
O paradigma do desenvolvimento e a polissemia da sustentabilidade* 
 

Pacelli Henrique Martins Teodoro** 
 
 

Resumo: Desde sua tentativa de substituir o crescimento, na metade do século passado, o 
substantivo desenvolvimento é alvo de fortes debates internacionais e aplicações documentais, ainda mais 
quando passou a ser seguido por um adjetivo, o sustentável, nas últimas décadas. No entanto, tais 
mudanças não foram acompanhadas de consensos e certezas, motivos que ainda geram falsas esperanças e 
frustrações. Por isso, este artigo teve como finalidade a discussão do paradigma do desenvolvimento, bem 
como a análise do caráter polissêmico da sustentabilidade. Pelas discórdias epistemológicas e pelos 
inúmeros significados, a noção de desenvolvimento sustentável torna-se falha de qualquer sentido claro, 
principalmente pelos embates travados entre os princípios de proteção ambiental e de crescimento 
econômico. Portanto, reconhece-se a necessidade de definir e adequar o plano teórico-prático tanto do 
desenvolvimento e da sustentabilidade, quanto do desenvolvimento sustentável, a favor de extensas 
massas injustiçadas em projetos e ações sociais, sempre em respeito à democracia. 
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The paradigm of development and the polysemy of sustainability 
 

Abstract: Since its attempt to replace the growth in the past half century, the substantive 
development is subject to internationals debates and documentaries applications, especially when it came 
to be followed by an adjective, the sustainable, in recent decades. However, these changes were not 
accompanied by consensus and certainties, reasons that still generate false expectations and frustrations. 
Therefore, this article was intended to discuss the paradigm of development, as well as analyze the 
polysemic character of sustainability. Because of epistemological disagreements and many meanings, the 
notion of sustainable development becomes a failure of any clear sense, mainly by clashes between the 
principles of environmental protection and economic growth. Therefore, recognizes the need to define and 
adjust the theoretical and practical levels of sustainable development, in favor of large masses wronged in 
socials projects and actions, always in respect to democracy. 
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El paradigma del desarrollo y la polisemia de la sostenibilidad 
 

Resumen: Desde su intento de sustituir el crecimiento, en el último medio siglo, el sustantivo 
desarrollo es tema de debates internacionales y aplicaciones documentales, especialmente cuando se 
trataba de ir seguido de un adjetivo, el sostenible, en las últimas décadas. Sin embargo, estos cambios no 
fueron acompañados por consensos y certezas, motivos que generan falsas expectativas y frustraciones. 
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Por lo tanto, este artículo tuvo como objetivo discutir el paradigma del desarrollo, así como analizar el 
carácter polisémico de la sostenibilidad. Debido a las discordias epistemológicas y los múltiples 
significados, la noción de desarrollo sostenible se convierta en un fracaso de cualquier sentido claro, 
principalmente por los enfrentamientos entre los principios de protección del medio ambiente y de 
crecimiento económico. Por lo tanto, se reconoce la necesidad de definir y ajustar el nivel teórico-práctico 
del desarrollo sostenible, a favor de grandes masas víctimas de las injusticias en los proyectos y acciones 
sociales, siempre en el respeto a la democracia. 
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Notas iniciais 

 

Nos meados do século XX, um novo termo surgiu nos círculos de debates das conferências 

internacionais. Autoridades nacionais, representantes governamentais e demais interessados no assunto 

discutiram outros modos alternativos para reconstruir as economias pós-guerra, alicerçar o discurso 

filosófico global da Organização das Nações Unidas (ONU) e diminuir as desigualdades sociais, em 

particular nos países semi-industrializados. Com maiores pretensões do que o célebre crescimento, em 

fase de vigência, o presente termo foi designado desenvolvimento. 

No decorrer das décadas, a palavra desenvolvimento incorporou diversos sentidos, bem como suas 

adjetivações, que sempre tentaram a acompanhar e justificar sua direção para o benefício de alguma 

dimensão socioespacial. Dentre os adjetivos, o sustentável ganhou um amplo e importante espaço de 

discussão e apropriação na sociedade moderna, o qual irrigou suas propostas para várias áreas de interesse 

social. 

Contudo, criada pelo enlace do desenvolvimento à noção de sustentabilidade, a expressão 

desenvolvimento sustentável traz consigo mais incertezas a consensos, por ser passível de muitas disputas 

e inúmeros questionamentos. Por isso, parte-se do princípio do desenvolvimento sustentável ainda como 

um paradigma, a ser investigado no século XXI, tendo como alerta seu intrínseco caráter polissêmico que 

pode confundi-lo. 

Deste modo, o presente estudo teve como objetivo a discussão do paradigma do substantivo 

desenvolvimento, assim como a análise das possíveis polissemias do adjetivo sustentável, palavras tão 

disseminadas e aclamadas na sociedade contemporânea, pelos mais distintos agentes sociais. 

 

O paradigma do desenvolvimento 

 



Desde quando o termo foi proposto, o desenvolvimento nomeia a síntese do desejo do capital, isto 

é, a conhecida dominação da natureza (Porto-Gonçalves 2006), mesmo que algumas desconfiadas 

bandeiras pró-verde estejam erguidas no cotidiano social, em especial no mercado global. Não obstante a 

indefinições e equívocos conceituais, o ato de desenvolver-se ainda gera calorosos debates entre 

especialistas, quando muitos o confundem intencionalmente com crescimento, alguns o qualificam como 

mito e poucos o encaram como possibilidade. 

“Ora, a idéia de desenvolvimento pode ser entendida de várias maneiras – e nenhuma delas é uma 

formulação neutra. O que sempre existiu foi a vontade do ser humano de se reproduzir, de crescer e de 

melhorar de vida. O desenvolvimento capitalista é uma versão dessa vontade sob a tutela de uma minoria 

que consegue geri-la em proveito próprio” (Acselrad; Leroy 1999: 1). 

