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APRESENTAÇÃO 

 

 

A presente coletânea se inclui em um processo de reflexão sobre a 

questão ambiental vinculada às políticas públicas, buscando investigar a 

sociedade contemporânea e sua relação com o meio ambiente. O livro 

dialoga sobre a árdua caminhada para a sustentabilidade e pode ser 

resumido com essa dualidade entre avanços e retrocessos nas políticas 

públicas. Os temas aqui tratados mostram a importância e o espaço que 

ganhou junto à sociedade, pois os avanços rumo às práticas mais 

sustentáveis são indispensáveis para as cidades contemporâneas.   

As considerações aqui apresentadas, por pesquisadores/professores 

e alunos de distintos cursos de pós-graduação em seus seis capítulos, 

cumprem a função de subsidiar discussões e oferecem ao leitor a 

possibilidade de desenvolver sua capacidade crítica sobre a complexidade 

da relação entre as políticas públicas e a sustentabilidade. Para tanto a obra 

traz uma abordagem interdisciplinar de diversas áreas de conhecimento: 

Arquitetura e Urbanismo, Geografia, Direito, Ciências Sociais, Gestão Urbana 

e Ambiental. 

O primeiro capítulo do livro – Estado, meio ambiente e direitos 

fundamentais: evolução histórica, jurídica e ambiental no Brasil – contribui 

com a discussão acerca do manejo sustentável de recursos naturais à 

medida que traz uma fundamentação teórica sobre a abordagem do meio 

ambiente no contexto dos diversos modelos estatais, passando pelo Estado 

Liberal, Social, e chegando ao Estado Democrático de Direito. Tal capítulo 

introduz muito bem o tema do livro, visto que se deve ter em mente que, 

antes que as práticas sustentáveis passassem a ser premissa de diversas 

políticas públicas, foi preciso haver uma evolução do pensamento, no 

campo político, a fim de que o meio ambiente fosse incluído na pauta dos 

assuntos de interesse público. E o texto nos mostra uma perspectiva 

otimista: se, por um lado, o Estado Liberal e, posteriormente, o Estado 

Social deixaram as questões ambientais em segundo plano, o Estado 

Democrático de Direito as insere no escopo dos direitos fundamentais, à 

medida que torna o direito à propriedade privada (garantido desde o Estado 
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Liberal) vinculado ao cumprimento de sua função social e ambiental, o que 

contribui para facilitar a criação de políticas públicas envolvendo a 

conservação dos recursos naturais. 

Já o segundo capítulo, intitulado Urbanização e alterações na 

estrutura demográfica demandam cidades sustentáveis, propõe uma 

argumentação bastante pertinente como motivação para o planejamento de 

cidades mais sustentáveis:  as transformações demográficas, seja no sentido 

do aumento gradual da população urbana, seja no sentido do 

envelhecimento da população mundial, exigem repensar o planejamento 

das cidades, atentando-se para as características específicas de cada lugar, e 

criando políticas que visem práticas sustentáveis. Essas práticas, como 

salientado no texto, devem englobar o equilíbrio de três pilares: o do 

desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social e da proteção 

ambiental, visto que estamos diante de um crescimento da urbanização que 

nem sempre é acompanhado do provimento de infraestrutura adequada 

para a população, quanto menos de políticas de conservação e manejo 

sustentável dos recursos naturais. 

Nesse sentido, o terceiro capítulo vem mostrar a relação entre 

políticas públicas e sustentabilidade em um caso específico: a questão da 

remoção de favelas no Rio de Janeiro, entre 2009 e 2012, focando nos tipos 

de discursos envolvendo essas ações, divulgados pelos agentes midiáticos. 

Discursos sustentáveis para políticas públicas insustentáveis: o caso das 

áreas de risco no Rio de Janeiro nos chama a atenção para a necessidade de 

uma preocupação mais séria com práticas sustentáveis visando melhoria da 

qualidade de vida dos habitantes da cidade, visto que, como no exemplo 

apresentado, observa-se que questões ligadas à consciência ambiental têm 

bastante peso na legitimação de ações políticas. Cabe refletir sobre a real 

motivação dessas ações. 

O quarto capítulo do livro – Indicadores de sustentabilidade para 

gestão de resíduos sólidos na dimensão institucional –, por sua vez, trata do 

tema em questão do ponto de vista do campo da Saúde Pública, mostrando 

que as discussões acerca da sustentabilidade são pertinentes às várias 

disciplinas que tratam da cidade, e que as ações políticas dependem dessa 

interação interdisciplinar coletiva. De maneira assertiva, a pesquisa 
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apresentada pelas autoras parte de pressupostos teóricos e propõe, 

envolvendo participação coletiva dos profissionais da área, alguns 

indicadores a serem considerados na criação de políticas voltadas à gestão 

de resíduos, bem como na avaliação de ações relacionadas. 

Em seguida, o quinto capítulo – Repensando os modelos de políticas 

públicas: Estado e Banco Mundial na construção do programa “Águas de 

Sergipe” – aprofunda-se na investigação do modo como se deu a construção 

do Programa Águas de Sergipe, um conjunto de políticas públicas voltadas 

para a gestão dos recursos hídricos do estado de Sergipe, envolvendo, entre 

seus principais “atores”, o poder público estadual e o Banco Mundial. As 

reflexões propostas pelo texto fazem-nos perceber o quanto a relação entre 

políticas públicas e gestão sustentável dos recursos naturais é complexa, 

mostrando a necessidade, cada vez maior, de incluir a participação e o 

engajamento das populações locais nos processos de gestão dos recursos 

hídricos; só assim estaremos nos aproximando da completude dos três 

pilares da sustentabilidade. 

Por fim, com o sexto capítulo, Turismo sustentável em meio ambiente 

protegido, encerra-se este livro, mas não as discussões relacionadas a seu 

tema. Com o objetivo de refletir sobre as ações ligadas ao ecoturismo, 

salientando para a necessidade de que sejam feitas de modo a preservar a 

natureza e promover a conscientização sobre a proteção ambiental, o texto 

nos faz pensar sobre a importância de inserir as práticas sustentáveis nas 

ações cotidianas.  

Seja através do turismo ou de outras atividades onde o manejo de 

recursos naturais esteja implicado, está evidente que a opção por planejar 

cidades sustentáveis depende da ação política, e seria, então, muito 

desejável que a comunidade científica, em suas diversas disciplinas, 

estivesse cada vez mais a participar dessas decisões de planejamento. Só 

assim se estará a constituir uma política verdadeiramente sólida, que dê 

conta dos interesses ambientais, mais que dos particulares. É nessa 

expectativa que desejamos a todos boa leitura e boas reflexões! 
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Capítulo 1 

 

ESTADO, MEIO AMBIENTE E DIREITOS FUNDAMENTAIS:  

EVOLUÇÃO HISTÓRICA, JURÍDICA E AMBIENTAL NO BRASIL 

 

 

Fúlvia Letícia Perego Silva
1
 

Maridalva Abreu Magalhães Andrade
2
 

Munir Jorge Felício
3
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A expansão demográfica, o desenvolvimento tecnológico e o modelo 

econômico atual, voltados fortemente para o modelo de produção e 

consumo desenfreados, deflagraram crise ambiental que pode levar ao 

comprometimento da própria sobrevivência humana. Nesse contexto, os 

modelos socioeconômicos e políticos vigentes, resultantes dessa somatória 

histórica, possuem tendência a perpetrar antagonismos entre classes 

sociais, resultando em desigualdades e opressões também no cenário 

ambiental, gerando escassez de recursos naturais e degradação crescente 

do meio ambiente. 

                                                           
1 Mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, pesquisadora do Núcleo de Estudos 
Ambientais e Geoprocessamento – NEAGEO – UNOESTE. E-mail:  fulvialeticia.adv@uol.com.br 
2 Aluna especial do Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, pesquisadora do 
Núcleo de Estudos Ambientais e Geoprocessamento – NEAGEO – UNOESTE. E-mail:  
apoiojuridicopp@gmail.com 
3 Doutor em Geografia e Docente Permanente do Mestrado em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Regional e pesquisador do Núcleo de Estudos Ambientais e 
Geoprocessamento – NEAGEO – UNOESTE. E-mail: munir@unoeste.br 
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Diante de um mundo de incertezas, faz-se necessário ampliar a 

compreensão das etapas evolutivas do Estado e das consequências dessa 

evolução no tratamento das questões ambientais. É dessa análise que 

resultam os princípios fundamentais para o engendramento de uma nova 

concepção jurídica do que se pode denominar “Estado de Direito 

Ambiental”, cabendo assinalar que cada modelo de Estado implica, 

necessariamente, em novo papel do Direito, intrinsecamente atrelado à 

Teoria dos Direitos Fundamentais, tornando-se possível analisar como o 

meio ambiente é tutelado pelos diferentes modelos estatais e quais 

implicações tais modelos trazem ao rol dos Direitos Fundamentais. 

O presente artigo tem por objetivo analisar a evolução histórica da 

proteção do meio ambiente em cada modelo estatal, conjuntamente com a 

dimensionalidade dos direitos fundamentais nos Estados Liberal, Social e 

Democrático de Direito. Utilizou-se, neste trabalho, metodologia de 

pesquisa eminentemente bibliográfica, possibilitando a compreensão de 

como o meio ambiente foi tratado em cada modelo estatal, e a partir de que 

momento passou a ser considerado um Direito Fundamental. 

A investigação que ora se busca é de suma importância à medida que 

é necessário conhecer a história do meio ambiente brasileiro com os erros e 

acertos de cada fase estatal sob a ótica do Direito, a fim de se delinear um 

novo modelo de Estado de Direito Ambiental. Sem sombra de dúvida, tal 

modelo passa, obrigatoriamente, pela tomada de consciência dos problemas 

ambientais, em que o Estado e sociedade devem ter responsabilidades 

solidária e participativa, sabendo-se que isso implicará em um embate entre 

o modelo tradicional e o que se pretende implantar. 

 

2 O ESTADO LIBERAL, O MEIO AMBIENTE E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

DE PRIMEIRA DIMENSÃO 

 

Em uma linha histórica de raciocínio, importa notar que o advento do 

Estado Liberal marca o rompimento com a velha ordem, “caracterizada pela 

prevalência do mito e do dogma, no plano filosófico, pela inexistência da 

liberdade de trabalho, no plano econômico, e pelo poder ilimitado do 

soberano, no plano político” (BELCHIOR, 2011, p. 68). Sua origem “remonta 
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à construção da ideia de indivíduo em detrimento da cultura teocêntrica da 

Idade Média” (GUANABARA, 2009, p. 16). 

Os séculos XV e XVI marcam o fortalecimento do conceito do ser 

humano dotado de plena capacidade racional e discernimento para fazer 

suas escolhas segundo suas concepções políticas, tornando-se, assim, 

senhor de seu destino. Floresceu com a Idade Moderna o ideal centralizado 

na razão como a única fonte segura do conhecimento desenvolvido pelo 

indivíduo em defesa de suas causas, decorrendo daí a defesa da propriedade 

privada como um direito natural. 

Surge, então, a propriedade privada capitalista, cuja defesa outorga 

ao indivíduo o direito de usufruí-la sem restrições, livre da interferência do 

Estado no âmbito econômico, o que reflete diretamente no meio ambiente.  

Dallari (2016, p. 270, grifo do autor) mostra a raiz individualista do 

Estado Liberal: 

 

O Estado Moderno nasceu absolutista e durante alguns séculos todos os 

defeitos e virtudes do monarca foram confundidos com as qualidades do 

Estado. Isso explica porque já no século XVIII o poder público era visto 

como inimigo da liberdade individual, e qualquer restrição ao individual 

em favor do coletivo era tida como ilegítima. Essa foi a raiz individualista 

do Estado Liberal. Ao mesmo tempo, a burguesia enriquecida, que já 

dispunha do poder econômico, preconizava a intervenção mínima do 

Estado na vida social, considerando a liberdade contratual um direito 

natural dos indivíduos. Sob influência do jusnaturalismo, outros direitos 

naturais foram sendo proclamados, sobretudo no âmbito econômico, 

como a propriedade, visando a impedir qualquer interferência do Estado 

no sentido de criar algum condicionamento à manutenção e ao uso dos 

bens, ou alguma restrição aos termos de qualquer contrato. 

 

Nesse contexto, a visão liberal é expressão não apenas de um novo 

cenário político, mas de uma “transformação da própria maneira de as 

pessoas encararem a vida, o que refletia sobre a ordem jurídica e, 

necessariamente, sobre a propriedade e o meio ambiente” (BELCHIOR, 

2011, p. 68). Fensterseifer (2008, p. 97) é enfático ao afirmar que o modelo 

do Estado Liberal trata a “hipertrofia do indivíduo”, e sua base axiológica é 

“marcadamente patrimonialista”.  

Para Maluf (2013, p. 159), 
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[...] era a realização plena do conceito de direito natural, do humanismo, 

do igualitarismo político que os escritores do século XVIII deduziram da 

natureza racional do homem, segundo a fórmula conclusiva de que os 

homens nascem livres e iguais em direitos; a única forma de poder que se 

reveste de legitimidade é a que for estabelecida e reconhecida pela 

vontade dos cidadãos. 

 

Para se chegar às revoluções liberais e, consequentemente, ao 

Estado Liberal, importante mencionar o papel da Teoria Contratualista e de 

seus principais teóricos, compreendendo-se, desse modo, a mudança de 

mentalidade da época, em que havia o predomínio do poder absoluto das 

monarquias. Vale ressaltar que as teorias sobre o Contrato Social se 

difundiram entre os séculos XVI e XVIII como forma de explicar ou postular a 

origem legítima dos governos e, portanto, das obrigações políticas dos 

governados ou súditos. 

O Contrato Social indica uma classe de teorias que explica a formação 

do Estado e a origem da sociedade como “produto de um acordo de 

vontades, ou seja, de um contrato hipotético celebrado entre os homens” 

(DALLARI, 2016, p. 23). Importante lembrar, neste contexto, que, nos 

primórdios da humanidade, o ser humano vivia em “estado de natureza”, 

em que inexistia qualquer limite à conduta humana e qualquer ordem 

estruturada. 

Vale notar que nesse “estado de natureza” os indivíduos orientavam-

se apenas pela sua consciência, fazendo-se então necessária a delegação de 

certos direitos a um governo ou autoridade para que houvesse um mínimo 

de ordem social. Dessa forma, o Contrato Social significou um acordo tácito 

ou pacto firmado entre todos, abdicando e renunciando de alguns direitos 

em prol do soberano. Surgem, então, duas instituições complementares e 

interdependentes: a sociedade civil e o Estado, cujos elementos básicos 

dependem da fundamentação do Contrato Social. 

Thomas Hobbes (1588-1679) foi o primeiro sistematizador do 

Contratualismo como concepção teórica da formação do Estado, entendido 

por ele como ente superior a partir do qual organizar-se-ão as instituições 

governamentais. Apenas a autoridade engendrada dessa instância maior 
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poderá conter os ímpetos irracionais como descrito no Leviatã, publicado 

em 1651 (HOBBES, 2014).  

Nessa obra, Hobbes defende a hipótese segundo a qual no estado de 

natureza original prevalecia a total ausência de autoridade política. 

Argumentava também que era do interesse de cada indivíduo entrar em 

acordo com os demais para estabelecer um governo comum, defendendo 

que, em benefício da paz social e da segurança coletiva, era necessária a 

delegação de todos os direitos naturais em prol do Estado (HOBBES, 2014). 

