humana en su conjunto” (Preámbulo 

de la Declaración). 

 

De este modo, sigue la línea marcada por la Declaración, también de la  UNESCO, sobre 

las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras, de 12 de 

noviembre de 1997. La DUBDH  consagra el principio de primacía del ser humano en el artículo 

3.2 (con las palabras del Convenio de Derechos Humanos y Bioética del Consejo de Europa), 

según el cual “Los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con respecto 

al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad”.  

El paradigma bioético tiene en cuenta dos aspectos fundamentales que preocupan y 

ocupan el paradigma del desarrollo sostenible: 1) Material: relacionado con la garantía de lo Bio 

(alimentarias, sanitarias, energéticas, ecológicas, demográficas); 2) Espiritual: relacionado con 

las conductas éticos-morales de los seres humanos para garantizar el bienestar de las presentes 

y futuras generaciones.22 

Entre los dilemas bioéticos que enfrenta los problemas éticos actuales se derivan en la 

ciencia médica se pueden señalar: a) La relación médico-paciente; b) Las investigaciones clínicas 

y farmacológicas; c) El uso de animales de experimentación; d) La terapia génica; f) La liberación 

de organismos transgénicos; g) La clonación. Seguidamente, se examinarán algunos supuestos. 

 

 

 

                                                        
22 DORTA POLIER, Mario E., Bioética, reflexiones desde una perspectiva del desarrollo sostenible en el siglo XXI. Disponible en: 

<http://www.monografias.com/trabajos88/bioetica-reflexiones-perspectiva-desarrollo/bioetica-reflexiones-perspectiva-
desarrollo.shtml>. 
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4. UNA PROYECCIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD: ENTRE TRATAMIENTO TERAPÉUTICO Y LA 

EUGENESIA PERFECTIVA 

 

La visión prospectiva es concomitante a la sustentabilidad. En los seres humanos, los 

planteamientos con un horizonte a largo plazo se ven profundamente influidos por las 

decisiones que se adopten en el ámbito de la Bioética y de la ingeniería genética. El interrogante 

de si podemos mejorar las generaciones venideras para hacer realidad seres humanos con 

mayores y mejores posibilidades de sobrevivir en el futuro, introduce en el mismo tablero de 

juego a la sustentabilidad y a las nuevas tecnologías.   

 

4.1. La mejora de las generaciones futuras: ¿es un derecho o un deber? 

 

En las investigaciones biomédicas y biotecnológicas, uno de los grandes interrogantes 

que se plantean es si tenemos el derecho o la obligación de mejorar las generaciones futuras –

en el caso de que tuviéramos capacidad para hacerlo-.23 A grandes rasgos, podemos diferenciar 

dos actitudes opuestas. Una primera es la sustentada por algunos filósofos y científicos que 

sostienen que sí es un deber mejorar las generaciones humanas si tenemos capacidad de 

hacerlo. Uno de los máximos exponentes es John Harris;24 una segunda actitud es la que sostiene 

que es un deber no intervenir en la naturaleza humana y dejar que el “azar de los genes” -

expresión que utiliza Harris- se desarrolle sin la injerencia tecnológica. Como defensores de esta 

actitud cabe destacar a Hans Jonas, pero también hemos de recordar a Jürgen Habermas. 

Habermas coincide con la perspectiva ética de Jonas, aunque su análisis tenga una perspectiva 

diferente. Jonas defiende que, desde la idea de responsabilidad, se debe de velar por los 

intereses de las generaciones venideras y ello significa que se debe respetar la naturaleza 

                                                        
23  Este es el interrogante que se plantea Torralba. TORRALBA,  Francesc. “¿Podemos mejorar las generaciones futuras?”. 

Bioética & Debat, Tribuna Abierta del Instituto Borja de Bioética, Año X- nº37, p.3. 

Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1034982.pdf> (Acceso el 05.10.2016); también, vid. TORRALBA,  
Francesc. ¿Qué es la dignidad humana? Ensayo sobre Peter Singer, Hugo Tristram Engelhardt y John Harris. Barcelona: 
Herder; 2005. 

24 HARRIS, John. Supermán y la mujer maravillosa: las dimensiones éticas de la biotecnología humana. Trad. de  Michel Angstadt, 
Madrid: Tecnos, 1998; también su última obra, en la que analiza si es posible y en qué medida la mejora moral: How to be 
Good. The Possibility of Moral Enhancement, Oxford University Press, 2016. 
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humana y tratarla siempre como un fin y no únicamente como un instrumento. 25 

Habermas parte de que es la comunidad de diálogo la que debe establecer el valor o la 

dignidad que tienen los seres humanos, los animales y las plantas. Por tanto, no parte de una 

visión de la dignidad como un atributo metafísico u ontológico, propio de un ser, sino como un 

valor que se atribuye a una vida en particular por determinadas razones. Es partidario de no 

“tocar” la naturaleza humana y preservarla tal y como es en sí misma.26 En su obra El futuro de 

la naturaleza humana, 27  Habermas analiza la manipulación genética y los retos que puede 

suponer en un futuro inmediato y lejano. Sostiene que toda vida humana, tanto la emergente 

como la gravemente dañada, contiene una dignidad intrínseca y es merecedora de respeto.28 

Según Habermas, el avance de las biociencias y el desarrollo de las biotecnologías no sólo 

amplían las posibilidades de acción humana ya conocidas sino que posibilitan un nuevo tipo de 

intervenciones. Lo que hasta ahora estaba “dado” como naturaleza orgánica y como mucho 

podía “cultivarse” (por ejemplo, la dotación genética de un individuo) se ha convertido en un 

ámbito acerca del cual podemos decidir la intervención. Esto plantea un problema inédito para 

la humanidad, para enfrentarse al cual no valen la mayor parte de categorías y discursos 

heredados.  

El filósofo alemán lo tiene muy claro: de igual manera que no se puede crear una elite 

fundada en una raza, tampoco se puede basándose en la genética. Habermas presenta sus ideas 

en torno al problema de la eugenesia: la optimización de seres humanos con recurso a la 

biotecnología, oponiéndose a una serie de equiparaciones que la variante liberal ha desarrollado 

en el debate teórico en torno a la eugenesia y que se reducen básicamente a dos criterios, a 

saber: eugenesia/educación, artificial/natural. Habermas propone mantener estos distingos 

sobre la base de una concepción antropológica que afirma la libertad e identidad personal de 

una especie que no debe, normativamente hablando, dejarse avasallar por los gustos genéticos 

de sus progenitores ni romper identitariamente con la línea genética de las generaciones 

precedentes, librando la eugenesia al mercado de la oferta y la demanda. 

                                                        
25 JONAS, Hans. El principio de responsabilidad. Barcelona, Herder, 1985. 

26 HABERMAS, Jürgen. El futuro de la naturaleza humana. Hacia una eugenesia liberal,   Barcelona: Paidós Ibérica, 2002.  

27 HABERMAS, Jurgen. El futuro de la naturaleza humana, Barcelona: Paidós, 2002, p.101. 

28 Ibidem; vid.  HABERMAS, Jurgen. La ciencia y la tecnología como ideología, Madrid: Alianza Editorial, 1980. 
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Se muestra crítico con las tesis del filósofo alemán Peter Sloterdijk 29  ya que ambos 

defienden ideas distintas de dignidad humana. Habermas es partidario de extender el concepto 

de dignidad también a la vida embrionaria. Conviene subrayar la dificultad que conlleva, en la 

teoría de la acción comunicativa habermasiana, considerar como un “interlocutor válido”, en la 

comunidad de diálogo que constituye la sociedad abierta y democrática, a esa vida emergente. 

Admite que esta tesis es difícil de sostener filosóficamente porque, para algunos autores, no 

está claro que la vida humana emergente pueda ser tratada como un sujeto de derecho.30 

Para Habermas, la aplicación indiscriminada de las técnicas de manipulación genética 

puede conllevar un recorte de la libertad potencial del sujeto futuro y, por ende, una vulneración 

de la dignidad de la vida humana emergente. Dice así: “El primer ser humano que fije a su gusto 

el ser así de otro ser humano, ¿no tendría también que destruir aquellas libertades que, siendo 

las mismas para todos los iguales, aseguren la diversidad de éstos”.31 

En orden a buscar una respuesta con respecto al interrogante del que hemos partido, 

sobre si podemos mejorar las generaciones futuras, Torralba diferencia poder por un lado, y 

mejorar por otro. Con respecto al verbo “poder”, si se hace una lectura en sentido 

biotecnológico, ya es posible intervenir en la vida humana emergente y alterar sus genes. Un 

segundo sentido de “poder” es desde una dimensión moral, es decir, si el acto es lícito o ilícito 

moralmente. Y aquí reside la dificultad porque si bien técnicamente se pueden llevar a cabo 

numerosas acciones ello no significa necesariamente que moralmente se pueda hacer.  

 

El imperativo tecnológico nos ha habituado a pensar que si una acción es técnicamente posible, 

entonces debe ser ejecutada. El planteo ético que aquí sostenemos recalca en cambio que los 

vivientes cargan consigo una obligación mayor que, cuanto menos, los convoca a la abstención 

cuando de su accionar se deriven peligros serios para las generaciones futuras esto es, que puedan 

ser íntimamente vulnerados algunos derechos de que las actuales generaciones disponen y 

disfrutan y en razón de lo cual nuestros congéneres aún no nacidos corren el riesgo de no llegar a 

conocer jamás. En otros términos, la conservación y la protección y la mesura en nuestro trato 

científico–tecnológico con el mundo puede constituir hoy un capítulo indispensable del cálculo 

racional y de la prudencia utilitaria en términos de nuestra generación actual, un acto de amor 

                                                        
29 NATAL, D. “Slöterdij versus Habermas. Humanismo, patria y metafísica”. Estudio Agustiniano, XXXVI/2, 2001, pp. 347-375. 

30 HABERMAS, Jurgen “El derecho de los padres a determinar las características genéticas sólo podría colidir con el derecho 
fundamental de otro si el embrión in vitro ya fuera otro al que correspondieran derechos fundamentales absolutamente 
válidos” 

31 Ibídem, p.146.  
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respecto de nuestros hijos y nietos, un acto de pura justicia y respeto por los derechos del prójimo 

en relación con las generaciones más alejadas de nosotros.32 

 
 
4.2. De la eugenesia terapéutica a la eugenesia perfective 
 

La terapia génica podría iniciar una revolución en el campo de la medicina, pero 

¿caeremos en la tentación de emplear estos tratamientos en personas sanas para alterar la 

personalidad, la memoria y otras facultades humanas? Una empresa llamada Cattaca ha 

publicado en los periódicos de EE.UU. un anuncio en el que ofrece sus servicios para crear niños 

a medida empleando técnicas de ingeniería genética. "¿Hasta dónde está usted dispuesto a 

llegar?", se pregunta a los lectores. "¿Hasta dónde podría llegar su hijo?". A continuación se 

presenta una lista de rasgos y comportamientos que pueden alterarse genéticamente, como el 

color de la piel, la calvicie precoz, la capacidad intelectual, las habilidades deportivas, las 

tendencias agresivas, las destrezas musicales, así como la obesidad, el alcoholismo y la 

predisposición a padecer ciertas enfermedades 

La pregunta esencial consiste en discernir ¿dónde está el límite?, ¿quién pone el límite?, 

y ¿por qué hace falta ponerlo en el caso que sea necesario?, ¿por qué es más justo dejar a las 

generaciones futuras al arbitrio del azar o al destino o a la providencia y no es más sensato 

diseñar, intervenir y programar desde la racionalidad humana?, ¿qué miedos atávicos despierta 

la posibilidad de introducir mejoras en la naturaleza humana?, ¿por qué aceptamos la terapia 

génica o la curación de enfermedades congénitas antes de que se manifiesten fenotípicamente, 

pero, en cambio, no aceptamos las modificaciones que significan mejoras en la naturaleza 

humana?. 33  

Para dar respuesta a esta segunda lectura del “poder” –a la que aludía Torralba- se podría 

tomar como referencia los principios de la bioética norteamericana: el primero, el principio de 

la no maleficiencia (primum no nocere), según el cual, tenemos el deber moral de evitar un mal; 

sin embargo, según el segundo principio, el de beneficencia, tenemos el deber moral de hacer 

un bien al otro. Introducir una mejora en su estructura genética se podría interpretar como algo 

                                                        
32 CECCHETTO, Sergio. “¿Una ética de cara al futuro? Derechos humanos y responsabilidades de la generación presente frente a 

las generaciones por venir”. Andamios, vol.3, nº.6, México, jun. 2007, p.18. Disponible en:  

 < http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632007000100003>. (Acceso 02.10.2016). 

33 TORRALBA,  Francesc. “¿Podemos mejorar las generaciones futuras?”, cit., p.3. 
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que está en clara sintonía con el principio de beneficencia y, en este sentido, no habrá ninguna 

objeción moral. Pero no sólo se han de tener en cuenta estos dos principios, sino también el 

tercer principio, el de autonomía y, el cuarto principio, el de justicia. Es obvio que quien aún no 

ha nacido no puede decidir respecto a aquella intervención biotecnológica, porque, 

sencillamente, no está. Para algunos pensadores, quien puede decidir y tomar la decisión es el 

que procrea y tendrá cuidado de él.  

Si sus progenitores están dispuestos a mejorarlo, a hacerlo más apto y más capaz para afrontar 

las contrariedades de la existencia, y, además, tienen capacidad económica para poder financiar 

estas técnicas, ¿por qué motivo debe impedirse? Al fin y al cabo, es propio de los padres buscar 

el máximo bienestar de sus hijos, intentar potenciar sus capacidades y hacerles los más 

autónomos posibles. ¿Por qué motivo no se pueden introducir cambios en su estructura genética 

que vayan encaminados hacia este horizonte?.34 

Sin embargo, en este debate no se puede olvidar la práctica de la justicia distributiva. 

Dejar a un ser humano expuesto al azar de los genes puede llegar a ser muy injusto sobre todo, 

si todo el mundo tiene la capacidad de intervenir y asegurar un mejor futuro. Otra cosa muy 

diferente es que no se tenga la capacidad de intervención y que la única actitud posible que nos 

quede sea la resignación estoica.  

Los tratamientos a base de la hormona del crecimiento, por ejemplo, fueron 

desarrollados para las personas que padecían de una deficiencia hormonal hereditaria, pero en 

la actualidad también se emplean para estimular el crecimiento de personas sanas de baja 

estatura.35 Sin embargo, como bien sabemos, la sociedad  considera la talla beneficiosa. Y ello 

porque hay evidencias que demuestran las ventajas sociales que existen cuando se es alto, lo 

que puede repercutir en ingresos más altos, logros académicos, autoestima y status social. Ahora 

bien, ¿hay patrones métricos que determinen con exactitud cuándo se debe considerar que un 

niño tiene una estatura baja?   

Además de la falta de concreción sobre el aspecto métrico, hay otra cuestión no 

desdeñable como es la del coste del tratamiento y quién debe de sufragarlo. En algunos países 

ciertos seguros cubren el tratamiento de niños con deficiencia clásica GH, pero la forma de 

                                                        
34 TORRALBA,  Francesc. “¿Podemos mejorar las generaciones futuras?”, cit; también, BUCHANAM, A., BROCK, D.W., DANIELS, 

N. y WIKLER, D., Genética y justicia. Traducción de Cristina Piña. Cambrigde University Press, 2002; FEITO GRANDE, L., El sueño 
de lo posible. Bioética y terapia génica. Universidad pontificia de Comillas, 1999. 

35 Cfr. VIDAL CASERO, María del Carmen. “Problemas éticos relacionados con la hormona de crecimiento y su utilización en 
niños”. Revista Bioética y Ciencias de la Salud, Vol 4 Nº4, Valencia, 2002. Disponible en:  
<www.bioeticacs.org/iceb/.../invest_c_vidal_h_crecimiento.pdf>. 
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subvencionarse el tratamiento de deficiencias GH no clásicas varían y son inciertas. Por tanto, 

los niños que ahora obtienen los beneficios económicos y sociales de ampliar su altura son 

aquellos que siempre han tenido numerosas ventajas sobre los niños que ahora tienen escasez 

de acceso a la terapia de GH.36 

Pese a todo, si bien es injusto no intervenir para mejorar cuando se puede hacer, también 

es injusto que sólo unos cuantos se puedan beneficiar de estas biotecnologías, mientras que 

otros que tienen menos poder adquisitivo deban estar expuestos al azar de los genes. Como 

advierte Torralba, “esta práctica es injusta para los más desfavorecidos económicamente”. En 

este sentido, hay evidencia de que el tratamiento se ha concentrado en hombres blancos, con 

mujeres y hombres afro-americanos no se encuentran representados entre la población en 

tratamiento. Si este acceso diferencial continua, la terapia GH puede servir para intensificar las 

desventajas económicas y sociales encaradas por miembros  menos  acomodados  de  los  

grupos.37 

Determinar el significado del verbo “mejorar” resulta dificultoso en la medida en que nos 

obliga a determinar qué es mejor y qué es peor con respecto a una determinada situación, 

tomando como objetivo un bien y rechazando el mal. Si se trata de una técnica que nos conduce 

hacia el mal, hacia una vida que se podría considerar como indigna, habrá que entender que 

esas técnicas, lejos de mejorar, empeoran. La dificultad estriba en qué es el bien: ¿una mejora 

de las capacidades físicas (más atlético, ojos azules, alto, raza blanca?) y/o intelectuales 

(inteligente, con dotes artísticas?). Es decir, estamos ante un concepto de bien relativo, 

contextual. Y si ya en la generación actual resultaría dificultoso llegar a un consenso sobre el 

ideal de bien, con mayor razón con respecto a las generaciones futuras porque lo que ahora 

podemos considerar como bueno, en un futuro puede modificarse y cambiar el prototipo de 

mujer o de hombre. En segundo lugar, el factor ambiental juega un papel determinante en la 

configuración de la personalidad física, intelectual, emocional y moral de la persona y, por tanto, 

incluso en el caso de que se aceptara la intervención en la estructura genética, esto de ninguna 

manera aseguraría la consumación del modelo. 

                                                        
36 ALLEN, D.B., y FOST, N.C., “Growth hormone therapy for short stature: panacea or Pandora´box?”. J. Pediatr., nº117, 1990, 

pp. 16-21. 

37 VELÁZQUEZ, J. L., “Terapia génica y eugenesia. Una perspectiva ética”. In: LIRAS, A., (Editor), Terapia génica. ¿Memoria o 
esperanza?, Madrid: Editorial Universidad Complutense de Madrid, 2008, espec. pp.1-5.  
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Adhiriéndonos a la opinión de Torralba, convendría encontrar una solución ponderada 

que nos preserve de caer en dos extremos igualmente discutibles: la obediencia en aquello que 

Jacques Ellul llama el imperativo tecnicista (si se puede hacer, se ha de hacer)38 y la obediencia 

al imperativo naturalista (hay que dejar la naturaleza tal como es). No debe sacralizarse la 

naturaleza humana, pero tampoco se debe de introducir una alteración sencillamente porque 

tenemos capacidad tecnológica para hacerlo. 39 

 

4.3. ¿Hay una ética sustentable? ó sobre si “es bueno ser perfecto” 

 

Hemos hecho referencia a las tres dimensiones principales de la sostenibilidad  –

económica, social y ambiental- pero también habría que preguntarse si podría añadirse una 

dimensión ética. Proyectándolo en la temática de la naturaleza humana, cabe preguntarse si 

podemos aspirar a ser perfectos. Para lo cual, habría que partir de qué entendemos por “ser 

perfectos”, ya que va unido a nuestro universo axiológico y a lo que consideramos valores. Para 

quien la naturaleza le ha colocado en una situación de desventaja (una escasa estatura, escasa 

inteligencia), podríamos preguntarnos si sería legítimo alterar esa situación. Y si ya no es posible 

para nosotros mismos, si sería legítimo hacerlo en beneficio de nuestros hijos. Si la ciencia ha 

avanzado y nos ofrece esas posibilidades, ¿sería ético hacerlo?40 Para responder a esta pregunta, 

el modelo de Estado –neutral o proactivo- influirá en la respuesta. La eugenesia liberal –para 

algunos también denominada como “eugenesia de mercado” no apela a la mejora de la raza 

para justificarse sino simplemente a la libertad de elección. No pretende imponer nada sino 

simplemente ofrecer posibilidades –de mejora, de perfeccionamiento- lo cual encaja en una 

sociedad competitiva. En el marco de esta eugenesia liberal, pueden realizarse, a su vez, dos 

distinciones. La primera, la que diferencia dos ejes: i) la eugenesia que se limita a justificar la 

permisibilidad de las intervenciones; ii) la eugenesia liberal que las considera moralmente 

obligatorias. La segunda, la que diferencia entre: i) eugenesia liberal libertaria, que sostiene que 

las personas tienen derecho a acceder a intervenciones biotecnológicas de mejora sin necesidad 

                                                        
38 ELLUL, J. Le système technicien, Calmann-Lévy, París, 1977. 

39 TORRALBA,  Francesc. “¿Podemos mejorar las generaciones futuras?”, cit., p.4. 

40 RODRÍGUEZ PALOP, Mª Eugenia. “Introducción”. In: SANDEL, Michael. Contra la perfección. La ética en la era de la ingeniería 
genética, traducción de Ramón Vilà Vernis, Barcelona, Marbot, 2015, 7-33. 
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de recurrir a otras consideraciones –del tipo del “supermercado genético” al estilo de Nozick- y, 

ii) la eugenesia liberal igualitaria, que se preocupa por las consecuencias que pueda tener para 

la justicia social y particularmente para los derechos humanos y la igualdad en una sociedad 

futura, ya que un acceso desigual a estos recursos se podría traducir en un importantes aumento 

de la brecha genética en la sociedad. 41 

Podría considerarse que los “hijos de diseño” no serían plenamente libres ya que se 

estaría violando tanto el principio de autonomía (porque no serían los únicos responsables de 

su propia vida) como la igualdad (porque destruye la simetría esencial que debe haber en las 

relaciones intergeneracionales). Como advierte Sandel, el argumento de la autonomía supone 

erróneamente que somos libres de escoger, obviando que nadie puede escoger su herencia 

genética, que todos dependemos de la lotería natural. 42  Cuestiones como igualdad de 

oportunidades prenatal, intervenciones genéticas, paradojas identitarias que tendrían que 

salvar los futuros seres genéticamente modificados son algunas de las cuestiones que 

actualmente está siendo objeto de debate. Lo que se sigue premiando en nuestras sociedades 

es el éxito, o bien, el esfuerzo que conduce al éxito –pero no el esfuerzo que desemboca en 

fracaso-. 

Vamos a exponer dos supuestos que se refieren, respectivamente, a las dos posibilidades 

mencionadas. Cada uno de ellos abre algunos interrogantes. 

 

Supuesto 1: Eugenesia terapéutica 

Una pareja de enanos desean tener hijos pero tienen miedo a que también sean enanos. Han 

tenido que pasar por muchas dificultades en su vida (físicas, psicológicas) y desean que su hijo 

tenga, al menos, una altura razonable que le permita desarrollar su vida sin lo que consideran, los 

muchos obstáculos que los progenitores han tenido que superar. Asimismo, su condición les 

produce numerosos problemas médicos (articulares, traumatológicos), que suponen un gasto 

importante para el sistema de salud público. Para ello, recurren a las técnicas que ofrece una 

clínica de fertilización y selección de genes, para evitar la minusvalía que no desean que tenga su 

descendiente. 

 

                                                        
41 PÉREZ TRIVIÑO, José Luis.  “Igualdad de acceso a la mejora tecnológica en una sociedad posthumanista”. Dilemata,  nº. 19, 

2015, pp. 53-63. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=202403>. 

RODRÍGUEZ PALOP, Mª Eugencia. “Introducción”. In: SANDEL, Michael. Contra la perfección. La ética en la era de la ingeniería 
genética, traducción de Ramón Vilà Vernis, Barcelona, Marbot, 2015, 7-33. 