O crescimento econômico torna-se condição necessária para o desenvolvimento – afirmação 

verdadeira bastante conhecida por todos, popularmente traduzida na metáfora que é preciso que o bolo 

cresça para depois reparti-lo, mas as coisas não são bem assim. O principal objetivo dessa vertente é 

maximizar o Produto Interno Bruto (PIB), o qual grande parte vem do arquipélago de empresas modernas, 

com alta produtividade de trabalho, imersas no oceano de atividades de produtividade baixa ou muito 

baixa, formando o tecido intersticial do sistema econômico (Sachs 2008). Assim, o crescimento rápido não 

reduz a heterogeneidade social, muito pelo contrário, tende a concentrar riqueza e renda nas mãos de 

poucos felizardos, no arquipélago, e relegar oportunidades e direitos aqueles a deriva, no oceano – círculo 

redundante pela relação trabalho-capital. 

Entretanto, além desta visão normativa, Sachs (2007) distingue outros quatro tipos de crescimento 

econômico, com base na combinação entre os critérios econômico1, social2 e ambiental3: o crescimento 

selvagem, socialmente iníquo e ambientalmente degradante, que marca a história social (1+ 2- 3-); o 

crescimento socialmente benigno, mas ambientalmente degradante, que retrata bem a realidade européia, 

de 1945 a 1975 (1+ 2+ 3-); o crescimento ambientalmente benigno, mas socialmente iníquo, que constitui o 

cenário em andamento (1+ 2- 3+); e o crescimento social e ambientalmente benignos, o único que 

corresponde o conceito de desenvolvimento, que deveria ser o tipo de crescimento almejado (1+ 2+ 3+). 

Para Veiga (2008), ao ser freqüentemente associado como sinônimo de desenvolvimento, o 

crescimento deixa de ser pertinente a partir do momento em que o indicador da renda “per capita” é 

considerado essencial e uno. Essa concepção desqualifica as propostas do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que busca uma série 

de dados que possam dar conta, revelar e apontar, enfim, chegar o mais próximo possível do espaço vivido 

pela sociedade; para isso, não caberiam, apenas, índices econômicos. 

Os verdadeiros interesses desta vertente, mesmo que estejam escusos, podem ser atinados sem 

muitas complicações, à vista de que “o crescimento econômico, tal qual o conhecemos, vem se fundando 



na preservação dos privilégios das elites que satisfazem seu afã de modernização; já o desenvolvimento se 

caracteriza pelo seu projeto social subjacente. Dispor de recursos para investir está longe de ser condição 

suficiente para preparar um melhor futuro para a massa da população. Mas quando o projeto social 

prioriza a efetiva melhoria das condições de vida dessa população, o crescimento se metamorfoseia em 

desenvolvimento” (Furtado 2004: 484). 

Para tanto, é preciso superar o economicismo redutor, o qual constitui o pensamento dominante e 

se traduz na aceitação implícita ou explícita da teoria da percolação, pela qual legitima o comando da 

economia, de acordo com Sachs (2007). Embora seja amplamente desmentida, a falácia “trickle down 

theory” consiste em garantir os controles macroeconômicos em proveito de um crescimento razoável, no 

qual os benefícios acabariam irrigando todo o tecido social, até alcançar a base da pirâmide. 

Já a segunda corrente prega o desenvolvimento como mero mito, uma crença pela qual o sistema 

capitalista se apóia para sua reprodução e acumulação. Com isso, quando deparam com as discrepâncias 

do PIB dos países, os seguidores sentem-se isentos de quaisquer responsabilidades, pois não enxergam 

maneiras, e nem fórmulas mágicas, para chegar a um mundo mais eqüitativo. Entretanto, a culpabilidade 

por essa vertente não se deve, apenas, às facilidades quiméricas, mas também, às estratégias do atual 

sistema político-econômico vigente, já que, “infelizmente, o fosso entre a retórica e a realidade aumentou 

nos últimos anos, pois a difusão do evangelho neoliberal conseguiu solapar a própria credibilidade do 

conceito” (Sachs 2007: 385). 

Por último, mas não menos importante, pelo contrário, o desenvolvimento como possibilidade 

elimina o pensamento conformista, acomodado, com forte recusa ao modelo em vigor e intensa busca por 

outro modo de produção e consumo. Contudo, para ter consciência de tais desafios, é preciso atentar-se às 

armadilhas que podem nos surpreender, ao longo do complexo caminho a ser trilhado. 

Atualmente, observa-se o desenvolvimento acompanhado de diversas palavras que o modificam, 

tais como econômico, social, político, cultural, sustentável (ecologicamente), humano, entre outros. 

Entretanto, seja qual for a pretensão adjetiva para desenvolver-se, é conhecido que o desenvolvimento 

nem sempre é justo, mas sim, desigual. 

Dentre os conceitos de desenvolvimento desigual, destaca-se o proposto por Neil Smith, em 1984, 

o qual é um processo estrutural inerente ao capital, no espaço geográfico. O desenvolvimento desigual 

significa muitas coisas para muitas pessoas, em função temporal, contudo, pode-se confirmar que é uma 

lei universal da história humana ou, de uma maneira mais abstrata ainda, a essência da contradição. 

O desenvolvimento desigual é a expressão geográfica das contradições do capital, sendo, ao 

mesmo tempo, o produto e a premissa geográfica do desenvolvimento capitalista: altamente visível, na 

paisagem do capitalismo, em diferentes escalas; e compreendido somente pela análise da produção da 

natureza e do espaço (Smith 1984). Portanto, o desenvolvimento desigual é a desigualdade social 



estampada na paisagem geográfica e é, simultaneamente, a exploração daquela desigualdade geográfica, 

para certos fins sociais. 

