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Resumo  

 

O artigo se destina à área de ciências humanas e sociais aplicadas, e tem por objetivo 

demonstrar aos leitores algumas abordagens científicas e/ou legalistas sobre progresso, 

desenvolvimento e sustentabilidade. A metodologia utilizada na pesquisa é do tipo 

bibliográfica, de procedimento reflexivo, sistemático, com abordagem descritiva. Que 

possibilitará uma reflexão conceitual a respeito do que é progresso, desenvolvimento e 

sustentabilidade, que são as raízes do “desenvolvimento sustentável”, que por sua vez 

busca incorporar uma harmonização das necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias 

necessidades. 
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Abstract  

 

The article is intended area of applied social sciences, and aims to demonstrate to 

readers some scientific approaches and / or legalistic about progress, development and 

sustainability. The methodology used in the research literature is the type of procedure 

reflective, systematic, with descriptive approach. That enable conceptual reflections 

about what is progress, development and sustainability, which are the roots of 

"sustainable development", which in turn seeks to incorporate a harmonization of the 

needs of the present generation without compromising the ability of future generations 

to meet their own needs. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A singularidade da espécie humana sempre despertou no homem a busca pelas 

suas necessidades básicas: biológicas, físicas, pessoais (abstratas ou reais), e dentro 

desse contexto a sociedade tenta saciar as suas inquietudes utilizando-se dos recursos 

naturais. 

Com o advento do processo de industrialização que ocorreu em meados do 

século XVIII, sendo composto em três períodos históricos (REZENDE FILHO, 2003, 

pág. 140 a 161) – o primeiro com o surgimento da máquina vapor, o segundo com a 

disseminação da eletricidade e o terceiro com o aparecimento da informática; momento 
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em que alcança enormes satisfações nas diversas áreas do saber (humanas; exatas e 

biológicas); por outro lado, começasse a gastar de maneira descontrolada e sem 

planejamento os recursos naturais que servem de matéria prima para o processo de 

industrialização.  

Porém, a sociedade vivia um momento de euforia provocada pelo 

desenvolvimento econômico que por sua vez era sinônimo de progresso, sem se 

preocupar com o próprio meio em que se vive, ou seja, o próprio meio ambiente. Com o 

passar dos anos a humanidade começou a se mobilizar para tentar frear e/ou desacelerar 

este tipo de “progresso” que traz benefícios imediatos, mas, em longo prazo provoca a 

escassez dos recursos naturais.   

 
O poder e a velocidade da era industrial a tudo transformava: a estrada de 

ferro, arrastando sua enorme serpente emplumada de fumaça à velocidade do 

vento, através de países e continentes, com suas obras de engenharia, 

estações e pontes formando um conjunto de construções que fazia as 

pirâmides do Egito e os aquedutos romanos e até mesmo a grande muralha da 
China empalidecerem de provincialismo, era o próprio símbolo do triunfo do 

homem pela tecnologia. (HOBSBAWM, Eric. J. A era das revoluções. p. 61.)   

 

Já no fim dos anos sessenta e início dos anos setenta, surgem as primeiras 

preocupações em nível mundial a respeito do crescimento econômico sustentável.  

Dentro de uma visão multidisciplinar das relações entre o homem e o mundo 

socioeconômico contemporâneo que o envolve, é necessário manter de maneira eficaz o 

progresso, tendo de um lado o crescimento econômico e de outro o desenvolvimento 

sustentável, este último, almejado pela sociedade, que busca o equilíbrio sustentável 

como sinônimo de qualidade de vida.   

Presentemente uma das palavras mais empregadas nos diversos meios de 

comunicação e nos discursos políticos por economistas, gestores públicos, entre outros, 

é “sustentabilidade”, que em alguns casos é distorcida de sua finalidade central, o que 

gera uma vulgarização do termo conceitual. Daí a necessidade imperativa de promover 

uma divulgação conceitual nos moldes acadêmicos, para gerar políticas eficazes, 

reguladoras e fiscalizadoras no sentido de propiciar o desenvolvimento sustentável.  