42 SANDEL, Michael. Contra la perfección. La ética en la era de la ingeniería genética, cit. 
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En relación a este supuesto, tendríamos dos perspectivas diferentes de análisis. En primer 

lugar, el modelo de elección personal; en segundo lugar, el modelo de salud pública. El modelo 

de elección personal da lugar a estos interrogantes: ¿Son moralmente aceptables las 

intervenciones genéticas destinadas a corregir enfermedades y alcanzar el funcionamiento 

‘normal’ de la especie? Estas intervenciones se inscribirían en lo que tradicionalmente se viene 

considerando  intervenciones genéticas con fines terapéuticos. ¿Constituye un deber de justicia 

su realización? Las personas, ¿no deberían ser libres de infligir enfermedades evitables a sus 

hijos?. En segundo lugar,  el modelo de salud pública, reenvía a los problemas que se suscitan 

con ocasión de un tratamiento costoso, que algunos sistemas de salud no cubre, y que por tanto, 

sólo podrá ser costeada por familiar que tengas medios económicos para sufragarlo. 

La DUBDH, en el artículo 16, advierte de las repercusiones que  prácticas de ingeniería 

genética puedan tener sobre las generaciones venideras: “Se deberían tener debidamente en 

cuenta las repercusiones de las ciencias de la vida en las generaciones futuras, en particular en 

su constitución genética”. Si bien la incidencia real de este principio en el estado actual de la 

ciencia es limitada, constituye una llamada de atención sobre limitación de líneas de 

investigación y prácticas futuras.  

En concreto, en España, está prohibida (y es un ilícito penal) la manipulación de genes 

humanos con finalidad no terapéutica. Según el artículo 159.1 del Código Penal, que abre el 

título V del Libro II, Delitos relativos a la manipulación genética,  

Serán castigados con la pena de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial para empleo o 

cargo público, profesión u oficio de siete a diez años los que, con finalidad distinta a la eliminación 

o disminución de taras o enfermedades graves, manipulen genes humanos de manera que se 

altere el genotipo. 

Es decir, el Código Penal español no distingue entre la incidencia o no de la manipulación 

en la descendencia (manipulación en la línea germinal o en línea somática), al contrario de lo 

que se hizo en la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, 

según la cual:  

El Comité Internacional de Bioética de la UNESCO (...) prestará asesoramiento en lo referente al 

seguimiento de la presente Declaración, en particular por lo que se refiere a la identificación de 

prácticas que pueden ir en contra de la dignidad humana, como las intervenciones en la línea 

germinal (artículo 24).  
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Y también, según el Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina, firmado 

en Oviedo el 4 de abril de 1997, sólo se podrá  efectuarse una intervención que tenga por objeto 

modificar el genoma humano por razones preventivas, diagnósticas o terapéuticas cuando no 

tenga por finalidad la introducción de una modificación en el genoma de la descendencia 

(artículo 13).43 

 

Supuesto 2: La búsqueda del hijo perfecto. Eugenesia de mejora 

Una pareja tiene aspiraciones de que su hijo pueda alcanzar el éxito en una sociedad competitiva 

y, sabedores de que para aspirar a ese éxito le resultarán de utilidad tanto cualidades físicas 

(exento de enfermedades, cánones estéticos, dotado para los deportes) como psicológicas 

(optimista, con fortaleza) y capacidades (facilidad para aprendizaje de idiomas, dotes musicales) 

acuden a una clínica especializada en los últimos avances eugenésicos para que, utilizando los 

medios que la ciencia aporta, puedan obtener el hijo que desean.   

 

Este supuesto plantea la reflexión de si son moralmente aceptables las intervenciones 

genéticas destinadas a realizar determinadas características deseables para que mejoren el 

funcionamiento del organismo (mayor memoria, resistencia a enfermedades, etc.). Estas 

intervenciones se inscribirían en lo que tradicionalmente se viene considerando eugenesia 

positiva o de mejora (intervenciones genéticas mejoradoras). Es decir, ¿es moral que los padres 

cierren sustancialmente la mayoría de las oportunidades que de otra forma estarían disponibles 

para sus hijos y les impongan su propia concepción particular de la buena vida? O bien, ¿es moral 

hacer realidad  el deseo de los padres de tener el mejor hijo posible? Si se acepta esta moralidad, 

¿habría  restricciones de este deseo?. 

Esa eugenesia de mejora puede aplicarse también a los tratamientos genéticos. Lo que 

distingue a la terapia genética es que los genes trasplantados podrían llegar a los 

espermatozoides o a los óvulos y, por tanto, ser transmitidos a los hijos. De ocurrir esto, el 

cambio genético estaría presente en todas las células del cuerpo, no sólo en los tejidos tratados, 

y podría afectar a las siguientes generaciones. La posibilidad de alterar las células germinales 

con métodos de ingeniería genética para crear un niño inquieta a la mayoría de las personas. 

Ningún científico o empresa ha propuesto en público intentar curar una enfermedad mediante 

la manipulación de espermatozoides, óvulos u óvulos fecundados, y la mayoría rechaza la idea 

                                                        
43 Disponible en: <https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-20638>. 
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de potenciar genéticamente las facultades humanas. Sin embargo, la tentación de pasar a 

modificar los rasgos heredados siempre estará presente. 44 

Como acertadamente advierte Ballesteros, el perfeccionismo técnico lleva al deseo de 

construir un ente perfecto que carezca de límites y de vulnerabilidades. Para ello hay que negar 

lo ontológico, a la vez que se olvida la distinción entre lo inevitable (enfermedad, sufrimiento, 

muerte) y lo evitable (miseria, guerra). Se corre el peligro de derivar en un posthumanismo o en 

un transhumanismo, es decir, la pretensión de ir más allá de la especie humana. El 

posthumanismo  se configura como predominio de lo homogéneo, de lo homologable, de lo 

neutro. Entre las causas de la homogeneización del mundo se pueden apuntar: a) 

matematización del mundo, cientificismo. Negación de lo cualitativo; b) financiarización: todo 

es sustituible por dinero. Negación de lo no monetizable; c) informatización: todo se reduce a 

información. Negación de la sabiduría y del conocimiento. No hay que pensar que la 

vulnerabilidad humana puede ser superada. Someter todo a una especie de  control de calidad 

de acuerdo con los criterios del cálculo y la eficiencia, en términos meramente técnicos y 

económicos, conlleva riesgos importantes. 45 

Pero la mejora genética no sólo es susceptible de aplicarse a lograr seres humanos más 

perfectos sino que también podría aplicarse a eliminar algunos genes en ciertos sujetos, 

previniendo una potencial agresividad.  

La doctrina jurídico-penal contemporánea se ha hecho eco del impacto que podrían tener 

para las categorías penales mencionadas (culpabilidad y peligrosidad) los estudios relacionados 

con el denominado “gen de la agresividad”, también denominado “gen guerrero” —warrior 

gen—. Principalmente en varones, tal disfunción podría desencadenar una mayor sensibilidad a 

los agentes amenazantes, así como un incremento de la tendencia a experimentar ira, 

frustración y enfado. Es posible que, a medio plazo, se acabe estableciendo una estandarización 

de los análisis genéticos como, al menos, indicio de apoyo para la valoración de las categorías 

jurídicas de la culpabilidad y, quizás principalmente, de la peligrosidad.46 

                                                        
44  NEIL BOYCE, Neil. “El tratamiento genético podría llegar a utilizarse en personas sanas para modificar la memoria o la 

personalidad”. New Scientist/ El Mundo, nº268, (06.11.1997). Disponible en: 
<http://www.elmundo.es/salud/268/06N0131.html>. 

45  Cfr. BALLESTEROS, Jesús. Posthumanismo, como nueva gnosis y deformación de lo humano. Disponible en: 
<www.bioeticacs.org/iceb/.../BallesterosTranshumanismo.pdf>. 

46 ARMAZA ARMAZA, Emilio José. “Genética y peligrosidad criminal”. Perspectivas en Derecho y Genoma Humano. Derecho y 
Genoma Humano, nº 23, Junio 2014, Cátedra Interuniversitaria - Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, 
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Es por ello que el principio de sostenibilidad está llamado a articular una reflexión ética y 

jurídica –con la consiguiente regulación normativa- para que, por un lado, no se afecte la 

dignidad del hombre y, por otro, no se inhiba el avance de la ciencia. La evaluación de riesgos 

para la salud de la humanidad y el medio ambiente forma parte de esa condición de 

sostenibilidad. Ésta demanda compromisos a los distintos actores que integran la sociedad, 

particularmente en las esferas de orden político, social, económico y ambiental, cuyos patrones 

de interacción y balance determinan la calidad de vida de la colectividad social, en una visión de 

largo plazo.  

 

A MODO DE CONCLUSIONES 

 

La sostenibilidad es un principio de carácter antropocéntrico, que expresa 

fundamentalmente nuestro respeto por las generaciones humanas futuras. Por tanto, la bioética 

y la ingeniería genética deben plantearse unos objetivos tanto a corto como a largo plazo, 

velando por la sostenibilidad de los sistemas biológicos.   

La dignidad, inherente al ser humano y pilar de sus Derechos humanos, debe permitir 

desplegar a todo ser humano sus capacidades, lo cual no significa que, técnicamente, deba 

influirse en una perfección del ser humano. La bioética presenta un carácter antropocéntrico ya 

que  trata de proteger la dignidad humana; y en el desarrollo sostenible, uno de los puntos clave 

es el equilibrio, lo que conlleva un bienestar no decreciente (antropocéntrico).  

El imparable proceso de desarrollo tecnológico encierra problemas éticos y jurídicos en la medida 

en que éste puede afectar a valores, principios, derechos y bienes fundamentales como la 

identidad, la autonomía, la dignidad, la intimidad y la libertad, además de la propia vida y la salud 

psicofísica de los individuos. Por fortuna, para evitar adoptar posturas inadecuadas, extremas e 

irresponsables (como las inspiradas por la ideología del laissez-faire) o bien carentes de 

fundamentos en la realidad y por ello asimismo rechazables (el miedo irracional), ante los logros 

de la investigación científica y el desarrollo tecnológico ya contamos con algunos fundamentales 

instrumentos de interpretación y gestión de la realidad proporcionados por los estudios filosóficos 

y jurídicos. Uno de los ejemplos más célebres de estos recursos nos los proporciona el 

denominado ‘principio de precaución’, cuyas primeras […] con su soporte podemos afrontar una 

época afectada como nunca por la idea de “riesgo”.47 

                                                        

Universidad de Deusto- Universidad del País Vasco UPV/EHU, p.2. Disponible en: 
<http://www.catedraderechoygenomahumano.es/boletin.asp>. 

 
47 PERÍN, Andrea. “Sobre los desafíos éticos y jurídicos que plantean las “tecnologías convergentes” y la importancia de la 
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Cualquier proyecto de desarrollo sostenible afecta a la democracia porque se trata de 

planificaciones que trascienden los breves tiempos de las mayorías parlamentarias y las acciones 

de gobierno a corto plazo. Para avanzar hacia la sostenibilidad, el primer requisito político es –

como ya apuntaba Riechmann- “apartar la toma de decisiones de la esfera del “aquí y ahora” y 

situarla en “también allá lejos, también en el futuro”. 

Todo ello permite entender la estrecha relación entre Derechos humanos, Bioética, 

sustentabilidad y desarrollo tecnológico. Son muchos los desafíos –éticos, jurídicos, económicos- 

que se derivan de la actuación de estas categorías. El principio de sostenibilidad está llamado a 

ejercer de criterio hermenéutico que oriente el adecuado desarrollo de manera que la aplicación 

de la ingeniería genética no resulte lesiva para los Derechos humanos de las generaciones 

venideras. 
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A DEMOCRACIA DIGITAL E A PARTICIPAÇÃO POPULAR COMO PRESSUPOSTOS 

BASILARES PARA ALCANÇAR A SUSTENTABILIDADE 

 

Rafaela Baldissera1 

Andy Portella Battezini2 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

Com o surgimento das novas tecnologias de informação e comunicação, percebe-se que 

os debates acerca da modernização do modo como se exerce a Democracia, no cenário 

contemporâneo, estão se intensificando. 

Assim, por meio da internet, observa-se, cada vez mais, a expansão de novas plataformas 

de acesso à informação e participação, como, por exemplo, a denominada ciberdemocracia 

(conhecida também como democracia eletrônica, democracia virtual, e-democracia), na qual o 

cidadão pode participar, mais ativamente, da atividade pública. 

A par disso objetiva-se demonstrar como as ferramentas de interação midiática podem e 

devem contribuir para o fortalecimento da Democracia, especificadamente, em questões que 

envolvam a Sustentabilidade ambiental como forma de mobilização e enfrentamento no 

combate à devastação da Natureza. 

Quanto aos objetivos específicos, pretende-se: a) analisar os fundamentos da 

Democracia, enfatizando a importância das mídias digitais como canais de Participação Popular 

e democrática; b) destacar a importância do direito à Cidadania e dos Direitos Humanos na 
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consolidação por um modelo democrático mais solidário entre os povos e c) averiguar os 

movimentos políticos em defesa do Meio Ambiente, utilizando-se da ciberdemocracia.  

Já o problema de pesquisa formulado para o presente trabalho questiona: como o 

exercício da participação pública democrática pode auxiliar a minimizar os problemas 

ambientais? A hipótese de solução para essa indagação sugere a necessidade de utilizar as 

ferramentas midiáticas para o desenvolvimento das virtudes cívicas da população, em prol de 

uma Democracia Digital que auxilie positivamente a reduzir os problemas ambientais e fomentar 

a Sustentabilidade. 

O presente estudo, pois, utiliza o método dedutivo, numa contextualização teórica 

pautada em técnicas de pesquisa bibliográfica. Para tanto, o trabalho será dividido em três 

partes: (I) na primeira seção será trabalhada a definição e a importância da Democracia, 

principalmente, levando-se em consideração o panorama das novas tecnologias de informação 

e comunicação; (II) na segunda seção evidenciar-se-á o viés solidário e intercultural promovido 

pelo direito à Cidadania em consonância com os Direitos Humanos na consecução do modelo 

democrático; e no último tópico (III) será demonstrado como a Participação Popular pode 

contribuir para o desenvolvimento da Sustentabilidade a partir da utilização de canais 

democráticos. 

 

1. A IMPORTÂNCIA DA DEMOCRACIA NO CENÁRIO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

O significado de Democracia conquistou diversas conotações ao longo dos séculos, no 

entanto, geralmente, segue uma perspectiva voltada à participação dos indivíduos em assuntos 

que versam sobre a atividade política. Assim, o modelo político Democrático veio a se tornar 

uma das mais importantes conquistas da humanidade, uma vez que, com a consagração desse 

regime, direitos essenciais como o de liberdade e de igualdade passaram a ser assegurados nos 

textos jurídicos, principalmente, após o advento do estado moderno. Nesse passo, Bobbio 

enfatiza que: 

Da idade média clássica a hoje o termo “democracia” foi sempre empregado para designar uma 

das formas de governo, ou melhor, um dos diversos modos com que pode ser exercido o poder 
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político. Especificamente, designa a forma de governo na qual o poder político é exercido pelo 

povo3.  

 

 Ainda, o autor enaltece que os Direitos do Homem, a paz e a própria Democracia fizeram 

parte de momentos históricos necessários, pois sem a presença da Democracia não há uma 

condição mínima para a resolução amigável de qualquer conflito4. Ou ainda, segundo o mesmo 

autor, a Democracia é a sociedade tanto dos cidadãos como dos súditos e que “[...] haverá paz 

estável, uma paz que não tenha a guerra como alternativa, somente quando existirem cidadãos 

não mais apenas deste ou daquele Estado, mas do mundo” 5.  

Enquanto numa visão diferente e pessimista, para o jurista Ferrajoli, a Democracia “[...] 

é um modelo normativo complexo, jamais plenamente realizado nem plenamente realizável, em 

razão da virtual divergência que sempre subsiste entre normatividade e efetividade” 6 . No 

entanto, ao longo do tempo muitos debates ocorreram sobre teorias da forma de governo, 

perpassando desde a antiguidade. Tanto que o filósofo Platão já analisava o tema, expondo seus 

estudos na célebre teoria das formas de governo, presente no sétimo e oitavo livro denominado 

“A República”, de modo a evidenciar a relação entre a liberdade individual e a Democracia7.  

A partir do ideal Democrático 8  projetado por Platão é possível compreender que o 

homem governante deve ser detentor de conhecimentos e do verdadeiro sentido de justiça, 

ressaltando a importância da busca da verdade, devendo estar indiferente às ambições do poder 

para, assim, repartir os proveitos e as vantagens conquistadas com toda a comunidade, no 

intuito de contribuir com o Bem Comum da sociedade, mesmo que sua aspiração por um 

                                                        
3BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: por uma teoria geral da política. Norberto Bobbio; Tradução de Marco Aurélio 

Nogueira – Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. (Coleção Pensamento Crítico, v.69). Tradução de Stato, governo, societa: por 
uma teoria generale dela política. Paz e Terra, São Paulo, 2007, p. 135. 

4BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Castro Nelson Coutinho; Rio de Janeiro; Elsevier, 2004, p. 07. 

5BOBBIO, Norberto. A era dos direitos, p. 07. 
6FERRAJOLI, Luigi. A democracia através dos direitos: o constitucionalismo garantista como modelo teórico e como projeto 

político. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 149. 

7PURSHOUSE, Luke. A república de Platão. São Paulo: Paulus, 2010, p. 201. 
8 “Embora no caso da democracia a resposta esteja sempre rodeada por muita incerteza, minha leitura do registro da história é 

essencialmente esta: parte da expansão da democracia (talvez boa parte) pode ser atribuída à difusão de idéias e práticas 
democráticas, mas só a difusão não explica tudo. Como o fogo, a pintura ou a escrita, a democracia parece ter sido inventada 
mais de uma vez, em mais de um local. Afinal de contas, se houvesse condições favoráveis para a invenção da democracia em 
um momento, num só lugar (por exemplo. em Atenas, mais ou menos 500 anos a.c.), não poderiam ocorrer semelhantes 
condições favoráveis em qualquer outro lugar?”. DAHL, Robert Alan. Sobre a democracia. Tradução de Beatriz Sidon. Brasília: 
Editora Universidade de Brasília, 2001, p. 19.  
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governo ideal seja apenas uma quimera9. 

Nesse sentido, percebe-se que o regime Democrático se encontra em constante evolução. 

Como registro histórico, na cidade de Atenas, os cidadãos gregos reuniam-se em praça pública, 

nas chamadas ágoras 10 , com o intuito de debater e deliberar sobre assuntos coletivos e, 

principalmente, sobre o exercício e o método para se exercer política naquela época. 

Atualmente, vislumbra-se uma nova forma de participação cívica dos cidadãos, na qual o 

debate vai além das praças ou dos espaços de livre circulação, pois também vem ocorrendo por 

meio das plataformas interativas digitais, como a internet, de modo a facilitar, ainda mais, a 

aproximação e a disseminação de informações referentes a assuntos comuns entre os 

governantes e os governados. 

Nesse sentido, a ciberdemocracia consiste na criação de processos e mecanismos de 

discussão a partir de um diálogo entre o cidadão e o Estado, na busca por uma relação política 

mais efetiva e transparente, com a finalidade de incentivar a Participação Popular de forma mais 

direta, com resultados mensuráveis, uma vez que a disseminação do fluxo de informações 

ocorre de maneira imediata e sem a presença de um intermediário. Logo, de acordo com 

Medeiros: 

 

A ciberdemocracia é, portanto, um conceito baseado na utilização das tecnologias de informação 

e comunicação (TIC) mas ainda não tem um conceito específico. Por exemplo, existem outras 

formas de fazer referência a este modelo, como democracia eletrônica ou democracia virtual. 

Alguns autores falam de ágoras on line ou ágoras digitais (uma alusão a ágora grega, praça pública, 

onde eram debatidas as questões de interesse de cidades como Atenas, por exemplo) para se 

referir aos espaços onde são possíveis debates em torno de questões públicas em websites como 

o portal e-democracia da Câmara dos Deputados ou e-cidadania do Senado Federal brasileiro11.  

 
 
 

Evoluiu-se, então, para uma Democracia como um modelo que visa assegurar, ainda mais, 

direitos ao cidadão, como são os Direitos Fundamentais, os quais abarcam a liberdade de 

                                                        
9PLATÃO. A República. Livro Sétimo. Trad. Jair Lot Vieira: Bauru: EDIRPO, 2001, 433. 

10 “[...] a ágora era praça pública onde se realizavam as assembleias (do povo e do exercício, por exemplo) e reuniões 
de caráter comercial, cívico, político e religioso na Grécia Antiga, um espaço onde todos podiam expor as suas ideias, 
sugestões e propostas. Para muitos, essa ágora foi o verdadeiro berço da democracia, uma vez que aí os cidadãos 
praticavam a liberdade de pensamento e expressão em domínios como as artes, a política e a filosofia”. RODRIGUES, 
Catarina. Blogs e a fragmentação do espaço público. Covilhã: Labcom, 2006, p. 29. 
11MEDEIROS, Alexsandro. CiberDemocracia: Democracia Eletrônica, Virtual ou Digital. Sabedoria Política. 2013, p. 01. 
Disponível em: http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ciber-democracia/. Acesso em 09 jul. de 2018 
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expressão, de opinião e de participação na vida pública, elementos esses indispensáveis à 

existência do regime pautado na Participação Popular que, juntamente, com as novas 

tecnologias de comunicação e informação, tendem a impulsionar a interação entre o Estado e o 

cidadão, promovendo a modernização das plataforma de debate online, como meio de 

Democracia expandida.  

A Constituição Federal Brasileira estrutura o regime Democrático, constituindo-o como 

fundamento do Estado de Direto. Assim, o artigo 1º, do texto legal, legitima que as decisões 

públicas devem ser participativas e transparentes e, corroborando, o parágrafo único especifica 

o exercício do direto da vontade popular12. 

Como forma de conferir ao cidadão uma maior participação na condução das decisões 

advindas dos governantes, Cardon refere que “[...] a internet não permite somente comunicar 

mais, melhor e mais rápido; ela alarga formidavelmente o espaço público e transforma a própria 

natureza da democracia”13. Nesse vértice, o regime Democrático brasileiro assume uma forma 

de Democracia participativa e, em forma expandida, a participação ocorre por via representativa 

e direta por intermédio de seus cidadãos, entre os mais variados canais – sejam eles físicos ou 

online. 

 Importa destacar que a Democracia proporciona ao cidadão o poder de tomar decisões 

coletivas mediante uma manifestação individual ou coletiva. Assim, a partir das modernizações 

na seara digital, as manifestações políticas passaram a ganhar uma força significativa, sendo 

impulsionada pelos mecanismos em rede. Dominique Cardon acrescenta que: 

 

[...] a internet incorporou de maneira particularmente sensível o pressuposto da igualdade, 

tentando alargar a noção de participação para incluir formas de expressão menos exigentes social 

e culturalmente. Isso se expressa através de ínfimas e fúteis formas de participação como emitir 

um voto sobre um artigo ou um vídeo, clicar no “I like” do Facebook, deixar comentários na página 

de um músico no MySpace, redirecionar um link do Twitter, entre outros. Destaca que todas essas 

são formas de participação, ainda que mínimas, na hierarquização das informações na internet: 

Desqualificar esses atos por não apresentarem o mesmo grau de refinamento que as formas 

                                                        
12 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível 

em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilad .htm. Acesso em 05 jul. de 2018. 

13CARDON, Dominique. A democracia internet: promessas e limites. Tradução de Nina Vincent e Tiago Coutinho. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2003, p. 01. 
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tradicionais do debate é apenas uma maneira elitista e conservadora de fechar a porta aos novos 

públicos da internet14.  

 

 

A participação e o incentivo à criação de debates por parte dos indivíduos estão 

diretamente relacionados ao exercício da Democracia. Desse modo, em virtude das 

comunicações interativas e coletivas oferecidas pelos ciberespaços, tornou-se possível debater 

acerca da elaboração da pauta das políticas públicas da cidade pelos próprios cidadãos; da auto-

organização das comunidades locais; da participação nas deliberações por parte dos grupos 

diretamente afetados pelas decisões; da transparência das políticas públicas e suas avaliações 

pelos cidadãos em relação a temas importantes, como por exemplo, o gasto público e a 

Sustentabilidade. Ao encontro disso, constata-se que: 

 

Uma das discussões mais centrais na atualidade reside em saber o verdadeiro papel das novas 

mídias como agente de “democratização”. Boa parte da literatura sobre democracia digital 

reconhece o potencial de interação horizontal em massa das novas tecnologias da informação e 

comunicação (TICs). Esse otimismo faz com que pesquisadores vejam a internet como uma 

oportunidade para a revitalização da democracia ao franquear novas formas de participação 

cidadã, horizontal, independentemente das grandes estruturas políticas e organismos de 

comunicação de massas, tornando o Estado mais ágil, transparente e próximo do cidadão15.  