Os termos desse acordo é que determinariam a forma e o alcance do 

governo a ser estabelecido, que na época de Hobbes, era o absolutismo. O 

rei ou o soberano possuíam poderes ilimitados, sem qualquer interferência 

jurídica ou política. Para justificar tal poder absoluto, Hobbes parte da 

descrição do “estado de natureza”, demonstrado por De Cicco e Gonzaga 

(2009, p. 215, grifo dos autores) como sendo 

 

[...] uma construção ficcional que se apresenta de modo conflituoso, 

beligerante, um verdadeiro Estado de Guerra (sic). Nesse Estado, as 

pessoas viviam sob o signo do medo, e se agrupavam de acordo com suas 

necessidades. Essa situação de guerra de todos contra todos é sanada 

com o aparecimento do Estado político e organizado, que traduz a 

solução para impedir o fim da espécie humana, [...] de modo que a força 

de todos se opusesse ao egoísmo de cada um e com isso fosse garantida a 

vida, a segurança e a organização. Essa teoria é chamada de 

contratualismo pessimista, que considera o homem é o lobo do homem, e 

o desaparecimento da sociedade é o resultado da luta de todos contra 

todos, a menos que a força de todos constitua um Estado tão forte que 

intimide cada indivíduo com a força do conjunto, sob o comando de um 

rei. 

 

Filomeno (2015, p. 93) afirma que, para Hobbes, a ideia de contrato 

“consiste numa transferência mútua de direitos. Ao afirmar um 

compromisso, o homem abdica de seus direitos e concorda em ceder parte 

de sua independência em favor de uma integração social que o leve a se 

fortalecer”. O Contratualismo Social introduzido por Hobbes advém de uma 

nova fundamentação de poder, que, segundo Bonavides (2015, p. 42), 
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[...] já não promana da divindade, mas do Homem e de sua razão prática, 

dos imperativos racionais que afiançam a sobrevivência ameaçada da 

espécie humana. Com efeito, Hobbes entra em cena e escreve o Leviatã, a 

obra clássica do Absolutismo, o mais engenhoso tratado de justificação 

dos poderes extremos, servidos de uma lógica perversa, em que a 

segurança sacrifica a liberdade e aliena a justiça, contanto que a 

conservação social de que é fiador o monarca seja mantida a qualquer 

preço. [...] Mas havia um preço a pagar pelas garantias que seriam 

auferidas. Consistia ele na alienação de todas as liberdades, trasladadas 

ao Estado, senhor absoluto da vida e dos comportamentos humanos, pelo 

menos segundo a tese implícita nessa singular doutrina com que a razão 

buscou edificar o Estado Moderno. 

 

John Locke (1632-1704) foi também um dos teóricos do 

Contratualismo, sendo opositor ferrenho da tirania e do absolutismo, 

colocando-se contra toda tese que defenda a ideia de um poder inato dos 

governantes, tendo reagido fortemente às ideias absolutistas de Hobbes. 

Seu pensamento político consolidava-se nas bases do liberalismo moderno 

(MALUF, 2013).  

Locke construiu a moral caracterizada pela tolerância e desenvolveu 

ideias políticas cujo centro encontrava-se no indivíduo, outorgando ao 

Estado unicamente a função de servi-lo e zelar por seu bem-estar 

(ENCICLOPÉDIA DO ESTUDANTE, 2008, p. 138). Sua tese fundamentou duas 

revoluções importantes: a chamada Revolução Inglesa, de 1688, marcando a 

origem do Estado Liberal inglês e de uma monarquia limitada, e a Revolução 

Americana, de 1776. 

A oposição clara e sistematizada de Locke ao contratualismo 

concebido por Hobbes teve por base a “negativa de que a sociedade tivesse 

sua existência ligada à necessidade de conter a ‘guerra de todos contra 

todos’, resultante da predominância das más paixões humanas no estado de 

natureza” (DALLARI, 2016, p. 26, grifo do autor).  

Sobre o pensamento de Locke, entende Soares (2008, p. 193, grifo do 

autor) que: 

 

Ao utilizar-se dos critérios tradicionais, harmonizou a teoria política com a 

economia burguesa, legitimando o novo Estado. Em suas reflexões, 

justificou os limites impostos ao poder real e o governo dos detentores 
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dos meios de produção através da participação política efetiva da classe 

proprietária. Preconizou a legitimação da propriedade ilimitada e da 

acumulação do capital com o código moral tradicional: todo homem tem 

uma propriedade em sua própria pessoa, a esta ninguém tem qualquer 

direito a não ser ele mesmo. 

 

Dentre os pensadores jusnaturalistas, John Locke se destaca por 

apresentar a proposta de um modelo de Estado que se baseia na valorização 

do indivíduo como agente racional, fundamental para a organização política.  

Assim, Guanabara (2009, p. 17) afirma que 

 

o Estado é organização e, portanto, artifício da vontade racional humana. 

Antes dele, ficticiamente, teria existido um momento no qual os homens 

teriam vivido sem organização política e, portanto, sem mecanismos de 

garantia de direitos naturais. [...] Especificamente para John Locke, o 

homem nasce com direitos que são inalienáveis – os direitos dados pela 

natureza humana: direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade. 

E é exatamente pela impossibilidade de garantir a inviolabilidade desses 

direitos que os homens – racionais – calculam e decidem abrir mão da 

existência soberana para constituir um Estado Soberano, este sim, capaz 

de garantir os direitos naturais resumidos em leis. O Estado, para os 

jusnaturalistas, surge, portanto, não da ‘força das coisas’ ou do 

‘desenvolvimento da família’, mas da vontade racional dos homens que, 

em vez de serem livres na natureza, pactuam ser livres nos limites 

impostos pela lei do Estado. 

 

O novo pensamento, com pregações racionalistas, infundiu no 

espírito das populações sofredoras e escravizadas uma clara consciência da 

noção de liberdade, dos direitos intangíveis dos indivíduos, abalando 

profundamente a monarquia absolutista (MALUF, 2013). Por conseguinte, 

John Locke “desenvolveu uma nova fundamentação do contrato social, no 

sentido de que os homens delegaram ao Estado apenas os direitos 

necessários à manutenção da paz e da segurança coletiva” (BELCHIOR, 2011, 

p. 69).  

Para Maluf (2013, p. 152), Locke entendia que “a propriedade 

privada é um direito natural: o Estado não cria a propriedade, mas a 

reconhece e protege”. Por sua vez, o Contrato Social surge de duas 

características fundamentais para esse teórico: a confiança e o 
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consentimento. “O poder civil nasce do consentimento, pois a condição 

natural de liberdade, de igualdade e de independência apenas se perde 

diante do assentimento manifestado em concordância com outros 

indivíduos” (AGUIAR, 2009, p. 106).  

Era necessário criar o estado civil, ou propriamente o Estado, onde os 

indivíduos reunidos pactuam de que forma poderiam potencializar os seus 

direitos naturais, tais como liberdade e propriedade privada, transferindo 

apenas certos direitos ao corpo político, como os de manter a ordem civil, 

julgar e punir os transgressores da lei, fazer justiça e promover a defesa 

externa (MALUF, 2013).  

O processo histórico defendido por Locke possui três fases: 

 

(a) estado de natureza ideal, onde nascem os direitos fundamentais, 

como a liberdade, a igualdade e a propriedade; (b) o estado de natureza 

real, representado tanto pela guerra como pelo arbítrio, no qual os 

direitos naturais não são garantidos, (c) o estado civil, no qual o estado de 

natureza não é suprimido, mas recuperado em sua forma. (AGUIAR, 2009, 

p. 106). 

 

O Estado nasce, portanto, pela impossibilidade que o ser humano 

tem em garantir a inviolabilidade dos direitos que lhe são inalienáveis. Ou 

seja, os direitos dados pela natureza humana, como o direito à vida, à 

liberdade, à igualdade e à propriedade. Dessa forma, “os indivíduos 

racionais calculam e decidem abrir mão da existência soberana para 

constituir um Estado Soberano, este, sim capaz de garantir os direitos 

naturais resumidos em leis” (GUANABARA, 2009, p. 17).  

Entre as várias obras deixadas por John Locke, merece destaque a 

intitulada “Segundo tratado do governo civil”, de 1690, baseada nos 

princípios liberais da teoria contratualista, em que tratou da limitação do 

poder, servindo de base para a justificação doutrinária da Revolução de 

1688 e também alicerce do sistema parlamentarista que vigora na Inglaterra 

desde 1695. Referida obra “prega a distinção entre os poderes Legislativo e 

Executivo, bem como o direito de insurreição dos súditos" (MALUF, 2013, p. 

151, grifo do autor). 
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Importante demonstrar a visão de John Locke, sob a perspectiva de 

Estado Constitucional ou de Direito, revelada por Rocha Neto e Deocleciano 

(2009, p. 34, grifo do autor): 

 

John Locke exprime que o povo é que manifesta a sua vontade em aderir 

à ideia de uma instituição que o governe. A anuência livre (consente) e a 

confiança (trust) são atributos para a formulação da teoria de Locke, onde 

por ato voluntário o indivíduo abandona o estado de natureza para 

confiar e obedecer às leis que a República editar. Ao escapar desse 

estado, o homem afirma a sua liberdade, já que, enquanto cidadão, ajuda 

a elaborar as leis. Nesse sentido, Locke converge na perspectiva de 

Hobbes, para uma teoria da autorização. Ao abandonar o individualismo, 

aderindo a ideia de coletividade, ou seja, quando existe identificação de 

objetivos entre esses sujeitos, surge a necessidade de regras 

disciplinadoras das condutas individuais, que deverão ser obedecidas por 

esses indivíduos e exigidas pelo Estado. 

 

Verifica-se, portanto, que a premissa capital do Estado Moderno é a 

conversão do Estado absoluto em Estado Constitucional. “São as leis, e não 

as personalidades, que governam o ordenamento social e político.” 

(BONAVIDES, 2015, p. 47). Locke sustentava, ainda, que os poderes de 

governar e de legislar não poderiam concentrar-se nas mãos de uma só 

pessoa como ocorria no absolutismo. Propõe, dessa forma, 

 

[...] o fim da concentração de poder nas mãos do rei. O Poder Legislativo, 

que está acima dos demais poderes, passa para o Parlamento, o Poder 

Executivo, e um terceiro poder, chamado de federativo (que consiste na 

faculdade de estabelecer a guerra e a paz e gerir as relações com outras 

sociedades politicamente organizadas), se concentrariam nas mãos do 

chefe do Executivo. (DE CICCO; GONZAGA, 2009, p. 219). 
 

Entre os teóricos do Contratualismo, Jean Jacques Rousseau (1712-

1778) ganhou destaque ao publicar sua mais importante obra, em 1762, 

denominada O contrato social, criando a hipótese de um estado de natureza 

onde os homens viviam sadios, bons e felizes enquanto cuidavam de sua 

própria sobrevivência, até o momento em que surgiu a propriedade e uns 

passaram a trabalhar para os outros, o que gerou escravidão e miséria 

(ROUSSEAU, 2014).  
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Para Rousseau “o ‘estado de natureza’ era regido pela bondade e 

liberdade humanas, [...] simboliza um estado paradisíaco” (BASTOS, 1999, p. 

42, grifo do autor). Porém, o estabelecimento da propriedade privada 

sinaliza, como marco inicial, a gênese da sociedade civil, consubstanciando-a 

por intermédio da desigualdade social, como fonte da violência e da 

insegurança entre os seres humanos, antes convivendo pacificamente no 

estado de natureza (DE CICCO; GONZAGA, 2009).  

Explica Maluf (2013, p. 103) que o ser humano no estado de natureza 

é sadio, ágil e robusto, e encontra facilmente o pouco de que precisa. 

Entretanto, 

 

para sua felicidade, a princípio, e para sua desgraça, mais tarde, o homem 

adquiriu duas virtudes que o estremam dos outros animais e que, pouco a 

pouco, modificaram seu estado primitivo: a primeira, a faculdade de 

aquiescer ou resistir; e a segunda, a faculdade de aperfeiçoar-se. Essas 

duas capacidades, auxiliadas por múltiplas circunstâncias fortuitas, sem as 

quais a humanidade teria ficado eternamente na sua condição primitiva, 

desenvolveram a inteligência, a linguagem, e todas as outras faculdades 

que os homens haviam recebido em potencial. Por outro lado, o 

surgimento da metalurgia e da agricultura veio engendrar a desigualdade. 

Os que acumulavam maiores posses passaram a dominar e submeter os 

mais pobres. A propriedade individual do solo, a riqueza, a miséria, as 

rivalidades, os sentimentos violentos, as usurpações dos ricos, os roubos 

dos pobres, desencadearam as paixões, abafaram a piedade e a justiça, 

tornando os homens avaros, licenciosos e perversos. 

 

Dessa forma, a fim de pacificar as disputas e lutas entre os povos, 

pois uns queriam defender o que tinham pela força enquanto outros 

queriam tomar o que precisavam também pela força, os seres humanos 

precisam fazer um pacto, um contrato social, baseado na vontade geral, 

exigindo, então, o surgimento do Estado como representante da vontade 

coletiva. 

O Contrato Social, na obra de Rousseau, possui função distinta da 

presente em Hobbes e Locke, pois, além de demonstrar outras concepções 

sobre o ser humano e a sociedade civil, constrói uma visão do estado de 

natureza inexistente nos demais contratualistas, conforme explica Aguiar 

(2009, p. 107): 
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A vida em estado de natureza comportaria um ser humano complexo, 

(dotado de compaixão, amor próprio, liberdade), que temeroso e 

pacífico, ao envolver-se em contendas, não o faria por maldade, mas pela 

ferocidade natural em afastar-se o próprio mal de si. [...] Este ser humano 

em estado de natureza, livre, feliz e inocente é sucedido por outro em 

sociedade que, transmutado pelo processo civilizatório, perde a liberdade 

e a bondade natural. [...] O ato de associação, pelo qual cada um põe 

todo o seu poder sob a direção da vontade geral, deve realizar-se por 

cidadãos capazes de partilhar e promover o bem comum e não por 

indivíduos em busca de segurança física ou jurídica. Assim, a instituição 

do Estado estaria submetida às vontades e capacidades associativas de 

todos, sem as quais não haveria o ato associativo fundador do Estado 

civil, mas sim de uma ordem social desprovida de capacidade para o 

estabelecimento da liberdade e da prosperidade. 

 

Entende Belchior (2011, p. 70) que o fundamento do pacto de 

Rousseau “é a desigualdade social, ao marcar a origem da sociedade e do 

Estado, tendo como característica do soberano a incorporação do povo, que 

dita a vontade geral, cuja expressão é a lei”. Ao instituir a vontade geral, 

Rousseau cria um soberano diferente, que deve assegurar o exercício dos 

interesses comuns da sociedade.  

O corpo político, desse modo, rege-se pela vontade comum. Caso 

contrário, se o povo promete simplesmente obedecer, dissolve-se por esse 

ato, perde sua qualidade de povo e, consequentemente, destrói o corpo 

político. O pacto, portanto, legitima o poder do povo soberano, que perde 

sua liberdade natural, mas ganha a liberdade civil (ENCICLOPÉDIA DO 

ESTUDANTE, 2008, p. 137).  