Nesse contexto nasce a exigência de se compreender o conceito de 

desenvolvimento sustentável, que tem como objetivo básico as satisfações das 

necessidades, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas 

carências; daí o empenho em se estudar o desenvolvimento sustentável, para que as 

futuras gerações possam viver e conviver em um mundo melhor, com moderação do uso 

dos recursos naturais de maneira ordenada e alicerçada na sustentabilidade eficaz. 

 

2 REFERENCIAL TEORICO 

 

O procedimento de cognição da fundamentação teórica da pesquisa está baseado 

nas obras citadas direta e/ou indiretamente ao longo de todo o seu texto, o que significa 

dizer que a estruturação conceitual dará sustentação ao incremento da pesquisa, que por 

sua vez abordará e conceituará a questão de “desenvolvimento sustentável”.  

O marco teórico esta centralizado nas abordagens técnicas elaboradas pelos 

seguintes autores: Hans Michael Van Bellen, Sérgio C. Buarque, Ligia Maura Costa, 

Benjamin M. Friedman, Celso Furtado, Sachs Ignacy, Cyro de Barros Rezende Filho, 

Amartya Kumar Sen, Jose Eli da Veiga. 

 

 



3 MÉTODOS/PROCEDIMENTOS 

 

Trata-se a pesquisa de um procedimento que remete à reflexão acerca da 

construção do pensamento de “desenvolvimento sustentável”, que está alicerçado em 

quatro pilares: ambiental, econômico, institucional, e social. 

Desta maneira a metodologia utilizada neste trabalho cientifico é do tipo 

pesquisa bibliográfica (ou de fontes secundárias). 

A pesquisa bibliográfica compreende toda bibliografia já existente e de 

conhecimento público e tem o intuito de disponibilizar ao pesquisador tudo o que foi 

escrito; oferece ao estudioso a oportunidade de explorar novas vertentes até então não 

examinadas por outros pesquisadores a respeito de temas já discutidos. 

A fonte secundária se caracteriza por trabalhar em cima de documentos (obras 

originais), no sentido de rever, analisar e interpretar as fontes primárias, a respeito de 

novas perspectivas. 

Neste caso a pesquisa irá desbravar dogmas conceituais a respeito de 

desenvolvimento, progresso e sustentabilidade.  

Este trabalho se enquadra na condição de pesquisa bibliográfica (ou fonte 

secundária), pois se baseia em conceitos pré-existentes de amplo conhecimento público, 

mas de uma nova perspectiva de desenvolvimento. 

Os tipos de documento estudados nesta pesquisa são oriundos das seguintes 

fontes secundárias: particulares (livros; revistas, artigos científicos, dissertações, teses, 

entre outros), públicas (relatórios, leis, sites oficiais, anuários etc.). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSÃO 

 

Extrai-se do conceito positivado que as diretrizes que norteiam o objeto do 

desenvolvimento sustentável estão escoradas em quatro pilares: ambiental - econômico 

- institucional - social, os quais por sua vez, ditam as regras para a edificação de um 

planejamento de desenvolvimento sustentável, através de políticas que reforçam os 

vínculos positivos entre o desenvolvimento e o meio ambiente, e outras que eliminam os 

vínculos negativos. 

Entretanto, é muito difícil definir com exatidão o conceito de sustentabilidade, 

pois numa extremidade há o desafio da conservação ambiental minimizada pela ação 

predadora do homem e na outra o progresso econômico maximizado pelo regime 

capitalista. Como preservar todos os recursos naturais, para que aja um 

desenvolvimento equilibrado e bem sucedido? Daí pesquisadores argumentam que se 

faça um planejamento das riquezas naturais num sentido global, com as perdas 

estimadas e compensações possíveis, para proteção dos ecossistemas essenciais para a 

sobrevivência das espécies: humana, animais e vegetais. 

Não podemos interpretar crescimento econômico como sinônimo de 

desenvolvimento, pois o primeiro representa apenas um aumentativo numerário, e já o 

segundo significa um conjunto de interação de fatores, que agem entre si quando 

provocados pela ação do homem. 