 
 

O Governo representativo não é exercido diretamente pelo povo, mas pelos seus 

representantes eleitos pelo voto obrigatório, direto e secreto em sufrágio universal – CF, art. 

14°, caput16. Assim, para que a Democracia se modernize e se fortaleça, na atual sociedade, o 

cidadão deve participar ativamente, fazendo valer os princípios constitucionais duramente 

conquistados ao longo do tempo. Para tanto, as novas tecnologias de comunicação e informação 

aproximam o cidadão do governante, a fim de que aquele participe do debate público e, 

consequentemente, auxilie na definição das políticas públicas do governo, passando de mero 

coadjuvante para integrante do processo técnico de decisões governamentais – as quais 

possibilitam a manifestação por meio de mecanismos Democráticos alternativos.   

                                                        
14CARDON, Dominique. A democracia internet, p. 83 e 84. 

15OLIVEIRA, José Aparecido de. Redes sociais e participação política na esfera pública. Revista de Economía Politica de las 
Tecnologias de la Información e de la Comunicación, vol. XIV, n. 1, p. 1-13, ene-abr, 2012, p. 03. Acesso em 20 jul. de 2018. 

16 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível 
em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilad .htm. Acesso em 05 jul. de 2018. 
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Nesse sentido, o exercício da “liberdade política” é um dos elementos fundamentais da 

Democracia. A liberdade política se caracteriza como uma “[...] oportunidade de diálogo político, 

dissensão e crítica, bem como direito de voto e seleção participativa de legisladores e 

executivos” 17 . Trata-se, em suma, da livre eleição de governantes e partidos políticos, da 

possibilidade de fiscalizar e criticá-los, da liberdade de expressão política, da existência de meios 

de comunicação livres, entre outros18. O principal objetivo é o diálogo, a deliberação e a decisão 

de todos os cidadãos que desejam participar, por meio do processo de interação. 

A posição exposta acima, sublinha a importância das oportunidades de articulação e 

participação como dispositivos para o desenvolvimento e para a liberdade civil na formação de 

valores. A formação de valores deve ser dependente e ter estreita relação com a prática 

democrática, pois ela abarca não apenas a regra da maioria, mas também as novas normas e 

prioridades que venham a contemplar o direito das minorias. Com a efetivação de diálogos 

abertos e de liberdade como pré-condição humana, é possível formar novos espaços 

democráticos e novas respostas para as necessidades jurídicas, políticas e sociais.  

A concretização dessas liberdades políticas sinaliza a materialização das garantias 

constitucionais dos Direitos Fundamentais individuais e coletivos, os quais são considerados 

condições e pressupostos necessários para o exercício da Democracia. Por isso, faz-se necessário 

discutir a prática Democrática, na qual a lacuna entre as vontades do representado e do 

representante necessita ser preenchida por novos modelos participativos. Nessa acepção, 

vislumbra-se o direito à cidadania e aos direitos humanos como instrumentos que propiciam a 

integração dos indivíduos na concretização por uma democracia mais solidária e intercultural. 

 

2. CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS: PENSANDO NUMA DEMOCRACIA INTERCULTURAL 

  

Assim como o exercício da liberdade de participação se consagra como um direito 

fundamental no texto jurídico pátrio – sendo considerado um dos principais pilares para a 

concretização da democracia – da mesma forma é necessário conceber o direito à cidadania e 

                                                        
17 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta; Revisão técnica Ricardo Doninelli Mendes. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 58.  

18 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade, p. 58.  
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aos direitos humanos no sentido de alcançar uma democracia cada vez mais solidária, sem que 

haja fronteiras entre os Estados, principalmente, em assuntos que digam respeito à proteção e 

à convivência pacífica entre os homens. 

Nesse aspecto, verifica-se a importância em analisar o cidadão no contexto do regime 

democrático, uma vez que será por meio dele que a participação pública na política poderá 

conquistar ainda mais efetividade na prática. A ideia, portanto, de cidadania, constitui o direito 

de ter direitos, ou seja, do cidadão participar na vida civil, política e social, conferindo assim 

identidade aos indivíduos. Em sentido análogo, perfaz o entendimento de Pedro Demo, ao 

destacar a importância do direito à cidadania. Segundo o autor:  

 

[...] uma das conquistas mais importantes do fim do século passado é o reconhecimento de que a 

cidadania perfaz o componente mais fundamental do desenvolvimento social, reservando-se para 

o mercado a função indispensável de meio. Este avanço está na esteira das lutas pelos direitos 

humanos e pela emancipação das pessoas e dos povos, bem como reflete o progresso 

democrático possível19.  

 

Conforme explanação de Demo, a cidadania foi uma das mais importantes conquistas, a 

qual vem representar a emancipação das pessoas e, consequentemente, do próprio 

desenvolvimento do regime democrático. O mesmo autor refere, ainda, que os direitos 

humanos “[...] somente medram onde a sociedade se faz sujeito histórico capaz de discernir seu 

próprio projeto de desenvolvimento” 20. 

Em relação aos direitos humanos, no seu plano histórico, importa destacar que estes são 

resultados de duras conquistas travadas nos últimos três séculos, principalmente, pelas classes 

menos favorecidas, ou mesmo excluídas, que através de um processo de luta pela libertação, 

acabaram por conquistar e consagrar o direito à igualdade e à liberdade material21. 

No tocante à definição, os direitos humanos constituem-se em direitos de cunho 

fundamental e, como o próprio nome diz, é inerente ao homem, o qual deve ser protegido pelo 

Estado com prioridade máxima. Ou ainda, nas palavras de Sturza e Maciel podem ser “[...] 

                                                        
19 DEMO, Pedro. Cidadania tutelada e cidadania assistida. Campinas, SP: Autores Associados, 1991, p. 01. 

20 DEMO, Pedro. Cidadania tutelada e cidadania assistida, p. 03. 
21 BERTASO, João Martins. Cidadania e direitos humanos: reflexões interculturais. In: Alvaro Sanchez Bravo; Clóvis GOrczevski; 

Liton Lanes Pilau Sobrinho. (Org.). Direitos Humanos & Filosofia do Direito. 01ed.Passo Fundo: UPF, 2015, v. 01, p. 652-676, 
p. 664. 
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caracterizados pelos direitos individuais, sociais e políticos, que buscam a efetivação da 

dignidade dos indivíduos enquanto seres pertencentes à um Estado democrático de direitos” 22.  

Associando, então, o ideal cidadão com o propósito estabelecido nos direitos humanos 

será possível conceber valores a partir de uma perspectiva solidária, que tenha como propósito 

“[...] o reconhecimento do outro nas suas mais variadas formas de viver”23. O mesmo autor traz 

a ideia de que a “[...] cidadania solidária, respeitosa à diversidade cultural, às diferenças e afeita 

ao diálogo intercultural, é pressuposto de sua permanência como estatuto de proteção das 

pessoas, e de legitimação dos governos democráticos incluindo sua vincularidade com os 

direitos humanos” 24.   

Nesse prisma, faz-se necessário analisar a democracia na pluralidade das atuais 

sociedades ao mesmo tempo em que se analisa a cidadania a partir do aspecto humanitário, 

pois os propósitos almejados tanto pela democracia quanto pela cidadania estão atrelados a 

condutas que valorizam a diversidade, o respeito ao homem e a dignidade humana. A 

democracia implica no ato de governar em condições paritárias a todos os seus cidadãos, sem 

qualquer discriminação em razão de cor, de raça, de sexo e de orientação religiosa. A análise do 

direito à cidadania, sob o viés humanitário, vai ao encontro com os ideais propostos pelo sistema 

democrático, mas tem enfoque numa perspectiva pautada na fraternidade, ou seja, tem como 

fundamento determinante o reconhecimento do outro. 

Segundo o professor Bertaso, é preciso avaliar a cidadania integrada aos direitos 

humanos a partir de uma análise multicultural e intercultural que tem como propósito contribuir 

para o estudo do direito, da democracia e da própria cultura, pois, por meio destes dois 

institutos, é possível instituir modelos padronizados, que possam instrumentalizar o contexto 

em que homem está inserido, independente de sua posição geográfica25. Para o Autor: 

 

                                                        
22 STURZA, Janaína. MACIEL, Renata. Democracia, cidadania e direitos humanos: a conjuntura atual do estado democrático de 

direitos. Argumenta Journal Law. Jacarezinho – PR, Brasil, n. 23. p. 253-281, 2015, p. 278. 

23 BERTASO, João Martins. Cidadania e direitos humanos: reflexões interculturais. In: Alvaro Sanchez Bravo; Clóvis GOrczevski; 
Liton Lanes Pilau Sobrinho. (Org.). Direitos Humanos & Filosofia do Direito, p. 666. 

24 BERTASO, João Martins. Cidadania e direitos humanos: reflexões interculturais. In: Alvaro Sanchez Bravo; Clóvis GOrczevski; 
Liton Lanes Pilau Sobrinho. (Org.). Direitos Humanos & Filosofia do Direito, p. 666. 

25 BERTASO, João Martins. Cidadania e direitos humanos: reflexões interculturais. In: Alvaro Sanchez Bravo; Clóvis GOrczevski; 
Liton Lanes Pilau Sobrinho. (Org.). Direitos Humanos & Filosofia do Direito, p. 653. 
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A projeção de uma noção de cidadania de viés includente, que possua características fraternas e 

interculturais, passa, necessariamente, pelo diálogo como condição de possibilidades de um novo 

modo de se realizar as interações e os conviveres sustentáveis interculturais e de reconhecimento 

do outro nas sociedades atuais. Nesse aspecto, projetamos uma concepção de cidadania que 

possa ter eficácia na prática dos direitos humanos e que ancore as condições de possibilidades da 

realização paritária para atender a diversidade sócio-étnica, como é o caso da sociedade 

brasileira26. 

 

Assim, o que se busca, por meio da projeção instituída por Bertaso, é a cooperação entre 

os sujeitos, bem como a reconhecimento igualitário da diversidade nas mais variadas formas, 

seja ela, jurídica, cultural ou social. Em outras palavras, trata-se do reconhecimento das 

diferenças sob uma ótica universal, que é a base para a concretização de um governo 

democrático legitimado.   

Diante desse cenário, que consagra a presença da solidariedade, do interculturalismo, do 

respeito entre as classes e da interação com o outro, o desenvolvimento de políticas públicas 

sustentáveis recebe destaque quando se fala em uma democracia sólida voltada para as futuras 

gerações e, em especial, para assuntos que envolvem a preservação do ecossistema terrestre, a 

partir de ferramentas midiáticas de informação. Assim, no próximo capítulo será possível 

analisar a participação dos cidadãos na concretização de políticas públicas direcionadas à 

Sustentabilidade. 

 

3. A PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA COMO PRESSUPOSTO BASILAR PARA O 

DESENVOLVIMENTO POLÍTICO-SUSTENTÁVEL 

 

Tanto a Democracia quanto a presença das novas tecnologias foram se aperfeiçoando 

num contexto evolutivo dos seres humanos. Atualmente, tanto uma quando a outra mostram-

se indispensáveis para assegurar um sistema político participativo. Contudo, por meio dessa 

evolução, o homem também foi capaz de desenvolver outras aptidões, essas, porém, 

impulsionadas por uma finalidade diversa, qual seja, o ganho de capital, o uso inadequado dos 

recursos provenientes da Natureza e o consumo exacerbado em detrimento do espaço 

                                                        
26BERTASO, João Martins. Cidadania e direitos humanos: reflexões interculturais. In: Alvaro Sanchez Bravo; Clóvis GOrczevski; 

Liton Lanes Pilau Sobrinho. (Org.). Direitos Humanos & Filosofia do Direito, p. 653. 
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ambiental.  

Não há como negar que o desenvolvimento tecnológico – apesar de sua contribuição para 

uma nova geração de conhecimento e disseminação de informações – também auxiliou no 

aumento “[...] exponencial para o consumo de recursos naturais e degradação do ecossistema 

[...]”27. Nesse prisma, verifica-se a necessidade produzir mudanças políticas e sociais capazes de 

promover o bem-estar da terra, sem, necessariamente, depender de fontes que venham a 

degradar o espaço ecológico.  

Nesse sentido, inicialmente, cumpre salientar que, no decorrer dos últimos anos, a 

expressão Sustentabilidade está presente nas mais diversas esferas do cotidiano. Ocorre que o 

referido termo apresenta diversas acepções, sem haver um significado uníssono capaz de o 

conceituar.  

Segundo Bolsemann, quem instituiu e implementou pela primeira vez o uso do termo 

Sustentabilidade foi o engenheiro e cientista florestal Hans Carl Von Carlowitz, o qual sustentou 

a ideia de que a Sustentabilidade se refere a algo indispensável para garantir a existência do 

território, incitando, ainda, uma ideia de preservação a longo prazo28 . Considerando a sua 

relevância, o termo Sustentabilidade é atribuído como um Princípio Jurídico. Segundo Freitas, a 

Sustentabilidade pode ser definida como: 

 

[...] um princípio constitucional que determina, com eficácia direta e imediata, a responsabilidade 

do Estado e da sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial, 

socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no 

intuito de assegurar preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, 

o direito ao bem-estar29. 

 

Ou ainda, de acordo com Leff, a Sustentabilidade como um princípio: 

 

[...] surge 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 invenção do mundo; não só de um mundo no qual caibam muitos mundos, mas de 

                                                        
27LEFF, Enrique. Epistemologia ambiental; tradução de Sandra Valenzuela; revisão técnica de Paulo Freire Vieira. 5 ed. São Paulo: 

Cortez, 2010, p.54. 

28BOLSEMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. Tradução Philip Gil França. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 36. 

29FREITAS. Juarez. Sustentabilidade – Direito ao Futuro. 2 ed. Belo Horizonte, Fórum, 2012, p. 41. 
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um mundo conformado por uma diversidade de mundos, abrindo o cerco da ordem econômica-

ecológica globalizada30.  

 

A Constituição Federal Brasileira aborda, sutilmente, no seu artigo 225, a 

Sustentabilidade como o dever da coletividade e dos entes públicos em defender e preservar o 

Meio Ambiente ecologicamente equilibrado para as gerações presentes e futuras31. 

Desse modo, percebe-se que a ideia central do termo Sustentabilidade é estabelecer um 

regime jurídico, político e institucional como um modelo de gestão capaz de resolver as questões 

que envolvem a esfera ambiental, afim de proteger e restaurar a integridade dos sistemas 

ecológicos presentes na terra32. 

Se a Sustentabilidade fosse levada mais a sério, desde a sua origem, provavelmente, hoje 

não iria se viver dentro dos limites do sistema ecológico. Assim, observa-se que a Natureza não 

é fonte inesgotável de meios naturais e, seguindo esse entendimento, o ser humano necessita 

compreender a urgência na criação de um sistema político participativo, voltado para a 

conscientização ambiental, objetivando a integração da comunidade, a fim de arquitetar uma 

nova geração de jovens e adultos politizados para promover a proteção ambiental.  

Importante ressaltar, ainda, que a Sustentabilidade surgiu sob um viés ambiental, mas 

não está adstrita a essa área, pois, como leciona Freitas, a Sustentabilidade diz respeito a fatores 

multidimensionais como é a desigualdade de renda, a carência na educação, a favelização 

incontida33 e, inclusive, em aspectos que envolvem a privação de liberdades do homem. Nesse 

sentido, no presente estudo, busca-se visualizar a Sustentabilidade no sentido ecológico 

combinado com as formas de Participação Popular em defesa de um ambiente equilibrado para 

todos os seres que habitam o Planeta Terra. 

Dessa forma, deve-se priorizar novas posturas políticas e sociais que visem a adoção de 

medidas pautadas em uma mudança comportamental, no intuito de articular movimentos que 

envolvam a Participação Popular como forma de conscientização e enfrentamento no combate 

ao desgaste ambiental. 

                                                        
30LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001,p. 31. 

31 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível 
em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilad .htm. Acesso em 05 jul. de 2018. 

32BOLSEMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade, p. 78. 

33FREITAS. Juarez. Sustentabilidade, p. 24 e 25. 
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Nesse sentido, os cidadãos têm o dever de fomentar o desenvolvimento de políticas 

públicas que visem a proteção do espaço ambiental, no intuito de romper com as elites políticas 

que vislumbram um modelo econômico que tem levado o ser humano a explorar a Natureza 

ilimitadamente, com a finalidade de obter vantagens lucrativas. Por isso, há a necessidade de 

aperfeiçoar um modelo de Democracia participativa na esfera ambiental. Em vista disso, Frey 

refere que: 

 

A luta contra agressões ao meio ambiente pressupõe - segundo a abordagem política de 

participação democrática - uma luta pelo respeito e a garantia dos direitos básicos dos 

socialmente mais fracos e pela criação de uma esfera pública, dentro da qual podem ser discutidas 

e resolvidas questões referentes à ecologia e à natureza, como também referentes aos problemas 

sócio-ambientais34.  

 

Importa ressaltar que a abordagem política de participação democrática, além de 

determinar uma participação mais ativa dos cidadãos em questões sustentáveis, preserva-se 

também o direito de determinar os objetivos políticos ambientais para as presentes e futuras 

gerações.  

Nesses moldes, destaca-se o posicionamento de Habermas, no que tange a deliberação 

popular no modelo Democrático. Habermas evidencia que a sociedade civil e seus 

procedimentos democráticos asseguram a construção de direitos básicos liberais de modo a 

fortalecer a comunicação em procedimentos claros e transparentes35 . Logo, a presença de 

movimentos sociais, que objetivam a democratização da Sustentabilidade, podem ser fortes 

aliados na defesa do espaço ambiental terrestre, desde que efetivem um compromisso com a 

Participação Popular em assuntos que versem sobre causas de interesses coletivos, em que é 

imprescindível a mobilização popular. 

Os movimentos – tanto políticos quanto sociais – já podem ser evidenciados, 

principalmente, aonde há grupos preocupados e engajados na preservação do ecossistema, 

como, por exemplo, os grupos empenhados na limitação do transporte individual em favor do 

transporte coletivo – ou de bicicletas como meio de locomoção – e os grupos chamados 'ad hoc', 

                                                        
34FREY, Klaus. A dimensão político-democrática nas teorias de desenvolvimento sustentável e suas implicações para a gestão 

local. Ambiente e Sociedade. no.9 Campinas July/Dec. 2001 Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2001000900007. Acesso em 09 jul. de 2018. 

35HABERMAS, Jürgen. Três modelos normativos de democracia. Lua Nova, n. 36, pp. 39-53, 1995p. 39. 
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que surgem espontaneamente no caso de riscos específicos ou de grandes empreendimentos 

com possíveis efeitos prejudiciais ao Meio Ambiente ou à população local36. A respeito desses 

movimentos, Frey esclarece que:   

 

No seu conjunto, estes movimentos expressam, por um lado, uma modificação dos valores sociais 

vigentes na sociedade e representam aspirações de um futuro e um modelo de vida diferente e, 

por outro lado, representam um contra-poder aos respectivos governos e organizações estatais e 

as forças estimuladoras e decisivas para a realização de mudanças paradigmáticas que a 

concepção do desenvolvimento sustentável indubitavelmente exige. Muitos movimentos sócio-

ambientais conseguiram conquistar um papel fundamental nas redes que vêm se formando em 

torno de políticas públicas ou de temas políticos específicos37.  

 

Assim, entra em cena a chamada ciberdemocracia, que conforme discorrido na primeira 

seção, vislumbra-se como uma forma de exercer a política utilizando as ferramentas midiáticas 

em prol do Bem Comum38. Por essa ferramenta, os cidadãos de todo o mundo conseguem apoiar 

as mais variadas causas, contribuindo e opinando em questões de interesse comum, inclusive, 

aquelas que dizem respeito à Sustentabilidade ecológica. 

Nessa esteira, a participação cidadã, quando implementada pelos mecanismos 

eletrônicos, pode trazer bons resultados. Perez Lunõ exalta a importância transmitida pelas 

novas tecnologias como forma de contribuição para o fortalecimento e o exercício de direitos 

                                                        
36FREY, Klaus. A dimensão político-democrática nas teorias de desenvolvimento sustentável e suas implicações para a gestão 

local. Ambiente e Sociedade. no.9 Campinas July/Dec. 2001 Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2001000900007. Acesso em 09 jul. de 2018. 

37FREY, Klaus. A dimensão político-democrática nas teorias de desenvolvimento sustentável e suas implicações para a gestão 
local. Ambiente e Sociedade. no.9 Campinas July/Dec. 2001 Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2001000900007. Acesso em 09 jul. de 2018. 

38  Para Mattei “[...]Un bien común, a diferencia tanto de la propiedad privada como de la pública, esto es, demanial, 
perteneciente al Estado, no puede concebirse como un mero objeto, como una porción tangible del mundo externo. No puede 
ser aprehendido con la lógica mecanicista y reduccionista típica de la Ilistración, que separa netamente el sujeto del objeto. 
En suma, no puede ser reconducido a la idea moderna de mercancía. El bien común, en efecto, existe solo en una relación 
cualitativa. Nosotros no “tenemos” un bien común, un ecosistema, el agua. “Somos”, más bien, (partícipes de los) bienes 
comunes: somos agua, somos parte de un ecosistema urbano o rural. De ahí que una teoría que coloque en el centro los 
bienes comunes solo pueda poner en cuestión la separación entre ser y tener, y entre sujeto y objeto. Desde el punto de vista 
fenomenológico, de hecho, no es posible aprehender lo que los bienes comunes suponen si no se libera la mente de algunos 
arraigados esquemas conceptuales con los que solemos interpretar la realidad. Los bienes comunes, en otras palabras, no 
admiten una conceptualización teórica desconectada de la praxis. Se tornan relevantes como tales solo si la consciencia teórica 
de su legitimidad se acompaña con una praxis conflictiva dirigida al reconocimiento de los vínculos cualitativos que estos 
crean. En otros términos, los bienes comunes son tales no en función de presuntas características ontológicas, objetivas o 
mecánicas, sino de contextos en los cuales adquieren relevancia específica. De aquí la extrema amplitud y flexibilidad de la 
noción, así como la dificultad de reconducirla a clasificaciones jurídicas (¿bienes o servicios?) y políticas (¿derecha o 
izquierda?) tradicionales […]”. MATTEI, Ugo. Bienes comunes: un manifiesto. Traducción de Gerardo Pisarello. Madrid: Trotta, 
2013, p. 66. 
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de forma mais participativa no ambiente democrático39. 

Assim, pode-se perceber que a Sustentabilidade também demanda o exercício da 

Democracia, que, juntamente com as ferramentas tecnológicas, permite ampliar a deliberação 

em forma de participação direta dos cidadãos, propiciando que, em um curto espaço de tempo, 

sejam disseminadas informações em tempo real e para todo o território virtual.  

Portanto, denota-se a importância dessa abordagem no tocante à política de participação 

democrática voltada à preservação ambiental, na qual são utilizadas ferramentas midiáticas para 

potencializar, ainda mais, a Participação Popular no enfrentamento da atual crise ecológica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Constituição Brasileira de 1988 propiciou a ampliação de espaços de Participação 

Popular permitindo que a sociedade se manifeste sobre a gestão das políticas públicas, 

garantindo, importantes direitos – como o direito à liberdade de expressão, o direito de 

manifestação e o direito de participação pública na tomada de decisões. Isso significa superar o 

clássico modelo de Democracia representativa para avançar rumo a uma Democracia pautada 

numa maior participação dos cidadãos. 

Nessa perspectiva, com a chamada ciberdemocracia, evidenciou-se um novo modo de 

exercer a Democracia no cenário moderno, que tem como propósito elaborar novos meios de 

discussão entre os cidadãos e o Estado, por meio de plataformas virtuais interativas, aonde a 

cooperação popular é decisiva no que concerne à atuação do Estado, principalmente, em 

assuntos que envolvem o interesse público.  

Desse modo, verificou-se que o exercício da Democracia participativa é fundamental, pois 

é por meio dela que a sociedade passa a ter conhecimento dos atos e omissões praticadas por 

seus governantes. Assim, no momento em que a sociedade participa efetivamente das decisões 

políticas, amplia-se a fiscalização e, consequentemente, o processo de transparência das 

instituições, que – com o auxílio das ferramentas midiáticas –  pode aumentar o interesse dos 

cidadãos a participarem de decisões que os atinja. 