Explica Dallari (2016, p. 29, grifo do autor) que: 

 

[...] o pacto fundamental procede a uma correção, suprindo as 

deficiências resultantes de desigualdade física e fazendo com que os 

homens, podendo ser desiguais em força ou engenho, se tornem iguais 

por convenção e de direito. Por isso tudo, ele próprio formula a conclusão 

de que, se indagarmos em que consiste precisamente o maior bem de 

todos, que deve ser o fim de toda legislação, encontremos dois objetivos 

principais: liberdade e igualdade. 
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Para Maluf (2013, p. 104), “o povo, organizado em corpo social, passa 

a ser o soberano único, enquanto a lei é, na realidade, uma manifestação 

positiva da vontade geral”. Dessa forma, de acordo com esse pensamento, a 

lei tinha o povo como 

 

[...] a única fonte subjetiva válida, eis que manifesta sua volunté générali, 

em contraposição ao hermetismo da monarquia absolutista, pela qual o 

rei é totalmente desvinculado da lei (solutus legibus), mesmo porque é 

ele a fonte subjetiva da própria lei (‘rex supra legem, quia regem faciat 

legem’). (FILOMENO, 2015, p. 85, grifo do autor). 

 

Para os jusnaturalistas, o Estado surge, portanto, da vontade racional 

dos homens que, em vez de serem livres na natureza, pactuam ser livres nos 

limites impostos pela lei do Estado. Com esse discurso, os jusnaturalistas 

resolvem o problema que se colocava essencial nos séculos XVII e XVIII: se o 

povo é soberano, justificar-se-ia a necessidade de formação dos Estados 

nacionais como forma de organização originada na vontade soberana do 

homem, na razão e no cálculo dos custos e benefícios da transferência da 

soberania (GUANABARA, 2009). 

Nesse contexto, o século XIX foi marcado por diversas revoluções, 

chamadas de liberais, tais como a inglesa, a norte-americana e a francesa, 

pois traziam os ideais do pensamento iluminista e do liberalismo que 

influenciaram o mundo na época. Desse modo, as revoluções tornaram-se 

“gênero de importantíssimas renovações institucionais, à medida que içou, a 

favor do homem, a tríade da liberdade, igualdade e fraternidade, 

decretando, com seus rumos, o presente e o futuro da civilização” 

(BONAVIDES, 2014, p. 30). 

Merece destaque a Revolução Francesa, em 1789, por ter resultado 

em uma completa transformação das estruturas sociais na França, que 

concretizou o pensamento iluminista, especificamente pelos ideais de 

Rousseau, com a ascensão dos burgueses ao poder. Sua repercussão alterou 

a história do Ocidente. Para Bonavides (2014, p. 31), a “Revolução Francesa 

fora um espécimen do próprio gênero de Revolução em que ela se conteve: 

a Grande Revolução espiritual e racionalista do século XVIII”.  
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Os historiadores apresentam três tipos de causas para que fosse 

deflagrada a Revolução Francesa: 

 

Econômicas: desde 1760, devido às secas, as colheitas foram péssimas, 

provocando a alta dos preços e o descontentamento dos grupos 

populares. Além disso, agravou-se a crise financeira pelos gastos da corte 

e com os conflitos bélicos. Sociais: nos séculos XVIII, muitos burgueses, 

apesar de terem enriquecidos, encontravam-se descontentes com seu 

pouco poder político – os altos cargos do governo e do exército eram 

ocupados por membros da nobreza. Além disso, eles consideravam 

injusto que o terceiro estado, ao qual pertenciam apesar de seu poder 

econômico, fosse o único a pagar impostos. Ideológicas: segundo as 

ideias iluministas, as pessoas tinham “direitos naturais”, que deviam ser 

respeitados pelo poder político. (ENCICLOPÉDIA DO ESTUDANTE, 2008, p. 

204). 

 

A burguesia aproveitou a oportunidade e, motivada pelos ideais de 

Rousseau, liderou as camadas populares pregando ideias liberais, o fim dos 

privilégios e a defesa da soberania nacional, o que acarretou na Revolução 

Francesa em 1789 (BELCHIOR, 2011, p. 70). Inicia-se o Estado Liberal 

francês, tendo como ideal o direito de liberdade, no qual consistia em poder 

fazer tudo, desde que não fosse contrário ao direito do outro.  

A Revolução Francesa consagra as aspirações democráticas do século 

XVIII, tendo suprimido todos os privilégios e proclamado o princípio de 

soberania nacional. Maluf (2013, p. 152) afirma que “estava preparada a 

resistência invencível, impulsionada pela vontade transcendente das massas 

sacrificadas, que viria culminar com a revolução francesa”, fazendo com que 

uma nova era na história da civilização humana se instalasse. 

Os líderes franceses, além de se oporem aos governos absolutos, 

enfrentavam o problema de uma grande instabilidade interna, acarretando 

um sentimento de unidade, o que acabou favorecendo a ideia de nação 

como centro unificador de vontades e de interesses.  

Para Maluf (2013, p. 156), as máximas da Revolução Francesa foram: 

 

Todo governo que não provém da vontade nacional é tirania; a nação é 

soberana e sua soberania é una, indivisível, inalienável e imprescritível; o 

Estado é uma organização artificial, precária, resultante de um pacto 

nacional voluntário, sendo seu destino o de servir ao homem; o pacto 
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social se rompe quando uma parte lhe viola as cláusulas; não há governo 

legítimo sem o consentimento popular; a Assembleia Nacional representa 

a vontade geral; o homem é livre, podendo fazer ou deixar de fazer o que 

quiser, contanto que a sua ação ou omissão não seja legalmente definida 

como crime; a liberdade de cada um limita-se pela igual liberdade dos 

outros indivíduos; todos os homens são iguais perante a lei; o governo 

destina-se à manutenção da ordem jurídica e não intervirá no campo das 

relações privadas, o governo é limitado por uma Constituição escrita, 

tendo esta como partes essenciais a tripartição do poder estatal e a 

declaração dos direitos fundamentais do homem, etc. 

 

O termo “liberalismo”, segundo a doutrina, pode ter vários 

significados, já que se fala de um “regime liberal”, de uma “economia 

liberal”, “ideologia” também liberal, e assim por diante. Para Filomeno 

(2015, p. 200, grifo do autor), “pode-se afirmar que, no sentido político, 

‘liberal’ opõe-se a ‘autoritário’ ou ‘absolutista’. Ou seja, trata-se aqui do 

antônimo do chamado ancien régime dos franceses.” E acrescenta: 

 

Pode-se ainda afirmar que, do ponto de vista político, o regime liberal é 

aquele em que se verifica a desconcentração do poder político, 

confundindo-se com a noção de democracia, muitas vezes. É importante 

salientar, neste passo, que foram de cunho liberal: (a) o individualismo 

preconizado pelos iluministas do século XVIII; (b) o contratualismo de 

Rousseau e Locke; (c) o liberalismo econômico advindo da chamada 

“escola fisiocrática”, em contraposição à intervenção do Estado no 

domínio econômico. (FILOMENO, 2015, p. 200). 

 

Os ideais liberais baseavam-se na defesa da propriedade e na livre-

iniciativa, limitando a intervenção do Estado na vida social, econômica e 

cultural. Tais pensamentos motivaram as rebeliões contra o absolutismo, 

que reivindicavam uma Constituição que limitasse os poderes do monarca, 

estabelecesse a soberania nacional e a eleição de um Parlamento 

(ENCICLOPÉDIA DO ESTUDANTE, 2008, p. 214). Para Soares (2008, p. 192), 

“o liberalismo privilegiou, sobremaneira, a autonomia privada, ao realçar os 

direitos de propriedade e de liberdade dos contratos”. 

O Estado Liberal surge tendo como característica o 

constitucionalismo clássico, em que a Constituição era reduzida a um 

instrumento jurídico que tinha como finalidade básica limitar ou deter o 
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exercício do poder estatal. “O poder estava adstrito às normas que 

almejavam a liberdade, protegendo, assim, o indivíduo” (BELCHIOR, 2011, p. 

71). E, para alcançar a liberdade, era preciso segurança na ordem jurídica. 

Assim, tanto a liberdade individual, como a segurança jurídica, eram os 

primados básicos do Estado Liberal. 

Assim, possui o constitucionalismo, em sua origem, a marca da 

ideologia liberal, “tanto pela limitação ao poder e pela garantia de direitos 

individuais como pelas diversas concepções ideológicas de caráter político, 

econômico e social” (AGUIAR, 2009, p. 112). No mesmo sentido, Sarlet 

(2012, p. 40) afirma que as bases do “pensamento individualista e do 

jusnaturalismo do século XVIII, por sua vez, desaguaram no 

constitucionalismo e no reconhecimento de direitos de liberdade dos 

indivíduos considerados como limites do poder estatal”. 

Em decorrência das grandes revoluções – Revolução Americana 

(1776) e Revolução Francesa (1789), chamadas de democrático-burguesas 

do final do século XVIII, surgem as primeiras Constituições. De acordo com 

Pinho (2015, p. 26), “a primeira Constituição escrita foi a do Estado da 

Virgínia, em 1776, elaborada meses antes da independência americana. Em 

seguida, foram proclamadas a dos Estados Unidos da América, em 1787, e a 

francesa, de 1791”.  

A meta visada pelos revolucionários após as vitórias foi estabelecer 

um “governo de leis e não de homens” (FERREIRA FILHO, 2011, p. 19), por 

meio da formalização de um pacto social, em cujo texto foram declarados os 

primeiros direitos fundamentais do homem, especificamente com a 

Declaração de Direitos do Povo da Virgínia, em 1776, e a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789. 

Assim, “na Inglaterra o objetivo dos movimentos políticos era 

restaurar o Poder do Parlamento, na França os revolucionários pretendiam 

criar uma nova forma de organização política e social, rompendo com a 

tradição” (SIERRA; TAVARES, 2009, p. 354). A Declaração Francesa se 

“considera válida para toda a humanidade” (BASTOS, 1999, p. 239), sendo o 

documento de maior repercussão, pois enquanto o fundamento das 

declarações inglesas é a tradição, já na francesa é a razão que universaliza os 

direitos naturais.  
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Declara-se, logo no primeiro artigo, que “os homens nascem e 

permanecem livres e iguais em direitos” (SIERRA; TAVARES, 2009, p. 354). 

Como objetivo da sociedade política, defende-se a manutenção dos direitos 

naturais e imprescritíveis do ser humano, que são, de acordo com Dallari 

(2016, p. 149), “a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à 

opressão”. Referidos direitos são declarados também na Constituição 

francesa. 

Sobre a importância da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, assevera Dallari (2016, p. 207, grifo do autor) que 

 

é fora de dúvida que essa Declaração, cuja influência na vida 

constitucional dos povos, não só do Ocidente como também do Oriente, 

ainda hoje é marcante, representou um considerável progresso na 

história da afirmação dos valores fundamentais da pessoa humana. 

Entretanto, como um produto do século XVIII, seu cunho é nitidamente 

individualista, subordinando a vida social ao indivíduo e atribuindo ao 

Estado a finalidade de conservação dos direitos individuais. [...] A 

predominância do liberalismo assegurou, entretanto, a prevalência da 

orientação passiva do Estado, como simples conservador dos direitos dos 

que já os possuíam, sem nada fazer pelos que não tinham qualquer 

direito a conservar. 

 

O Estado Constitucional Liberal, para Bastos (1999, p. 138), “é o 

coroamento de toda luta do indivíduo contra a tirania do Estado”, pois, 

conforme esclarece Bonavides (2014, p. 40), “o Estado foi sempre o 

fantasma que atemorizou o indivíduo. O poder, de que não pode prescindir 

o ordenamento estatal, aparece, de início, na moderna teoria constitucional 

como o maior inimigo da liberdade”. 

Há que se buscar o máximo de bem-estar comum com a menor 

presença possível do Estado, procurando “assegurar uma liberdade contra o 

Estado garantindo a vida e o direito de locomoção, de expressão do 

pensamento e de propriedade” (BASTOS, 1999, p. 242).  

Acrescenta Dallari (2016, p. 149) ainda que 

 

nenhuma limitação pode ser imposta ao indivíduo, a não ser por meio da 

lei, que é a expressão da vontade geral. E todos os cidadãos têm o direito 

de concorrer, pessoalmente ou por seus representantes, para a formação 
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dessa vontade geral. Assim, pois, a base da organização do Estado deve 

ser a preservação dessa possibilidade de participação popular no 

governo, a fim de que sejam garantidos os direitos naturais. 

 

Surgem, assim, os direitos civis e políticos, os quais são comumente 

denominados de formas distintas pelos doutrinadores. Assim, por exemplo, 

segundo Ferreira Filho (2011, p. 33, grifo do autor), tais direitos civis e 

políticos são nomeados de liberdades públicas, considerados direitos 

fundamentais de primeira dimensão. As liberdades públicas como direitos 

de primeira dimensão correspondem ao que denominam de direito à vida, à 

liberdade, à segurança, à propriedade (SIERRA; TAVARES, 2009). 

 

2.1 DIREITOS FUNDAMENTAIS DE PRIMEIRA DIMENSÃO 

 

Os direitos fundamentais de primeira dimensão correspondem aos 

direitos de liberdade, abrangendo os direitos individuais e políticos dentro 

do modelo clássico de Constituição. São marcados pelo cunho individualista, 

surgindo e afirmando-se como “direitos do indivíduo frente ao Estado, mais 

especificamente como direitos de defesa, demarcando uma zona de não 

intervenção do estado e uma esfera de autonomia individual em face de seu 

poder” (SARLET, 2012, p. 46).  

Significam “uma limitação jurídico-legal negativa, ou seja, como 

garantia dos indivíduos-cidadãos frente à eventual atuação do Estado, 

impeditiva ou constrangedora de sua atuação cotidiana” (STRECK; MORAES, 

2014, p. 96). Frise-se que a contribuição da França foi decisiva para o 

processo de constitucionalização e reconhecimento de direitos e liberdades 

fundamentais nas Constituições do século XIX.  

Para Sarlet (2012, p. 45), 

 

[...] a circunstância de que a evolução no campo da positivação dos 

direitos fundamentais, recém-traçada de forma sumária, culminou com a 

afirmação (ainda que não em caráter definitivo) do Estado de Direito, na 

sua concepção liberal-burguesa, por sua vez determinante para a 

concepção clássica dos direitos fundamentais que caracteriza a assim 

denominada primeira dimensão (geração) destes direitos. 
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Para Belchior (2011, p. 72, grifo do autor), “essa categoria é fundada 

no Estado Liberal absenteísta, onde se deu a manifestação do status 

libertatis ou status negativus”. Realçam, portanto, o princípio da liberdade, 

conforme salienta Bastos (1999, p. 139), sobre o Estado Liberal: 

 

O seu pressuposto fundamental é que o máximo de bem-estar comum é 

atingido em todos os campos com a menor presença possível do Estado. 

[...] Sua máxima principal está esculpida na expressão francesa “Laissez-

faire, laissez passer, le monde va de lui-même” (“Deixai fazer, deixar 

passar, o mundo caminha por si só”). Sua maior aplicação se deu no 

campo econômico em que se procurou suprimir toda interferência do 

Estado na regulamentação da economia. [...] O fundamental é que o 

indivíduo seja livre para agir e realizar as suas opções fundamentais. Do 

Estado se espera muito pouco: basicamente que ele organize um exército 

para defender a sociedade contra o inimigo externo. Que ele assegure a 

boa convivência internamente mediante a polícia e o Judiciário 

incumbidos de aplicar as leis civis e as leis penais. Tudo o mais, saúde, 

educação, previdência, seguro social, será atingido pela própria atividade 

civil. Prega-se, portanto, o Estado absenteísta. Quanto menos Estado 

melhor, ou, se se preferir, o Estado é um mal necessário. 