Logo, sabe-se que o capital produz a natureza e o espaço de maneira diferenciada, em promoção 

do desenvolvimento desigual entre as camadas da sociedade. Entre dominantes e dominados, deve-se 

atentar para o campo do desenvolvimento, normalmente minado pelo poder político do sistema capitalista, 

quando se pretende adentrar e investigar suas raízes, proposições e verdadeiras intervenções territoriais. 

“But it had become clear that development indeed meant only two things: firstly, further 

increasing the affluence of the already affluent and secondly, further increasing the access of the economic 

system to human and natural resources for exploitation in the developing world (less than 20% of the 

world population was consuming more than 70% of the world resources). No single person or power was 

to blame, but the perpetual and ever-steeper spiral of production, output and consumption: the globe was 

being plundered by a system” (Segschneider 2001: 26). 

Sem tardar, após a II Guerra Mundial (1939-1945), surgiram as primeiras discussões sobre novos 

modos para reconstruir as economias de países atingidos e fundamentar, ao lado do resguardo da paz em 

países descolonizados, a filosofia da ONU. Além do mais, os países periféricos se viam ainda mais 

desiguais, mesmo logo após o rápido crescimento econômico-industrial que tinham perpassado, durante a 

década de 1950, diferentemente do que ocorrera com os países centrais. Em vista disso, o crescimento 

perde credibilidade e o desenvolvimento sobressai-se, com total ênfase na agenda internacional. 

No Quadro 1, os principais debates e marcos, que envolvem a cronologia do desenvolvimento, 

estão apresentados e listados. 

Em abril de 1968, um pequeno grupo de diplomáticos, industrialistas e acadêmicos, de diferentes e 

limitados países, reuniu-se para discutir sobre questões ditas globais, em especial as que tangiam o 

crescimento demográfico e o consumo de recursos naturais limitados; nascia o Clube de Roma, fundado 

pelo empresário italiano Aurelio Peccei (1908-1984) e cientista escocês Alexander King (1909-2007) e 

considerado grande marco inicial sobre o debate pró-desenvolvimentista. A verdadeira preocupação dos 

capitalistas, nessa época, era como mudar os modos de produção-consumo e a regulação da economia, 

para que o modelo de desenvolvimento dominante pudesse prosseguir. 

Entre os dias 5 e 16 de junho, no ano de 1972, a discussão do Clube de Roma tornava-se notória 

na primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, a Cúpula da Terra I, realizada na 

cidade de Estocolmo. Sob a coordenação do secretário-geral Maurice F. Strong, os perigos ambientais 

globais, na visão dos países centrais, como a relação entre o uso de clorofluorcarbonetos (CFC) e a 

destruição da camada de ozônio, foram os destaques e os alvos de debates, fato que marcou um relevante 

ponto na história da política ambiental internacional, com o carro-chefe ecodesenvolvimento. A partir de 

tal evento, a dimensão ambiental ganhou grande realce sob demais dimensões socioespaciais, seja 



econômica, política, social, etc., todavia, nem sempre de maneira ética, muitas vezes em proveito próprio, 

outras em culpabilidades pelos desastres. 

Quadro 1 – “Development time-line”: debates e marcos. 
 

Século XVIII 
 “A riqueza das nações”, por Adam Smith, de 1776. 

Século XIX 
 a produção industrial substitui a manufatura; 
 Karl Marx e outros tentam introduzir um paradigma alternativo de sociedade humana, organização denominada comunista e 

socialista; 
 críticos sociais e filósofos, especialmente Nietzsche, começam a criticar as sociedades humanas e o comportamento nas 

sociedades industriais; 
 início da conservação da natureza e do movimento para sua preservação, nos EUA (continuam no século XX e influenciam nas 

políticas nacionais, para a criação de parques); 
 George(tte) Sands, companheira do compositor Chopin, torna-se conhecida como a primeira mulher engajada em seu tempo, 

tentando quebrar os papéis tradicionais de gênero, na Europa; 
 o movimento “Women’s Lip”, iniciado no Reino Unido, luta ativamente para a equidade social e introduz o direito ao ensino 

universitário e de voto para as mulheres. 
Século XX (antes da 2ª Guerra Mundial) 

 “Die Wandervögel”, um movimento popular alemão, introduz o slogan “zurück zur Natur” (de volta à natureza), com muitas 
atividades para re-focar a percepção humana sobre o ambiente natural; 

 outras sociedades são fundadas na Alemanha, com base na tendência acima, por exemplo, “Die Naturfreunde” ou “Freie 
Körperkultur Bewegung (FKK)”, como esforço consciente para incluir o meio ambiente natural, que era cada vez mais excluído, 
no desenvolvimento da sociedade humana, representando um componente importante na percepção humana do ambiente; 

 em 1928, numa sexta-feira negra, o crash da bolsa de Wall Street desencadeia a primeira crise econômica, em nível mundial, 
para os países industrializados; 

 por volta da década de 1930, uma série de governantes alemães introduz o “Vorsorgeprinzip” (princípio da precaução) e uma 
versão inicial do que será posteriormente denominado sociedade civil, para as políticas nacionais; 

 Pigou apresenta sua teoria econômica do mercado internalizado, em sua publicação “A economia do bem-estar”, de 1932; 
 o programa político “The New Deal”, dos anos 30, do presidente americano Roosevelt, focaliza o padrão de vida de nações 

pobres e de desempregados. 
1946 

 a título provisório, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) é estabelecido para promover a liberalização do comércio. 
1949 

 Harry S. Truman cunha o termo subdesenvolvido para os países pobres, enquanto desenvolvido para os países ricos. 
Década 1950 

 primeiros sinais de estresse ambiental, em Londres, Los Angeles e outros centros de países industrializados. 
1959 

 o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP) evolui-se para a maturidade. 
Década 1960 

 aumenta a preocupação entre os cientistas e a população em geral, nos países desenvolvidos, sobre o meio ambiente. 
1964 

 a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD) é estabelecida. 
1968 

 organiza-se o Clube de Roma; 
 o aumento da população mundial é, claramente, percebido como uma ameaça ao futuro da humanidade (Ehrlich publica o livro 

“A bomba populacional”); 
 Garrett Hardin publica o ensaio “A tragédia dos comuns” e introduz os conceitos de percepção e planejamento ambiental. 