                                                        
39PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los derechos humanos en la sociedad tecnológica. Madrid: Editorial Universitas, 2012, p. 41 e 

42. 
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A boa governança é fortemente alavancada pelas diversas instâncias de Participação 

Popular. O presente estudo enfatizou a revolução causada pelo advento das novas tecnologias 

de informação e comunicação, utilizando-se de ferramentas online – como a ciberdemocracia –

, para criar condições para uma maior Participação Popular nas tomadas de decisões, fator que 

caracteriza uma modernização na Democracia contemporânea. 

Sob uma análise global, ficou demonstrado a relevância em instituir um modelo 

democrático intercultural, que possibilite a integração do direito à cidadania com os direitos 

humanos, os quais têm como objetivo mútuo reconhecer o homem como sujeito civil e político, 

a partir de uma abordagem solidária (e também sustentável) que venha a construir uma 

convivência harmônica entre os povos. 

No que tange à Sustentabilidade, constatou-se que a crítica relação do ser humano com 

a Natureza tem intensificado a crise ecológica, principalmente, em face dos interesses 

econômicos, os quais acabam predominando na atual sociedade. Assim, verificou-se que a 

Sustentabilidade só terá efetividade quando as condutas humanas forem inclinadas à 

preservação da Natureza, nos mais diversos aspectos da vida. 

Nesse sentido, a emancipação política dos cidadãos, por meio do uso das ferramentas 

midiáticas, pode ampliar o desenvolvimento das virtudes cívicas no âmbito da preservação 

ambiental, a serem guiadas pela Participação Popular em prol da Sustentabilidade ecológica. 

Portanto, a promoção de políticas públicas de cunho Democrático, pautadas na 

Participação Popular, no diálogo intercultural e no respeito à diversidade, pode fomentar 

possíveis vias de solução para que a matriz ecológica da Sustentabilidade tenha concretude 

quando aliada a ferramentas tecnológicas de consulta online. 
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DOS DIREITOS HUMANOS DOS IMIGRANTES: POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 

DE INCLUSÃO 

              

 Silvana de Fátima Machado da Silva1 

Fabíola Wüst Zibetti2 

 

INTRODUÇÃO 

Na última década, tem sido crescente o número de migrantes que chegam ao Brasil. Esse 

processo imigratório demanda maior atenção estatal no sentido de promover a inclusão do 

imigrante à sociedade brasileira, exigindo uma atuação local sobretudo dos municípios onde os 

imigrantes passam a se estabelecer.  

Diante desse cenário, o presente artigo tem como objetivo analisar a importância das 

políticas públicas, sobretudo municipais, na adoção de ações locais voltadas à inclusão dos 

imigrantes na sociedade brasileira, tendo como base o reconhecimento e a proteção de seus 

direitos humanos fundamentais. 

Para o desenvolvimento dessa análise, após esta introdução, examinam-se os direitos 

humanos sob a perspectiva dos imigrantes, seguido pelo estudo da imigração no Brasil, com 

especial atenção à nova legislação migratória adotada no país. Na sequência, analisam-se as 

políticas públicas de inclusão dos imigrantes no Brasil, especialmente das políticas municipais. 

Ao final, apresentam-se breves considerações a respeito das políticas públicas para inclusão dos 

imigrantes a luz dos direitos humanos. 
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1. OS DIREITOS HUMANOS DOS IMIGRANTES 

A proteção aos direitos humanos é uma conquista da sociedade moderna. A expressão 

“direitos humanos”, empregada expressamente pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH) em 1948, vincula-se a outras expressões, entre as quais “direitos 

fundamentais”. 

Os direitos fundamentais são garantidos constitucionalmente a todos os cidadãos 

enquanto membros de um determinado Estado. Segundo Luno (2013, p. 39-40): 

Los términos “derechos humanos” y “derechos fundamentales” son utilizados muchas veces como 

sinónimos. Sin embargo, no han faltado tentativas doctrinales encaminadas a explicar el 

respectivo alcance de ambas expresiones. Así se ha hecho hincapié en la propensión doctrinal y 

normativa a reservar el término “derechos fundamentales” para designar los derechos positivados 

a nivel interno, en tanto que la fórmula “derechos humanos” sería la más usual para denominas 

los derechos naturales positivados en las declaraciones y convenciones internacionales, así como 

a aquellas exigencias básicas relacionadas com la dignidad, libertad e igualdad de la persona que 

no han alcanzado un estatuto jurídico positivo.  

 

De outra parte, os direitos humanos também são considerados fundamentais porque são 

inerentes à pessoa humana. Conforme Sarlet (2007, p. 94-95), ainda que se encontrem “fora do 

catálogo”, os direitos humanos são fundamentais “em sentido material”, ainda, “por seu 

conteúdo e por sua importância podem ser equiparados aos direitos formalmente (e 

materialmente) fundamentais”.  

Os direitos humanos correspondem a valores universais, que garantem uma vida digna 

aos indivíduos. Eles trazem em si uma vocação de universalidade, de serem direitos 

pertencentes a todos os homens, considerando que, apesar das diferenças raciais, culturais, 

religiosas e ideológicas, todos são integrantes de uma única espécie no universo. Nesse sentido, 

pode-se dizer que o pensamento humanista inspira as bases para a fundamentação filosófica 

dos direitos humanos (Gorczewski, 2009, p. 103-104). 

Esses direitos constituem uma categoria histórica, tendo surgido com a modernidade 

como resultado de lutas e conquistas de homens e mulheres ao longo de séculos, sendo, 

portanto, seu caráter universal reconhecido - e assegurado - a todos seres humanos, sem 

distinção de raça, cor, gênero, língua, religião, opinião política, nacionalidade, entre outros 

aspectos. 
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A ideia dos direitos humanos reflete uma forma de garantir espaços nos quais as pessoas 

podem lutar e buscar o reconhecimento dos direitos inerentes à pessoa humana, em busca de 

dignidade, liberdade e igualdade. Segundo os artigos 1º e 2º da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948): 

Artigo 1° 

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e 

de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. 

Artigo 2°  

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente 

Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, 

de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de 

qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto 

político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país 

ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania.  

 

Nesse sentido, no seio social, independentemente da nacionalidade do(s) indivíduo(s), 

seus direitos humanos fundamentais devem ser reconhecidos e assegurados. São direitos que, 

portanto, se atribuem a nacionais e estrangeiros, na qualidade de seres humanos. 

 

2. A IMIGRAÇÃO NO BRASIL: A NOVA LEGISLAÇÃO MIGRATÓRIA 

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM) (2009, p. 33), a imigração 

consiste no processo por meio do qual “estrangeiros se deslocam para um país, a fim de aí se 

estabelecerem”. Esse processo de imigração pode decorrer de vários motivos, por exemplo, da 

busca de trabalho, da fuga de perseguições ou discriminações por motivos políticos ou religiosos, 

entre outros.  

No Brasil, o processo imigratório ganha atenção a partir de 1530, com a chegada dos 

colonos portugueses, seguida pela vinda de outros imigrantes ao território brasileiro em busca 

de oportunidades de trabalho, sobretudo de europeus no século XIX. No começo da década de 

1820, por exemplo, imigrantes suíços estabeleceram-se na cidade de Nova Friburgo no Rio de 

Janeiro. Neste mesmo período, alemães também chegaram a Santa Catarina e ao Rio Grande do 

Sul, onde trabalharam com a agricultura e pecuária. Após, vieram os italianos que foram a São 

Paulo trabalhar na indústria e comércio e na lavoura de café. Os japoneses começaram a chegar 

principalmente em 1908 (HISTÓRIA..., 2018). 
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Esses imigrantes vieram ao Brasil em busca de novas oportunidades, já que naquela 

época o Brasil era visto na Europa e na Ásia como um país próspero. Outros, ainda, vieram 

fugindo dos perigos provocados pelas guerras que atingiram o continente europeu. Até o fim da 

Segunda Guerra Mundial chegaram ao Brasil mais de um milhão de imigrantes, sendo a maioria 

italianos (TIRAPELLI; LIMA, 2015, p. 178). 

De fato, o Brasil sempre esteve aberto à imigração por razões históricas e geográficas, 

devido à falta de contingente populacional, ao vasto território ocioso, à necessidade de proteção 

das fronteiras, dentre outros fatores. Particularmente durante o final do século XIX e as 

primeiras décadas do século XX os debates acerca dos processos imigratórios foram intensos, 

período conhecido como de imigração de massa.  

Contudo, a preocupação com eventual ameaça à soberania nacional, levou à adoção da 

Lei dos estrangeiros, a Lei nº 6.815, em 1980, também conhecida como o Estatuto do Estrangeiro 

(BRASIL, 1980), que vigorou no Brasil até o ano de 2017. Essa lei foi substituída em maio de 2017, 

com a aprovação da nova Lei de Migração Brasileira, a Lei nº 13.445 (BRASIL, 2017), que – sob 

uma ótica distinta do Estatuto do Estrangeiro – se pauta nos direitos humanos, promovendo um 

viés mais humanitário da política migratória nacional. 

A relação entre migração e soberania nacional impregnadas no Estatuto do Estrangeiro 

de 1980 evidenciam-se em distintos dispositivos da lei, entre os quais o artigo 2º, que dispunha 

o seguinte: “Na aplicação desta Lei atender-se-á precipuamente à segurança nacional, à 

organização institucional, aos interesses políticos, [socioeconômicos] e culturais do Brasil, bem 

assim à defesa do trabalhador nacional” (BRASIL, 1980). 

Sob uma perspectiva diversa, a nova Lei de Migração acolhe em seu artigo 3º, dentre 

outros, os seguintes princípios e diretrizes da política migratória brasileira: a universalidade, 

indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos; o repúdio e a prevenção à xenofobia, 

ao racismo e a quaisquer formas de discriminação; a não criminalização da migração; a não 

discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida 

em território nacional; a acolhida humanitária; a igualdade de tratamento e de oportunidade ao 

migrante e a seus familiares; a inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de 

políticas públicas; o acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios 

sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço 
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bancário e seguridade social; a promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e 

obrigações do migrante; o diálogo social na formulação, na execução e na avaliação de políticas 

migratórias e promoção da participação cidadã do migrante; a proteção integral e a atenção ao 

superior interesse da criança e do adolescente migrante (BRASIL, 2017). 

Aos imigrantes são assegurados, em condição de igualdade com os nacionais, 

independentemente de sua situação migratória, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade, entre outros direitos e garantias elencados no artigo 

4º da referida Lei, incluídos os direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos (BRASIL, 

2017). 

Essa postura normativa alinha-se com os direitos e garantias constitucionais brasileiros 

reconhecidos pelo artigo 5º da Constituição Federal, o qual dispõe que: “Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade (...)” (BRASIL, 1988). 

A nova lei traz avanços no que se refere ao recebimento e acolhimento de estrangeiros 

imigrantes (IANDOLE, 2016; SANTIN; FRIZON, 2017). Nessa linha, a nova lei migratória permite 

o acesso do imigrante à documentação necessária para que possa viabilizar sua permanência no 

país, permitindo seu ingresso a serviços públicos e ao mercado formal (BRASIL, 2017), o que 

antes era dificultado pelo Estatuto do Estrangeiro (BRASIL, 1980). 

Essa mudança de perspectiva da legislação migratória brasileira decorre do perfil 

migratório do país na última década. O número de pessoas migrando para o Brasil triplicou 

entres os anos de 2010 e 2012. Estima-se, ainda, que o número de migrantes que entraram no 

país em 2015 foi de 117.745 estrangeiros – um aumento de 2,6 vezes em relação a 2006 (LIMA, 

PORTUGAL, LUISA, 2015). 

Os haitianos foram os que mais chegam no Brasil, sendo 14.535 haitianos registrados em 

2015, um aumento de mais de 30 vezes se comparado com os 481 haitianos que deram entrada 

no país em 2011 (LIMA, PORTUGAL, LUISA, 2015). Os bolivianos (8.407) assumem a segunda 

posição em 2015, seguidos pelos colombianos (7.653), argentinos (6.147), chineses (5.798), 

portugueses (4.861) paraguaios (4.841) e norte-americanos (4.747) (VELASCO; MONTOVANI, 

2016). 
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Com esta mudança legislativa, o Brasil busca promover maior inclusão do imigrante na 

sociedade. Trata-se de um processo complexo que exige a adoção de políticas públicas efetivas 

que fortaleçam a inclusão dos imigrantes, sem discriminação, pensadas numa perspectiva 

integral e transversal que possam favorecer a integração e prevenção de violação dos direitos 

humanos.  

 

3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO DOS IMIGRANTES NO BRASIL: O PAPEL DOS MUNICÍPIOS  

As políticas públicas atingem todos os cidadãos, de todos os níveis sociais. É por meio das 

políticas públicas que se pode romper as barreiras que separam a administração pública da 

sociedade, pois envolvem a organização, os interesses de classes, os partidos políticos e agentes 

responsáveis pela sua elaboração e controle. Para Schimidt (2008, p. 2307): 

 

Há algumas razões gerais que favorecem o interesse pelas políticas públicas e por seu estudo. Um 

primeiro é que o fato de que a crescente escala de intervenção do Estado e a complexidade dos 

governos nos dias atuais colocam problemas mais complexos aos responsáveis pelas decisões, 

seja no setor público, seja na sociedade civil e na iniciativa privada. Amplos segmentos da 

sociedade percebem que os assuntos públicos não são simples, que as soluções para as graves 

dificuldades são multifacetadas e que não se resolvem apenas pela boa vontade dos governantes 

ou através de fórmulas simples baseadas em alguma solução rápida. 

 

Quando se fala em políticas públicas, faz-se uma análise geral sobre os rumos do Estado 

e da Sociedade, pois não são um setor ou departamento que tem vida própria, mas sim, o 

resultado da política compreendido à luz das instituições e dos processos políticos (SCHIMIDT, 

2007, p. 1988). Nessa linha Rodrigues (2011, p. 29) assinala que: 

 

(...) o interesse do público pelas políticas públicas vem crescendo por diversas razoes. A primeira 

deve-se o fato de que essas políticas afetam em diversos aspectos a nossa vida cotidiana. Afinal, 

elas extraem dinheiro da sociedade pelos tributos pagos pelos cidadãos, regulam 

comportamentos e conflitos e organizam burocracias e mercados, e distribuem benefícios e uma 

variedade de serviços á população. A segunda razão diz respeito ao fato de que a busca por 

explicações sobre por que determinadas políticas públicas são adotadas (e não outras), por que o 

governo está agindo de nenhuma forma com respeito a determinado problema pode nos ajudar 

a compreender melhor não só a sociedade em que vivemos, mas também as causas e 

consequências das decisões públicas. 
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As politicas públicas requerem varias ações estratégicas que se destinam a 

implementação de objetivos desejados e resultam da atividade política, envolvem mais de uma 

decisão política. Uma das principais características é que constituem decisões e ações que estão 

revestidas da autoridade soberana do poder público. (RODRIGUES, 2011, p. 14)  

Schmidt (2008, p. 2311) ressalta que política pública remete para a esfera do público e 

seus problemas. Ou seja, diz respeito ao plano das questões coletivas da polis. O público 

distingue-se do privado, do particular, do indivíduo e de sua intimidade. Por outro lado, o público 

distingue-se do estatal: o público é uma dimensão mais ampla, que se desdobra em estatal e 

não estatal. O Estado está voltado inteiramente ao que é público, mas há igualmente instâncias 

e organizações da sociedade que possuem finalidades públicas expressas, às quais cabe a 

denominação de públicas não-estatais.  

Convém ponderar que: 

 

A análise de políticas públicas é um campo de estudos que vem trazendo importantes 

contribuições para a melhor compreensão do funcionamento das instituições políticas e das 

complexidades que envolvem a vida política nos dias atuais. Investigando os resultados, as 

políticas (policies), entende-se melhor os processos (politics) e o aparato institucional (polity) da 

política. (SCHIMIDT, 2008, p. 2330). 

 

Dentro desse contexto encontram-se as políticas públicas para os imigrantes, que podem 

contribuir para o fortalecimento da inclusão dos estrangeiros na sociedade brasileira, conforme 

preconiza a nova Lei de migração – que inclui entre seus princípios e diretrizes a inclusão social, 

laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas, o acesso igualitário e livre do 

migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica 

integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social, e a promoção e difusão 

de direitos, liberdades, garantias e obrigações do migrante (BRASIL, 2017). 

No processo de formulação, execução e avaliação de políticas migratórias, a nova 

legislação prevê o diálogo social, com a promoção da participação cidadã do migrante (BRASIL, 

2017). Desse modo, é fundamental a adoção de políticas públicas que contemplem o diálogo 

social em todas suas etapas, de forma que a participação da sociedade no planejamento e na 

implementação de programas e ações estatais possam efetivamente contribuir para a inclusão 
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social dos imigrantes no país. 

Na prática, os problemas sociais que decorrem do processo de inserção dos imigrantes 

na sociedade podem ser combatidos pelas esferas do poder estatal, partindo dos municípios que 

recebem os imigrantes. De fato, as ações em âmbito municipal são essenciais, sobretudo no que 

se refere à promoção integração dos imigrantes à sociedade e ao mercado de trabalho, ao 

incentivo ao diálogo intercultural, e à adequada preparação dos servidores públicos para o trato 

com o estrangeiro, consoante às especificidades de cada localidade (SILVA; ASSIS, 2016, p. 208).  

Nesse sentido, é possível observar no Brasil iniciativas municipais voltadas aos 

imigrantes, sobretudo no que diz respeito a acolhida e facilitação de acesso aos serviços 

públicos. Nesse sentido, recebe m destaque especial o caso de São Paulo, que sancionou em 

julho de 2016 a Lei Municipal nº 16.478 que institui sua Política Municipal para População 

Imigrante. De forma pioneira, esta Lei é considerada a primeira do país a estabelecer diretrizes 

para a política de imigrantes em âmbito municipal, notadamente na cidade de São Paulo. 

Embora anterior a nova lei federal de migração, essa legislação municipal incorpora o viés 

humanitário da atuação estatal em relação ao imigrante, sendo a referida política, “a ser 

implementada de forma transversal às políticas e serviços públicos, sob articulação da Secretaria 

Municipal de Direitos Humanos e Cidadania”, com os objetivos de garantir ao imigrante o acesso 

a direitos sociais e aos serviços públicos, promover o respeito à diversidade e à 

interculturalidade, impedir violações de direitos e  fomentar a participação social e desenvolver 

ações coordenadas com a sociedade civil, nos termos do artigo 1º da Lei Municipal (SÃO PAULO, 

2016). 

Os princípios norteadores dessa Política Municipal, preconizados no artigo 2º da referida 

lei, pautam-se na afirmação dos direitos humanos, dentre os quais se destacam: a 

universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos dos imigrantes, a 

igualdade de direitos e de oportunidades, observadas as necessidades específicas dos 

imigrantes, o combate à xenofobia, ao racismo, ao preconceito e a quaisquer formas de 

discriminação, e a promoção de direitos sociais dos imigrantes, por meio do acesso 

universalizado aos serviços públicos (SÃO PAULO, 2016). 

A implementação da mencionada Política Municipal considera a necessidade do diálogo 

permanente entre o Poder Público e a sociedade civil, principalmente por meio de audiências, 
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consultas públicas e conferências (SÃO PAULO, 2016). 

Entre as ações prioritárias na implementação da Política Municipal destacam-se a 

garantia da população imigrante ao direito à assistência social, assegurando o acesso aos 

mínimos sociais e ofertando serviços de acolhida ao imigrante em situação de vulnerabilidade 

social, a garantia do acesso universal da população imigrante à saúde, a promoção do direito do 

imigrante ao trabalho decente, a garantia a todas as crianças, adolescentes, jovens e pessoas 

adultas imigrantes o direito à educação na rede de ensino público municipal, por meio do seu 

acesso, permanência e terminalidade, a valorização da diversidade cultural, garantindo a 

participação da população imigrante na agenda cultural do Município. Ademais, incluem-se 

entre as prioridades a coordenação de ações no sentido de dar acesso à população imigrante a 

programas habitacionais, promovendo o seu direito à moradia digna, a inclusão da população 

imigrante nos programas e ações de esportes, lazer e recreação, bem como a garantia de seu 

acesso aos equipamentos esportivos municipais (SÃO PAULO, 2016). 

Esta iniciativa municipal relativamente recente ilustra o potencial da atuação dos 

municípios na adoção de ações locais voltadas à inclusão dos imigrantes na sociedade brasileira, 

tendo como base o reconhecimento e a proteção de seus direitos humanos fundamentais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme se observa neste trabalho, os direitos humanos consistem em uma conquista 

de homens e mulheres que transcendem as sociedades, ganhando uma dimensão e 

reconhecimento internacional. São direitos universais, indivisíveis e interdependentes, 

reconhecidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), que se aplicam a todos os 

seres humanos, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de 

religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento 

ou de qualquer outra situação.  

No Brasil, os direitos humanos fundamentais aplicam-se não apenas aos nacionais, mas 

também aos estrangeiros, inclusive aos imigrantes que neste país se estabelecem. O crescente 

número de imigrantes no Brasil tem exigindo maior atuação dos entes estatais no sentido de 

promover estes direitos, por meio de ações concretas voltadas a inclusão dos imigrantes na 
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sociedade brasileira. Nesse sentido, soma-se à atuação federal a necessidade de maior atuação 

local, sobretudo das autoridades municipais, das cidades onde os imigrantes se estabelecem.  

Uma iniciativa pioneira que serve de exemplo para os municípios brasileiros é a Política 

Municipal para População Imigrante aprovada em 2016 no Município de São Paulo que, pautada 

no reconhecimento e proteção dos direitos humanos dos imigrantes, adota ações com os 

objetivos de garantir ao imigrante o acesso a direitos sociais e aos serviços públicos, promover 

o respeito à diversidade e à interculturalidade, impedir violações de direitos e  fomentar a 

participação social e desenvolver ações coordenadas com a sociedade civil. Esta iniciativa revela 

a importância da atuação das autoridades locais no processo de inclusão dos imigrantes na 

sociedade. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, FERRAMENTAS PARA A 

GARANTIA DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO 

 

Taísa Cabeda1 

 

 
INTRODUÇÃO  

 

A importância desse estudo é identificar algumas das obrigações que a União tem 

assumido, quando no cumprimento constitucional do princípio da intervenção obrigatória do 

Estado. A adoção de algumas das políticas públicas ambientais pode ser considerada 

ferramentas para a garantia do meio ambiente ecologicamente saudável. 

O presente artigo é dividido em três partes, em um primeiro momento, aborda a noção 

de meio ambiente e sua proteção na Constituição enquanto direito fundamental, bem como o 

princípio da intervenção obrigatória do estado que é condição sine qua non para a efetivação da 

equidade ambiental inergeracional. 

Já, em um segundo momento conceitua o termo “políticas públicas” e discorre a respeito 

dos principais programas adotados pelo Ministério do Meio Ambiente brasileiro, obedecendo 

aos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente.   

 Por fim, desenvolve acerca da educação ambiental e do Programa Nacional de Educação 

Ambiental, trazendo a sua importância e relevância para o sistema brasileiro.  

 

1. MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E PRINCIPIO DA INTERVENÇÃO 

ESTATAL  

 

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente – Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

conceitua, no inciso I, artigo 3º, meio ambiente como sendo o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 

                                                        
1 Advogada, pós-graduada em Direito Público pela Anhanguera e Mestre pela Universidade de Passo Fundo.  
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me todas as suas formas.  

Por conseguinte, a Constituição Federal de 1988 eleva o meio ambiente a direito 

fundamental, no artigo 225, o qual é profundamente relevante para a manutenção da vida do 

homem e de todas as demais espécies terrestres, liga-se de forma direta ao direito fundamental 

à saúde, à vida e ao bem estar geral da sociedade. 

A Constituição Federal, também, trouxe no artigo 2252 a importância do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, consagrando o 

princípio da equidade intergeracional”. Entende-se, por este principio, o dever de solidariedade 

entre gerações, de forma que as presentes não esgotem e degradem os recursos ambientais em 

detrimento das futuras gerações3. 