 
O crescimento é uma condição necessária, mas de forma alguma suficiente 

(muito menos é um objetivo em si mesmo), para se alcançar a meta de uma 

vida melhor, mais feliz e mais completa para todos. (SACHS, 2008, pág. 13) 

 

Progresso é diferente de desenvolvimento, conforme se verifica pela leitura 

textual da idéia de progresso detectada em três correntes do pensamento europeu que 



assumem uma visão otimista da história a partir do século XVIII, conforme citada 

abaixo: 

 
A primeira delas se filia ao iluminismo, que concebe a história como uma 

marcha progressista para o racional. A segunda brota da idéia de acumulação 

de riqueza, na qual está implícita a opção de um futuro que encerra uma 

promessa de melhor bem-estar. A terceira, enfim, surge com a concepção de 

que a expansão geográfica da influência européia significa para os demais 
povos da Terra, implicitamente considerados “retardados”, o acesso a uma 

forma superior de civilização. (FURTADO, 2000, pág. 9)  

 

Hoje, é fundamental que haja uma conscientização do panorama global acerca da 

questão ambiental. Nesse contexto, é necessário que os governantes das diversas nações 

empenhem todos os seus esforços no sentido de buscar uma sustentabilidade adequada:  

 
Há um novo requisito que exige ajustes em ultrapassadas concepções do 

desenvolvimento: a sustentabilidade ambiental do crescimento e da melhoria 

da qualidade de vida. Trata-se de um imperativo global que chegou para 

ficar, em virtude da percepção de que a biosfera, em níveis global, regional, 
nacional e local, está sendo submetida a pressões insuportáveis e prejudiciais 

para o próprio desenvolvimento e as condições de vida. (VEIGA, 2010, pág. 

187)  

 

Para Buarque: 

 
Os debates e reflexões que dominam a cena política e técnico-científica 

internacional sobre modelos e alternativas de desenvolvimento - capazes de 
enfrentar os desafios e problemas econômicos, sociais e ambientais 

contemporâneos - estão levando à formulação de novas concepções de 

desenvolvimento - endógeno, humano, local -, entre os quais se destaca a 

proposta de desenvolvimento sustentável. Mesmo com as imprecisões e 

ambigüidades que ainda cercam os conceitos, todos os esforços recentes de 

desenvolvimento têm incorporado, de alguma forma, os postulados de 

sustentabilidade, procurando assegurar a permanência e a continuidade, a 

médio e longo prazos, dos avanços e melhorias na qualidade de vida, na 

organização econômica e na conservação do meio ambiente. (BUARQUE, 

2008, pág. 15)  

 

Diante dessas diversas abordagens técnicas e conceituais, é possível afirmar que 

um dos pontos mais fragilizados no procedimento do desenvolvimento sustentável está 

nas cidades: 

 
Hoje é sabido que os acúmulos de problemas de ordem ambiental nas cidades 

decorrem, em grande parte, do esquecimento da preservação dos recursos 

naturais urbanos. Este esquecimento afeta indubitavelmente o 

desenvolvimento destes centros, com reflexos na ordem metropolitana atual, 

no que se refere aos aspectos econômico-sociais em relação ao ambiente. 

(FILHO, AHMED, JÚNIOR, MURAD, NETO, 2010, pág. 23) 

 

Mas para que exista desenvolvimento em quaisquer direções é necessária uma 

ampla liberdade de pensamento e de ações como observa Amartya Kumar Sen: 

 
De forma análoga, a industrialização, o progresso tecnológico ou a 
modernização social podem contribuir substancialmente para expandir a 

liberdade humana, mas ela depende também de outras influências. Se a 

liberdade é o que o desenvolvimento promove, então existe um argumento 



fundamental em favor da concentração nesse objetivo abrangente, e não 

algum meio especifico ou em alguma lista de instrumentos especialmente 

escolhida. Ver o desenvolvimento como expansão de liberdades substantivas 

dirige a atenção para os fins que o tornam importante, em vez de restringi-la a 

alguns dos meios que, interalinha e desempenham um papel relevante no 

processo.  