1969 
 chegada do primeiro homem na lua. 

1972 
 Cúpula da Terra I – Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo; 
 “Os limites do crescimento”, publicado pelo Clube de Roma. 

1973 
 o Banco Mundial reconhece o fracasso do paradigma de desenvolvimento para atenuar o crescimento; 
 é lançado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP). 

1979 
 na primeira Conferência Mundial sobre Clima, em Genebra, conclui-se que as emissões de CO2 podem ter impacto, a longo 

prazo, sobre o clima. 
1980 

 Comissão Brandt (Comissão Independente para o Desenvolvimento Internacional), presidida por Willy Brandt. Relatório: 
“Norte-Sul: um programa para a sobrevivência”. 

1983 
 a Assembléia Geral das Nações Unidas (UNGAS) estabelece a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(WCED). 



1984 
 um acidente industrial mata milhares de pessoas, na Índia. 

1986 
 acidente pela reação química do reator atômico, em Chernobyl. 

Continuação do Quadro 1... 
 
1987 

 Comissão Brundtland (Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento). Relatório: “Nosso futuro comum”. 
1991 

 o Grupo dos 77 se reúne, em Pequim, e demanda os direitos para o desenvolvimento. 
1992 

 Cúpula da Terra II – Rio-92, resolução da AGENDA 21, no Rio de Janeiro; 
 conferências paralelas, publicadas em “Tratados alternativos”; 
 a Comissão de Desenvolvimento Sustentável (CSD), das Nações Unidas (UN), é criada para avançar a Agenda 21; 
 o relatório “Pronk-Iglesias” pontua o papel e a estrutura da CSD; 
 a Convenção Quadro sobre Alterações Climáticas (FCCC) é assinada na Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), na cidade do Rio de Janeiro. 
1994 

 a Organização Mundial do Comércio (WTO) é formada em Uruguai, numa rodada de negociação do GATT, como uma 
instituição jurídica internacional, para administrar o quadro global das regras comerciais e de acordos. 

1995 
 Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social (WSSD), em Copenhagen. 

1997 
 um processo internacional é iniciado, pelo Grupo dos 77, pelos EUA e pela União Européia, para uma conferência sobre o 

financiamento do desenvolvimento. 
1998 

 Conferência sobre Mudanças Climáticas, das Nações Unidas, em Buenos Aires; 
 massivos protestos, em todo o mundo, para parar o Acordo Multilateral sobre Investimentos (MAI), de países desenvolvidos. 

1999 
 a 54ª sessão da UNGAS apela para um nível mais alto, um evento intra-governamental no financiamento do desenvolvimento a 

ser realizado em 2001; 
 ministros da WTO se reúnem, em Seattle; 
 Conferência Mundial das Organizações não Governamentais (NGO). 

2000 
 primeira reunião de organização para preparar o referido evento; 
 Carta da Terra; 
 Fórum do Milênio das NGO, em Nova Iorque, precursor da Assembléia Popular; 
 as negociações são interrompidas na Conferência sobre Mudanças Climáticas, em Haia; 

 a UNGAS decide chamar a próxima Cúpula da Terra, em Johanesburgo, no ano de 2002, sob o título Cúpula Mundial sobre 
Desenvolvimento Sustentável; 

 as negociações do MAI são retomadas, em Paris. 
 

Fonte: Segschneider 2001. 
Organização: Teodoro 2010. 

 

Chefiada pelo chanceler alemão Willy Brandt (1913-1992), bem como constituída por membros 

independentes de governos, a Comissão de Brandt produziu dois relatórios públicos sobre o 

desenvolvimento global, de 1977 até 1983, ano de sua dissolução. Ambos salientam o sucesso limitado de 

algumas medidas gerais tomadas no passado, pelos países ricos setentrionais, com recomendações para 

acelerar o desenvolvimento dos países pobres meridionais. 

Em 1987, o desenvolvimento sustentável passou a ser intensamente propagado entre os discursos, 

os programas e as promessas. Presidida pela diplomata norueguesa Gro Harlem Brundtland, a Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) difundiu a expressão por meio do relatório 

“Our common future” (“Nosso futuro comum”), o qual aponta a incompatibilidade entre o 

desenvolvimento pretendido e os atuais padrões de produção-consumo, assim como apresenta uma lista de 

ações estatais e de metas internacionais, sob a égide de agentes de diferentes instituições multilaterais. 



Cinco anos mais tarde, no dia 3 a 14 de junho, na cidade do Rio de Janeiro, foi organizada a 

segunda Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), a Cúpula 

da Terra II, também popularmente conhecida como ECO-92 e Rio-92. Anteriormente propagado, o 

desenvolvimento sustentável consagra-se, nesse momento, por meio de uma ampla conscientização de que 

os países desenvolvidos eram majoritariamente responsáveis por certos danos ao meio ambiente, enquanto 

os países subdesenvolvidos necessitavam receber mais apoio financeiro e tecnológico, bem como serem 

ouvidos na agenda internacional. 

“In contrast to the 1972 UN Conference on the “Human Environment” in Stockholm, the 1992 

Rio Conference was entitled “Environment and Development”. The inclusion of “development” in the title 

was no coincidence. At the preparatory stage, Southern countries had failed to see much benefit for 

themselves in conceding to the Northern intention to convene a UN Conference on environmental 

problems unless “development” was put squarely on the agenda. For the South, independent of political 

colour, for both, the governments and the NGO’s, “development” was the code word for expressing its 

desire for recognition and justice” (Sachs 2001: 5). 