Já o caput do artigo 225 é uma norma de eficácia plena, ou seja, não necessita de outra 

norma para ter efetividade, contudo, os incisos, os quais mencionam atividades materiais do 

Poder Público indicam a necessidade de lei formal para que o caput tenha eficácia4, restando a 

sua interpretação um tanto quanto confusa. 

Importa salientar que, a conservação do meio ambiente é um dever da sociedade e do 

                                                        
2 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações.     § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público:     I -  preservar e restaurar os processos 
ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;    II - preservar a diversidade e a integridade do 
patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;    III -  definir, em 
todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração 
e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção;  IV -  exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; V -  controlar a 
produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 
vida e o meio ambiente; VI -  promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 
preservação do meio ambiente;    VII -  proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco 
sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. § 2º Aquele que explorar 
recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão 
público competente, na forma da lei. § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados. § 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira 
são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio 
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.     § 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos 
Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. § 6º As usinas que operem com reator 
nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.   § 7º Para fins do disposto na 
parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que 
sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza 
imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar 
dos animais envolvidos. 
 
3 FRACALOSSI, Willian; Furlan, Anderson. Elementos do direito ambiental.   São Paulo: Método, 2011. p.35 

4 FRACALOSSI, Willian; Furlan, Anderson. Elementos do direito ambiental.   São Paulo: Método, 2011. p.35 
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Poder Público por meio de políticas públicas e educação,  mesmo não sendo um patrimônio do 

Poder Público, trata-se de um bem de uso comum de todos. A abordagem difusa garante a todos 

o direito de usufruir, intervir (conforme ditames da lei) e o dever de assegurar para as futuras 

gerações esse usufruto, contraditando o proveito unicamente exploratório. 

Dessa forma, CIOCCHETTI DE SOUZA explica que o meio ambiente não pode ser 

classificado de acordo com o direito de propriedade nos moldes do Código Civil Brasileiro, já que 

ele não é um bem privado ou público, é um bem difuso de natureza pública, pertence ao corpo 

social de forma indistinta.5 Nesse sentido, Mukai preconiza a noção de direito difuso: 

 

[...] o interesse difuso estrutura-se como um interesse pertencente a todos e a cada um dos 

componentes da pluralidade indeterminada de que se trate. Não é simples interesse individual, 

reconhecer de uma esfera pessoal e própria, exclusiva do domínio. O interesse difuso é o interesse 

que cada indivíduo possui pelo fato de pertencer á pluralidade de sujeitos a que se refere à norma, 

o interesse difuso é um interesse híbrido, que possui uma alma pública e um corpo privado, que 

transcende o direito subjetivo privado e se estende pelo público6. 

 

 Muito mais que aos particulares, embora elencado constitucionalmente como um dever 

de todos, portanto, em dever geral, a preservação do bem ambiental consiste em uma obrigação 

do Estado; tem-se, assim, o princípio da obrigatoriedade da intervenção estatal.  

O principio da obrigatoriedade da intervenção estatal, conforme trazem  Furlan e 

Fracalossi 7, desmembra-se  em: preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais 

e promoção do manejo ecológico das espécies e ecossistemas; espaços territoriais 

especialmente protegidos e unidades de conservação; preservação da diversidade e da 

integridade do patrimônio genético brasileiro e fiscalização das entidades destinadas à pesquisa 

e manipulação de material genético; estudo prévio de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 

ao Meio Ambiente; controle da produção, comercialização e utilização de técnicas, métodos e 

substancias nocivas à vida, à qualidade de vida e ao meio ambiente e educação ambiental8. 

                                                        
5  SOUZA, Motauri Ciocchetti de. Interesses difusos em espécie: direito ambiental, direito do consumidor, probidade 

administrativa. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

6 MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p.58.  

7 MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p.58 

8 FRACALOSSI, Willian; Furlan, Anderson. Elementos do direito ambiental.   São Paulo: Método, 2011. p.35  
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Na preservação, restauração dos processos ecológicos essenciais, promoção do manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas, espaços territoriais especialmente protegidos e unidades 

de conservação e preservação da diversidade e da integridade do patrimônio genético brasileiro, 

bem como fiscalização das entidades destinadas à pesquisa e manipulação de material genético, 

têm-se como objetivo alcançar o equilibro do meio ambiente natural, quer mantendo-o ou 

recompondo-o e, ainda, preservar todas as espécies vivas no país e o patrimônio genético.9 

Nesse sentido: 

[...] impõe a regra constitucional que o Estado incremente os seus esforços científicos no sentido 

de identificar todas as formas de vida existentes no país, assim como adote toda e qualquer 

medida que se mostre necessária para impedir a extinção de qualquer delas. Deve o Estado, ainda, 

fiscalizar as entidades que pesquisem e manipulem material genético, o que se mostra essencial 

para o controle da segurança de mencionadas atividades, quer para o homem, quer para o 

ambiente, mormente em face de sua inovação10. 

Nessa mesma vertente, os espaços territoriais especialmente protegidos e unidades de 

conservação são elencados quando do artigo 221, § 1º, III, o qual aponta o deve do Poder Publico 

de definir em todas as unidades da federação os espaços territoriais que devam ser protegidos. 

É dever da União, Estados e Municípios criarem e manterem as Unidades de Conservação11.  

Quanto ao Estudo Prévio do Impacto Ambiental juntamente com o Relatório de Impacto 

ambiental12 – EIA/ RIMA cumpre salientar que são mecanismos de extrema importância para a 

delimitação e previsão dos possíveis impactos que meio ambiente poderá sofrer com a 

                                                        
9 FRACALOSSI, Willian; Furlan, Anderson. Elementos do direito ambiental.   São Paulo: Método, 2011. p.36  

10 FRACALOSSI, Willian; Furlan, Anderson. Elementos do direito ambiental.   São Paulo: Método, 2011. p.37 

11  Unidades de conservação (UC) são espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com características naturais 
relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das 
diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio 
biológico existente. As UC asseguram às populações tradicionais o uso sustentável dos recursos naturais de forma racional e 
ainda propiciam às comunidades do entorno o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis. Estas áreas estão 
sujeitas a normas e regras especiais. São legalmente criadas pelos governos federal, estaduais e municipais, após a realização 
de estudos técnicos dos espaços propostos e, quando necessário, consulta à população. As UC dividem-se em dois grupos: 
Unidades de Proteção Integral: a proteção da natureza é o principal objetivo dessas unidades, por isso as regras e normas são 
mais restritivas. Nesse grupo é permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais; ou seja, aquele que não envolve 
consumo, coleta ou dano aos recursos naturais. Exemplos de atividades de uso indireto dos recursos naturais são: recreação 
em contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisa científica, educação e interpretação ambiental, entre outras. As 
categorias de proteção integral são: estação ecológica, reserva biológica, parque, monumento natural e refúgio de vida 
silvestre. Unidades de Uso Sustentável: são áreas que visam conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos 
recursos naturais. Nesse grupo, atividades que envolvem coleta e uso dos recursos naturais são permitidas, mas desde que 
praticadas de uma forma que a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos esteja assegurada.  

12 EIA/ RIMA - Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental - Exigência legal, instituída pela Resolução 
CONAMA 001/86, na implantação de projetos com significativo impacto ambiental. Consiste em um estudo realizado no local, 
mais precisamente no solo, água e ar para verificar se a área contém algum passivo ambiental além de prever como o meio 
sócio-econômico-ambiental será afetado pela implantação do empreendimento. 
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instalação de determinada obra, por exemplo. Instituído pela Lei 6.803/80 e ferramenta valorosa 

para o Licenciamento Ambiental13, o EIA pode ter seus dias contados, frente ao Projeto de Lei 

65 de 2012, ao menos no que diz respeito a seu caráter impeditivo de execução de obras 

potencialmente impactantes. 

Já o papel do Estado quanto ao controle da produção, comercialização e utilização de 

técnicas, métodos e substâncias nocivas à vida, à qualidade de vida e ao meio ambiente refere-

se à ação de forma a fiscalizar as atividades e o uso de produtos que possam colocar em jogo a 

saúde da população; [...]  “incumbe ao Poder Público exercer o controle da produção de bens 

potencialmente nocivos, como agrotóxicos, amianto, combustíveis e explosivos, dentre outros, 

assim como sobre técnica e métodos de elaboração respectivas”14.  

Por fim, a educação ambiental vem como base e respaldo para todas as formas de 

atuação do Estado referentes a sua intervenção na esfera ambiental. Instituída pela Lei  

no 9.795, de 27 de abril de 1999 - a política nacional de educação ambiental é fundamental para 

a conscientização, preservação e respeito pelo meio ambiente, sem ela as demais ações são 

ilógicos. 

A figura do Estado deve atuar em todas as áreas que dizem respeito ao meio ambiente – 

através de políticas públicas, e é fundamental quando se trata de prevenções e punições, sendo 

indispensável na execução de mecanismos para o enfrentamento e coibição dos impactos 

ambientais bem como para a equidade intergeracional ambiental - garantindo esse direito a 

todas as gerações. 

O princípio da intervenção obrigatória do estado é uma imposição constitucional para 

que o Poder Público - união, estados, município e Distrito Federal, tracem metas e programas 

para a proteção e intervenção no meio ambiente.   

                                                        
13 É o procedimento no qual o poder público, representado por órgãos ambientais, autoriza e acompanha a implantação e a 

operação de atividades, que utilizam recursos naturais ou que sejam consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras. É 
obrigação do empreendedor, prevista em lei, buscar o licenciamento ambiental junto ao órgão competente, desde as etapas 
iniciais de seu planejamento e instalação até a sua efetiva operação. [...] Desde 1981, de acordo com a Lei Federal 6.938/81, 
o Licenciamento Ambiental tornou-se obrigatório em todo o território nacional e as atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras não podem funcionar sem o devido licenciamento. Desde então, empresas que funcionam sem a Licença Ambiental 
estão sujeitas às sanções previstas em lei, incluindo as punições relacionadas na Lei de Crimes Ambientais, instituída em 1998: 
advertências, multas, embargos, paralisação temporária ou definitiva das atividades. 
http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/cart_sebrae.pdf 

14  Brasil, Constituição Federal de 1988. Da  ordem social: Do meio ambiente. Art. 225. Disponível em: 
https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_06.06.2017/art_225_.asp 
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A União tem assumido, frente à sociedade nacional e internacional, o dever de promoção 

de uma sociedade mais justa e solidária também no aspecto ambiental. A Agenda 203015 é um 

exemplo do compromisso assumido para a persecução do desenvolvimento justo, sustentável e 

solidário.  Contudo, as Políticas Públicas nacionais, as quais atuam como programas, são as 

formas concretas de atuação estatal para diminuir as vulnerabilidades ambientais que mais se 

aproximam das comunidades. 

 
2. POLÍTICAS PÚBLICAS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
 

Política Pública, conforme Leonardo Secchi, é uma diretriz elaborada para enfrentar um 

problema público a qual deve possuir dois elementos estruturais fundamentais, quais sejam: 

intencionalidade pública e a resposta para um problema público16. Por intencionalidade pública 

podemos entender o bem estar geral, o interesse público como finalidade; com relação à 

resposta a um problema público, esta se liga aos interesses públicos emergentes, os quais 

necessitam de algum tipo de prevenção ou solução. 

Dias e Matos trazem dois sentidos para o termo “políticas”, aborda essa noção ante o seu 

significado perante a língua inglesa, “politics” e “policy”:  

 

O termo politics refere-se ao conjunto de interações que definem múltiplas estratégias entre 

atores para melhorar seu rendimento e alcançar certos objetivos. Refere-se à política entendida 

como a construção do consenso e luta pelo poder.[...] Já o termo policy (cujo plural é policies) é 

entendido como ação do governo. Constitui atividade social que se propõe a assegurar, por meio 

da coerção física, baseada no direito, a segurança externa e a solidariedade interna de um 

território específico, garantindo a ordem e providenciando ações que visam atender às 

necessidades da sociedade. A política, nesse sentido, é executada por uma autoridade legitimada 

que busca efetuar uma realocação dos recursos escassos da sociedade.  

 

                                                        
15 A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. O plano 

indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 metas, para erradicar a pobreza e promover vida digna 
para todos, dentro dos limites do planeta. São objetivos e metas claras, para que todos os países adotem de acordo com suas 
próprias prioridades e atuem no espírito de uma parceria global que orienta as escolhas necessárias para melhorar a vida das 
pessoas, agora e no futuro. Os 17 Objetivos são integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma equilibrada, as três dimensões 
do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. São como uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos 
governos, a sociedade civil, o setor privado e todos cidadãos na jornada coletiva para um 2030 sustentável. Nos próximos 
anos de implementação da Agenda 2030, os ODS e suas metas irão estimular e apoiar ações em áreas de importância crucial 
para a humanidade: Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parcerias.    http://www.agenda2030.org.br/sobre/ 

16 SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas: conceitos, esquemas de análise e casos práticos. São Paulo: Cengage Laerning, 2013. 
p.05. 
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As Políticas Públicas englobam as ações do governo para alcançar objetivos a fim de 

atingir direitos garantidos constitucionalmente. Destacam Dias e Machado que as políticas 

governamentais são um subgrupo mais importante das Políticas Públicas elaboradas por atores 

governamentais.17 

A Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, anterior a Constituição Federal de 1988, institui a 

Política Nacional do Meio Ambiente com o compromisso de preservação e melhoria da 

qualidade ambiental e define os instrumentos para proteção do meio ambiente e os  objetivos 

a serem alcançados, tais como: compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a 

preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; preservação e 

restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade 

permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida; imposição, 

ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao 

usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos18. 

Tem-se como principais ferramentas da Política Nacional o Meio Ambiente 19 , entre 

                                                        
17 DIAS, Reinaldo; Matos, Fernanda, Políticas públicas: princípios, propósitos e processos. São Paulo: Atlas, 2012. 

18 Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio 
ecológico; II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo 
aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; III - ao estabelecimento de critérios 
e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais; IV - ao desenvolvimento de 
pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais; V - à difusão de tecnologias de 
manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e informações ambientais e à formação de uma consciência pública sobre 
a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; VI - à preservação e restauração dos recursos 
ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio 
ecológico propício à vida; VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos 
causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. 

 
19 Art. 9º -  São Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 

I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

II - o zoneamento ambiental; (Regulamento) 
III - a avaliação de impactos ambientais; 
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 
V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da 
qualidade ambiental; 
VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal, estadual e municipal, tais como áreas 
de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas;  (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989) 
VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 
VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumento de Defesa Ambiental; 
IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da 
degradação ambiental. 
X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;  (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989) 
XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzí-las, quando 
inexistentes;  (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989) 
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várias, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, o zoneamento ambiental, a 

criação de áreas de proteção ambiental, a avaliação dos impactos ambientais, o licenciamento 

e a revisão de atividades poluidoras, a concessão dos recursos ambientais com fins econômicos, 

o incentivo ao desenvolvimento tecnológico e as penalidades pelo não cumprimento das 

medidas de preservação ambiental. 

Seguindo estas disposições, o Ministério do Meio Ambiente Brasileiro vem implantado 

programas para o enfrentamento das questões de cunho ambiental, com objetivos de 

recuperação, conservação e sustentabilidade, alguns dos quais serão aqui abordados: Bolsa 

Verde, Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, Programa Nacional de 

Florestas, Programa de Monitoramento Ambiental dos Biomas Brasileiros, Projeto Água Doce, 

Cerrado sustentável e Projeto áreas marinhas e costeiras protegidas. 

Ante a singela explanação, tem-se primeiramente o Programa das Florestas Tropicais ou 

Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil. O Programa Piloto surgiu em 

1990, devido à preocupação mundial com devastação na floresta Amazônica e da Mata 

Atlântica, e implantou mais de 26 subprogramas ao longo desses 28 anos de atuação investindo 

recursos em cinco principais vertentes: experimentação e demonstração conservação de áreas 

protegidas; fortalecimento institucional; ciência e tecnologia para o desenvolvimento 

sustentável; lições e disseminação de conhecimentos.  

Concebido na Convenção de Houston esse programa tem gerado inúmeros estudos 

técnicos e científicos que ajudaram a construir Políticas Públicas ambientais voltadas para o 

desenvolvimento sustentável. Combinando a conservação dos recursos naturais com o 

aprendizado sobre o manejo socioambiental, colabora efetivamente ao que se propõe, já que 

conta com recursos nacionais e internacionais.  

No mesmo sentido, o Programa Nacional de Florestas foi criado pelo Decreto n. 3420 em 

20 de abril de 2000, constituído de projetos que são idealizados executados de forma conjunta 

pelos governos federal, estadual, municipal e distrital e sociedade, para coordenar e estruturar 

políticas públicas setoriais promovendo o desenvolvimento sustentável combinado com a 

                                                        

XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais.  (Incluído 
pela Lei nº 7.804, de 1989) 
XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros. (Incluído pela Lei nº 
11.284, de 2006) 
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conservação das florestas brasileiras. Este programa vem sendo executado com fundamento nos 

seguintes objetivos:  

 

 [...] estimular o uso sustentável de florestas nativas e plantadas; fomentar as atividades de 

reflorestamento; recuperar florestas de preservação permanente, de reserva legal e áreas 

alteradas; apoiar as iniciativas econômicas e sociais das populações que vivem em florestas; 

reprimir desmatamentos ilegais e a extração predatória de produtos e subprodutos florestais, 

conter queimadas acidentais e prevenir incêndios florestais; promover o uso sustentável das 

florestas de produção, sejam nacionais, estaduais, distrital ou municipais; apoiar o 

desenvolvimento das indústrias de base florestal; ampliar os mercados interno e externo de 

produtos e subprodutos florestais; valorizar os aspectos ambientais, sociais e econômicos dos 

serviços e dos benefícios proporcionados pelas florestas públicas e privadas; estimular a proteção 

da biodiversidade e dos ecossistemas florestais. 

 

Na sequência, o Programa Água Doce, que fora lançado em 2004, é uma ação do Governo 

Federal com a coparticipação de instituições federais, estaduais, municipais e da sociedade civil. 

Tal programa tem como objetivo principal estabelecer “uma política pública permanente de 

acesso à água de qualidade para o consumo humano, incorporando cuidados técnicos, 

ambientais e sociais na implantação, recuperação e gestão de sistemas de dessalinização de 

águas salobras e salinas”20. 

Por intermédio e União da comunidade e poder público, esse programa assumiu a meta 

investir R$ 258 milhões para a recuperação, gestão, monitoramento e instalação de sistemas de 

dessanilização, beneficiando aproximadamente 500 mil pessoas que não possuem acesso à 

agua: 

 

Por reduzir as vulnerabilidades no que diz respeito ao acesso à água no Semiárido, o Programa 

Água Doce é considerado uma medida de adaptação às mudanças climáticas. Estudos indicam que 

a variabilidade climática na região poderá aumentar, acentuando a ocorrência de eventos 

extremos (estiagens mais severas) com consequências diretas na disponibilidade hídrica. Dessa 

forma, iniciativas como o Programa Água Doce, que promovem o uso sustentável da água, 

contribuem para o enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas21.  

 
 

                                                        
20 Ministério do Meio Ambiente, Programas do MMA. Disponível em: http://www.mma.gov.br/programas-mma. Acesso em: 10 

de junho de 2018. 

21 Ministério do Meio Ambiente, Programas do MMA. Disponível em: http://www.mma.gov.br/programas-mma. Acesso em: 10 
de junho de 2018. 
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 E ainda, conforme dados do Ministério do Meio Ambiente, da meta de 1357 sistemas de 

dessalinização, 700 obras já estão contratadas, 482 obras já estão concluídas e 48 estão em fase 

de implantação - em 170 municípios do semiárido brasileiro. O que tudo indica, esse programa, 

tem cumprido suas metas e o objetivo n.6 da Agenda 203022:  Garantir disponibilidade e manejo 

sustentável da água e saneamento para todos, que aborda, entre diversos temas, o acesso 

universal e equitativo à água potável, o acesso ao saneamento, a eliminação de despejo de 

produtos químicos, o aumento da reciclagem e da reutilização segura da água, a implementação 

da gestão integrada dos recursos hídricos e a proteção dos ecossistemas relacionados. 

Com o mesmo propósito, promover o uso sustentável dos ecossistemas naturais e 

melhorar a vida das famílias que habitam essas regiões, o Programa Cerrado Sustentável, 

23instituído por meio do Decreto 5.577, de 8 de novembro de 2005 e desenvolvido pelo grupo 

de trabalho do bioma Cerrado, tem como objetivo  promover a conservação, a recuperação e o 

manejo sustentável de ecossistemas naturais, bem como a valorização e o reconhecimento de 

suas populações locais, buscando condições para reverter os impactos sócio-ambientais 

negativos neste importante bioma que conta com as mais varias espécies de animais, plantas e 

solos.  

É essencial informar que no Cerrado brasileiro estão pelo menos 6 mil espécies de plantas 

lenhosas, com elevado grau de endemismo, e mais de 800 espécies de aves, agregadas a uma 

variedade de peixes, abelhas e outros invertebrados, a biodiversidade do Cerrado representa 

em torno de 5% da biodiversidade do Planeta24.  

Mesmo frente à vastidão que o bioma do Cerrado representa para a conservação do meio 

ambiente, “apenas cerca de 4% de sua área encontra-se delimitada como unidade de 

conservação, muito abaixo da meta mundial de conservação ecológica de aproximadamente 

10% das regiões ecológicas do mundo”25.  

Dois anos após a instituição do programa Cerrado sustentável, foi instituído, em 2007, o 

                                                        
22 AGENDA 2030. Disponível em: http://www.agenda2030.org.br/. Acesso em 17 de julho de 2018. 

23 Ministério do Meio Ambiente, Programas do MMA. Disponível em: http://www.mma.gov.br/programas-mma. Acesso em: 10 
de junho de 2018. 

24 Ministério do Meio Ambiente, Programas do MMA. Disponível em: http://www.mma.gov.br/programas-mma. Acesso em: 10 
de junho de 2018. 

25 Ministério do Meio Ambiente, Programas do MMA. Disponível em: http://www.mma.gov.br/programas-mma. Acesso em: 10 
de junho de 2018. 
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Programa de Monitoramento Ambiental dos Biomas Brasileiros com objetivo de mapear e 

monitorar o desmatamento, queimadas, avaliação da cobertura de vegetal e uso das terras, e 

restauração da vegetação e extração seletiva.  

O programa atua com parceria no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; 

Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e age frente aos biomas da Amazônia, Caatinga, 

Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, o mapeamento desses biomas ocorre em tempo 

real e periódico. 

A inquietude com relação à conservação dos biomas no Brasil não parou por aí,  em 2011 

foi instituído pela Lei nº 12.512 e regulamentado pelo Decreto nº 7.572  do mesmo ano,  o 

Programa Bolsa Verde, que consiste na de transferência de renda para famílias em situação de 

extrema pobreza que vivem em áreas de relevância para a conservação ambiental. Atua como 

um incentivo às comunidades que vivem nessas áreas naturais - Reservas Extrativistas, Florestas 

Nacionais, Reservas de Desenvolvimento Sustentável federais e Assentamentos 

Ambientalmente Diferenciados da Reforma Agrária para que continuem usando de forma 

sustentável. O programa fornece cerca de R$ 300 de três em três meses por dois para as famílias 

beneficiadas e tem como objetivos:  

 

1) incentivar a conservação dos ecossistemas (manutenção e uso sustentável); 2) promover a 

cidadania e melhoria das condições de vida; 3) elevar a renda da população em situação de 

extrema pobreza que exerça atividades de conservação dos recursos naturais no meio rural, e 

4) incentivar a participação dos beneficiários em ações de capacitação ambiental, social, técnica 

e profissional. 