[...] 

O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação 

de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e 

destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância 

ou interferência excessiva de Estados repressivos. (SEN, 2000, pág. 17/18) 

 

O debate se inicia em interpretar de maneira coerente algumas denominações a 

respeito de desenvolvimento que são usadas de forma equivocada, sem reverenciar a 

própria gramática. 

Hans Michael Van Bellen, despertar um olhar crítico para as mudanças 

climáticas oriundas da interferência do homem no meio ambiente, o que por sua vez 

leva a buscar um novo conceito de desenvolvimento, agora “sustentável”. 

 
A reflexão sobre o tema desenvolvimento, juntamente com o aumento da 

pressão exercida pela antroposfera sobre a ecosfera, levou ao crescimento da 

consciência sobre os problemas ambientais gerados por padrões de vida 

incompatíveis com o processo de regeneração do meio ambiente. Essa 

reflexão, que começa a surgir a partir da década de 1970, vai levar a 

formulação do conceito de desenvolvimento sustentável. (BELLEN, 2006, p. 

13). 

 

Já na perspectiva de Sérgio C. Buarque, o desenvolvimento sustentável é reflexo 

de um processo de mudança social, onde a própria sociedade busca cada vez mais “bens 

de consumo” o que gera a aceleração do gasto dos estoques dos recursos naturais que 

são a fonte de toda matéria prima. 

  
O desenvolvimento local sustentável é o processo de mudança social e 

elevação das oportunidades da sociedade, compatibilizadas, no tempo e no 

espaço, o crescimento e a eficiência econômica, a conservação ambiental, a 

qualidade de vida e a equidade social, partindo de um claro compromisso 
com o futuro e a solidariedade entre gerações. (BUARQUE, 2008, p. 67).  

 

Para Ligia Maura Costa o desenvolvimento sustentável precisa ter uma dose de 

justiça social, que passa pela redistribuição das riquezas econômicas e pela qualidade de 

emprego, que são os fatores de uma expectativa de vida melhor com qualidade. 

 
O desenvolvimento sustentável reúne num amálgama singular a justiça 

social, a distribuição de renda equitativa, o pleno emprego, o ambiente de 

trabalho seguro e saudável, o cuidado com o meio ambiente e o bem estar 

socioeconômico. Só assim será atingido seu objetivo fim: responder às 
necessidades atuais e presentes da humanidade, sem, todavia, comprometer 

as necessidades das gerações futuras. (COSTA, 2010, p. 221).  

 

Também é possível verificar que os parâmetros de desenvolvimento sustentável 

estão inseridos em nosso ordenamento jurídico em vigor:  

 
O princípio do desenvolvimento sustentável, de amplitude global, encontra-se 

plenamente inserido na legislação nacional, no que tange à harmonização do 

social, do econômico e ao ambiental em prol do bem-estar e da qualidade de 

vida. (FILHO, AHMED, JÚNIOR, MURAD, NETO, 2010, p. 47).  



 

Benjamin M. Friedman, argumenta que padrões de vida ascendentes promovem 

mudanças positivas em instituições políticas e atitudes sociais e é importante não perder 

de vista o fato de que ninguém se opõe ao crescimento econômico. A presença de algum 

indício sugerindo o possível fim do crescimento econômico seria visto com tristeza, 

como ocorreu na esteira do aumento dos preços da energia nos anos 70 e, ainda mais 

claramente, durante a depressão dos anos 30. (FRIEDMAN, 2009, p. 27). 

 

Em relação ao conceito de desenvolvimento sustentável Sachs Ignacy afirma 

que:  

 
É necessária uma combinação viável entre economia e ecologia, pois as 

ciências naturais podem descrever o que é preciso para um mundo 

sustentável, mas compete às ciências sociais a articulação das estratégias de 

transição rumo a este caminho”. (IGNACY, 2009, p. 60).   