Centrada em três convenções (as mudanças climáticas, a biodiversidade e, em menor interesse, a 

desertificação), a Rio-92 propiciou a redação de alguns documentos oficiais, dentre dos quais se destaca a 

Agenda 21. Documentada em quarenta capítulos, por 179 países, a referida agenda é um programa de ação 

que visa promover um novo padrão de desenvolvimento, em escala planetária, para o século XXI, 

conciliando métodos de proteção ambiental, de justiça social e de eficiência econômica. 

Após cinco anos, de 13 a 19 de março, a Assembléia Geral das Nações Unidas (AGNU) promoveu 

um fórum para examinar os progressos desde o ano de 1992, a Rio+5, novamente no Rio de Janeiro. 

Embora a Rio-92 tenha sido um grande evento, com marcos na história global da política ambiental, 

verdadeiro divisor de águas, ficou evidente e comprovado que grande maioria dos países não vinha 

cumprindo com os acordos estabelecidos, o que deixava evidente as deficiências discursivas e os impasses 

intergovernamentais; “the UN Conference on Environment and Development in Rio 1992 launched 

‘sustainable development’ as a new name for progress. The idea caught on worldwide, but the results thus 

far have been mixed” (Sachs 2002: 6). 

Em 2002, entre os dias 26 de agosto e 4 de setembro, foi realizada a Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável, a Rio+10, em Johanesburgo. O segundo fórum pretendia produzir 

mecanismos para a execução da Agenda 21, igualmente avaliar avanços e obstáculos, tendo como foco a 

erradicação da pobreza, a mudança nos padrões insustentáveis de produção e de consumo e a proteção dos 

recursos naturais. 

No interior dos debates do ciclo social dos eventos apresentados, por meio de uma análise crítica 

da essência dos discursos e das propostas, e seus resultados, muitos mais obstáculos do que avanços são 



verificados. Fundamentado na retórica da intransigência, conceituada por Hirschman (1992), as 

proposições das Nações Unidas podem ser criticamente analisadas a partir das três teses reativo-

reacionárias: a ameaça, a perversidade e a futilidade. 

A primeira tese presume que o custo da proposta é alto demais, visto que coloca em risco outra 

realização anterior; já a segunda assegura que qualquer ação proposital, para melhorar aspectos 

econômicos, sociais ou políticos, serve apenas para exacerbar a situação que se deseja remediar; enquanto 

na terceira, as tentativas de mudança social não manifestam resultados, pois não marcam (como deveriam) 

a sociedade. 

Normalmente, distanciadas no tempo, tais teses obedecem a uma ordem cronológica, que 

dependerá de cada caso. Contudo, há certas tendências de se acreditar que a ordem seja a apresentada, isto 

é, uma nova política é proposta ou adotada oficialmente, ameaça que somente depois poderá será avaliada 

o quão perversa é, por meio de seus resultados equivocados, quando ainda mais tarde será julgada se nada 

passou de muito barulho a troco de nada, sua futilidade. Além disso, as mesmas também podem 

manifestar-se de forma conjugada. 

Adepto às desregulamentações socioespaciais, a política neoliberal alude-se à questão ambiental 

como uma ameaça, pois a mesma tende, de forma negativa, a circunstanciar demais questões mais 

relevantes, propriamente ditas. Com isso, depara-se com as perversidades, transfiguradas na promoção 

publicitária de justiça e proteção ambiental, as quais costumam se dirigir em sentido contrário. Por fim, 

percebe-se que tudo não passa de futilidade, já que nada altera na composição da sociedade, aliás, isso 

nem e nunca foi a intenção do pensamento dominante. Portanto, a questão ambiental foi tratada como 

resultado da desregulamentação e da privatização. 

Enfim, apesar de tantas cúpulas e conferências, reuniões e debates, as propostas 

desenvolvimentistas ainda continuam a desorientar a sociedade contemporânea, assumindo-se como um 

paradigma a ser pensado para os próximos tempos. Entretanto, é preciso atentar-se aos diversos 

significados que as palavras podem sugerir, particularmente pelas disputas de interesses entre 

determinados agentes sociais, na presente hegemonia capitalista; em outras palavras, a polissemia da 

sustentabilidade do desenvolvimento. 

 

A polissemia da sustentabilidade 

 

Ainda que tenha sido adotada no debate por meio de ambientalistas, a sustentabilidade possui 

tantas facetas quanto o próprio desenvolvimento. Originalmente, tal substantivo incorporou-se a esse 

adjetivo a fim de ser “[...] aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade 

de as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades” (CMMAD 1991: 46). 



Entre preocupações, desafios e esforços comuns, o relatório reconhece que há dois conceitos-

chave nesta definição: o de necessidades, inclusive aquelas mais essenciais das classes com menor poder 

aquisitivo, com máxima prioridade; e o de limitações, sobretudo as impostas ao meio ambiente pela 

tecnologia e organização social, dificultando atender o presente e futuro. 

Como um plano de ações, a matriz do desenvolvimento sustentável é um clássico meio que 

resume seus principais objetivos. Com base em várias matrizes propostas, o presente estudo sintetizou 

uma com os elementos mais enfatizados (Figura 1), embora perceba que nada passa de uma visão geral, a 

partir da qual se deve contestar e questionar. 

 

 
 

Figura 1 – Matriz do desenvolvimento sustentável. 
Elaboração e layout: Teodoro 2010. 

 

A matriz é organizada de acordo com os princípios sistêmicos, composta por complexas entidades 

dimensionais. Ainda assim, essa organização não deixa de invocar uma análise dialética, por ter provida 

de termos burocráticos de organismos multilaterais. 



Cada subsistema possui os elementos que o caracteriza, sejam aqueles que estão ou deveriam estar 

presentes. Quando um conjunto entra em contato com outro, surgem os elementos que devem interligar as 

dimensões, para alcançar os propósitos principais, nesse caso, a legitimação de práticas socioespaciais 

mais sustentáveis. 