 

No mesmo ano do Bolsa Verde, 2011, foi criado o Programa Áreas Marinhas e Costeiras 

Protegidas26,  projeto do Governo Federal  em parceria com instituições privadas e da sociedade 

civil, alinhado  às políticas nacionais brasileiras para a conservação da biodiversidade e o 

desenvolvimento sustentável da zona costeira e marinha,  a fim de para promover a conservação 

da biodiversidade marinha e costeira, tem por objetivo:   

 

                                                        
26 Ministério do Meio Ambiente, Programas do MMA. Disponível em: http://www.mma.gov.br/programas-mma. Acesso em: 10 

de junho de 2018. 
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 [...] apoiar o estabelecimento, ampliação e implementação de um Sistema globalmente 

significativo, representativo e eficaz de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas (AMCPs) no Brasil 

e identificar mecanismos para a sua sustentabilidade financeira, a fim de reduzir a perda de 

biodiversidade marinha e costeira. Este sistema integra diferentes categorias de Unidades de 

Conservação (UCs) e outras medidas de conservação baseadas em área, sob diferentes estratégias 

de gestão.27 

 

Conforme Ministério do Meio Ambiente, a significativa importância da conservação dos 

sistemas marinhos e costeiros está diretamente ligada às comunidades tradicionais dessas 

regiões, pois visa garantir o acesso aos recursos naturais para essas famílias que muitas vezes 

subsistem da pesca, contribuindo, assim, para a sua capacidade sustentável de alimentação e, 

por conseguinte, a melhoria da qualidade de vida dessas populações.  

 

3. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

A educação é um direito fundamental especificado no artigo 205 28  da Constituição 

Federal Brasileira de 1988, é tarefa da família, sociedade e Estado fomenta-la, portanto, investir 

em políticas educacionais é garantir a todos o acesso à educação. Quando o Poder Público 

emprega esforços para que este direito seja acessível a toda sociedade ele está cumprindo muito 

mais que um dever, está a planejar o desenvolvimento futuro.  

Quanto ao desenvolvimento não há como dissocia-lo da educação, aquele só ocorre por 

meio de fomento educacional; nessa perspectiva, para haver o desenvolvimento social e 

econômico respeitando as questões ambientais, somente, por meio de uma educação ambiental 

                                                        
27 Ministério do Meio Ambiente, Programas do MMA. Disponível em: http://www.mma.gov.br/programas-mma. Acesso em: 10 

de junho de 2018. 

28 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:   I - ensino fundamental, obrigatório e 
gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;    II -  progressiva extensão da obrigatoriedade e 
gratuidade ao ensino médio; III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 
rede regular de ensino;     IV -  atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;    V -  acesso aos 
níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;    VI -  oferta de ensino 
noturno regular, adequado às condições do educando;     VII -  atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de 
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.     § 1º O acesso ao 
ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.     § 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, 
ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da  autoridade competente.     § 3º Compete ao poder público recensear os 
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. 
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ou educação para o desenvolvimento sustentável será alcançado. É controverso pensar em 

desenvolvimento social sem atender os requisitos educacionais para o pleno desenvolvimento 

do ser, a cidadania se faz, evidentemente, pela e através da educação.  

É dever de o Estado fornecer educação de qualidade e, conforme artigo 225, parágrafo 

§1, inciso VI, “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente”29.  

Através da Política Nacional de Educação Ambiental, Lei n. 9795 de 1999, pode-se 

entender o que é educação ambiental:  

 

Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida 

e sua sustentabilidade. 

 

Loreiro, identifica a educação ambiental como justificativa para atender  as dimensões 

esquecidas historicamente pela educação, isso no que se refere a simbiose do ser vivo com a 

natureza 30 . A educação tem o papel de prevenção, conscientização, solidariedade e 

responsabilidade para com as atitudes dos educandos frete ao meio natural. 

O Poder Público com a missão de gestão do meio ambiente criou o Programa Nacional 

de Educação ambiental – ProNEA, que vem  para representar um importante exercício de 

transversalidade a fim de internalizar a educação ambiental no conjunto governamental, busca 

o diálogo entre as políticas setoriais ambientais, educativas, econômicas, sociais e de infra-

instrutura visando a sustentabilidade da sociedade como um todo.31 

As ações do ProNEA propõem-se a assegurar a integração das várias facetas da 

sustentabilidade ambiental, social, ética, cultural, econômica, espacial e política para o 

desenvolvimento nacional. Por intermédio do governo federal e participação social na proteção 

                                                        
29 Ministério do Meio Ambiente, Programas do MMA. Disponível em: http://www.mma.gov.br/programas-mma. Acesso em: 10 

de junho de 2018. 

30 LOUREIRO, C. F. B. Educação Ambietal Transformadora. In: Layrargues, P. P. (Coord.) Identidades da Educação Ambiental 
Brasiliera. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2004.  

31 Ministério do Meio Ambiente, Programas do MMA. Disponível em: http://www.mma.gov.br/programas-mma. Acesso em: 10 
de junho de 2018. 
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e conservação ambiental, tem como metas: transversalidade; fortalecimento do Sisnama32, 

sustentabilidade, participação e controle social.33 Neste sentido: 

 

A Participação e o Controle Social também são diretrizes que permeiam as estratégias e ações do 

ProNEA, por intermédio da geração e disponibilização de informações que permitam a 

participação social na discussão, formulação, implementação, fiscalização e avaliação das políticas 

ambientais voltadas à construção de valores culturais comprometidos com a qualidade ambiental 

e a justiça social; e de apoio à sociedade na busca de um modelo socioeconômico sustentável.34 

 

A educação ambiental nacional tem como objetivos: promover processos de educação 

ambiental voltados para valores humanistas; fomentar processos de formação continuada em 

educação ambiental; contribuir com a organização de grupos - voluntários, profissionais, 

institucionais, associações, cooperativas, comitês, entre outros - que atuem em programas de 

intervenção em educação ambiental; fomentar a transversalidade por meio da internalização e 

difusão da dimensão ambiental nos projetos, governamentais e não governamentais; e 

promover a incorporação da educação ambiental na formulação e execução de atividades 

passíveis de licenciamento ambiental.35 

Conforme aborda Phillip o desenvolvimento de um processo de educação implica em 

                                                        
32 O Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, foi instituído pela Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada 

pelo Decreto 99.274, de 06 de junho de 1990, sendo constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade 
ambiental, e tem a seguinte estrutura: Órgão Superior: O Conselho de Governo; Órgão Consultivo e Deliberativo: O Conselho 
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA; Órgão Central: O Ministério do Meio Ambiente - MMA; Órgão Executor: O Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades 
estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar 
a degradação ambiental; Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas 
atividades, nas suas respectivas jurisdições;  

A atuação do SISNAMA se dará mediante articulação coordenada dos Órgãos e entidades que o constituem, observado o acesso 
da opinião pública às informações relativas as agressões ao meio ambiente e às ações de proteção ambiental, na forma 
estabelecida pelo CONAMA. 

Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a regionalização das medidas emanadas do SISNAMA, elaborando normas 
e padrões supletivos e complementares. 

Os Órgãos Seccionais prestarão informações sobre os seus planos de ação e programas em execução, consubstanciadas em 
relatórios anuais, que serão consolidados pelo Ministério do Meio Ambiente, em um relatório anual sobre a situação do meio 
ambiente no País, a ser publicado e submetido à consideração do CONAMA, em sua segunda reunião do ano subsequente.  

33 Ministério do Meio Ambiente, Programas do MMA. Disponível em: http://www.mma.gov.br/programas-mma. Acesso em: 10 
de junho de 2018. 

34 Ministério do Meio Ambiente, Programas do MMA. Disponível em: http://www.mma.gov.br/programas-mma. Acesso em: 10 
de junho de 2018. 

35 Ministério do Meio Ambiente, Programas do MMA. Disponível em: http://www.mma.gov.br/programas-mma. Acesso em: 10 
de junho de 2018. 
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uma investigação sobre a realidade social, é praticamente impossível mudar a realidade sem 

conhecê-la36. Este é o principal impedimento da efetivação das políticas de educação ambiental: 

não conhecer os aspectos que compreendem a realidade de uma comunidade, por exemplo. 

Percebe-se, contudo, que mesmo frente a relevante à importância da ferramenta 

educação para a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e que, 

embora, as principais diretrizes e os objetivos estejam postos na educação ambiental, elas, 

praticamente não encontram aplicabilidade no cotidiano de cada indivíduo, falta especialização, 

verba e interesse público para a formação de atores sociais que tenham este propósito. O 

professor muito mais do que um educador é um criador da realidade social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Este artigo se propôs, como objetivo geral, através de sintética pesquisa bibliográfica, 

refletir e estudar o tema a partir do dever de intervenção do Estado frente às questões 

ambientais. A relevância da pesquisa se deu para observação da grande gama de programas 

instituídos pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com os estados, distrito federal e 

municípios, os quais não são amplamente divulgados, muitos, desses, com resultados positivos. 

Face a tudo isso é possível ponderar que ao se tratar de políticas ambientais, embora haja 

alguns avanços, os retrocessos são maiores, no sentido de que os programas são apenas 

recentes instrumentos que não são suficientes para coibir as ações daqueles que se beneficiam 

com a exploração ambiental, nenhum deles se refere à responsabilidade sócio ambiental das 

multinacionais ou transnacionais. As empresas, grande poluidoras, não assumem o 

compromisso e a responsabilidade social de mudar todas essas questões e não são forçadas a 

isso. 

Por este ângulo, a Política de Educação Ambiental, que poderia ser um instrumento 

factível de interferência na vida da sociedade brasileira para criação de valores ambientais, não 

ganha espaço frente ao capitalismo consumista e exploratório. A educação ambiental no Brasil 

está longe de ser uma prioridade, prova disso é a falta de interferência governamental na rede 

                                                        
36 PHILIP, Arlindo Júnior e Maglio, Ivan Carlos. Políticas e Gestão Ambiental: Conceitos e Instrumentos. In: Educação Ambiental 

e Sustentabilidade/ Arlindo Philippi Jr., Maria Cecília Focesi Pelocioni, editores – Barueri, SP: Manole, 2005.p.78. 
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de ensino.  
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A JUSTAPOSIÇÃO ENTRE DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS E DIREITOS DA 

NATUREZA: A EXPANSÃO DO RECONHECIMENTO DA NATUREZA COMO SUJEITO 

DE DIREITOS 

 

Talissa Truccolo Reato1 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

A proteção dos Direitos Humanos Fundamentais possui uma relação de 

complementariedade em relação aos Direitos da Natureza, sobretudo na tarefa de instigar a 

edificação de sociedades democráticas e sustentáveis. A pesquisa se justifica pelo valor da 

articulação entre os Direitos Humanos Fundamentais e a amplitude do reconhecimento dos 

Direitos da Natureza, em especial a partir da propagação das concepções do Novo 

Constitucionalismo Latino-Americano. 

Desse modo, o objetivo integral não é outro senão verificar uma tendência de 

universalização dos Direitos da Natureza, assim como ocorre com os Direitos Humanos 

Fundamentais. A investigação está fracionada em parcelas. A primeira parte aborda uma 

delimitação dos Direitos e Deveres Humanos Fundamentais, de modo que aponta 

conceituações, consigna a partilha em gerações, além de caracterizar Direitos e Deveres. 

O fragmento intermediário diferencia o Direito Humano ao Meio Ambiente dos Direitos 

da Natureza. Além disso, avulta o reconhecimento dos Direitos da Natureza, destaca a relevância 

de condições inovadas para o uso de recursos ambientais de forma consciente e, em 

decorrência, para a sustentabilidade no desenvolvimento, também salienta a relação de 

pertencimento do homem para com a natureza, entre outros aspectos. 

O último segmento retrata a concepção Ocidental e a percepção do Novo 

Constitucionalismo da América Latina acerca da garantia de Direitos Humanos Fundamentais e 

                                                        
1 Mestra em Direito pela Universidade de Passo Fundo (UPF) – RS. Bolsista CAPES/taxa. Especialista em Direito Processual pela 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) – Campus de Erechim – RS. Advogada. 
<talissareato@hotmail.com> 
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da exigibilidade de Deveres, relacionando com os Direitos da Natureza. Ao considerar o 

paradigma ecocentrista, verifica-se a amplitude da recognição da natureza como sujeito de 

direitos. 

Nesta investigação a linguagem textual está posta via leitura sistemática. Usa-se o 

método hipotético-dedutivo. Ademais, a pesquisa pode ser classificada como básica, 

exploratória e bibliográfica.  

 

1. DELIMITAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES HUMANOS FUNDAMENTAIS 

 

Em que pese não seja incomum discursos desacertados acerca da magnitude dos Direitos 

Humanos, existem delimitações que proferem conceitos apropriados. Um dos sensatos 

pronunciamentos é a definição teórica exposta abaixo, a qual é proposta por Luigi Ferrajoli: 

  

sono ‘diritti fondamentali’ tutti quei diritti soggerrivi che spettano universalmene a ‘tutti’ gli esseri 

umani in quanto dotati dello status di persone, o di cittadini o di persone capaci d’agire; inteso 

per ‘diritto soggerrivo’ qualunque aspettativa positiva (a prestazioni) o negativa (a non lesioni) 

ascritta ad un soggnetto da una norma giuridica, e per ‘status’ la condizione di un soggetto prevista 

anch’essa da una norma giuridica positiva quale presupposto della sua idoneità ad essere titolare 

di situazioni giuridiche e/o autore degli atti che ne sono esercizio.2 

 

A declaração acima expõe que os Direitos Humanos são universais e aplicados para todos 

os seres humanos detentores do status de pessoa, enquanto cidadãos ou pessoas com 

capacidade de agir. Assim, trata-se de uma conceituação clássica e de uma ideia plenamente 

coesa a qual, nos últimos anos, auferiu proporções expressivas em diversos ordenamentos 

jurídicos. 

Cumpre esclarecer que embora a diferença entre Direitos Humanos e Direitos 

Fundamentais seja evidente, sobretudo no que tange a alçada dos direitos (universais e 

nacionais, respectivamente), nessa ocasião a ênfase será direcionada de maneira que 

compreenda ambas as entoações, uma vez que o intuito visado é apenas o de aclarar a 

                                                        
2 FERRAJOLI, Luigi. Diritti fondamentali: un dibattito teorico. A cura di Ermano Vitale. Proprietà letteraria riservata Gius. Laterza 

& Figli Spa, Roma-Bari. Realizzato da Graphiservice s.r.1; Bari (Italy) Edizione digitale: ottobre 2015. 
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percepção teorética dos Direitos Humanos Fundamentais. Assim, adiciona-se uma concepção de 

Direitos Fundamentais que determina  

 

la propia significación del poder público, al existir una íntima relación entre el papel asignado a 

tales derechos y el modelo de organizar y ejercer las funciones estatales. Los derechos 

fundamentales constituyen la principal garantía con que cuentan los ciudadanos de un Estado de 

Derecho de que el sistema jurídico y político en su conjunto se orientará hacia el respeto y la 

promoción de la persona humana: en su estricta dimensión individual (Estado liberal de Derecho), 

o conjugando ésta con la exigencia de solidaridad corolario de la componente social y colectiva de 

la vida humana (Estado social de Derecho).3 

 

Destarte, percebe-se que Direitos Humanos Fundamentais não só tutelam os seres 

humanos em sua grandeza individual, como também fomentam a percepção da relevância do 

bem comum na vida em comunhão e da valia de um relacionamento fraterno. Assim, pode-se 

dizer que, embora exista uma ampla controvérsia no que diz respeito à partilha geracional dos 

Direitos Humanos, cada dimensão (considerada uma expressão mais apropriada) não somente 

comporta o itinerário histórico, como auxilia na compreensão que os Direitos Humanos vão além 

da individualidade pessoal, isto é, abrangem também uma visão difusa e coletiva. 

Além disso, importa destacar que Antonio Pérez Luño, ao abordar as gerações de Direitos 

Humanos, expõe claramente que 

una concepción generacional de los derechos humanos implica, en suma, reconocer que el 

catálogo de las libertades nunca será una obra cerrada y acabada. Una sociedad libre y 

democrática deberá mostrarse siempre sensible y abierta a la aparición de nuevas necesidades, 

que fundamenten nuevos derechos. Mientras esos derechos no hayan sido reconocidos en el 

ordenamiento jurídico nacional y/o internacional, actuarán como categorías reivindicativas, 

prenormativas y axiológicas.4 

 

A partir da não obstrução no rol de Direitos Humanos Fundamentais, ou seja, tendo em 

vista que novos direitos podem ser recepcionados no ordenamento jurídico, faz ainda mais 

vívida a sensação descrita por Pérez Luño, o qual estima que “las vicisitudes actuales de los 

derechos humanos y los derechos fundamentales muestran la inoportunidad de un 

                                                        
3 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los derechos fundamentales. Octava Edición. Madrid: Tecnos, 2004, p. 20. 

4 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. El Concepto de los Derechos Humanos y Su Problemática Actual, p. 188. Disponível em: < 
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/1416/DL-1993-I-1-Luno.pdf?sequence=1> Acesso em: 10 mai. 2018. 
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planteamiento de fractura entre el mundo de los valores éticos y el de las normas jurídicas.”5 

Isto posto, urge manifestar que Lynn Hunt esclarece que os Direitos Humanos requerem 

três qualidades encadeadas: os Direitos Humanos devem ser naturais, isto é, devem ser 

inerentes nos seres humanos; devem ser iguais, ou seja, devem ser os mesmos para todas as 

pessoas e; devem ser universais, significa que devem ser aplicáveis em todas as partes do globo. 

Destarte, para que direitos sejam humanos, os humanos de todo o mundo devem possuí-los de 

maneira igual simplesmente por possuírem o status de seres humanos.6 

Ademais, no sentido amplo do termo político, Direitos Humanos ganham valor 

significativo quando atingem conteúdo político. Logo, os Direitos Humanos resplandecem em 

sociedade e não em um estado de natureza. Além disso, os direitos humanos exigem e requerem 

participação ativa de quem os detêm.7 

Esta atuação dinâmica pode implicar, por sua vez, em deveres. Desta maneira, os deveres 

fundamentais não são outra coisa senão  

 

deberes establecidos por ley constitucional. Sólo pueden ser, entonces, deberes en un sentido 

jurídico positivo, resultando limitados. Deberes ilimitados en principio contradirían también la 

idea del Estado burgués de Derecho. Por eso, todo deber existe sólo «a medida de las leyes», que 

delimitan el supuesto y contenido del deber.8 

 

Por conseguinte, evidente que deveres humanos fundamentais são prescritos em âmbito 

constitucional. Contanto, é amplamente discutível a premissa que apenas podem ser sujeito de 

direitos os que também são sujeito de deveres. Referido debate é cintilante, sobretudo entre a 

concepção Ocidental e o Novo Constitucionalismo da América Latina, o qual exalta os direitos 

da natureza e, por conseguinte, reconhece a natureza como sujeito de direitos. 

 

 

                                                        
5 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. El Concepto de los Derechos Humanos y Su Problemática Actual, p. 193. Disponível em: < 

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/1416/DL-1993-I-1-Luno.pdf?sequence=1> Acesso em: 10 mai. 2018. 

6 HUNT, Lynn. A invenção dos Direitos Humanos: uma história. Tradução de Rosaura Eichenberg. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2009, p. 19. 

7 HUNT, Lynn. A invenção dos Direitos Humanos: uma história. Tradução de Rosaura Eichenberg. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2009, p. 19. 

8 SCHMITT, Carl. Teoría de la Constitución. Madrid: Alianza Editorial, 1996, p. 179. 
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2. O RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA NATUREZA 

  

Para contemplar os Direitos da Natureza, antes de tudo é preciso ter claro que Direitos 

da Natureza não significam o mesmo que Direito Humano ao Meio Ambiente (ecologicamente 

equilibrado9). O artigo 225 da Constituição Federal do Brasil10 é o que retrata, por excelência, o 

Direito Humano ao Meio Ambiente, enquanto que os Direitos da Natureza não se encontram 

positivados na Carta brasileira, mas tão somente em outras Constituições da América Latina, 

como a do Equador e da Bolívia. 

Deste modo, a fim de diferenciar para compreender o discurso póstero, cumpre delimitar 

que Direito Humano Fundamental ao Meio Ambiente está compreendido na terceira dimensão 

dos Direitos Humanos, de acordo com os ideias de solidariedade, no qual também são 

encontrados a paz, o desenvolvimento, o respeito ao patrimônio comum da humanidade e, 

então, o meio ambiente. Mencionados direitos provocam uma “inter-relação entre Estado e 

cidadãos, e entre os diversos Estados, já que são direitos que interessam ao Homem como um 

todo, sem fronteiras, e que carecem de ações conjuntas ou solidárias para se efetivarem.”11 

Isto posto, tomando em consideração que Justiniano descreveu que Celso elegantemente 

definiu Direito como “a arte do bom e do justo,”12 aduz-se que Direitos são qualidades das 

pessoas e existem na medida que as pessoas os exercem. Sendo assim, falar de Direitos da 

Natureza supõe não apenas atribuir à natureza uma condição pessoal de sujeito 

 

                                                        
9  Sobre o tema ver: DEMARCHI, Clovis; GONÇALVES, Victor Thadeu Pereira. Acúmulo de riqueza versus meio ambiente 

ecologicamente equilibrado: considerações a partir da ideia de ciência. Disponível em: 
<http://seer.upf.br/index.php/rjd/article/view/5903/3684> Acesso em: 29 jun. 2018. 

10 Dispõe o caput do artigo 225 da Constituição do Brasil de 1988: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” BRASIL. Constituição da República Federativa do 
Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em: 21 mai. 
2018. 

11 CALSING, Renata de Assis. O Direito Humano Fundamental ao Meio Ambiente sadio: convergência da proteção ambiental 
nos âmbitos nacional e internacional. Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC. Disponível em: 
<http://periodicos.ufc.br/nomos/article/view/1241> Acesso em: 21 mai. 2018. 

12 JUSTINIANO, Digesto de Justiniano, liber primus: introdução ao direito romano. Imperador do Oriente Justiniano. Tradução 
de Hélcio Maciel França Madeira. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais: Osasco-SP: Centro Universitário FIEO – 
UNIFIEO, 2002, p. 17. 
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(y por consiguiente “desnaturalizarla”) sino también sustraer a la persona humana los derechos 

que se atribuyen a la naturaleza; “despersonalizando” así al ser humano y también 

“desnaturalizándolo” en la medida que se le despoja de su dimensión o relación “natural”.13 

 

Direitos da Natureza ainda estão em um caminho mais breve do que o empenho do 

Direito Humano ao Meio Ambiente, mas a relevância de ambos é equiparável. O primeiro porque 

reconhecer a Natureza como capaz de reivindicar seus direitos é um avanço socioambiental 

radiante e o segundo porque tange o respeito e a proteção dos recursos naturais para as 

presentes e futuras gerações. 

Outrossim, fato é que as proposições acerca dos Direitos da Natureza sofreram momento 

de avanço 

y retroceso, aunque es adecuado admitir que su influencia incluso dentro del movimiento 

ambientalista fue acotada. A pesar de esto, en una forma casi sorpresiva, muchas de esas ideas 

cristalizaron en la nueva Constitución de Ecuador, aprobada en 2008, donde se reconocen los 

derechos de la Naturaleza por primera vez. Desde el punto de vista de la ecología política, sus 

formulaciones implican reconocer valores propios o valores intrínsecos de la Naturaleza, 

independientes de los beneficios o valores otorgados por el ser humano.14 

 

Ademais, cumpre salientar que “el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza no 

impide el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, sino que impone condiciones y 

responsabilidades que deberán ser discutidas.”15 Neste viés, importa destacar que os Direitos 

da Natureza não visam cessar a utilização do meio ambiente e suas respectivas riquezas, mas 

sim, a partir de uma perspectiva ecocêntrica, fazer com que os seres humanos sejam mais 

conscientes e percebam que o agravamento dos problemas ambientais precisa ser revertido em 

prol de uma vida mais sustentável. 

Alberto Acosta aduz que a libertação da natureza da condição de sujeito sem direitos, ou 

de mero objeto de propriedade exigiu e ainda exige um esforço político 

                                                        
13 SÁNCHEZ PARGA, JOSÉ. Discursos retrovolucionarios: Sumak Kausay, derechos de la naturaleza y otros pachamamismos. 

Ecuador Debate / Tema Central, p. 39 Disponível em: < 
http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/3515/1/RFLACSO-ED84-02-Sanchez.pdf> Acesso em: 09 mai. 2018 

14 GUDYNAS, Eduardo. La Senda Biocéntrica: Valores Intrínsecos, Derechos de la Naturaleza y Justicia Ecológica. Red de Revistas 
Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Disponível em: < 
http://www.redalyc.org/html/396/39617525003/> Acesso em: 09 mai. 2018. 