 

Desta maneira o conceito de sustentabilidade está amparado em cincos pilares 

primordiais, conforme adaptação demonstrada na obra “Caminhos para o 

desenvolvimento sustentável de Ignacy Sachs: 

 
Social - Fundamental por motivos tanto intrínsecos quanto instrumentais, por 

causa da perspectiva de disrupção social que paira de forma ameaçadora 

sobre muitos lugares problemáticos do nosso planeta; 

 

Ambiental - Com as suas duas dimensões (os sistemas de sustentação da 

vida como provedores de recursos e como “recipientes” para a disposição de 
resíduos); 

 

Territorial - Relacionado à distribuição espacial dos recursos, das 

populações e das atividades; 

 

Econômico - Sendo a viabilidade econômica a conditio sine qua nom para 

que as coisas aconteçam;  

  

Político - A governança democrática é um valor fundador e um instrumento 

necessário para fazer as coisas acontecerem; a liberdade faz toda a diferença. 

Todos os itens acima foram retirados de (SACHS, 2009).  

 

 E por fim como pensar e/ou acessar o desenvolvimento sustentável sem ter 

liberdade em sentido amplo da concepção da palavra e neste particular, é necessário 

considerar a contribuição de Amartya Sen. 

 
Os fins e meios do desenvolvimento exigem que a perspectiva da liberdade 

seja colocada no centro do palco. 

 

[...] Nessa perspectiva, as pessoas têm de ser vistas como ativamente 

envolvidas – dada à oportunidade – na conformação de seu próprio destino e 

não apenas como beneficiárias passivas dos frutos de engenhosos programas 
de desenvolvimento. O Estado e a sociedade têm papéis amplos no 

fortalecimento e na proteção das capacidades humanas. São papéis de 

sustentação e não de entrega sob encomenda. A perspectiva de que a 

liberdade é central em relação aos fins e aos meios do desenvolvimento e 

merece toda a atenção. (SEN, 2000, p. 71).  
  

 Para o autor Amartya Sen a questão do desenvolvimento sustentável está 

intrinsecamente ligada às questões de cunho social, em especial as ações humanas de 



liberdade. Para ocorrer a plenitude do desenvolvimento sustentável é fundamental e 

essencial o exercício da liberdade de pensamento e expressão nas suas diversas áreas do 

saber, ou porque não dizer a liberdade individual como um comprometimento social, 

sem quaisquer tipos de restrições, para que ocorra de modo natural e de maneira 

planejada o desenvolvimento sustentável.   

 José Eli da Veiga atribui desenvolvimento sustentável em função da interação de 

dois aspectos “crescimento econômico” e “meio ambiente”.  

 Para compreender tal vinculação, são necessários alguns conhecimentos 

fundamentais que permitem relacionar pelo menos três âmbitos:  

 
a) o dos comportamentos humanos, econômicos e sociais, que são objeto da 

teoria econômica e das demais ciências sociais;  

b) o da evolução da natureza, que é objeto das ciências biológicas, físicas e 

químicas;  

c) o da configuração social do território, que é objeto da geografia humana, 

das ciências regionais e da organização do espaço. (VEIGA, 2010, p. 187) 

 

Diante de todas as assertivas é possível concluir que o desenvolvimento 

“sustentável” na visão de Amartya Kumar Sen consiste na prospecção do núcleo da 

discussão que se baseia nas liberdades substantivas individuais, ou seja, liberdades 

sociais, econômicas, institucionais e ambientais, todas com responsabilidade e ética, 

tendo como direção constante a qualidade de vida. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Após estudo minucioso e sintetizado, percebe-se que o tema desenvolvimento 

sustentável, não é de fácil compreensão, pelo contrário é a fusão de alguns parâmetros 

norteadores de outros institutos socioeconômicos, que vão estabelecer os limites 

conceituais de desenvolvimento sustentável. 

Outro aspecto de extrema relevância é referente aos pilares de sustentação 

conceitual, ou seja, ambiental, econômico, institucional e social, que representam o 

somatório de reflexões conceituais que integram e interagem de maneira harmoniosa no 

sentido de possibilitar um mínimo de padronização a respeito do que seja sustentável. 