 

A expressão “direitos fundamentais”, segundo Sarlet (2012), deve ser 

aplicada aos direitos do homem, que são sempre direitos de todos os seres 

humanos, independentemente de seu gênero, reconhecidos e positivados 

nas constituições de determinado Estado. Ou, ainda, constituem o conjunto 

de direitos e liberdades institucionalmente reconhecidos e garantidos pelo 

direito positivo de determinado Estado. 

Trata-se, portanto, “de direitos relativos a uma existência digna, 

reconhecidos por uma Constituição, que impõe deveres para o Estado, 

salvaguardando o indivíduo ou a coletividade” (FONTELES, 2014, p. 14).  

Para Pinho (2015, p. 97), os direitos fundamentais são os 

“considerados indispensáveis à pessoa humana, necessários para assegurar 

a todos uma existência digna, livre e igual”. Não basta ao Estado reconhecê-

los formalmente, deve buscar concretizá-los e incorporá-los ao dia a dia dos 

seus cidadãos.  

O constituinte, de forma racional e intuitiva, com base nos valores 

considerados importantes a determinada sociedade, seleciona quais bens 
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terão proteção da Lei Maior. Belchior (2011, p. 72) considera como sendo 

direitos fundamentais aqueles que, “ao incorporar os valores mais 

importantes de determinada sociedade, protegem os bens mais caros a ela”.  

Nesse contexto, salienta Sarlet (2012, p. 92) que 

 

não há como olvidar que a opção do Constituinte ao erigir certa matéria à 

categoria de direito fundamental, se baseia na efetiva importância que 

aquela possui para a comunidade em determinado momento histórico, 

circunstância esta indispensável para que determinada posição jurídica 

possa ser qualificada como fundamental. 

 

Note-se que os direitos fundamentais enunciados em uma 

Constituição não são por ela criados, mas reconhecidos, nascendo da 

sociedade mediante indução. Acrescente-se, ainda, que não existe diferença 

ontológica entre direitos humanos e direitos fundamentais.  

Explica Fonteles (2014, p. 15, grifo do autor) que, 

 

na essência, possuem o mesmo conteúdo. Substancialmente, não há o 

que diferenciar, a não ser quanto ao âmbito de previsão de cada qual: 

enquanto os direitos humanos estão previstos em tratados 

internacionais, os direitos fundamentais estão positivados em uma 

Constituição. Assim, em princípio, é a Constituição de um país o 

documenta que alberga direitos fundamentais. Todavia, a própria 

Constituição Federal de 1988 inovou o tema, na medida em que previu 

uma cláusula de abertura, asseverando que os direitos fundamentais 

nela previstos não excluem outros que derivem do regime democrático, 

dos tratados internacionais e dos princípios adotados pela República. 

 

Ressalte-se, ademais, que, desde o seu reconhecimento nas 

primeiras Constituições, os direitos fundamentais passaram por diversas 

transformações, seja no que se refere ao seu conteúdo, seja no que 

concerne à sua titularidade, eficácia e efetivação, tendo como premissa 

central a dignidade da pessoa humana. Dessa forma, a doutrina aponta uma 

classificação das chamadas gerações ou dimensões de direitos 

fundamentais, havendo quem defenda a existência de três gerações desses 

direitos e até mesmo de uma quinta geração (SARLET, 2013).  

Sarlet (2012, p. 45, grifo do autor) entende ser mais correto utilizar-

se da expressão dimensões de direitos fundamentais, uma vez que o “uso da 
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expressão gerações pode ensejar a falsa impressão da substituição gradativa 

de uma geração por outra”, e, ainda, “ao entendimento equivocado de que 

os direitos fundamentais se substituem ao longo do tempo, não se 

encontrando em permanente processo de expansão, cumulação e 

fortalecimento”. 

Os direitos fundamentais da chamada primeira dimensão tiveram seu 

reconhecimento nas primeiras Constituições escritas e decorrem do 

pensamento liberal-burguês do século XVIII. Derani (1998, p. 94) ensina que 

o direito fundamental, em seu sentido inicial, “era um direito oposto contra 

o Estado e perante o Estado. A liberdade se desenvolvia na resolução do 

dualismo Estado/sociedade civil”.  

Salienta Sarlet (2013, p. 260) que esses direitos caracterizam-se 

 

[...] por um cunho fortemente individualista, concebidos como direitos do 

indivíduo frente ao Estado, mais especificamente como direitos de 

defesa, demarcando uma zona de não intervenção do Estado e uma 

esfera de autonomia individual em face de seu poder. São, por esse 

motivo, apresentados como direitos de cunho ‘negativo’, uma vez que 

dirigidos a uma abstenção, e não a uma conduta positiva por parte dos 

poderes públicos.  

 

Para Belchior (2011, p. 73), “o Estado Liberal era mínimo porque suas 

funções se restringiam, praticamente, à manutenção da ordem social e à 

proteção contra as ameaças externas”. Para contribuir ainda mais com o 

enfraquecimento do Estado e realçar a proteção dos direitos das liberdades 

individuais, a teoria da separação de poderes foi fundamental, tendo sido 

incorporada ao constitucionalismo através da obra de Montesquieu.  

A ideia da separação dos poderes vincula-se à tentativa de não 

permitir a “concentração do poder nas mãos de uma só pessoa ou de um 

grupo restrito, estabelecendo-se o controle necessário para a garantia das 

liberdades e da democracia” (FARIAS, 1999, p. 121).  

Afirma Dallari (2016, p. 216) que 

 

[...] dando atribuições tão estritas ao Estado, Montesquieu não estaria 

preocupado em assegurar-lhe a eficiência, parecendo-lhe mais 

importante a separação tripartida dos poderes para garantia da liberdade 

individual. Foi a intenção de enfraquecer o poder do Estado, 
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complementando a função limitadora exercida pela Constituição, que 

impôs a separação de poderes como um dos dogmas do Estado Moderno, 

chegando-se mesmo a sustentar a impossibilidade de democracia sem 

aquela separação. 

 

Os burgueses, que na época controlavam a economia, tiraram o 

máximo proveito do pensamento liberal, em que os direitos individuais 

clássicos eram satisfeitos pela não interferência do Estado. Dessa forma, 

buscavam ampla liberdade para exercerem suas atividades, sem estarem 

ameaçados por qualquer outro poder.  

Por isto, esclarece Liberati (2013, p. 38) que 

 

o Estado Liberal de Direito, apesar de teoricamente observar as regras 

constitucionais, ficou marcado pelo completo absenteísmo do poder 

político em relação às estruturas econômicas, ou seja, deixou de intervir 

no setor econômico, permitindo que a classe industrial e produtiva agisse 

sem qualquer controle estatal em desprestígio da satisfação dos direitos 

individuais e coletivos. 

 

Buscando melhor compreensão do que foi o Liberalismo, Farias 

(1999, p. 81-82, grifo do autor) divide a democracia liberal em três núcleos 

básicos:  
 

No núcleo moral, deve o indivíduo ser respeitado e ter a liberdade de 

buscar a sua auto-realização. A liberdade divide-se em liberdade pessoal 

(todos os direitos que protegem o indivíduo contra o governo), 

compreendendo as liberdades individuais de pensamento, expressão e 

crença e liberdade social, a de progredir ou mover-se socialmente, 

independentemente de raça e de crença, objetivando alcançar uma 

posição na sociedade, compatível com suas potencialidades. O núcleo 

econômico representa o propósito de liberar a atividade econômica 

individual, resultando nas liberdades econômicas (direito de propriedade, 

de herança, de produção, de acumular, de comprar e vender e de realizar 

contratos). [...] Por fim, o terceiro componente dessa tríade é o núcleo 

político, intimamente ligado com o tema das liberdades individuais frente 

ao poder do Estado e prevê oportunidades iguais para todos. Coloca o 

direito do indivíduo de seguir a própria determinação, dentro dos limites 

impostos pelas normas, como fundamento das relações sociais. 
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Os primeiros Estados Liberais criaram um modelo de constituição 

“nucleados na ideia de suficiência dos mecanismos de autorregulação 

econômicos e sociais, próprios do pensamento hegemônico à época do 

capitalismo embrionário” (ARAUJO; NUNES JÚNIOR, 2015, p. 33).  

Para Bonavides (2015, p. 50, grifo do autor), 

 

o centro de gravidade desse Estado constitucional, sob a figura de Estado 

Liberal, fora positivamente a lei, o código, a segurança jurídica, a 

autonomia da vontade, a organização jurídica dos ramos da soberania, a 

separação de Poderes, a harmonia e equilíbrio funcional, do Legislativo, 

Executivo e Judiciário, a distribuição de competências, a fixação de limites 

à autoridade governante; mas fora por igual, abstratamente, o dogma 

constitucional, a declaração de direitos, a promessa programática, a 

conjugação do verbo “emancipar” sempre no futuro, o lema liberdade, 

igualdade e fraternidade – enfim, aqueles valores superiores do bem 

comum e da coisa pública, a res publica, que impetrariam debalde 

durante a vigência das primeiras Cartas Constitucionais a sua 

concretização, invariavelmente negligenciada ou procrastinada em se 

tratando de favorecer e proteger as camadas mais humildes da 

sociedade. 

 

Assim, sob a influência do Liberalismo Econômico, onde o “Estado 

deveria ser apenas o guardião das liberdades, permanecendo longe de 

qualquer interferência no relacionamento social” (ARAUJO; NUNES JÚNIOR, 

2015, p. 157), as chamadas liberdades públicas negativas, “o direito de 

propriedade foi exercido durante muito tempo de forma absoluta e 

irrestrita” (BATISTA, 2009, p. 34).  

Cavedon (2003, p. 19) ensina que 

 

a propriedade foi um dos núcleos essenciais das reformas trazidas pela 

Revolução Francesa, sendo profundamente marcada pela ideologia (sic) 

liberal disseminada pela Revolução. Dois traços no regime da Propriedade 

pós-revolução são marcantes: a extinção do regime feudal e dos encargos 

sobre a terra e a exaltação da concepção individualista da Propriedade 

(sic). [...] Essa concepção individualista do Direito de Propriedade tem a 

sua fundamentação nos ideais burgueses marcados pela ideia da 

prioridade da liberdade individual e sua proteção contra a intervenção 

arbitrária do Estado, que formaram a base ideológica da Revolução 

Francesa. 
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Em razão do papel negativo do Estado, “o direito de propriedade foi 

concebido como absoluto, com a plena realização da liberdade dos 

indivíduos, direito divino, assegurando ao proprietário o direito de usar, 

gozar e dispor da coisa” (BELCHIOR, 2011, p. 74). Importante destacar que a 

“Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, apresenta 

exemplos caricatos, como o direito de propriedade, sem qualquer limitação” 

(ARAUJO; NUNES JÚNIOR, 2015, p. 157) e “em seu art. 17, considera o 

direito à propriedade como inerente à natureza humana” (GODOY, 1999, p. 

25). 

Com o advento do Código Civil francês, em 1804, o denominado 

Código de Napoleão, “a propriedade privada como direito individual foi 

colocada como núcleo do ordenamento jurídico” (GODOY, 1999, p. 25). 

“Representa um ‘divisor de águas’ na concepção jurídica deste instituto, 

considerado o assento territorial da independência do indivíduo” 

(CAVEDON, 2003, p. 20, grifo do autor).  

Souza (2004, p. 531, grifo do autor) mostra que 

 

a revolução acabou por gerar um novo sistema jurídico mudando de 

mãos os poderes e privilegiando uma nova classe, que assumiu o poder 

na França. Apesar de todos esses fatores, o fantasma da nobreza ainda 

assombrava a todos, sendo que o medo de uma volta ao antigo sistema 

fez com que o novo ordenamento jurídico fosse baseado em regras e 

princípios extremamente fortes. Como efeito a partir de tais fatos, em 

nível dos direitos reais, o direito de propriedade torna-se quase absoluto 

e, no que tange aos direitos obrigacionais, impera o princípio da força 

obrigatória dos contratos, criando o dogma dos contratos e revivendo 

com toda força o princípio clássico pacta sunt servanda. 

 

As normas do Código de Napoleão serviram para inúmeras outras 

legislações civilistas do século XIX, tendo inspirado o Código Civil brasileiro 

de 1916, que adotou a concepção da propriedade de forma individualista e 

absoluta.  

Ressalta Cavedon (2003, p. 79, grifo do autor) que 

 

a vinculação da Propriedade Privada aos ideais da época Moderna, 

baseados na liberdade ilimitada, que confere ao proprietário o direito de 
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usar sua Propriedade (sic) sem limitações. Considera que esta concepção 

de Propriedade (sic) representa uma ameaça ao Meio Ambiente e às 

liberdades dos demais cidadãos, destacando a necessidade de se limitar a 

Propriedade (sic) no interesse da coletividade e da preservação dos 

recursos naturais. [...] O Código Civil Brasileiro de 1916 adotou a 

concepção de Direito de Propriedade de caráter eminentemente 

individualista correspondente ao poder exclusivo, absoluto e ilimitado do 

proprietário sobre a coisa, caracterizado pelo jus utendi, fruendiet 

abutendi. 

 

Se por um lado o Estado Liberal trouxe alguns benefícios, como o 

progresso econômico, que contribuiu para a Revolução Industrial e para a 

valorização do indivíduo, cultuando a importância da liberdade humana, por 

outro esse mesmo Estado revelou-se incapaz de proteger os mais 

necessitados, gerando injustiça social. Como a segurança jurídica era o valor 

máximo da ordem liberal por conta da liberdade, a Justiça acabou ficando 

sacrificada, aparecendo em caráter meramente formal, baseada na 

representatividade (BELCHIOR, 2011).  

Sobre a decadência do Estado Liberal, Maluf (2013, p. 160, grifo do 

autor) ensina que 

 

o liberalismo que se apresentara perfeito na teoria bem cedo se revelou 

irrealizável por inadequado à solução dos problemas reais da sociedade. 

Converteu-se no reino da ficção, com cidadãos teoricamente livres e 

materialmente escravizados. [...] organizaram-se as grandes empresas, os 

trusts, os cartéis, os monopólios e todas as formas de abuso do poder 

econômico, acentuando-se cada vez mais o desequilíbrio social. O Estado 

Liberal a tudo assiste de braços cruzados, limitando-se a policiar a ordem 

pública. É o Estado-Polícia. Indiferente ao drama doloroso da imensa 

maioria espoliada, deixa que o forte esmague o fraco, enquanto a 

igualdade se torna uma ficção e a liberdade uma utopia. 

 

As críticas ao Estado Liberal se deram principalmente em decorrência 

de se priorizar o indivíduo em prejuízo da coletividade, causando um uso 

desequilibrado dos recursos naturais. No entendimento de Belchior (2011, 

p. 75), a “industrialização e o progresso técnico trazem consigo fenômenos 

que, ao romper com a harmonia da sociedade liberal, alteram 
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profundamente as concepções da sociedade e do Estado”, como também o 

próprio sistema de direitos fundamentais.  