Por ser um sistema aberto, favorável a fluxos, cada subsistema possui “inputs” e “outputs” de 

energia – externalidades influentes que também devem ser consideradas no processo. Os movimentos 

gerais são de ambas as direções, sentido horário/anti-horário, isto é, ora positivo, ora negativo. A direção 

se sujeita ao tipo de contato que as dimensões se encontram, a partir dos interesses de quem comanda e os 

resultados daí obtidos. Para reger as colisões e os conflitos entre os subsistemas, a esfera política assume a 

função do sistema-orquestrador. 

Quando se depara com um conceito polêmico, passível de diferentes leituras e compreensões 

textuais, uma série de perguntas-chave torna-se relevante: o quê? quem? como? quando? onde? por 

quê? 

Pelo fato da sustentabilidade ser um princípio ético, unificador e interrogativo, afinal “o quê é ser 

sustentável?”, não há única definição de seu sistema, o que há é a enunciação e o emprego do mesmo para 

promover os interesses dos agentes hegemônicos, ainda que alguns agentes se achem fiéis a sua procura. 

Enquanto certas camadas acreditam que a proposta de desenvolvimento poderia ser resgatada, suas 

dimensões autofágicas superadas, sua durabilidade assegurada e sua vigência sustentada, outras vêm na 

sustentabilidade um novo princípio organizador de um desenvolvimento centrado no povo, de acordo com 

Acselrad (2009: 44), afinal, “[...] a sustentabilidade é uma noção a que se pode recorrer para tornar 

objetivas diferentes representações e idéias”. 

Conquanto tenha surgido no campo ambiental, a sustentabilidade não condiz exatamente ao meio 

natural, mas sim, remete-se às relações estabelecidas entre a sociedade e sua base material, a qual sempre 

exige modos de gestão mais eficazes para reproduzir-se, via apropriação de recursos. 

Por esta reflexão, a sustentabilidade surge no seio do capitalismo, como o novo modo de 

regulação (conjunto de normas, incorporadas ou explícitas, de instituições e de mecanismos que rege a 

lógica do regime), ou como mais um na história, apto à intensa e extensiva acumulação. Entre crises e 

ápices, o sistema sempre está à procura de outras normas para seguir avante, com seu modelo dominante. 

Nesse caso, o capital visa apropriar-se da base material da sociedade, exaltando a sustentabilidade para 

agilizar, homogeneizar e internacionalizar o espaço geográfico, ora com proveitos regulatórios, ora com 

proveitos desregulatórios. 

Sabido o que realmente quer dizer, falta indagar “o quê se pretende sustentar?”. Não é o 

desenvolvimento que deve ser sustentado, um modelo-padrão a ser seguido por todos, mas que as 

sociedades tenham suas sustentabilidades, realmente no plural, de acordo com as particularidades sócio-



naturais de cada uma. Para tanto, o termo sociedades sustentáveis parece mais adequado à 

desenvolvimento sustentável, conforme Diegues (1992: 28), pois “[...] possibilita a cada uma delas definir 

seus padrões de produção e consumo, bem como o de bem-estar a partir de sua cultura, de seu 

desenvolvimento histórico e de seu ambiente natural”. 

Habitualmente, os debates conceituais se voltam para grupos mais necessitados, às margens dos 

padrões de produção e de consumo do sistema. Disso tudo se resulta em textos normativos, que não 

alumiam quem são os verdadeiros beneficiados. 

Neste rumo, as proposições de sustentabilidade não contemplam a diversidade social e as 

contradições presentes na sociedade contemporânea – recurso que Acselrad (2004) define como 

categorizações socialmente débeis. Nota-se tal asserção pela ruptura intergeracional do conceito, pois não 

contam com as diversidades presenciais e, muito menos, futurísticas, considerando a pretensa inércia 

social. 

Por outro lado, ao definir o quê são sustentáveis ou insustentáveis, legitimados ou deslegitimados, 

as práticas não-capitalistas nem adentram nas entrelinhas do debate, pois impedem o pleno 

desenvolvimento comum, a alavancagem do capital, promovida pela crença força do mercado. Isso tudo 

sem nem sequer aprofundar nas desiguais relações internacionais de poder, pelas quais forças setentrionais 

são exercidas sob países do Sul, desfavorecendo as transações comerciais e dificultando o acesso à 

tecnologia e os recursos territoriais (ponto não aprofundado no relatório). 

Afinal, quais são os indivíduos ou grupos sociais que se favorecem com a sustentabilidade do 

desenvolvimento? As pessoas carecem de serem sujeitos e não mais objetos do desenvolvimento. Urge-se 

sair das normalidades, ainda mais as encobertas. 

Uma das maneiras de como desenvolver é mudar a relação produção-consumo (oferta-procura). O 

relatório associa a incompatibilidade entre o desenvolvimento e o crescimento demográfico, pela 

degradação e escassez de recursos. Observa-se que estremar o acesso aos recursos naturais, para um 

menor contingente populacional, não iria diminuir a pressão sob o meio ambiente, visto que o 

consumismo não se relaciona apenas à quantidade, mas sim, a outros fatores específicos. Além do mais, 

reduzir o consumo não pressupõe, necessariamente, redistribuir recursos. 

Em seu estudo, Ehrlich e Ehrlich (1990) definem as variáveis que compõem a equação do impacto 

social sob o meio natural: 

Impact = Population x Affluence x Technology 

Por esta fórmula matemática, o impacto é função da população, da riqueza (Produto Nacional 

Bruto “per capita”) e da tecnologia aplicada espacialmente. Quando considera a fórmula I = PAT como 

um indicador, segundo o consumo de energia por habitante, “a baby born in the United States represents 

 



twice the destructive impact on Earth's ecosystems and the services they provide as one born in Sweden, 3 

times one born in Italy, 13 times one born in Brazil, 35 times one in India, 140 times one in Bangladesh or 

Kenya, and 280 times one in Chad, Rwanda, Haiti or Nepal” (Ehrlich; Ehrlich 1990: 134). 