Aliado a esse somatório, percebe-se nitidamente a particularidade de princípios 

de liberdade, conforme já exposto no corpo de trabalho através dos ensinamentos de 

Amartya Kumar Sen, que afirma de maneira veemente que para existir desenvolvimento 

sustentável precisa ter a liberdade em sua amplitude de pensamento e de atitudes, para 

que possa gerar um desenvolvimento sustentável, conforme descrito no Relatório 

Brundtland. 

 
Desenvolvimento sustentável compreende satisfazer as necessidades da 

geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

satisfazerem as suas próprias necessidades, significa possibilitar que as 
pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento 

social e econômico e de realização humana e cultural, ao mesmo tempo, um 

uso razoável dos recursos do planeta terra (Relatório Brundtland, 1987).  

 

Com esse compromisso estaremos na rota do desenvolvimento sustentável; até 

porque se chega, no Século XXI, àquilo que se convencionou chamar de sociedade de 

risco, ou seja, aquela em que é mais difícil a tarefa de apresentar soluções adequadas 

para o conflito existente entre o desenvolvimento tecnológico e a obrigação de 

estabelecer limites à própria capacidade de intervenção sobre o meio ambiente. 



A sociedade podem caminhar na direção do Desenvolvimento Sustentável, para 

que se possa viver e conviver em um mundo melhor, no sentido de utilizar os recursos 

naturais de maneira ordenada e planejada, para satisfazer às necessidades da geração 

atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem às suas 

próprias necessidades.  

O progresso é necessário, mas precisa ser construído de maneira apropriada, com 

respeito e liberdade, para atingir níveis satisfatórios de desenvolvimento sustentável, 

pois enquanto existirem distorções ambientais, socioeconômicas, culturais e setoriais 

institucionais não conseguiremos preservar o mínimo para as outras gerações. 

Além disso, a sociedade de risco também trouxe as dificuldades de operar 

qualquer inovação tecnológica, enquanto o seu implemento tivesse como contrapontos a 

imprevisibilidade, a incerteza e o resultados de seus parcos índices de desenvolvimento.  

Diga-se de passagem que está definido no Direito Ambiental o papel de 

sustentar a sociedade participativa e democrática, com o proveito de compatibilizar o 

crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável em seu melhor desempenho; e 

todos têm que começar a se interessar e mesmo a focalizar e a se enquadrar à 

necessidade de conservação, como meta a ser alcançada, para a sua própria 

sustentabilidade.  

Deve-se ter em mente que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às 

necessidades presentes, sem comprometer a capacidade de as futuras gerações 

atenderem também às suas. E observe-se que o regime de liberdades públicas em que se 

vive permite o uso normal dos direitos individuais, mas não autoriza o abuso, a 

libertinagem e nem o seu exercício anti-social.  

Conforme exposto neste trabalho, o Desenvolvimento Sustentável é um conjunto 

de fatores (ações e reações) que se agregam entre si e produzem a sustentabilidade, e 

dentro desses fatores o principal a meu ver é sem sombra de dúvida a “liberdade” em 

todos os sentidos, pois é um conceito inerentemente multiforme que envolve todo o 

processo de desenvolvimento sustentável.  

Esta é a mais importante questão, pois é vital que o desenvolvimento e a 

interação do homem com a natureza dependam exclusivamente e simplesmente de seu 

maior bem: a sustentabilidade da vida. 

Evidentemente o Desenvolvimento Sustentável é algo que requer maiores 

estudos e aprofundamento, razão pela qual esta pesquisa não tem a intenção de se 

encerrar definitivamente.  

Pelo contrário, a pesquisa soma-se a outras com o mesmo nível de fidelidade 

singular, no sentido de despertar nos estudiosos da matéria a sede pelo desconhecido, tal 

como ocorria em passado próximo como os “bandeirantes” que abriam e descobriam as 

novas rotas para o desenvolvimento comunal.  
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