15 GUDYNAS, Eduardo. La Senda Biocéntrica: Valores Intrínsecos, Derechos de la Naturaleza y Justicia Ecológica. Red de Revistas 
Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Disponível em: < 
http://www.redalyc.org/html/396/39617525003/> Acesso em: 09 mai. 2018. 
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que le reconozca como sujeto de derechos. Este aspecto es fundamental si aceptamos que todos 

los seres vivos tiene el mismo valor ontológico, lo que no implica que todos sean idénticos. Lo 

central de los Derechos de la Naturaleza es rescatar el “derecho a la existencia” de los propios 

seres humanos. Y, por lo tanto, este esfuerzo abre la puerta a la construcción de nuevas bases 

para la convivencia humana en el planeta, que exigen, para citar apenas dos puntos, una justicia 

ecológica global y, lo que no interesa en estas líneas, otra economía.16 

 

Está-se diante de uma mudança paradigmática, complexa e vital. No sistema econômico 

predominante, o que os Direitos da Natureza visam determinar é, por meio da reivindicação e 

defesa de seus direitos, uma desaceleração da ferocidade com que se utilizam os recursos 

ambientais. A conexão entre as esferas econômicas, sociais, políticas e ambientais precisa ser 

refletida em prol de uma transformação gradual e lenta para que haja uma renovação de 

alicerces e para a revitalização da relação do homem com a natureza em um contexto de 

cooperação consciente e harmônica. 

Outrossim, evidente que os direitos da natureza representam um amplo avanço que pode 

se infundir futuramente na maioria das Constituições. Insiste-se que estes “derechos deben ser 

tomados en serio, y cuando así se hace el ambiente debe ser valorado en sí mismo, en formas 

independientes de cualquier utilidad o beneficios para los seres humanos.”17  Outrossim, a 

natureza possui um valor em si mesma, mas não se pode ser pudico a ponto de crer que a 

exploração ambiental findará. Portanto, cabe aos seres humanos o uso com maior 

responsabilidade dos recursos finitos que a natureza oferta, uma vez que é preciso ter em conta 

que as pessoas são parte dela. 

Neste sentido, cabe refletir que “a natureza não está aqui para nos servir, até porque nós, 

humanos, também somos natureza e, sendo natureza, quando nos desligamos dela e lhe 

fazemos mal, estamos fazendo mal a nós mesmos.”18 Deste modo, os Direitos da Natureza 

dispõem de um impulso crescente a fim de contribuir para a racionalidade na relação entre 

homem e meio ambiente. 

                                                        
16 ACOSTA, Alberto. Los Derechos de la Naturaleza: como fundamento para otra economía. Disponível em: < http://www.bion-

bonn.org/fileadmin/user_upload/Acosta_Text_DDNN_-Mexico.pdf> Acesso em: 09 mai. 2018. 

17 GUDYNAS, Eduardo. Los derechos de la Naturaleza en serio: Respuestas y aportes desde la ecología política, p. 240. Disponível 
em: < http://ecologiasocial.com/biblioteca/GudynasDerechosNaturalezaEnSerio11F.pdf> Acesso em: 09 mai. 2018. 

18 ACOSTA, Alberto. O Bem Viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos. Segunda reimpressão. Tradução Tadeu 
Breda. Editora Elefante. Editora Autonomia Literária. 2016, p. 15 
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Ademais, existem, pelo menos, três componentes que precisam ser apreciados quando 

se analisa os Direitos da Natureza: ético, moral e político. Do elemento ético se legitima um 

debate acerca dos valores que incluem o ambiente não humano; do moral derivam obrigações 

como assegurar a preservação da biodiversidade; e do político fatores que podem expressar a 

elaboração de um novo marco legal.19 

Além disso, cumpre aduzir que os Direitos da Natureza reconhecem que cada espécie 

deve aproveitar 

 

su entorno para llevar adelante sus procesos vitales, y lo mismo se aplica al ser humano. Es más, 

la ecología profunda siempre ha defendido entre sus postulados centrales el uso de la Naturaleza 

para asegurar la calidad de vida de las personas y erradicar la pobreza. Por lo tanto, no se impide, 

por ejemplo, continuar con la agricultura o la ganadería. Pero sí es cierto que si los derechos de la 

Naturaleza se toman en serio, surgen nuevas condiciones de viabilidad a ese aprovechamiento, 

en tanto éste debe ser realizado de manera que no se destruyan ecosistemas o se extingan 

especies. Por lo tanto, es necesario discutir vías de sustentabilidad en el desarrollo.20 

 

Tal visão sustentável do desenvolvimento é condição também para a propulsão dos 

Direitos da Natureza em um âmbito universal. Ademais, evidente que caracterizar a Natureza 

como Sujeito de Direitos é controversa, assim como o reconhecimento de outros sujeitos de 

direito outrora também causou estranheza. Contudo, tendo em vista o volume de danos 

ambientais, o reconhecimento gradativo dos Direitos da Natureza é uma ação que cresce, 

repercute e ecoa na melhoria da relação homem-ambiente. 

 

3. O POTENCIAL DE AMPLITUDE DA RECOGNIÇÃO DA NATUREZA COMO SUJEITO DE DIREITOS 

Os Direitos Humanos e os Direitos da Natureza, os quais articulam uma chamada 

“igualdade biocêntrica”, sendo analiticamente diferenciáveis, se complementam e transformam 

em uma espécie de direitos da vida e direitos à vida. É por isso que os Direitos da Natureza, 

imbricados cada vez mais com os Direitos Humanos, instam a construir democraticamente 

sociedades sustentáveis a partir de cidadanias plurais pensadas também desde o ponto de vista 

da ecologia.21 

                                                        
19 GUDYNAS, Eduardo. La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución de Ecuador. Revista de Estudios Sociales 

No. 32 rev.estud.soc. abril de 2009: Pp. 272. ISSN 0123-885X Bogotá. p. 38 

20 GUDYNAS, Eduardo. Los derechos de la Naturaleza en serio: Respuestas y aportes desde la ecología política, p. 261. Disponível 
em: < http://ecologiasocial.com/biblioteca/GudynasDerechosNaturalezaEnSerio11F.pdf> Acesso em: 09 mai. 2018. 

21 ACOSTA, Alberto. O Bem Viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos. Segunda reimpressão. Tradução Tadeu 
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Embora sejam termos distintos, há um viés de conexão entre Direitos Humanos e Direitos 

da Natureza que faz com que haja uma tendência de universalidade destes, assim como há 

naqueles. No Novo Constitucionalismo da América Latina, sobretudo a partir das Cartas 

Constitucionais da Bolívia e do Equador, promulgadas há cerca de uma década, a natureza 

obteve relevância não observada no passado das ordens jurídicas. Nos dias de hoje, existe um 

segmento expressivo que declara a natureza sujeito de direitos, fragmento que possui uma 

tendência de expansão progressiva pelo globo terrestre. 

Boaventura de Sousa Santos dispõe, acerca da reflexão em comento, que 

 

[...] a concepção ocidental dos direitos humanos está contaminada por uma simetria muito 

simplista e mecanicista entre direitos e deveres. Apenas garante direitos àqueles a quem pode 

exigir deveres. Isto explica por que razão, na concepção ocidental dos direitos humanos, a 

natureza não possui direitos: porque não lhe podem ser impostos deveres. Pelo mesmo motivo é 

impossível garantir direitos às gerações futuras: não possuem direitos porque não possuem 

deveres.22 

 

Ocorre que o ponto de vista Ocidental acima descrito está em desencontro com a posição 

do Novo Constitucionalismo da América Latina, o qual considera a natureza um sujeito de 

direito. Portanto, pode-se entender que mencionado Constitucionalismo reputa defasada a 

ideia de que apenas tem direitos quem possui deveres. Destarte, é permissível crer que a 

mudança do paradigma antropocentrista para o ecocentrista avança em um ritmo similar ao da 

ampliação da aceitação da natureza como sujeito de direitos. 

Ademais, a concepção de direitos de caráter Ocidental 

 

distinguirá entre derechos de los humanos y no humanos, y creará dos categorías que pueden ser 

analizadas de forma distinta y separada. Esta concepción sigue fortaleciendo la lógica dualista y 

categorial propia del pensamiento occidental. Paralelamente al desarrollo conceptual del 

pensamiento occidental, han existido y existen formas de concebir a la naturaleza. […] de acuerdo 

con la filosofía andina, la naturaleza no es un ente separado del ser humano ni viceversa. Hemos 

afirmado que defender los derechos de la naturaleza es defender al ser humano y que defender 

                                                        

Breda. Editora Elefante. Editora Autonomia Literária. 2016, p. 140-141. 

22 SANTOS, Boaventura de Sousa. Por uma concepção multicultural dos direitos humanos. In: COHN, Gabriel (Editor). Lua Nova, 
Revista de Cultura e Política, n. 39, 1997. p. 116-117. 
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al ser humano es defender la naturaleza. No es suficiente la creación de la categoría “derechos de 

la naturaleza” sino que se tiene que, algún momento, superar estas distinciones que, al dividir, 

debilitan la concepción holística de la existencia, de la vida, del universo.23 

 

Como consignado, o Novo Constitucionalismo Latino-Americano não observa a natureza 

como ente divorciado dos seres humanos. Assim, uma vivência ecológica comunitária, em que 

sejam valorados os Direitos Humanos e os Direitos da Natureza, não apenas fortalece a 

qualidade de vida, como conduz uma reflexão sobre a busca pelo “progresso”, bem como 

fomenta a consciência humana acerca da relação de interdependência entre os seres vivos. 

Além disso, é preciso considerar que os direitos da natureza respondem a uma nova visão 

em torno da vida. Advém de uma matriz social, cultural e cognoscitiva diferente na relação aos 

seres humanos com a natureza, a mesma “que tiene una base en el sentido comunitario y un 

fuerte enraizamiento en lo sagrado, no en el sentido religioso de la cultura occidental, sino en 

aquél que entiende lo sagrado como merecedor de respeto.”24 

Ao afirmar que a natureza tem direitos próprios, e que são independentes de valorações 

humanas, “se da un paso mucho mayor. En efecto, la Naturaleza pasa de ser objeto de derechos 

asignados por los humanos, a ser ella misma sujeto de derechos, y, por lo tanto, se admite que 

posee valores intrínsecos.”25 

Isto posto, o reconhecimento da natureza como sujeito de direitos está sendo ampliado, 

de modo que é possível tecer uma relação com o aumento das fontes de cognição do bem 

viver26. Sem minorar a contribuição indígena, as visões andinas e amazônicas não são a fonte 

exclusiva de inspiração do bem viver. Em vários espaços globais, incluindo culturais ocidentais, 

há muito tempo “têm se levantado diversas vozes que poderiam estar de alguma maneira em 

                                                        
23 SANTAMARÍA, Ramiro Ávila. El derecho de la naturaleza: fundamentos. In: In: ACOSTA, Adalberto; MARTÍNEZ, Esperanza; 

(Compiladores). La Naturaleza con Derechos: De la Filosofía a la Política. Quito-Ecuador: Ediciones Abya-Yala, 2011, p. 226-
227. 

24 MARTÍNEZ, Esperanza. Prólogo. In: ACOSTA, Adalberto; MARTÍNEZ, Esperanza; (Compiladores). La Naturaleza con Derechos: 
De la Filosofía a la Política. Quito-Ecuador: Ediciones Abya-Yala, 2011, p. 9-10. 

25 GUDYNAS, Eduardo. La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución de Ecuador. Revista de Estudios Sociales 
No. 32 rev.estud.soc. abril de 2009: Pp. 272. ISSN 0123-885X Bogotá. p. 38 

26  O Bem Viver, que surge de visões utópicas, está presente de diversas maneiras na realidade do ainda vigente sistema 
capitalista – e se nutre da imperiosa necessidade de impulsionar uma vida harmônica entre os seres humanos e deles com a 
Natureza: uma vida centrada na autossuficiência e na autogestão dos seres humanos vivendo em comunidade. ACOSTA, 
Alberto. O Bem Viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos. Segunda reimpressão. Tradução Tadeu Breda. Editora 
Elefante. Editora Autonomia Literária. 2016, p. 39. 



330 

 

sintonia com essa visão, como os ecologistas, as feministas, os cooperativistas, os marxistas e os 

humanistas.”27 

Destarte, ao traçar um paralelo da ideia de bem viver e do reconhecimento da natureza 

como sujeito de direitos, pode-se declarar que a tendência em expandir esta novidade 

apresentada pelo Novo Constitucionalismo da América Latina pode contar com a colaboração 

de segmentos sociais diversos, além da própria fonte. Deste modo, evidente que, em que pese 

a visão Ocidental seja estável, reconhecer a natureza como sujeito de direitos é fulcral para que 

ela tenha direito a ter seus direitos, a ter guardiões, a ter defensores e a ser reparada dos males, 

apesar das barreiras fixadas por alguns segmentos sociais e pelo sistema econômico. 

Questiona-se a possibilidade de implementar outro ordenamento social dentro do 

sistema capitalista. Fala-se de um ordenamento social fundamentado “na vigência dos Direitos 

Humanos e dos Direitos da Natureza, inspirado na reciprocidade e na solidariedade. Dentro do 

capitalismo, isso é definitivamente impossível.”28 

Contudo, não se pode desacreditar no potencial de uma consciência ecológica. Dada a 

disposição social atual, mesmo que seja repensado o modelo de Estado, fato é que o capitalismo 

persistirá. Logo, atitudes que visam a harmonia entre os membros da Terra devem continuar 

acontecendo para firmar espaços de fraternidade. 

Destarte, incorporar a natureza ao direito constitucional com caráter de sujeito “de 

derechos abre un nuevo capítulo en la historia del derecho, respecto del cual nuestra 

imaginación es pobre, porque nos movemos aún dentro del paradigma que niega derechos a 

todo lo no humano.”29 Assim, é um desafio que considera os limites do planeta e que se faz 

necessário em prol de uma transformação que enraíze a ideia de que há uma relação de todos 

com todos, a qual precisa ser respeitosa e solidária. 

Portanto, a natureza como sujeito de direitos é uma definição pioneira em nível mundial, 

especialmente perante a atual crise civilizatória. Ademais, tem sido assumida “en amplios 

                                                        
27 ACOSTA, Alberto. O Bem Viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos. Segunda reimpressão. Tradução Tadeu 

Breda. Editora Elefante. Editora Autonomia Literária. 2016, p. 34 

28 ACOSTA, Alberto. O Bem Viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos. Segunda reimpressão. Tradução Tadeu 
Breda. Editora Elefante. Editora Autonomia Literária. 2016, p. 25. 

29  ZAFFARONI, Eugenio Raúl. La Pachamama y el humano. In: ACOSTA, Alberto; MARTÍNEZ, Esperanza (compiladores). La 
Naturaleza con Derechos: de la filosofía a la política. Quito: Ediciones Abya-Yala, 2011, p. 136. 
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segmentos de la comunidad internacional, conscientes de que es imposible continuar con un 

modelo de sociedad depredadora, basado en la lucha de los humanos contra la Naturaleza.”30 

Portanto, evidente que há uma propensão na ampliação do reconhecimento da natureza 

como sujeito de direitos em nível global. Não é uma tarefa simples, implica em mudanças e no 

aumento da visibilidade desta concepção que ainda principia, mas que gradativamente está se 

corporizando nas Cartas Constitucionais e no intelecto das pessoas, sobretudo no que tange à 

noção de pertencimento da terra, isto é, na ideia de que a natureza não é um elemento 

distanciado dos seres humanos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Novo Constitucionalismo Latino-Americano preconiza o que se nomina projeto 

descolonizador, isto é, tendo em vista que a maioria das Constituições da América Latina são 

influenciadas pela cultura europeia ou anglo-americana, a concepção proposta é que a América 

Latina gradativamente passe a reproduzir as necessidades de seus segmentos, de maneira que 

corporize suas tradições e práticas sociais nas Cartas Constitucionais. 

Desse ideário é que se positivaram os Direitos da Natureza no Equador e na Bolívia, por 

exemplo. Isto posto, é preciso ter claro duas situações, a primeira delas é que, em que pese a 

proximidade de articulação e complementariedade, o Direito Humano Fundamental ao Meio 

Ambiente possui uma acepção diferente dos Direitos da Natureza. A segunda delas é que dentro 

da concepção Ocidental se pode garantir direitos a quem se pode exigir deveres. 

Dito isso, infere-se que, como visto, na perspectiva Ocidental a Natureza não pode ser 

sujeito de direitos porque não recebe deveres. Em sentido oposto, o Novo Constitucionalismo 

Latino-Americano reconhece a natureza como sujeito de direitos em decorrência do valor que 

esta anunciação assume, da obrigação de preservação e da necessidade de um marco legal que 

possibilite a discussão sobre o uso de recursos ambientais, a sustentabilidade no 

desenvolvimento e uma nova visão de economia. 

Entretanto, parece evidente que não é aconselhável impor essa ótica ao pensamento 

Ocidental. Justamente no momento que se obriga a implementação dos Direitos da Natureza, 

                                                        
30 ACOSTA, Alberto. Los Derechos de la Naturaleza: una lectura sobre el derecho a la existencia. In: ACOSTA, Alberto; MARTÍNEZ, 

Esperanza (compiladores). La Naturaleza con Derechos: de la filosofía a la política. Quito: Ediciones Abya-Yala, 2011, p. 348. 
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está-se ditando uma cultura. Se um dos objetivos do Novo Constitucionalismo Latino-Americano 

é o de descolonizar, não configura coerente exigir que todos Estados reconheçam a natureza 

como um sujeito de direitos. Contudo, pode-se refletir que é função desse fluxo inovador 

demonstrar a magnitude dos Direitos da Natureza, para que, gradativamente e de maneira 

franca, os Estados venham a reconhecer a natureza como sujeito de direitos. 

Assim, a imbricação dos Direitos Humanos Fundamentais e dos Direitos da Natureza não 

apenas afirmam a mudança do paradigma antropocentrista para o ecocentrista, como inspiram 

a sustentabilidade social em detrimento de um padrão depredador. Além disso, o 

reconhecimento dos Direitos da Natureza está abrangendo mais do que a visão andina e 

amazônica e está se expandindo nos discursos de ecologistas, etc., o que é bastante importante 

para alargar a ideia de que todos os seres vivos tem o mesmo valor, de modo que a natureza 

não se separa do ser humano. 

Embora seja difícil ver no sistema capitalista a possibilidade de agir com reciprocidade e 

solidariedade, fato é que o capitalismo é a estrutura econômica majoritária no mundo e os 

problemas ambientais não são somente futuros, mas presentes também. Logo, urge reconhecer 

valores próprios para a natureza o quanto antes, preferencialmente em âmbito global. Como é 

o sistema capitalista o vigente, será nele que se intentará a construção da sociedade 

democrática e sustentável. 

Por fim, pode-se considerar que é preciso ações conjuntas, harmônicas e fraternas. Os 

Direitos da Natureza e a expansão de seu reconhecimento, como ocorre com a universalização 

dos Direitos Humanos Fundamentais, é fulcral para debater condições e responsabilidades, em 

um viés global, acerca da utilização de recursos ambientais e para uma nova maneira de tratar 

a economia. 
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O PODER DO CAPITAL E A IMPLEMENTAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: 

UMA ANÁLISE SISTÊMICA 

   

  

Rafael Machado Soares1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Declaração dos Direitos Humanos foi um marco na história mundial. Um passo 

necessário para a evolução da sociedade. No entanto, esse passo faz parte de uma 

caminhada longínqua na busca de seu entendimento e de sua implementação. Essa 

tarefa se faz árdua por diversos fatores, dentre os quais a diferença cultural existente a 

nível mundial. Mas, além dessa contingência, existe um fator preponderante que 

dificulta ou até mesmo impede a assimilação da verdade propagada pelos direitos 

elencados na Declaração: a verdade do capital. 

Tal verdade vem destruindo diversas estruturas elaboradas ao longo do tempo, 

importantes para o respeito à dignidade de todos os seres sociais e está cada vez mais 

enraizada nas sociedades atuais. Assim, o estudo dessa contingência é deveras 

importante para a construção da estrutura capaz de reduzir esta complexidade. 

Buscando entender esse fenômeno, o presente artigo abordará primeiramente a 

Declaração dos Direitos Humanos e seu significado social. Em seguida, analisar-se-á a 

cultura do capital como característica da pós-modernidade e, ao final, buscar-se-á 

justificar a não implementação dos direitos elencados na Declaração acima apontada 

em função da cultura mencionada.   
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Universidade do Minho-UMINHO Portugal.Professor Adjunto da Faculdade de Direito da Universidade de Passo 
Fundo-UPF. Passo Fundo-RS, Brasil. (e-mail:ramaso@upf.br). 
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1. A DECLARAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E O SEU SIGNIFICADO SOCIAL   

 

 A Declaração dos Direitos Humanos foi uma conquista mundial de efetiva 

importância que foi impulsionada por acontecimentos marcantes ao longo do tempo. 

Dentre os acontecimentos mais importantes tem-se a Revolução Francesa de 1789 

calcada em ideais de liberdade, igualdade e fraternidade e, em função das atrocidades 

ocorridas na 2.ª Guerra mundial em meados de 1930, nos ideais de respeito à vida digna 

composta também pelo conjunto de direitos propostos na Declaração Francesa.  

 Em função do impacto desses acontecimentos, em 1945 institui-se a ONU 

(Organização das Nações Unidas), formada para dar uma resposta política e social ao 

ocorrido no âmbito mundial. Para dar início efetivo aos seus objetivos, em 26 de junho 

de 1945 foi assinada a Carta das Nações Unidas que foi objetivada em 1948 com a 

elaboração da Declaração dos Direitos Humanos, contendo na mesma, princípios de 

ordem moral e valorativa do ser humano que deveriam ser observados a nível mundial. 

 A presente Declaração apresentava-se como uma necessidade coletiva em 

função da complexidade ocorrida ao longo daquela época. A sociedade buscava 

combater os males sociais ocorridos de uma maneira que gerasse um conforto 

psicológico e ao mesmo tempo uma diretriz de conduta humana a nível mundial que 

propagasse os ideais contidos na Declaração como uma verdade a ser observada e não 

esquecida por qualquer país. Tinha como objetivo socializar os seres humanos de todos 

os países estabelecendo-se uma moldura de respeito e valoração da dignidade de todos 

independente de suas características pessoais, políticas, religiosas, entre outras. Assim, 

foi uma importante mais valia social, pois estabeleceu diretrizes de conduta positiva 

coletiva, influenciando as Constituições de vários países que buscaram incorporar os 

valores contidos naquela, como direitos inalienáveis do indivíduo, devendo ser 

respeitados por todos e, portanto, fazerem parte dos mandamentos constitucionais do 

país. Tinha também como objetivo “[...]definir um novo rumo para o progresso humano, 

um rumo apontado à conquista de uma ampla liberdade e de elevados níveis de bem-
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estar e seguranças materiais [...]”2. A vida digna é o seu principal norte e, para tanto, a 

Declaração apresentou um conjunto de valores que deveriam ser observados para que 

àquela fosse alcançada. Os direitos ali contidos foram classificados como fundamentais 

para a dignidade humana.3  Estes valores possuem uma dimensão ética e moral que 

buscou-se propagar a todos. Aliado a isto,  

 

[...] ao lado da dimensão ética e moral dos Direitos Humanos, impõe-se, principalmente 

na Era Moderna, a necessidade de se incorporar aos ordenamentos jurídicos 

constituídos, sob pena de não poderem, à luz da lógica jurídica dominante, ser objeto 

de proteção e implementação estatal.4 

 

 Esta positivação teria pontos positivos, pois em sendo transformados em direitos 

positivados, geraria uma maior segurança no exercício dos mesmos pelos cidadãos, que 

poderiam respaldar seus atos sociais moldados pelos direitos constituídos.   

Tais mandamentos morais,  naquele momento, nasceram, também, para se 

alterar a cultura do autoritarismo, do abuso de poder, da violação da dignidade dos 

cidadãos que sofriam intensamente pelas características da época, principalmente em 

função da 2.ª Guerra Mundial, que proporcionou várias práticas de tortura a cidadãos 

presos de guerra.  

  A partir da sua publicação, criou-se um marco inicial da luta contra a 

violação desses direitos, sendo difundidos os valores ali contidos ao longo do tempo, 

buscando-se, cada vez mais, a implementação dos Direitos Humanos como uma 

necessidade de respeito a qualquer cidadão independentemente de sua condição social, 

sexo, religião, condição econômica, entre outras características.  