Diante disto, a ironia se faz presente quando o nascimento de uma criança americana torna-se um 

fato mais preocupante do que o nascimento de crianças africanas, em maior número. Leroy et al. (2003) 

citam outro exemplo dos Estados Unidos, os quais consomem, com apenas 5% da população mundial, 

cerca de 30% dos recursos e da energia produzidos no mundo, a cada ano – isso significa que se outros 

15% da população mundial alcançassem o mesmo padrão de consumo, a vida no Planeta já seria 

ecologicamente inviável. 

“Não é a humanidade que está destruindo a Terra. São essas minorias. Minorias que, gastando 

muito além da conta, vivem segundo padrões de consumo completamente insustentáveis; que se recusam a 

fazer qualquer tipo de concessão, a pôr qualquer limite aos seus desejos e às suas vontades, quer em 

respeito à humanidade ou aos próprios limites do planeta. Pior: minorias que, como já foi dito, ao criarem 

padrões que pretensamente constituiriam o ideal do desenvolvimento, usam todo o seu poder para nos 

enfiar goela abaixo certa concepção de mundo, determinando assim nossos sonhos em relação ao futuro de 

nossos filhos, nossos desejos e ambições, nossos valores e bases de nossa ética” (Leroy et al. 2003: 15-6). 

Por esta razão, a preocupação primordial dirige-se às mudanças culturais, no particular aos estilos 

de vida e seus padrões de sobreconsumo, sem divisão entre Norte-Sul, mas em todas as esferas elitistas. 

Com base nos cálculos de Spangenberg (1999), a desmaterialização econômica no Ocidente (ambiental: 

redução de 50% na extração global de recursos; social: acesso igualitário) corresponde a uma redução de 

extrações em 80% a 90% do nível atual. Para isso, não haveria correlação da redução de bem-estar em 

função do objetivo de reduzir o uso de materiais, com a inclusão de energia e de terras, contudo, os estilos 

de vida e a economia sofreriam efeitos significativos. 

Em outras palavras, o principal desafio é o ajuste ecológico do consumo e as dinâmicas de 

redistribuição. Deve-se questionar a desigualdade, nos níveis de consumo, como um passo para discutir a 

desigualdade de poder sobre os recursos naturais, pois essa é, parcialmente, expressa em termos de 

desigualdade do consumo “per capita” de matéria e de energia entre os países (Acselrad 1999). 

Ainda sobre a controvérsia explosão demográfica global, outras perspectivas não são ressaltadas, 

como a distribuição geográfica desigual e a mobilidade da população mundial, entre países, regiões e 

urbano-rural (Hogan 2005), e a ausência de programas sociais, como políticas de saúde pública, garantia 

alimentícia e educação maternal. 

A abordagem temporal, quando, depende das diferentes necessidades entre os países; ora, 

presente-futuro é algo muito relativo a cada formação socioespacial, enquanto uns se preocupam com as 

emissões de gases poluentes à atmosfera, outros pensam na própria alimentação durante o dia. Por isso, é 



indispensável que todos atendam, primeiramente, suas necessidades intrageracionais básicas, para que 

haja nivelamento social, um ponto de partida, quando assim ambos poderão buscar soluções para os 

tempos atuais e, ao mesmo tempo, preparar o terreno para os tempos que hão de vir. 

Em poucas linhas, e com pouco senso, a próxima pergunta é a mais simples de ser respondida. 

Não a respeito do lugar que pleiteia um sustento, mas onde se sustenta o conceito, ou seja, com 

fundamento em qual modelo de desenvolvimento que se espelhou o ser sustentável. Com a vaga 

informação de onde tudo começou, é discernível que a base é o grau de desenvolvimento atingido pelas 

sociedades industrializadas. Sem muita demora, está cada vez mais claro que a insustentabilidade, agora 

assim possa dizer, se faz presente entre esses grupos sociais, quer a médio ou longo prazo. A resposta, que 

equivale às distintas realidades, está nas especificidades de cada uma dessas, na transição da globalidade 

para a localidade. 

“Na verdade, os padrões de produção e consumo dos países ditos ‘do Norte’ é que são apontados 

como os ideais desejáveis para toda a vida humana na Terra. Só isso já é (ou deveria ser) altamente 

questionável. Não somos todos iguais, felizmente, na medida em que não saímos da mesma forma, do 

mesmo molde. Não temos a mesma base material. Não nos cercam os mesmos ecossistemas. Não partimos 

das mesmas tradições. Não nascemos com a mesma concepção de mundo. Não crescemos com os mesmos 

ideais e valores. Não forjamos a mesma cultura. Somos, pois, potencialmente diferenciados nas nossas 

necessidades, sonhos e desejos. Tudo isso, entretanto, é negados pelos interesses em nos manter iludidos” 

(Leroy et al. 2003: 14). 

Diferentes formações socioespaciais requerem diferentes práticas de sustentabilidade, não mais 

uma busca padronizada, como se a Terra fosse uma entediante elipsóide sócio-natural. Cada um deve ser 

capaz de contemplar e diagnosticar sua singular diversidade espacial, em atento ao desenvolvimento 

histórico, os aspectos culturais, os modos de apropriação do território, o significado e uso do meio natural 

e material, nos quais a definição dos padrões de produção-consumo seja específica, conforme suas 

identidades locais. 

O discurso da eficiência escamoteou o porquê do projeto desenvolvimentista, pois não se 

perguntava para quais fins o uso de matéria e de energia era mobilizado e destinado, mas aceitava a ordem 

de manejo consciente e viável. O que realmente estava em prática era fornecer a durabilidade e continuar 

o sustento da base material do excludente modelo de crescimento econômico. 

Acselrad (1999) acredita que todos devem discutir as finalidades que o ambiente natural é 

apropriado pelas sociedades. Os recursos limitados deveriam ser utilizados para fins mais legitimados, 

democraticamente, e mais compatíveis com o bem comum geral dos povos. 