Sendo assim, “o direito ao uso exclusivo da propriedade foi instituído 

em torno de noções individualistas, certamente sem compromisso com os 

interesses da humanidade” (TEIXEIRA, 2006, p. 24). Bonavides (2014, p. 60) 

evidencia o pensamento liberal burguês, afirmando que “quanto menos 

palpável a presença do Estado nos atos da vida humana, mais larga e 

generosa a esfera de liberdade outorgada ao indivíduo. Caberia a este fazer 

ou deixar de fazer o que lhe aprouvesse”.  

A propriedade e o desenvolvimento econômico andam no mesmo 

sentido, sendo a questão ambiental um obstáculo ao lucro. Tudo estava 

dentro da esfera da liberdade individual e não era conveniente para o 

homem a preservação ecológica (BELCHIOR, 2011, p. 75). Neste contexto, a 

ideologia liberal não soube lidar com a crise ambiental, considerando-se que 

o capitalismo industrialista colocou em prática um modelo industrial 

agressivo aos valores ambientais da comunidade (LEITE; AYALA, 2015, p. 34). 

Com a evolução do direito privado ocidental, “o direito de 

propriedade tornou-se absoluto, podendo o proprietário exercer o seu 

direito contra todos, pois prevalecia o interesse individual” (TEIXEIRA, 2006, 

p. 24). “O modelo capitalista, em considerações puramente econômicas, 

fincado no individualismo e no mercantilismo, é agressivo ao meio 

ambiente” (LEITE; AYALA, 2015, p. 34). Assim, “valendo-se do exercício 

pleno do direito de propriedade, o ser humano contribuiu de forma drástica 

para o avanço da degradação ambiental” (BATISTA, 2009, p. 34).  

É evidente que o uso da propriedade era realizado de forma 

irresponsável, “independentemente dos custos ambientais que tal atividade 

pudesse proporcionar, em busca do desenvolvimento econômico” 

(BELCHIOR, 2011, p. 75). Na primeira dimensão dos direitos fundamentais, a 

preocupação das primeiras legislações não era para com o meio ambiente 

em seus aspectos naturais, “mas sim com a finitude dos recursos naturais 

servíveis à exploração econômica, posto que dotados de valor e 

interessantes à comercialização” (BATISTA, 2009, p. 33).  

Para Cavedon (2003, p. 61), “não se concebia a possibilidade de 

limitação da Propriedade (sic) visando interesses sociais e difusos, nem a 
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visão do proprietário como sujeito a obrigações decorrentes de seu direito”. 

As necessidades e carências da época eram por liberdade e maior 

autonomia do indivíduo. Nesse sentido, “a concepção individualista do 

direito de propriedade, típica do Estado Liberal, tornou-se um forte 

obstáculo à proteção e à preservação do meio ambiente” (BELCHIOR, 2011, 

p. 75). 

Com a degradação ambiental a qualidade de vida foi prejudicada, 

pois “ao proprietário era deferida a possibilidade de escolher a destinação 

que quisesse dar ao bem. Esse direito, portanto, não encontrava limites a 

não ser quando se defrontasse com outro de igual natureza” (BASTOS, 1999, 

p. 242).  

Derani (1998, p. 94) assevera que 

 

a insuficiência desta forma jurídica das liberdades levou à criação de 

direitos fundamentais que não se bastavam em garantir direitos 

subjetivos contra o Estado. Seu surgimento no ordenamento jurídico traz 

comandos objetivos. A liberdade não é vista como algo existente a ser 

garantido, um campo pré-determinado de ações individuais, mas é algo a 

ser conquistado por um conjunto de ações desenvolvidas na sociedade 

pelo Estado e cidadãos. 

 

Surge, por conseguinte, nova tendência no sentido de que o Estado 

deve intervir na economia e na sociedade, “por meio de instrumentos 

jurídicos e políticos adequados, em prol da justiça material e da sadia 

qualidade de vida” (BELCHIOR, 2011, p. 76).  

Piovesan (2011, p. 59) demonstra o esgotamento do modelo liberal 

de Estado, exigindo um Estado intervencionista e planejador, no qual  

 

a emergência de novos direitos, de cunho coletivo e difuso, reflete a 

explosão de movimentos sociais não convencionais que traduzem 

conflitos sociais inéditos, fazendo surgir novos atores sociais e sujeitos 

coletivos de direitos. Desses fatores decorre a insuficiência do paradigma 

liberal-individualista no qual se ergue a cultura jurídica tradicional, à 

medida que as ações assumem caráter cada vez mais coletivo que 

individual, nesse sentido, as sociedades modernas constatam a 

insuficiência da visão individualista dos direitos, refletida, a título de 

exemplo, nas “declarações de direitos”, típicas dos séculos XVIII e XIX. 
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O Estado Liberal, portanto, mostrou-se insensível ao meio ambiente, 

pois dele se apropriou para retirar os recursos necessários ao bem-estar do 

indivíduo, dando início ao capitalismo selvagem, no qual a iniciativa privada 

não tinha limites nem controle. O surgimento da primeira dimensão dos 

direitos fundamentais, pautados pelas liberdades públicas negativas, em 

que o Estado tinha que se abster de interferir na vida da sociedade, acabou 

reforçando a visão individualista dos direitos.  

Por conseguinte, os indivíduos podiam e tinham toda a liberdade, por 

meio da propriedade privada, para fazer aquilo que melhor lhes aprouvesse. 

As consequências ambientais desse período foram desastrosas, e hoje ainda 

se colhe os frutos de um modelo capitalista que visa o “ter” e o “poder ser”, 

em que o consumo exacerbado ultrapassa todos os limites, gerando crise 

ambiental e colocando em risco a sobrevivência das presentes e futuras 

gerações. 

 

3 O ESTADO SOCIAL, O MEIO AMBIENTE E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE 

SEGUNDA DIMENSÃO 

 

O Estado Liberal, que se apresentara perfeito na teoria, torna-se 

inadequado aos problemas reais surgidos na sociedade industrial. “Os 

excessos do ideário liberal, decorrentes da omissão estatal, acarretam o 

aumento das desigualdades sociais, o que gerou movimentos 

revolucionários de base proletária.” (BELCHIOR, 2011, p. 76). O bem-estar 

da classe trabalhadora, por meio do livre jogo das forças econômicas, não 

foi alcançado. 

Dessa forma, “o velho liberalismo, na estreiteza de sua formulação 

habitual, não pode resolver o problema essencial de ordem econômica das 

vastas camadas proletárias da sociedade, e por isso entrou 

irremediavelmente em crise” (BONAVIDES, 2014, p. 188).  

“Logo se constatou que a liberdade para contratar reinante entre 

empregado e empregador era mera aparência, já que o desnível de força 

socioeconômica era muito acentuado.” (BASTOS, 1999, p. 139).  

Afirma Maluf (2013, p. 329, grifo do autor), sobre a subordinação da 

liberdade ao império das leis no período liberalista, que 
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a liberdade assim concebida, operando no campo socioeconômico, 

tornou-se privilégio das classes abastadas. Criou o domínio dos mais 

fortes sobre os mais fracos, favoreceu o absolutismo do poder econômico 

e determinou e escravização do homem pelo homem. O Estado Liberal, 

que se limitava a policiar a ordem jurídica, desmoralizou-se 

completamente. 

 

Estando o Estado Liberal pressionado pelos movimentos operários do 

século XX, deu-se início ao Estado Social, que incorpora direitos sociais ao 

rol dos direitos já estabelecidos. Tem por objetivo a igualdade social 

contraposta à igualdade jurídica da visão liberal, ou seja, da justiça formal, 

que não é inerente às pessoas nem preexiste ao Estado, cumprindo-se 

essencialmente por meio de prestações por este devidas aos indivíduos 

(BELCHIOR, 2011, p. 76).  

Para Streck e Morais (2014, p. 97, grifo do autor), 

 

a adjetivação pelo social pretende correção do individualismo social por 

intermédio de garantias coletivas. Corrige-se o liberalismo clássico pela 

reunião do capitalismo com a busca do bem-estar social, formula 

geradora do welfare state neocapitalista no pós-Segunda Guerra Mundial. 

Com o Estado Social de Direito, projeta-se um modelo no qual o bem-

estar e o desenvolvimento social pautam as ações do ente público. 

 

O novo modelo que se apresenta, de Constituição do Estado de 

Direito Social, passa a ser derivado da consagração do Estado de bem-estar 

social. Para Aguiar (2009, p. 128), a nova versão de Estado de direito 

“acrescentou ao seu conjunto normativo garantias para o bem-estar da 

sociedade, reformulando a ideologia notadamente liberal, presente nas 

concepções do Estado de direito”.  

Acrescentam Araujo e Nunes Júnior (2015, p. 33-34) que neste 

modelo constitucional 

 

o papel do Estado sofre uma profunda ressignificação, deixando o caráter 

de mero garantidor das liberdades individuais para assumir um papel 

mais ativo, quer no que tange a uma presença normativo-reguladora na 



Estado, Políticas Públicas e Meio Ambiente - 37 

 

 

economia, quer no que se refere ao desempenho de uma função 

prestacional em matéria social. 

 

O Estado Social se faz necessariamente um Estado intervencionista, 

“objetivando solidariedade e justiça social” (BELCHIOR, 2011, p. 76), que 

requer “sempre a presença militante do poder político nas esferas sociais, 

onde cresceu a dependência do indivíduo, pela impossibilidade em que este 

se acha, perante fatores alheios à sua vontade, de prover certas 

necessidades existenciais mínimas” (BONAVIDES, 2014, p. 200).  

Afirma Bastos (1999, p. 142) que 

 

em virtude de uma progressiva assunção por parte do Estado de 

atividades no campo econômico, social, previdenciário, educacional, etc., 

sua feição clássica de Estado Liberal cede o passo à de um Estado Social. 

[...] Foi sem dúvida que a ocorrência no século XX de crises econômicas 

que, provocando a recessão e o desemprego, demonstravam ser os 

mecanismos auto-reguladores da economia insuficientes para promover 

harmonicamente o desenvolvimento da riqueza nacional. A presença do 

Estado se fazia, pois, imprescindível para corrigir os profundos 

desequilíbrios a que foram levadas as sociedades ocidentais que não 

disciplinavam a sua economia por meio de um planejamento centralizado 

como se dava nos países comunistas. 

 

Com a origem do Estado Social surgiram, então, os direitos 

fundamentais de segunda dimensão, que correspondem aos direitos de 

igualdade, abrangendo os direitos sociais, os econômicos e os culturais. 

Esses direitos abrangem uma prestação positiva por parte do Estado que, 

agora, deve intervir na atividade econômica, inicialmente, como regulador. 

Mais tarde, torna-se também um grande empregador. 

 

3.1 DIREITOS FUNDAMENTAIS DE SEGUNDA DIMENSÃO 

 

Os direitos fundamentais de segunda dimensão correspondem aos 

direitos de igualdade, abrangendo os chamados direitos sociais, econômicos 

e culturais. Para Pinho (2015, p. 99), “são direitos de conteúdo econômico e 

social que visam melhorar as condições de vida e de trabalho da população”. 
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São dimensões de direitos que significam uma prestação positiva, um fazer 

do Estado em prol dos menos favorecidos pela ordem social e econômica.  

Afirma Derani (1998, p. 95, grifo do autor) que 

 

a instituição dos chamados direitos fundamentais sociais não procurou 

cristalizar posições alcançadas no movimento da história – como passou 

com a ascensão da burguesia na revolução francesa, que viu no direito 

positivo um meio de garantir as liberdades conquistadas. O direito, ao 

abrigar estas novas liberdades, não o faz para sedimentar algo 

conquistado, mas é uma aspiração. A fixação destes direitos 

fundamentais ocorre fundada na crença de que o mandamento jurídico 

vincula a administração e a comunidade, que passam a agir na conquista 

da liberdade juridicamente fixada. São direitos fundamentais constitutivos 

das liberdades. 

 

É na dimensão dos direitos fundamentais que surge a ideia de 

mínimo existencial, traduzido em uma nova etapa de evolução na proteção 

da dignidade da pessoa humana, tendo em sua essência a preocupação com 

as necessidades do ser humano. Compreendem também Araujo e Nunes 

Júnior (2015, p. 157) que “o homem, liberto do jugo do Poder Público, 

reclama agora uma nova forma de proteção da sua dignidade, como seja, a 

satisfação das necessidades mínimas para que se tenha dignidade e sentido 

na vida humana”. 

Ressalta Belchior (2011, p. 77), referente à concepção de mínimo 

existencial, que “são os direitos dos cidadãos às prestações necessárias ao 

desenvolvimento da existência individual, tendo o Estado como sujeito 

passivo, que devem ser cumpridos mediante políticas públicas”. De uma 

forma objetiva, pode-se dizer que são direitos exercidos por meio do Estado 

e não contra o Estado, tipicamente liberais.  

Acrescentam ainda Araujo e Nunes Júnior (2015, p. 157-158):  

 

Se o objetivo dos direitos aqui estudados é o de dotar o ser humano das 

condições materiais minimamente necessárias ao exercício de uma vida 

digna, o Estado, em vez de abster-se, deve se fazer presente, mediante 

prestações que venham a imunizar o ser humano de injunções dessas 

necessidades mínimas que pudessem tolher a dignidade de sua vida. Por 

isso, os direitos fundamentais de segunda geração são aqueles que 
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exigem uma atividade prestacional do Estado, no sentido de buscar a 

superação das carências individuais e sociais. 

 

O Estado Social, do bem-estar, procurou intervir na ordem 

econômica, tornando-se árbitro dos conflitos existentes entre capital e 

trabalho. “Além de se preocupar com o individual, valorizava o social ao 

assegurar direitos relacionados ao trabalho, ao salário digno, à moradia, à 

educação, à alimentação, dentre outros” (BELCHIOR, 2011, p. 77).  

Maluf (2013, p. 247) assevera que o Estado social passou a inserir em 

seu texto constitucional, ao lado da Declaração dos Direitos Individuais de 

estilo clássico, outras declarações que: 

 

[...] tratam das relações entre o capital e o trabalho, da Previdência 

Social, da nacionalização de certas fontes de produção da riqueza, da 

função social dos direitos de propriedade, da contenção dos abusos do 

poder econômico etc. Disciplinando a ação intervencionista do Estado no 

campo socioeconômico em função dos princípios indeclináveis de justiça 

social [...] Os direitos sociais constantes destas declarações correspondem 

a obrigações positivas do Estado, configurando normas de ação 

governamental. São direitos individuais e grupais à prestação assistencial 

do Estado. São declarações programáticas que se completam e se 

efetivam através de regulamentação ordinária. 

 

Com o nascimento dos direitos sociais, o direito de propriedade 

passa a ter seu conteúdo redimensionado no Estado Social, com a 

necessidade de imposição de limites, passando a propriedade privada a ser 

relativizada em razão de sua função social. O meio ambiente passa a ter 

uma preocupação mínima no Estado Social, sendo, ainda, considerado 

utilitarista. 

No final do século XIX surge a concepção social da propriedade 

“como o centro de um pêndulo que vai de um extremo (a propriedade 

privada baseada em um conceito ultraliberal) a outro (a negação da 

propriedade privada como direito individual)” (GODOY, 1999, p. 29).  