 Os valores presentes na Declaração passaram a influenciar e dirigir a 

                                                        
2  BRANCO, Manuel Couret.Economia Política dos Direitos Humanos: Os direitos Humanos na Era dos 

Mercados.Lisboa: Ed. Sílabo, 2012.p.10. 
3 Quando se esta a falar de direitos fundamentais, importa afirmar que a não observância dos mesmos gera a não 

observância da dignidade em si. A dignidade humana é respeitada na medida em que não há qualquer violação dos 
direito fundamentais, uma vez que estes são peças integrantes daquela. 

4 Leal, Rogério Gesta.Perspectivas Hermenêuticas dos Direitos Humanos e Fundamentais no Brasil.Porto Alegre:Ed. 
Livraria do Advogado, 2000, p.53. 
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governabilidade dos países, no qual a utilizaram como um norte de conduta e limite de 

governabilidade. 

 

A célere e eficaz evolução dos Direitos Humanos desde o início do século vinte, 

principalmente no Ocidente, deve-se, essencialmente, ao caráter internacional de que 

foram investidos, incorporando-se ao Direito Internacional, a ponto de diferentes 

organizações internacionais tutelá-los em vários instrumentos formais e convencionais, 

[....] no intento de garantir que os mesmos não sejam violados pelo Estado.5   

 

Assim, a governabilidade feita por cada Nação de seis cidadãos, após a 

Declaração, deveria estar sendo orientada para buscar uma aproximação com os 

objetivos da Declaração, no sentido de dar um prosseguimento eficaz a verdade 

produzida naquele documento, buscando uma sociedade mais justa que dignifica o 

homem e o protege de má governança e dos conflitos sociais presentes inerentes à 

sociedade. Nesse contexto, para centrar-se nesse objetivo, as estruturas legais e sociais 

de controle social seriam orientadas pela declaração, sendo àquela um norte de conduta 

a ser observado. A estruturação para alcance do objetivo deveria ser iniciada por cada 

Estado pondo em andamento a meta acima delineada. No entanto, a meta ainda tarda 

a ser alcançada. Dentre os motivos impeditivos de se alcançar esta meta, está a falta de 

uma interpretação devidamente ponderada de tais direitos/valores. Nesse sentido,  

[...] o conhecimento do sentido dos direitos humanos é fundamental no plano da 

interpretação das normas internacionais de direitos humanos. De facto, só através de 

um recurso a um critério explicativo do que são os direitos humanos e dos valores que 

pretendem reflectir é que o intérprete poderá apreender  o conteúdo de cada direito 

[...] e o alcance de cada direito [...].6  

 

 Aliada a esta interpretação equivocada ou desacertada dos direitos humanos, 

têm-se ainda a percepção de uma utilização propagandista da necessidade de 

objetivação dos mandamentos contidos na Declaração como uma forma de promoção 

Estatal, ou seja, cada Estado busca propagar a ideia de que observa os regramentos 

                                                        
5 Leal, Rogério Gesta.Perspectivas Hermenêuticas dos Direitos Humanos e Fundamentais no Brasil.Porto Alegre:Ed. 

Livraria do Advogado, 2000, p.97. 

6 CABRITA, Isabel.Direitos Humanos: Um Conceito em Movimento.Coimbra, 2011, p.25. 
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inseridos na Declaração, no entanto, na verdade, não contribuem, verdadeiramente, de 

forma eficaz, para que a finalidade da construção da Declaração seja posta em prática. 

 No entanto, não são estes os únicos fatores impeditivos da absorção e promoção 

dos direitos humanos. Assim, em função da necessidade de uma maior análise dos 

motivos pelos quais esse objetivo ainda não foi concretizado, passa-se, assim, a verificá-

los junto aos caracteres da pós-modernidade.  

  

2. A CULTURA DO CAPITAL E A PÓS-MODERNIDADE 

 

 A pós-modernidade trouxe consigo inúmeras características que promovem o 

descontrole social. Esta fase social apresenta uma nova faceta em relação a 

modernidade. Enquanto a modernidade acarretou a necessidade de busca de novos 

valores, do distanciamento da tradição, dos costumes, iniciando, assim nesse período o 

descobrimento do novo, a pós-modernidade é o perdimento da base de escolha. Nessa 

nova fase social o indivíduo mescla a tradição, os valores esquecidos na modernidade 

com os valores da modernidade, não se atendo, definitivamente, a nenhuma 

característica específica da evolução social. É uma nova era de descobrimento e, ao 

mesmo tempo, de repetição do antigo, mas sem comprometimento ideológico 

temporal. Vejam-se as palavras de Lipovetsky:   

 

A sociedade pós-moderna é a sociedade que reina a indiferença de massa, em que 

domina o sentimento de saciedade e de estagnação, em que a autonomia privada é 

óbvia, em que o novo é acolhido do mesmo modo que o antigo, em que a inovação se 

banalizou, em que o futuro deixou de ser assimilado a um progresso inelutável.[...].7 

 

 Isso importa afirmar que essa sociedade vive perdida, pois não se identifica mais 

com parâmetros coletivos, com necessidade do outro, mas apenas, e, tão-somente, com 

a busca da realização do eu, sem comprometimento com o nós.  

                                                        
7  LIPOVETSKY, Gilles. A Era do Vazio: Ensaio sobre o Individualismo Contemporâneo.Lisboa: Ed. Relógio D’agua, 

2007.p.10-11. 
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 Essa sociedade se caracteriza, cada vez mais, como hedonista, na medida em que 

cada cidadão escolhe e traça o rumo de sua vida sem preocupar-se com os efeitos sociais 

de suas ações, tornando-se um sujeito egoísta e individualista, afastando-se do modelo 

ideal de ser social, ou seja, o ser preocupado com o seu eu/idêntico, os demais seres 

sociais que fazem parte da coletividade. Busca o sujeito-social objetivar suas metas sem 

compreender que é uma peça do todo social e, em tendo essa característica, deve 

buscar ser uma peça que se encaixe nos moldes do todo social para que a harmonia 

coletiva seja alcançada e o controle social seja objetivado. Por consequência, afasta-se, 

o sujeito-social, do significado de sociedade. Sociedade, segundo Baumann,  

 

[...] é outro nome para concordar e compartilhar, mas também o poder que faz com que 

aquilo que foi concordado e compartilhado seja dignificado. A sociedade é esse poder 

porque, como a própria natureza, estava aqui muito antes que qualquer um de nós 

chegasse e continuará aqui depois que todos tenhamos partido. “Viver em sociedade”_ 

concordando, compartilhando e respeitando o que compartilhamos_ é a única receita 

para vivermos felizes.8  

 

 Nesse prisma, os seres sociais são influenciados pela informação passada na era 

atual, que fornece uma informação desvirtuada sobre as prioridades sociais, sobre as 

verdadeiras necessidades que devem ser as metas de conquista do indivíduo para sua 

felicidade e para a harmonia social. Como há uma influência direta sobre as informações 

recebidas pelos sujeitos sociais e a moldagem que os constrói nessa era de 

hipercapitalismo, a moldagem passada pelo sistema capitalista é ter poder pela 

conquista econômica.   

 Vive-se, então, numa sociedade de consumo. Propaga-se a ideia de consumir 

para poder existir.  

 

Como consumidores, não juramos lealdade permanente à mercadoria que procuramos 

e adquirimos para satisfazer nossas necessidades ou desejos; e continuamos a usar 

esses serviços enquanto eles atendem às nossas expectativas, porém não mais que 

                                                        
8  BAUMAN, Zigmunt. A sociedade Individualizada: Vidas Contadas e Histórias Vividas. Rio de janeiro: Ed. Zahar, 

2008.p.08. 
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isso_ou até que deparemos com outra mercadoria que prometa satisfazer os mesmos 

desejos mais plenamente que a anterior. Todos os bens de consumo, incluindo os 

descritos como “duráveis”, são intercambiáveis e dispensáveis [...].9 

 

Por outra lado, produtos cada vez mais são menos duráveis, por que esta é a 

meta do produtor, uma vez que, se não houver durabilidade, há cada vez mais 

necessidade de consumo e, o capital do produtor, acaba aumentando 

progressivamente.  

 Aliado a esta complexidade, nesta era de hiperconsumo, o ser-social passa a ser, 

a própria mercadoria, buscando vender-se socialmente, buscando a atração do público, 

valorando, na sua percepção doente, a sua imagem social quando se torna mercadoria 

vendável.     

  Essa distorção social, esse afastamento do siginificado de ser social, 

impulsionou uma nova verdade: a da mercadoria coletiva. Busca-se, cada vez mais a 

competitividade no mercado através da redução de custos para aumentar o ganho de 

capital. Para tanto, todos os gastos de uma empresa são computados na lista da busca 

de redução. Dentre os mesmos, podemos citar exemplificadamente, os gastos com a 

mão-se-obra assalariada.  

Partindo dessa ideia, os empregadores vêem seus empregados apenas como um 

custo a ser reduzido, desatentos a necessária observância da dignidade de cada 

empregado envolvido na relação de trabalho.  

Essa busca de redução de custos, a qualquer preço, importou, nesse contexto 

atual, em reformas legislativas, que causaram a precarização da relação de trabalho em 

face dos objetivos capitalistas. Conquistaram os donos do poder, a precarização, 

impussionando, cada vez mais, a utilização da terceirização dos serviços, que em tese, 

reduzem os custos da atividade do empresário.  Mas a que preço? Será que o lucro debe 

ser a meta sempre a ser alcançada? Ou será que a dignidade do cidadão debe ser a meta 

a ser buscada? O custo social do aumento do lucro a qualquer preço é muito alto, e 

                                                        
9 BAUMAN, Zigmunt.Cegueira Moral:A perda da sensibilidade na modernidade líquida.Rio de Janeiro, 2013, p.23. 
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jamais será compensado pela busca de um maior PIB Nacional ou pelo aumento de 

capital do poder empresarial. Segundo Cabrita,  

 

[...] a dignidade da pessoa humana envolve que cada ser humano tenha meios materiais 

que lhe permitam ter uma existência condigna. Por outras palavras, a dignidade humana 

exige a liberdade das necessidades ou a libertação da miséria. Com efeito, encontramos 

em diversos textos internacionais a afirmação de que a pobreza constitui uma violação 

da dignidade humana ou uma negação dos direitos humanos e que pode mesmo, em 

certas circunstâncias, ameaçar o direito à vida.[...].10 

  

 No pensamento do empregador, passa despercebido, na fase hipercapitalista, os 

direitos humanos do impulsionador de sua atividade, que trabalha diariamente para o 

aumento do capital do empregador mesmo em detrimento de sua saúde física e mental, 

desrespeitando a dignidade daqueles em prol da busca da lucratividade a qualquer 

custo. Percebe-se ai, que mesmo estando a sociedade no contexto do Estado Social e 

Democrático de Direito, não vive a sociedade o ideal desse modelo estatal. A busca da 

dignidade para todos que deveria ser promovida por todos os seres sociais acaba por 

ser esquecida ou mesmo afastada pelas metas de conquista econômica impostas pela 

sociedade de capital. 

 Esta forma de pensar e agir vai ao encontro das necessidades de poder criadas 

socialmente, que fazem com que o cidadão pensem apenas no lucro, para obter ganhos 

que lhe propiciarão adquirir certos bens, taxados como importantes, para viverem 

diferentemente, buscando ser parte dos iguais.    

A diferença social surge, então, como uma meta a ser alcançada, mas, não no 

sentido de falta de poder, pelo contrário, no sentido de ter poder em função da 

diferença alcançada. Com a diferença, passa-se a ser fonte de admiração e, buscam os 

demais sujeitos da sociedade, pelo endeusamento moldado/elaborado, ser como o 

Deus criado, gerando uma busca doentia dos demais seres sociais do alcance da 

igualdade com o diferente.   Esta igualdade vem, nesta fase epocal, principalmente, da 

                                                        
10 CABRITA, Isabel. Direitos Humanos: Um Conceito em Movimento.Coimbra: Ed. Almedina, 2011.p.53-54. 
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busca da posição económica, fonte de poder criada pela possibilidade de consumo de 

símbolos de poder (mercadorias). 

 Percebe-se, assim, nessa seara, que a sociedade atual vive numa cultura de 

hiperconsumo. Essa cultura propaga a doença do consumo, no qual o cidadão se vê na 

necessidade de adquirir bens para incluir-se socialmente, ou seja, ser integrado pela 

identidade propagada da necessidade do bem material. Esse fenômeno, é fruto dos 

valores difundidos pelo sistema  capitalista. Propaga-se a verdade do capital como forma 

de inclusão social, fazendo com que os indivíduos sejam soldados dessa nova guerra 

contra a suposta exclusão, mas na verdade, é apenas uma propaganda enganosa que 

busca alienar os seres humanos com valores vendáveis, ou seja, valores de ordem 

material. 

 A verdade capitalista apresenta ao sistema social uma mensagem de 

consumismo que orienta os cidadãos no sentido de adquirirem bens para serem 

integrados no seio coletivo. Essa verdade, por vezes, é criada pela necessidade de 

integração social, […] “é que a vontade do indivíduo de se identificar com um grupo é 

muitas vezes o resultado de um sentimento de inferioridade […]”11. Bauman analisa essa 

verdade capitalista e sustenta o seguinte: 

 

Longe de suprimir a tendência humana para o prazer, o sistema capitalista na sua fase 

de consumismo, alarga-a para a sua própria perpetuação. Os produtores, movidos pelo 

princípio do prazer, constituem uma calamidade para uma economia orientada para o 

lucro. Igualmente se não mais desastroso, seria, contudo, os consumidores não movidos 

pelo mesmo princípio.[…].12  

 

 Diante da existência da suposta necessidade de adquirir bens para integrar-se, o 

indivíduo absorve a verdade do capital como sua, passando a legitimá-la e assumindo-a 

como norte de conduta a ser observada. Como bem observa Baudrillard, o 

 

                                                        
11 HAYEK,Friedrich.O Caminho para a Servidão.Lisboa:Edições 70.2009.p.177.  
12 BAUMAN,Zygmunt.A Liberdade.Lisboa: Ed. Estampa.1989.p.122-123. 
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[...] consumo surge como sistema que assegura a ordenação dos signos e a integração 

do grupo; constitui simultaneamente uma moral (sistema de valores ideológicos) e um 

sistema de comunicação ou estrutura de permuta. É a este respeito e pelo facto de a 

função social e a organização estrutural ultrapassarem de longe os indivíduos e de a eles 

se imporem por meio de coacções sociais inconscientes que se pode criar uma hipótese 

teórica, que não se limite a ser recital de números ou pura metafísica descritiva.13 

 
 

 Aliado a esse fato, temos o fenómeno da globalização. Esta  propiciou uma 

facilidade de comunicação, mas ao mesmo tempo, um distanciamento causado por essa 

facilidade. Hoje, para consumir a maior parte dos bens, não há necessidade de sair de 

casa. Para se divertir, basta entrar na internet e baixar um filme, ou assistir Tv online. 

Para comprar qualquer material, como objetos para construção, alimentícios, entre 

outros, basta clicar no site específico e receber o produto em casa. Essa facilidade 

também gerou o distanciamento, pois não existe mais o contato direto com o vendedor 

do produto, com as pessoas que supostamente seriam encontradas na loja e assim por 

diante.  

Essa falta de contato gera o distanciamento coletivo, levando a exclusão social. 

A exclusão causa a dificuldade de relacionamento entre os semelhantes, pois também 

desprepara o indivíduo para enfrentar a diferença inerente à sociedade. O despreparo 

faz com que o indivíduo busque a sua inserção pelos valores que a sociedade divulga 

como necessários serem absorvidos, que no sistema capitalista são os bens.  

Vê-se, então, que um dos problemas sociais, é a falta de percepção das 

necessidades do outro, da percepção que os demais seres são individuos com 

necessidades, sentimentos, expectativas de vida, que merecem ser objetivadas. Esta 

falta de visualização das demais pessoas é, portanto, impulsinada pelas características 

da sociedade pós moderna em sua faceta mais negativa: o afastamento social.   

 

 

 

                                                        
13 BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de Consumo. Lisboa: Ed. Edições 70, 2008.p.91-92.  
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3. A NÃO-IMPLEMENTAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS FACE A CULTURA DO CAPITAL 

 

 Como abordado anteriormente, a Declaração foi uma marco de luta de 

implementação de valores humanos a serem observados a nível mundial. Foi constatado 

ainda, que a pós-modernidade trouxe a sociedade características negativas que 

impulsionaram o descontrole social e, que esse descontrole foi objeto de utilização do 

sistema capitalista, que distribuiu seus valores como mercadoria aproveitando as 

facetas da fase pós-moderna. Assim, nesse contexto, inúmeros entraves foram criados 

para a implementação do objetivo da Declaração. Mas, mesmo em existindo esses 

impedimentos da implementação dos valores apresentados na Declaração, qual seria 

então a solução para essa nova fase social?  

Um operador do direito, se consultado, teria como primeira resposta a 

positivação dos direitos elencados na Declaração, pois parte da sociedade adota a 

concepção de que a Declaração é apenas uma mera busca utópica, não gerando 

qualquer necessidade de observância dos valores ali contidos em função daquela não 

ser considerada uma norma legal. No entanto, se analisarmos a mesma, constataremos 

que há uma identificação entre os direitos elencados na Declaração e os direitos 

fundamentais, e, esses, ainda não foram objetivados na integralidade socialmente.  

  Assim, há de se absorver, que o direito é apenas um momento estrutural 

entre outros possíveis para ser promovido o controle social, ou seja, a harmonia do 

sistema coletivo. Isso importa afirmar que mesmo em sendo positivada a Declaração, 

não apenas como direitos fundamentais elencados na Constituição, não seria aquela 

implementada somente por ser uma norma legal. Assim, aliada a esta estrutura de 

controle, teria a sociedade que buscar outra estrutura contribuitiva. Mas que estrutura 

ocuparia esse papel? A resposta esta na cultura social. 

 A cultura é o conjunto de informações que são passadas ao indivíduo ao longo 

de sua vida que acabam por moldá-lo, ou seja, contribuindo para a constituição de sua 

identidade. Desde as primeiras interações de vida, o sujeito passa a moldar a sua 
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identidade de acordo com as informações que recebe. Essa moldagem nunca para de 

existir, acompanhando o sujeito-social por toda a sua trajetória de vida. Inicia-se na 

convivência familiar, após na escolarização e, ao depois, junto a convivência laboral e 

social. Diante disso, o trabalho de construção de uma cultura adequada vai ao encontro 

do controle social, pois, se a informação é positiva, a moldagem do ser social terá mais 

probabilidade de também o ser. Se o ser social possui uma moldagem positiva, a 

qualidade das informações que repassará aos demais seres sociais será maior.  

 Construir uma nova cultura mais coletiva, portanto, perpassa, obrigatoriamente 

pela qualidade da informação difundida socialmente, pois como acima explicado,  a 

informação faz a moldagem e a moldagem faz o sujeito que por sua vez construirá a 

sociedade.  

No entanto, infelizmente, nessa fase social, a cultura predominante é a que 

propõe uma avaliação do ser pela sua condição econômica e social, indo de encontro a 

concepção de ser avaliado pelo que é como pessoa. Esse fenômeno propicia um grande 

problema: 

Diante da impossibilidade de todos adquirirem os bens indicados pela sociedade 

como símbolos de poder, que geram a aceitação do indivíduo, acaba ocorrendo o 

fenômeno da frustração. “Uma pessoa se sente humilhada quando recebe a mensagem, 

por palavras ou ações, de que não pode ser quem pensa que é. Essa humilhação gera 

preconceito e ressentimento [...]”14 , que produz por consequência o isolamento, a 

exclusão social que, por sua vez, acaba gerando o individualismo, ou seja, os “[…] 

indivíduos que foram educados num cosmos consumista e ao qual não podem ter acesso 

vivem a sua situação com um sentimento de frustração, de desqualificação de si-mesmo 

e como um fracasso pessoal.”15  Isso é um ciclo interminável, pois se a falta do dinheiro 

leva a exclusão, então, o ciclo da necessidade do poder do capital nunca acaba, pois para 

sair da exclusão, o cidadão buscará novamente o dinheiro.        

Aliado a esse fato a sociedade vive a globalização que leva também a exclusão. 

                                                        
14 BAUMAN, Zygmunt. Capitalismo Parasitário.Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 2010.p.78. 
15LIPOVETSKY, Gilles. A Sociedade da Deceção.Lisboa: Ed. Edições 70, 2012.p.34. 
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Pelo distanciamento ocasionado pela globalização, em especial pela fomentação da 

comunicação não presencial, o ser humano passa a cada dia distanciando-se mais da 

sociedade que vive. Esse distanciamento leva a exclusão social, pois o indivíduo passa a 

viver num mundo isolado fomentando as suas características individualistas, sentindo-

se autossuficiente. No entanto, essa autossuficiência é irreal, e a verdade é que o 

individualismo é uma forma de defesa, pois o sujeito não se identifica mais com o 

coletivo, sentindo-se excluído em função do impedimento de inclusão causado pelo 

sistema social. Assim, os valores coletivos se perdem no tempo e a busca da concreção 

da fraternidade, da união dos esforços pelo bem comum, pela objetivação dos Direitos 

Humanos fica prejudicada pelo próprio sistema que criou o molde do sujeito excluído. 

Essa constatação gera a conclusão de que há uma influência da cultura do capital na 

moldagem social e, para tanto, deve ser utilizada a própria cultura, com uma nova 

moldagem como estrutura de combate dos efeitos do capitalismo descontrolado, ou 

seja, uma cultura coletivista que afaste o individualismo excludente da sociedade. Nesse 

prisma, assimilada essa assertiva, como objetivar essa meta?  

Toda ideia para ser recepcionada e absorvida precisa de ser aceita, ou seja, 

legitimada. Essa legitimação esta intimamente ligada ao poder de convencimento. Isso 

importa afirmar que quem propaga a ideia da nova cultura tem que ter credibilidade no 

meio social e as estruturas necessárias para gerar o poder. Bourdieu comenta essa 

assertiva. Veja-se: 

 

O poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer 

crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste modo, a acção sobre o 

mundo, portanto o mundo; poder quase mágico que permite obter o equivalente 

daquilo que é obtido pela força (física ou econômica), graças ao efeito específico de 

mobilização, só se exerce se for reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário.16 

 

  

Interpretando as palavras do autor, verifica-se, então, que para transmitir a nova 

cultura é nessessário que o promotor da mudança buscada seja um ponto de referência 

                                                        
16 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico.Lisboa: Edições 70, 2.ª ed. 2011.p.11. 
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de poder. Diante da existência de um gestor na sociedade, ele representa o poder sobre 

a mesma e possui a obrigação de implementar o controle social. Para exercer esse 

objetivo nessa época de incertezas, inseguranças e de hipervalorização do material, terá 

o gestor que propagar uma nova cultura social, uma cultura coletiva. Para tanto, o 

Estado deve alcançar a meta de legitimição, ou seja, dar o exemplo alterando a sua 

conduta moral, para ser considerado uma referência positiva e, por consequência, 

conquistar a sua legitimação e ser seguido na sua nova conduta; a que busca a 

objetivação dos valores coletivos; a concretização do direitos humanos.  

Diante do exercício do poder de convencimento e da propagação da cultura 

coletiva, o indivíduo, será moldado pela cultura nova e passará a preocupar-se mais com 

o coletivo do que o individual, e a soledariedade nos trará a facilitação da objetivação 

dos valores proclamados na Declaração dos Direitos Humanos. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Constata-se que os direitos humanos são uma verdade que deve ser absorvida e 

deve ser seguida por todos os seres sociais. A não assimilação daquela, vem causando, 

e causará, cada vez mais descontrole social. Como se vive numa época peculiar de 

hipercapitalismo e, diante da prova de que a cultura do capital é uma das grandes razões 

impulsionadoras da não assimilação dos direitos humanos, deve essa cultura ser 

combatida de forma eficaz por meio da utilização das fontes de poder na sociedade.   

 Assim, a sociedade deve buscar essa meta. Como o Estado tem a legitimidade e 

a obrigação de fazer a gestão social, deve assumir essa responsabilidade, 

movimentando-se positivamente e criando as estruturas para impulsionar o alcance 

desse objetivo, criando uma cultura nova de propagação da verdade de direitos 

humanos para todos, trazendo uma nova moldura social evolutiva no tempo e 

efetivando o controle social por consequência. 
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