Tanto por isto, entre outros motivos, pode-se testemunhar o aumento das distâncias sociais entre 

os países, seja interna ou externamente, nos últimos anos. Conforme Sachs (2002), o mundo afundou-se, 



cada vez mais, na pobreza e no declínio ecológico, apesar da riqueza ter aumentado em alguns territórios – 

o mundo continua indo para pequenos e grandes desastres, como se nada tivesse acontecido. 

No domínio teórico do desenvolvimento sustentável, as lacunas conceituais abrem margens às 

polissemias: o quê é ser sustentável? O quê se pretende sustentar, recursos ou pessoas? Quem são os 

responsáveis e beneficiados? Como desenvolver-se – reduzir ou repartir? Quando, na geração presente ou 

futura? Onde fundamentar-se, no desenvolvimento setentrional? Por que utilizar certas matérias e energias 

para um fim e não para outro? Na esfera ambiental, eficiência ou democratização? Na social, privado ou 

público? E na econômica, políticas compensatórias ou distributivas? 

“Afinal, o desenvolvimento sustentável não é um estado permanente de harmonia, mas um 

processo de mudança no qual a exploração dos recursos, a orientação dos investimentos, os rumos do 

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão de acordo com as necessidades atuais e 

futuras. Sabemos que este não é um processo fácil, sem tropeços. Escolhas difíceis terão de ser feitas. 

Assim, em última análise, o desenvolvimento sustentável depende do empenho político” (CMMAD 

1991: 10). 

 

Notas finais 

 

Quando abandonou a idéia convencional de desenvolvimento, ainda sem consensos, e acrescentou 

um qualificativo a uma cápsula conceitual, a noção de desenvolvimento sustentável torna-se falha de 

qualquer significado claro, o que resultou em confusões e indefinições históricas. Os princípios de 

proteção ambiental e de crescimento econômico são vistos como seus principais embates e entraves, na 

sociedade contemporânea. 

Para tanto, recorre-se à idéia de justiça ambiental, a qual pressupõe o direito a um meio ambiente 

seguro, sadio e produtivo para todos, considerado em sua totalidade dimensional (ecológica, física 

construída, social, política, estética e econômica), referindo-se, assim, às condições em que tal direito 

pode ser livremente exercido, por meio da preservação, do respeito e da realização plena das identidades 

individuais e de grupo, junto à dignidade e autonomia das comunidades (Acselrad et al. 2009). Afinal, a 

desigualdade ambiental é uma das inerentes expressões da desigualdade social. 

Portanto, entende-se que o desenvolvimento deve garantir a liberdade positiva de escolha e a 

efetivação de todos os direitos humanos, sempre apoiado na democracia (Sen 1999). Já a sustentabilidade 

clama por um modelo alternativo de legitimação da diversidade social, o qual afirme novo ritmo das 

diferentes formas culturais de relação com a base material das sociedades (Acselrad 2004). A regulação do 

ritmo viria com a legitimação política da pluralidade de tempos e de sujeitos na luta pela apropriação dos 

territórios. 



E, enfim, o desenvolvimento sustentável é o paradigma processual de totalidade, ao mesmo tempo 

holístico/sistêmico e dialético, multidimensional e multifacetado, global e local; constantemente em 

respeito à democracia participativa do indivíduo e da sociedade, bem como a sua diversidade. 

A mais, muito bem notado por Trittin et al. (2001: 20), “the concept of sustainable development 

cannot be put into practice by a small group of experts and politicians [...] what is needed is a wide 

participatory approach from the society as a whole”. 

A fim de concluir sem conclusão, o desenvolvimento sustentável apresenta-se como o novo 

paradigma do século XXI, semelhante à importância da justiça social no século XX, com carências ainda 

na definição epistemológica da expressão, em próprio sentido, e nos procedimentos para sua concreta 

aplicabilidade no espaço geográfico. Com isso, somente pode-se afirmar que o desenvolvimento deve ser 

includente, sustentável e sustentado (Sachs 2008), em um mundo onde o capital e a política devem ser 

reestruturados (Smith 1988), a favor das extensas massas que há séculos nunca foram a real prioridade em 

quaisquer estratégias, projetos e ações sociais. 

“Eis o caminho, mais difícil sem dúvida, que haveremos de percorrer se quisermos sair das 

armadilhas de noções fáceis que nos são oferecidas pelos meios de comunicação de massa, com noções 

como “qualidade de vida” ou “desenvolvimento sustentável” que, pela sua superficialidade, preparam 

hoje, com toda a certeza, a frustração de amanhã” (Porto-Gonçalves 2006: 16). 

De mais a mais, eis o caminho que deve ser urgentemente seguido, quando não mais se opta pela 

politização da natureza, por meio do desenvolvimento sustentável como uma feição específica da 

geopolítica contemporânea, sua nova racionalidade, bem atentada por Becker (2008). Para manter a 

acumulação, o sistema capitalista ajusta-se de acordo com o tempo e o espaço; adaptação que encontrou 

sua fonte de poder na apropriação crescente de territórios e ambientes, como reserva de valor, sem uso 

produtivo imediato – uma forma de controlar o futuro capital natural. Para tanto, busca-se a atual 

autoridade “tecno(eco)lógica”. 

Em tempos que não mais admitem serem perdidos, reconhece que o caminho a ser ainda trilhado 

seja longo e árduo, no entanto, ainda que se depare com inúmeras armadilhas polissêmicas, provindas de 

cima, nada é impossível quando pessoas conscientes buscam um ideal em comum e se encontram com as 

mãos entrelaçadas. 

Mesmo os desenvolvimentistas e os ambientalistas opondo-se há décadas, a proposta do 

desenvolvimento sustentável está aí, ainda posta à mesa, colocando-os em um território novo e amplo, 

posto a desbravamentos e, assim, a futura construção histórica. 
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