Acrescenta Souza (2004, p. 531) que 

 

com o passar do tempo e em decorrência das profundas mudanças 

ocorridas no mundo, especialmente em relação ao uso e ocupação do 
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solo, surge uma nova formatação do Direito, uma nova noção de 

propriedade para atender, agora, não apenas ao interesse individual do 

seu dono, mas sobretudo às demandas da coletividade. Diante da 

concentração da população nas áreas urbanas, e do grande crescimento 

populacional, o mundo passa a ter necessidades cada vez mais crescentes 

e complexas. Estas novas necessidades e o grande crescimento da 

população, aliado à execução do modelo econômico ocidental, passaram 

a exigir a imposição de limites ao direito de propriedade. 

 

No entender de Belchior (2011, p. 78), a função social prevista na 

legislação civil “demonstra uma preocupação com a coletividade e com o 

interesse público, no sentido de que o direito de propriedade não é mais 

absoluto como outrora”.  

Compreende Freitas (2002, p. 130) que “o processo histórico de 

apropriação do homem sobre a terra se desenvolveu de modo artificial, e 

em cada época a propriedade constituiu-se de contornos diversos”.  

Cavedon (2003, p. 22-23) afirma que 

 

a época Contemporânea é marcada pela revisão de postura não 

intervencionista do Estado e da concepção individualista da Sociedade. 

Também pela contestação da Propriedade (sic) marcadamente 

individualista, produto da Ideologia (sic) liberal da Época Moderna (sic). 

Este movimento dá-se, principalmente, a partir da Revolução Industrial e 

dos movimentos sindicais que passam a requerer a proteção dos 

chamados direitos sociais, que exigem uma atitude positiva do Estado, no 

sentido de prover determinadas necessidades básicas dos cidadãos 

(saúde, trabalho, educação, previdência social) e, também, impor 

limitações às liberdades da burguesia, inclusive, limitando-se a 

Propriedade Privada (sic). 

 

Denota-se que a função social da propriedade, como doutrina que 

relativizou o direito de propriedade, surgiu inicialmente com a Doutrina 

Social da Igreja Católica, a partir do final do século XIX, expressa pelas 

encíclicas papais inspiradas no ensinamento de São Tomás de Aquino, em 

que “os bens da terra foram destinados, por Deus, a todos os homens, 

sendo reservados provisoriamente à apreensão individual, e a utilização da 

propriedade deve visar ao bem comum” (GODOY, 1999, p. 30). 
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Também no final do século passado o positivista Leon Duguit 

apresenta na França sua inovadora tese da propriedade como função social, 

que nega a existência da propriedade como direito subjetivo absoluto, como 

era conceituada no Código de Napoleão, “devendo antes cumprir sua função 

social” (SOUZA, 2004, p. 532). O pensamento de Duguit foi duramente 

criticado por seus contemporâneos, que não conseguiam enxergar a 

possibilidade da convivência do direito de propriedade sem constituir um 

direito subjetivo.  

A evolução dos direitos no sentido de uma maior consideração de 

seu aspecto social culmina com a Constituição de Weimar, de 1919, na 

Alemanha, que representa o grande marco histórico do Direito 

Contemporâneo. A característica marcante da Constituição de Weimar é a 

imposição de limites aos direitos privados e a noção de obrigações 

vinculadas a tais direitos. Inclui definitivamente no âmbito dos 

ordenamentos jurídicos a ideia do direito de propriedade vinculado a 

obrigações de cunho social (CAVEDON, 2003, p. 25).  

Para Souza (2004, p. 532), “nesta nova concepção, a propriedade 

passa a ser considerada a partir de uma perspectiva social, impondo ao 

proprietário deveres e submetendo-a ao entendimento de interesses 

coletivos”. A nova visão do direito de propriedade, como um direito 

individual e funcionalizado, isto é, que tem presente uma função social, é 

adotada em vários países (GODOY, 1999, p 31). 

A propriedade, direito fundamental de primeira dimensão, a qual 

concedia ao titular do domínio um direito absoluto, sem limites e 

obrigações, necessitava ser repensado para cumprir, nesse novo modelo de 

Estado, sua função social (GODOY, 1999).  

Salienta Belchior (2011, p. 78) “que referido direito se transforma, se 

modifica, se reestrutura para atender às novas exigências do Estado, em 

consonância com os direitos fundamentais de segunda geração”. 

Entretanto, o formalismo existente no Estado Social acabou por não 

concretizar efetivamente os direitos previstos teoricamente. 

O Estado Social, embora imbuído de grandes ideais de justiça social e 

participação democrática na política, se mostrou formalista e incapaz de 

garantir os direitos até então proclamados. Para Belchior (2011, p. 78), “foi 
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um Estado pautado meramente no dever-ser, no deôntico normativo e na 

idealização de normas meramente programáticas, vazias de efetividade”.  

Afirma Fensterseifer (2008, p. 95) que 

 

o quadro contemporâneo de degradação e crise ambiental é fruto, 

portanto, dos modelos econômicos experimentados no passado, não se 

tendo cumprido a promessa de bem-estar para todos como decorrência 

da revolução industrial, mas um contexto de devastação ambiental 

planetária e indiscriminada. 

 

Nesse sentido, resta evidente que o meio ambiente no modelo de 

Estado Social continua sendo despercebido, ampliando-se a problemática 

ambiental à medida que os recursos naturais são usurpados de forma 

indiscriminada e ilimitada em decorrência da Revolução Industrial e por uma 

ideologia otimista do crescimento econômico, criador de progresso e 

qualidade de vida. Perfaz-se em um modelo de desenvolvimento 

socioeconômico predatório na utilização dos recursos naturais, podendo 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias 

necessidades. 

Os direitos fundamentais de segunda dimensão, que correspondem 

aos direitos de igualdade, abrangendo os direitos sociais, econômicos e 

culturais, são estabelecidos apenas formalmente, não tendo se completado 

efetivamente ainda nos dias atuais. Eis que a maior parte da população 

mundial está desprovida do acesso aos seus direitos socioambientais 

básicos, inclusive da garantia constitucional do mínimo existencial 

indispensável a uma vida digna. 

 

4 O MEIO AMBIENTE NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO COMO 

DIREITO FUNDAMENTAL DE TERCEIRA DIMENSÃO 

 

Em reação à crise instalada no Estado Social, decorrente da 

incapacidade de concretização dos direitos fundamentais de segunda 

dimensão, dá-se uma evolução de conceito estatal, surgindo como novo 

paradigma o Estado Democrático de Direito. Esse novo modelo estatal 
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firmou-se em muitos países, sendo marcado no Brasil com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988.  

Para Silva (2014, p. 123), um Estado Democrático “se funda no 

princípio da soberania popular”, e de Direito por “ressaltar a relevância da 

lei [...], pois ele tem que estar em condições de realizar, mediante leis, 

intervenções que impliquem diretamente uma alteração na situação da 

comunidade”.  

Compreende Dallari (2016, p. 303) que 

 

dotando-se o Estado de uma organização flexível, que assegure a 

permanente supremacia da vontade popular, buscando-se a preservação 

da igualdade de possibilidades, com liberdade, a democracia deixa de ser 

um ideal utópico para se converter na expressão concreta de uma ordem 

social justa. 

 

O Estado Democrático é um ideal possível de ser atingido, desde que 

seus valores e sua organização sejam concebidos adequadamente. Mas para 

atingi-lo, é indispensável que se atenda a alguns pressupostos, dentre os 

quais: (i) eliminação da rigidez formal; (ii) supremacia da vontade do povo; 

(iii) preservação da liberdade e da igualdade (DALLARI, 2016). Ou, ainda, “é 

um Estado que deve observar os direitos individuais e sociais, assim como a 

separação dos poderes” (BELCHIOR, 2011, p. 78). 

Importante ressaltar, dentre as inovações marcantes da passagem do 

século XX para o século XXI, que merece destaque o avanço da 

universalização dos Direitos Humanos, “dando efetividade à afirmação de 

que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos” 

(DALLARI, 2016, p. 303).  

Piovesan (2001, p. 39) sintetiza o espírito da democracia pautada 

pela concretização dos direitos humanos: 

 

Para a consolidação da Democracia, emerge o desafio da construção de 

um novo paradigma, pautado por uma agenda de inclusão, que seja capaz 

de assegurar um desenvolvimento sustentável, mais igualitário e 

democrático, nos planos local, regional e global. A prevalência dos 

direitos humanos e do valor democrático há de constituir a tônica deste 

novo paradigma, sob as perspectivas de gênero, raça e etnia. Ao 

imperativo da eficácia econômica deve ser conjugada a exigência ética de 
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justiça social, inspirada em uma ordem democrática que garanta o pleno 

exercício dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. 

 

Nesse contexto, cabe ressaltar que a globalização econômica vem 

provocando cisões entre as nações, pelos diferentes níveis de 

desenvolvimento, promovendo opulência de um lado à custa da miséria de 

outro. A consciência de um mundo partido entre nações desenvolvidas e 

subdesenvolvidas, ou em fase de precário desenvolvimento, deu lugar a que 

se buscasse uma outra dimensão dos direitos fundamentais, até então 

desconhecida, que se assentou sobre a fraternidade (BONAVIDES, 2015, p. 

583). 

 

4.1 DIREITOS FUNDAMENTAIS DE TERCEIRA DIMENSÃO 

 

Trata-se dos chamados direitos fundamentais da terceira dimensão, 

também denominados de direitos de fraternidade ou de solidariedade, 

“volvida à essência do ser humano, sua razão de existir, ao destino da 

humanidade, pensando o ser humano enquanto gênero e não adstrito ao 

indivíduo ou mesmo a uma coletividade determinada” (ARAUJO; NUNES 

JÚNIOR, 2015, p. 160).  

Sarlet (2013, p. 274) apresenta a principal característica dos direitos 

da terceira dimensão: 

 

A nota distintiva destes direitos da terceira dimensão reside basicamente 

na sua titularidade transindividual (ou metaindividual), muitas vezes 

indefinida ou indeterminável, o que revela, a título de exemplo, 

especialmente no direito ao meio ambiente e qualidade de vida, o qual, 

em que pese ficar preservada sua dimensão individual, reclama novas 

técnicas de garantia e proteção. [...] Compreende-se, portanto, [...] em 

face de sua implicação transindividual ou mesmo universal 

(transnacional), e por exigirem esforços e responsabilidades em escala 

até mesmo mundial para sua efetivação. 

 

Bonavides (2015, p. 584) esclarece que “emergiram eles da reflexão 

sobre temas referentes ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à 

comunicação e ao patrimônio comum da humanidade”. E acrescenta que “é 
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possível que haja outros em fase de gestação, podendo o círculo alargar-se à 

medida que o processo universalista se for desenvolvendo”.  

Para Miguel (2012, p. 145), 

 

[...] pode-se afirmar que o Estado Democrático de Direito emergiu para 

suprir as lacunas que uma sociedade de massas exigia, com toda a 

complexidade e pluralidade, com o intuito de captar todos os discursos e 

ampliar a proteção aos chamados direitos de 3ª (terceira) geração ou 

difusos, como o próprio direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

 

Os novos direitos decorrem de uma sociedade de massas, surgida em 

razão dos processos de industrialização e urbanização em que os conflitos 

sociais não mais eram adequadamente resolvidos dentro da antiga tutela 

jurídica voltada somente para a proteção de direitos individuais (PINHO, 

2015, p. 99).  

Ferreira Filho (2011, p. 33, grifo do autor) esclarece que os direitos 

fundamentais revelaram uma grande capacidade de incorporar desafios: 

 

Sua primeira geração enfrentou o problema do arbítrio governamental, 

com as liberdades públicas, a segunda, o dos extremos desníveis sociais, 

com os direitos econômicos e sociais, a terceira, hoje, luta contra a 

deterioração da qualidade da vida humana e outras mazelas, com os 

direitos da solidariedade. 

 

Essa nova universalidade dos direitos fundamentais os coloca, desde 

o princípio, num grau mais alto de jurisdicidade, concretude, positividade e 

eficácia. Vale destacar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

aprovada em 1948 na Assembleia Geral das Nações Unidas, por meio da 

Resolução nº 217, foi uma Declaração programática, mas que “não deixou 

de ser a carta de valores e princípios sobre os quais se hão assentados os 

direitos das três gerações” (BONAVIDES, 2015, p. 588). 

Batista (2009, p. 36) ensina que a “Declaração Universal preconiza 

em seu preâmbulo, entre outros, a fé nos direitos humanos, na dignidade e 

valor da pessoa humana e na igualdade de direitos”.  
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Compreende Silva (2014, p. 180-181, grifo do autor) que os direitos 

fundamentais do homem consistem num conceito pleno de significados, 

uma vez que 

 

no qualitativo fundamentais acha-se a indicação de que se trata de 

situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não 

convive e, as vezes, nem mesmo sobrevive; fundamentais do homem no 

sentido de que a todos, por igual, devem ser, não apenas formalmente 

reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados. Do homem, não 

como o macho da espécie, mas no sentido de pessoa humana. [...] A 

expressão direitos fundamentais do homem, não significa esfera privada 

contraposta à atividade pública, como simples limitação ao Estado ou 

autolimitação deste, mas limitação imposta pela soberania popular aos 

poderes constituídos do Estado que dela dependem. Ao situarmos sua 

fonte na soberania popular, estamos implicitamente definindo sua 

historicidade, que é precisamente o que lhes enriquece o conteúdo e os 

deve pôr em consonância com as relações econômicas e sociais de cada 

momento histórico. 

 

As Constituições europeias, após o término da Segunda Guerra 

Mundial, abrem-se a princípios, destacando-se entre eles a primazia jurídica 

do valor da dignidade humana, em resposta à profunda crise instalada. 

Neste contexto, “emerge a grande crítica e o repúdio à concepção 

positivista de um ordenamento jurídico indiferente a valores éticos, 

confinado à ótica meramente formal” (PIOVESAN, 2015, p. 94). 

No âmbito do Direito Constitucional ocidental, a abertura dos textos 

constitucionais aos princípios, notadamente da dignidade da pessoa 

humana, concretizou-se nas Constituições que foram sendo promulgadas ao 

longo do processo de democratização política, como foi o caso da 

experiência brasileira e mesmo latino-americana (PIOVESAN, 2015). 

Historicamente, a ideia dos direitos humanos atrelada ao meio ambiente foi 

moldada por duas importantes tradições políticas, quais sejam o 

pensamento liberal e o pensamento social, conforme o entendimento de 

Bosselmann (2010, p. 109, grifo do autor): 

 

Primeiro, o liberalismo do século 18 estabeleceu a ideia da liberdade 

individual (em francês: liberte). Em segundo lugar, os princípios 

democráticos e sociais dos séculos 19 e 20 acrescentaram as ideias da 



Estado, Políticas Públicas e Meio Ambiente - 47 

 

 

igualdade e solidariedade (em francês: egalité e fraternité). Conceitualizar 

os seres humanos como indivíduos numa sociedade livre, democrática e 

social foi a conquista da modernidade. Mas o tempo não para. Enquanto 

os seres humanos continuam sendo uma ameaça para si mesmos, eles 

estão ameaçando, em grau crescente, as condições naturais das quais 

dependem. Isso exige uma ampliação do conceito de solidariedade. As 

gerações futuras e o meio ambiente natural deveriam estar incluídos no 

âmbito da solidariedade. [...] Os direitos humanos, como todos os 

instrumentos jurídicos, precisam respeitar as fronteiras ecológicas. Essas 

fronteiras podem ser expressas em termos éticos e jurídicos na medida 

em que definem conteúdo e limitações de direitos humanos. 

 

Para Bonavides (2008, p. 233), “nenhum princípio é mais valioso para 

compendiar a unidade material da Constituição que o princípio da dignidade 

da pessoa humana”.  

Afirma Piovesan (2015, p. 97) que 

 

consagra-se, assim, a dignidade humana como verdadeiro superprincípio, 

a orientar tanto o Direito Internacional como o Direito interno. [...] Assim, 

seja no âmbito internacional, seja no âmbito interno (à luz do Direito 

Constitucional ocidental), a dignidade da pessoa humana é princípio que 

unifica e centraliza todo o sistema normativo, assumindo especial 

prioridade. 

 

O constituinte brasileiro, influenciado pelas Constituições sociais 

democráticas do século XX, dispôs em seu artigo 1º, III
4
 o postulado da 

dignidade da pessoa humana entre os fundamentos da organização 

nacional. O atual Estado Democrático é um Estado de abertura 

constitucional consolidado no princípio da dignidade do ser humano, 

tomando-o como eixo central. Trata-se, pois, do constitucionalismo das 

comunidades humanas, voltado mais para a sociedade do que para o Estado 

(BELCHIOR, 2011, p. 79).  

Para Sarlet (2013, p. 256), 

 

                                                           
4 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: [...] III - a dignidade da pessoa humana.  
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tanto o Preâmbulo quanto o Título dos Princípios Fundamentais são 

indicativos de uma ordem constitucional voltada ao ser humano e ao seu 

pleno desenvolvimento da personalidade, bastando lembrar que a 

dignidade da pessoa humana, pela primeira vez na história constitucional 

brasileira, foi expressamente guindada (art. 1º, III, da CF) à condição de 

fundamento do Estado Democrático de Direito brasileiro, por sua vez 

também como tal criado e consagrado no texto constitucional. 

 

Importante destacar que a Constituição Federal de 1988 

institucionaliza a instauração do regime político democrático no Brasil, 

avançando e alargando o campo das garantias e direitos fundamentais, 

assinalando, pela primeira vez, especificamente, objetivos do Estado 

Brasileiro.  

Liberati (2013, p. 74) ensina que 

 

o Estado fundamenta sua existência na completude de direitos da pessoa 

humana. A finalidade do Estado estreita-se na tarefa maior de realizar e 

garantir que os direitos do homem sejam exercidos. O Estado só se realiza 

e se justifica com a realização do homem. Daí decorre que o princípio da 

dignidade humana, pela sua importância, resulta em fundamento de 

todas as atividades estatais. [...] Em face disso, a regra principiológica da 

dignidade da pessoa humana contorna as funções e atividades estatais, 

na medida em que o Estado se obriga a concentrar seus esforços na 

realização de tarefas e funções destinadas à realização do homem por 

meio da proteção dos direitos fundamentais. 

 

Tem-se com a Constituição Federal de 1988, portanto, um Estado 

Democrático de Direito, “que tem como núcleo basilar a dignidade da 

pessoa humana, sendo o coração de todos os direitos fundamentais” 

(BELCHIOR, 2011, p. 79). Os postulados do Estado Social encontram-se 

inseridos no novo modelo que se apresenta. Da mesma forma, “a proteção 

ao meio ambiente é um postulado imposto, constitucionalmente, ao atual 

Modelo de um Estado Democrático de Direito, não só social, mas também 

ecológico” (PADILHA, 2006, p. 130). 

O novo modelo de Estado de Direito objetiva “uma garantia de 

proteção cada vez maior da dignidade humana e de todos os direitos 

fundamentais de todas as dimensões, buscando uma (re)construção (sic) 

histórica permanente dos seus conteúdos normativos” (SARLET; 
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FENSTERSEIFER, 2010, p. 18). O Estado de Direito, portanto, se transformou 

em um Estado material de Direito guiado pelo valor da justiça social, 

buscando promover as condições para que a liberdade e a igualdade dos 

indivíduos sejam reais e efetivas (BELCHIOR, 2011, p. 79). 

O avanço jurídico em direção à proteção da dignidade humana 

deparou-se com acontecimentos que feriram no âmago a realidade plena do 

ser humano. Trata-se dos desastres ambientais ocorridos nas décadas de 

1960 e 1970, cuja periculosidade havia sido demonstrada por pesquisadores 

de diversas áreas do saber. Outras pesquisas demonstravam também a 

verdadeira escassez dos recursos naturais, tornando incompatível o ritmo 

produtivo que alimentava o ideal da sociedade de consumo. Esse foi o 

cenário propício para a realização da Primeira Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo, em 1972. 

Dentre as decisões dessa Conferência, teve maior relevância a que 

ficou esculpida no Princípio 1
5
, de que todos os seres humanos possuem 

direito à liberdade e à igualdade, acrescentando o direito-dever ambiental. 

Este consiste no direito a uma vida digna e com bem-estar, além do dever 

de proteger o meio ambiente para que se garanta a sobrevivência das 

presentes e futuras gerações. Concepções como essas influenciaram o 

legislador brasileiro, que na Constituição Cidadã consagrou o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental. 

Assim, entre os direitos fundamentais da terceira dimensão se 

encontra o direito ao meio ambiente, “pois de tutela coletiva, imaterial e 

titularidade por toda a coletividade brasileira, que ao mesmo tempo é 

credora e devedora desse direito, sendo de responsabilidade do Estado e da 

Sociedade brasileira efetivá-lo” (AMADO, 2015, p. 28). Portanto, é marcado 

por tutelar os direitos de natureza transindividual e universal, difusos e 

coletivos. 

Embora não previsto no rol dos direitos assegurados no artigo 5º da 

Constituição Federal, o direito ao meio ambiente ecologicamente 

                                                           
5 Princípio 1 - O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de 
condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar 
uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio 
ambiente para as gerações presentes e futuras. 
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equilibrado foi erigido e positivado a direito fundamental em seu artigo 

225
6
, “passando a gozar de maior proteção contra eventuais arbitrariedades 

provenientes de particulares ou do próprio Estado” (BATISTA, 2009, p. 37).  

A positivação dada aos direitos fundamentais impõe ao poder público 

o dever-poder de atuar para se preservar o equilíbrio do meio ambiente. 

Assim, afirma Batista (2009, p. 38) que 

 

trata-se, pois, do dever do Estado em assegurar a proteção de um direito 

humano que, positivado por norma constitucional, passa à condição de 

direito subjetivo do homem e de toda a coletividade, fundamental à vida 

e à dignidade da pessoa humana, e que requer, por parte do Estado, 

prestações positivas e negativas. 

 

No entender de Belchior (2011, p. 80), no Estado Democrático de 

Direito a ordem jurídica é “vocacionada à realização dos valores previstos na 

Constituição, atuando de forma incisiva para a concretização dos direitos 

fundamentais”.  

Derani (1998, p. 100), sobre a concretização do direito ao meio 

ambiente, ensina que 

 

a realização do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

pressupõe a obediência ao princípio da defesa do meio ambiente na 

atividade econômica. Sendo um direito fundamental a ser construído na 

atividade social, somente a atividade social – por conseguinte a atividade 

econômica – que contemple o princípio da defesa do meio ambiente 

poderá concretizá-lo. Assim, será conforme o direito aquela atividade que 

no seu desenvolvimento orienta-se na defesa do meio ambiente e, deste 

modo, contribui na concretização do direito fundamental social ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. [...] O princípio da defesa do meio 

ambiente inscrito na ordem econômica constitucional toma forma 

específica de relacionamento social, a atividade econômica. Quando 

realizado, contribui para a obtenção do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. A reprodução de atividades privadas e a intervenção estatal 

no domínio econômico devem estar pautadas no preenchimento desse 

princípio. 

                                                           
6 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. 
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No final do século XX, nas mais importantes legislações do mundo, a 

propriedade aparece como um direito assegurado ao indivíduo. Todavia, 

“sempre ligado ao desempenho, ao atendimento da função social que lhe é 

inerente” (GODOY, 1999, p. 32). Assim, à concepção da propriedade 

vinculada a uma função social integrou-se um novo fator limitante, a 

preservação ambiental.  

Para Cavedon (2003, p. 61), 

 

a Propriedade Privada (sic), absoluta e ilimitada, torna-se incompatível 

com a nova configuração dos direitos, que passam a tutelar Interesses 

Públicos (sic), dentre os quais a preservação ambiental. Assim, o Direito 

de Propriedade adquire nova configuração, e passa a estar vinculado ao 

cumprimento de uma Função Social e Ambiental. É limitado no interesse 

da coletividade e a fim de adequar-se às novas demandas de ordem 

ambiental. 

 

A nova ordem constitucional brasileira recepcionou os direitos de 

terceira dimensão sobre a proteção ambiental, expressos de maneira geral 

no artigo 225 da Constituição Federal de 1988. No que se refere à 

propriedade privada, a Carta Magna, ao garantir em seus artigos 5º, XXII e 

XXIII e 170, II, III e VI
7
 “o direito de propriedade vinculado à função social, 

acarreta uma transformação no seu conteúdo de patamar máximo” 

(BELCHIOR, 2011, p. 80). 

No entendimento de Cavedon (2003, p. 66), a função social constitui 

“elemento integrante do conteúdo do Direito de Propriedade, direcionando 

o seu exercício a fim de compatibilizá-lo com a utilidade social”.  

Para Krell (2010, p. 182), 

 

                                                           
7 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: [...] XXII - é garantido o direito 
de propriedade; XXIII - a propriedade atenderá a sua função social. Art. 170. A ordem 
econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: [...] II – propriedade privada; III – função social da propriedade; VI – defesa 
do Meio Ambiente. 
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no art. 5º, são prescritos os direitos e deveres individuais e coletivos, 

garantindo-se a propriedade como bem juridicamente protegido a título 

de direito fundamental individual (inciso XXII). Ao mesmo tempo, a 

observância de sua função social constitui um dever (XXIII).  

 

Sarlet e Fensterseifer (2010, p. 178) afirmam que “a perspectiva 

subjetivo-individual do direito de (e à) propriedade deve ser mitigada e 

exercida em equilíbrio com a ordem de valores objetivos da comunidade 

estatal”, especificamente quando estiverem envolvidos interesses de toda a 

coletividade, como ocorre com a questão ambiental.  

Com efeito, Bosselmann (2010, p. 96) refere que 

 

a aceitação gradativa de responsabilidades morais para com a natureza 

poderá nos levar a um ponto em que comecemos a aceitar a ideia de 

limitações ecológicas em relação ao exercício de nossos direitos ou, mais 

diretamente, concordemos em redefinir o conteúdo de certos direitos (p. 

ex., direitos de propriedade). 

 

O texto constitucional, no que se refere à propriedade privada, no 

art. 5º, incisos XXII e XXIII, não se restringe apenas ao âmbito dos direitos 

fundamentais. A previsão constitucional também alcança a ordem 

econômica, resultando na integração entre propriedade privada, função 

social e meio ambiente.  

Assim, defende Cavedon (2003, p. 68): 

 

O uso da Propriedade no desenvolvimento de atividades econômicas 

deverá, além de atender às necessidades particulares do proprietário, 

coadunar-se aos interesses da Sociedade e harmonizar-se com a 

preservação dos recursos ambientais nela existentes. O direito à livre 

iniciativa e ao exercício da atividade econômica é limitado no interesse da 

coletividade e da utilização racional dos recursos ambientais. [...]. É 

preciso conciliar, no exercício do Direito de Propriedade, vantagens 

individuais do proprietário e benefícios sociais e ambientais, a fim de que 

tal direito receba proteção constitucional. [...] Dessa forma, provê-se a 

sua justa distribuição de benefícios e encargos, a partir do momento em 

que o indivíduo e Sociedade desfrutam das vantagens advindas da 

atividade econômica, entenda-se do uso da Propriedade, ao mesmo 

tempo em que os encargos decorrentes do gozo dos benefícios sociais 

são distribuídos igualmente a todos. Dentre tais encargos estão as 
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limitações à Propriedade Privada decorrentes do cumprimento de sua 

Função Social e do atendimento do princípio de defesa do Meio 

Ambiente. 

 

Cabe destacar que outros textos constitucionais já expressavam 

preocupação com a função social da propriedade, mas sem a conotação 

dada quanto a atual tutela ambiental constitucional. A caracterização do 

direito de propriedade, em conformidade com a Constituição Federal, 

sofreu a influência do surgimento dos novos direitos, passando por um 

processo evolutivo que vai desde a concepção individualista e absoluta até a 

propriedade revestida de caráter social e ambiental (CAVEDON, 2003).  

É importante demonstrar a contribuição de Silva (2014, p. 272-273, 

grifo do autor) sobre a relativização do direito absoluto de propriedade: 

 

Esse conjunto de normas sobre a propriedade denota que ela não pode 

mais ser considerada como um direito individual nem como instituição do 

Direito Privado. Por isso, deveria ser prevista apenas como uma 

instituição da ordem econômica, como instituição de relações 

econômicas [...]. É verdade que o art. 170 inscreve a propriedade privada 

e a sua função social como princípios da ordem econômica (incs. II e III). 

Isso tem importância, porque, então, embora prevista entre os direitos 

individuais, ela não mais poderá ser considerada puro direito individual, 

relativizando-se seu conceito e significado, especialmente porque os 

princípios da ordem econômica são preordenados à vista da realização de 

seu fim: assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social. Se é assim, então a propriedade privada, que, ademais, tem 

que atender a sua função social, fica vinculada à consecução daquele 

princípio. 

 

A constituição Federal de 1988 fixa, ainda, o conteúdo da função 

social das propriedades urbana e rural. Para Krell (2010, p. 182, grifo do 

autor), “a propriedade urbana é regulamentada no artigo 182, enquanto a 

propriedade rural encontra os seus dispositivos mais importantes no art. 5º, 

XXVI e nos arts. 184 a 186”. Acrescenta ainda que: 

 

Em relação à desapropriação, deve-se fazer uma distinção entre a 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante uma justa 

e prévia indenização em dinheiro (art. 5º, XXIV, CF) e a desapropriação 
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como meio de sanção, nos respectivos âmbitos normativos da 

propriedade urbana e rural. 

 

Nos termos do disposto no § 2º do artigo 182
8
 da Constituição 

Federal, o cumprimento da função social da propriedade urbana fica 

vinculado ao atendimento das exigências contidas no Plano Diretor. Apesar 

do referido dispositivo constitucional atinente à matéria urbanística, não 

havia no ordenamento jurídico brasileiro uma norma específica para 

regulamentar a função social da propriedade urbana e plano diretor que 

servisse de referência aos municípios na elaboração de sua política de 

desenvolvimento urbano (MILARÉ, 2014). 

Assim, em 10 de julho de 2001, a Lei 10.257, intitulada de Estatuto da 

Cidade, veio preencher a lacuna existente e dar eficácia ao princípio 

constitucional, especialmente relacionando às normas urbanísticas com a 

proteção do meio ambiente urbano (MILARÉ, 2014).  

Sobre a importância do Estatuto da Cidade, no que concerne ao 

efetivo cumprimento da função social e ambiental da propriedade urbana, 

Cavedon (2003, p. 74-75) afirma que 

 

neste sentido, o Estatuto vem regulamentar o dispositivo constitucional 

referente à Função Social e Ambiental da Propriedade urbana. Traz 

significativas modificações no regime do uso do solo urbano, 

estabelecendo critérios de ordem ambiental que consolidam o 

entendimento da atribuição de uma Função Ambiental à Propriedade 

urbana. [...] Assim, o Estatuto da Cidade consubstancia em norma de 

grande atualidade, adequada à conflituosidade e problemática das 

sociedades urbanas contemporâneas, e comprometida com os dilemas 

sociais e ambientais típicos das sociedades de risco. [...] Assim, a partir do 

Estatuto da Cidade, a Política Urbana estará diretamente ligada à Política 

Ambiental, buscando-se conciliar crescimento urbano, infraestrutura e 

Função Social das cidades com qualidade ambiental. [...] O Estatuto da 

                                                           

8 Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, 
conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. [...] § 2º – A 
propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 
ordenação da cidade expressas no plano diretor. 
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Cidade ocupou-se, também, da disciplina jurídica do Plano Diretor, 

considerado como o instrumento básico de desenvolvimento e expansão 

urbana. 

 

A Constituição Federal, no que concerne à propriedade rural, fixa no artigo 

186
9
 o conteúdo de sua função social, bem como os requisitos que devem 

ser cumpridos simultaneamente. Merece destaque o inciso II do artigo 186 

de seu texto, que, segundo Cavedon (2003, p. 76), “tem especial relevância 

a utilização adequada dos recursos naturais e a preservação do Meio 

Ambiente”. Acrescenta, ainda, que, 

 

portanto, de acordo com o disposto no art. 186, o cumprimento da 

Função Social da Propriedade rural somente se dará quando o seu uso e 

exploração for compatível com a manutenção da integridade e da 

qualidade dos recursos ambientais nela existentes, garantindo o potencial 

produtivo da Propriedade e uma reserva de bens ambientais para o uso 

das futuras gerações. 

 

Apesar das disposições destacadas no texto constitucional quanto à 

função social da propriedade rural, apenas a partir da Lei 8.629, de 21 de 

fevereiro de 1993, os dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária 

foram regulamentados (CAVEDON, 2003). Houve, por conseguinte, um 

detalhamento sobre os preceitos constitucionais do artigo 186. 

Assim, dentre os requisitos trazidos pela Lei 8.629/1993, merece 

destaque o artigo 9º, II e § 3º
10

, que impõe a utilização adequada dos 

recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente.  

                                                           
9 Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, 
segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I – 
aproveitamento racional e adequado; II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis 
e preservação do meio ambiente; III – observância das disposições que regulam as relações de 
trabalho; IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 

10 Art. 9º A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, 
segundo graus e critérios estabelecidos nesta lei, os seguintes requisitos: [...] II – utilização 
adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; [...] § 3º 
Considera-se preservação do meio ambiente a manutenção das características próprias do 
meio natural e da qualidade dos recursos ambientais, na medida adequada à manutenção do 
equilíbrio ecológico da propriedade e da saúde e qualidade de vida das comunidades vizinhas. 
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Para Albuquerque (2000, p. 144): 

 

O princípio da função social exerce um papel preponderante na 

conciliação do direito de propriedade e a proteção ambiental. A 

Constituição brasileira explicita essa relação quando cuida da propriedade 

rural, ao estabelecer que a função social é cumprida se há preservação do 

meio ambiente. Os princípios (função social e preservação do meio 

ambiente) são autônomos, mas profundamente interligados. 

 

Dessa forma, de acordo com a Constituição Federal de 1988 e 

legislações específicas, verifica-se que o equilíbrio ambiental é tratado como 

um dos elementos da função social da propriedade privada. Assim, no 

Estado Democrático de Direito, o meio ambiente aparece como um dos 

elementos da função social para que o proprietário possa ter um poder-

dever de dar à propriedade um destino em prol da coletividade e, por 

consequência, um meio ambiente ecologicamente equilibrado (BELCHIOR, 

2011). 

No Estado contemporâneo perdura, ainda, a essência da concepção 

liberal, “traduzindo na afirmação de que o homem, pelo simples fato de o 

ser, tem direito e que o Poder Público deve respeitá-los” (BELCHIOR, 2011, 

p. 83). No entanto, esse mesmo Estado, nos termos da Constituição Federal, 

assegura o respeito à dignidade da pessoa humana, que deve ser vista não 

apenas de forma individual, mas também coletiva, em prol de todos os 

indivíduos, em respeito ao princípio da solidariedade.  

Nesse sentido, para Albuquerque (2000, p. 144), 

 

o Estado Democrático de Direito, consagrado pela Constituição Federal de 

1988, aprimorou-se no Estado de Bem-Estar (Welfare State). Tem por 

fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana e para tanto 

exalta como objetivos a promoção do bem de todos a partir da 

construção de uma sociedade justa e solidária (CF/88, art. 1º c/c art. 3º). 

Clama pela igualdade, pois ao mesmo tempo que preserva o direito de 

propriedade privada imediatamente impõe que ela atenda a uma função 

social. [...] Deve-se entender a propriedade como um elemento 

integrante de um complexo de componentes políticos, econômicos, 

sociais e ambientais. 
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Resta evidente, portanto, o surgimento dos direitos de titularidade 

coletiva, denominados de direitos fundamentais de terceira dimensão, pois 

consagra o princípio da solidariedade ou fraternidade, destacando-se, 

dentre outros, os direitos difusos
11

, o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, uma saudável qualidade de vida, o progresso e a 

autodeterminação dos povos (BELCHIOR, 2011). São direitos que 

transcendem o individual e o coletivo.  

Segundo Sarlet (2012, p. 48), 

 

os direitos fundamentais da terceira dimensão, também denominados de 

direitos de fraternidade ou de solidariedade, trazem como nota distintiva 

o fato de se despenderem, em princípio, da figura do homem-indivíduo 

como seu titular, destinando-se à proteção de grupos humanos (família, 

povo, nação), e caracterizando-se, consequentemente, como direitos de 

titularidade coletiva ou difusa. 

 

O Estado Democrático de Direito, portanto, surgiu com o escopo de 

garantir, além dos direitos individuais e sociais já estabelecidos, os direitos 

de titularidade coletiva ou difusa, tendo como princípio a dignidade da 

pessoa humana. Neste contexto, impõe-se a criação dos direitos 

fundamentais de terceira dimensão, os denominados direitos de 

fraternidade ou solidariedade, com destaque ao meio ambiente. A 

propriedade privada fica vinculada ao cumprimento de sua função social e 

ambiental. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A proteção ambiental prevista na Constituição Federal de 1988, que 

alçou o meio ambiente ao rol dos direitos fundamentais, dando a todos uma 

                                                           
11 O art. 81, parágrafo único, I, da Lei 8.078/1990, que instituiu o Código de Defesa do 
Consumidor, traz de forma inovadora o conceito legal de direito difuso, sendo aplicado para 
todo o microssistema de direito coletivo. Direitos difusos constituem-se em direitos 
transindividuais, cujo interesse abrange um número indeterminado de pessoas unidas por uma 
situação de fato. Ou seja, ultrapassam a esfera de um único indivíduo, caracterizados 
principalmente por sua indivisibilidade, onde a satisfação do direito deve atingir a uma 
coletividade indeterminada, porém, ligada por uma circunstância de fato. 
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parcela de responsabilidade preservacionista, resulta da somatória das 

evoluções históricas pelas quais passou o Estado e, consequentemente, o 

Direito. Foi preciso, portanto, percorrer um longo caminho. 

Num primeiro plano, o Estado Liberal mostrou-se insensível ao meio 

ambiente, pois dele se apropriou para usurpar os benefícios necessários ao 

bem-estar do indivíduo, dando início a um período em que a iniciativa 

privada não tinha limites nem controle, e o uso da propriedade particular 

era exercido de forma absoluta. Nesse contexto, o surgimento da primeira 

dimensão de direitos fundamentais, pautada por liberdades públicas 

negativas, acabou reforçando a visão individualista de tais direitos. As 

consequências ambientais, obviamente, foram desastrosas, repercutindo 

ainda hoje em um modelo capitalista selvagem que gera crises ambientais e 

coloca em risco a própria sobrevivência da humanidade. 

Com o surgimento do Estado Social, continua o meio ambiente a ser 

relegado a plano secundário, ampliando-se a problemática ambiental à 

medida que os recursos naturais são usados de forma indiscriminada em 

consequência da Revolução Industrial, e por uma ideologia ufanista do 

crescimento econômico como fato gerador de progresso e qualidade de 

vida. Na segunda dimensão dos direitos fundamentais, que corresponde aos 

direitos de igualdade, abrangendo os direitos sociais, econômicos e 

culturais, estabelecem-se direitos fundamentais apenas formalmente, como 

é o caso da propriedade privada, que é relativizada em razão da função 

social. No entanto, a maior parte da população mundial não tem acesso a 

direitos sociais básicos. 

Por último, o Estado Democrático de Direito surgiu com o escopo de 

ir além dos direitos individuais e sociais já estabelecidos, garantindo os 

direitos de titularidade coletiva ou difusa, tendo como princípio a dignidade 

da pessoa humana. Nesse contexto, impõe-se a criação dos direitos 

fundamentais de terceira dimensão, os denominados direitos de 

fraternidade ou solidariedade, destacando-se o meio ambiente. A 

propriedade privada fica vinculada ao cumprimento de sua função social e 

ambiental. 

Embora a divisão doutrinária dos direitos fundamentais em 

dimensões não expresse, por si só, toda a complexidade do processo de 
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formação social e histórica dos direitos, tal forma de abordagem, além da 

função didática, viabiliza a compreensão de que a trajetória evolutiva do 

reconhecimento e proteção jurídica dos direitos fundamentais é 

essencialmente dinâmica e dialética. Além disso, facilita a reconstrução 

histórica da luta pela concretização de situações de injustiças e/ou 

agressões a bens fundamentais e elementares do ser humano, como é o 

caso do meio ambiente. 

A Constituição Federal de 1988 surge como expressão da somatória 

dos direitos fundamentais de liberdade, igualdade e solidariedade, 

resultando no atual Estado Democrático de Direito, passando o meio 

ambiente a ter proteção e garantias constitucionais, cabendo ao Estado e à 

sociedade o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o dever 

de protegê-lo para as presentes e futuras gerações. 

Entretanto, o vigente modelo de Estado Democrático de Direito 

precisa ultrapassar os limites das normas e concretizá-las no mundo fático, 

buscando o alcance almejado para a efetivação de um Estado de Direito 

Ambiental, pois a crise ambiental e a sociedade de risco demonstram que há 

uma sobreposição do modo de produção capitalista visando ao lucro a 

qualquer custo, em prejuízo do meio ambiente e de um modelo de 

sociedade mais justo e equitativo.  

É preciso, pois, olhar o passado e compreendê-lo com seus erros e 

acertos para que o Estado, por meio do Direito, possa buscar um novo 

modelo de Estado de Direito Ambiental, do qual a sociedade deve ser parte 

integrante, agindo conjuntamente com o Estado, como cidadãos 

conscientes dos problemas socioambientais, com responsabilidade solidária 

e participativa, sem esquecer que sempre haverá uma luta entre o modelo 

tradicional e aquele que se pretende instalar para que haja efetivamente um 

Estado em defesa do meio ambiente. 
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URBANIZAÇÃO E ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA DEMOGRÁFICA  

DEMANDAM CIDADES SUSTENTÁVEIS  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos séculos XIX e XX, a humanidade passou por grandes 

transformações, dentre as quais se destacam as socioespaciais, observáveis 

na relação sociedade/natureza, nas estruturas demográfica, urbana e 

tecnológica, nas relações econômicas, sociais e de poder, nas 

(des)igualdades regionais em diferentes escalas espaciais.  

Para o século XXI, em curso, os cenários apontam para a 

continuidade de certas tendências. Entretanto, assim como podem surgir 

novas dinâmicas, os desdobramentos podem reservar surpresas. A 

complexidade de tal contexto impõe a necessidade de mudanças na forma 

de análise; de tal modo, são requeridas abordagens que considerem cada 

situação particular. Por exemplo, o contexto histórico em que ocorrem as 

mudanças na estrutura demográfica e a urbanização nos países asiáticos e 

africanos é distinto daquele em que tais processos ocorreram, 

nomeadamente, na Europa Ocidental.  

Concomitante à urbanização, independentemente do tamanho 

territorial ou demográfico das cidades ocorreram/ocorrem transformações 

econômicas, sociais e ambientais desses espaços, sendo que, em seus 

diferentes estágios de desenvolvimento, cada cidade tem as suas próprias e 

específicas respostas às prioridades políticas, assim como possuem 

diferentes desafios a serem superados para se chegar à sustentabilidade 

(NAÇÕES UNIDAS, 2013). Ainda segundo as Nações Unidas (2013, p. 63), as 

formas pelas quais uma cidade é capaz de construir a sustentabilidade vai 
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refletir a sua capacidade de se adaptar, dentro do contexto de sua história 

particular, às prioridades políticas e metas definidas por cada pilar da 

sustentabilidade. 

Por um lado, é reconhecido que associado ao processo de 

urbanização pode-se ter níveis mais altos de alfabetização e educação, 

melhor saúde, maior acesso aos serviços sociais, bem como podem ocorrer 

oportunidades para melhorar a cultura e a participação política, as cidades 

podem possibilitar o envelhecimento ativo, assegurando a qualidade de vida 

ao longo de toda a vida, ganhos de eficiência, reduzindo consumo de 

recursos e de energia; afinal, fornecer 

 
transporte público, bem como habitação, água, eletricidade e 

saneamento para uma população densamente povoada é normalmente 

mais barato e menos prejudicial para o ambiente do que fornecer um 

nível semelhante de serviços a um agregado familiar predominantemente 

rural. Os moradores urbanos também têm acesso a mercados de trabalho 

maiores e mais diversificados, e desfrutam de uma vida mais saudável 

globalmente. (NAÇÕES UNIDAS, 2014, p. 17). 

 

Nesse sentido, conforme já evidenciado, é preciso criar ambientes 

físicos e sociais, nomeadamente nos espaços públicos das cidades, que 

influenciem em comportamentos saudáveis, por exemplo, ao viabilizar a 

prática da caminhada e de socializações pelas pessoas. 

Por outro lado, a rápida urbanização sem planejamento e/ou 

políticas públicas adequadas torna-se um desafio à sustentabilidade em 

função da pressão sobre os recursos, alto nível consumo de energia e de 

emissões, além de problemas gerados no âmbito da saúde pública, 

educação, abastecimento de água, esgoto, etc., particularmente nos países 

menos desenvolvidos, nos quais a urbanização é mais rápida.  

O contexto de complexidade e irreversibilidade de processos como o 

envelhecimento populacional e da urbanização, assim como de 

reconhecimento, cada vez mais generalizado, da necessidade de cidades 

sustentáveis, norteia o desenvolvimento do presente artigo. Portanto, 

enquanto revisão de literatura, para a redação deste artigo realizou-se um 

levantamento bibliográfico, abarcando as escalas nacional e internacional, 

acerca de questões inerentes às temáticas abordadas. Utilizou-se de bases 
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de dados de trabalhos acadêmicos (teses, dissertações, artigos), além de 

documentos, dados e estudos oficiais elaborados por órgãos e institutos de 

pesquisa públicos nacionais e internacionais. 

Este artigo tem como objetivo geral apresentar uma discussão 

teórica acerca da necessidade de cidades sustentáveis considerando o 

contexto de uma sociedade mundial essencialmente envelhecida e urbana. 

E como objetivos específicos apresentar o contexto da urbanização mundial 

e reforçar que o quadro pode viabilizar a sustentabilidade urbana, além de 

destacar a relevância do planejamento e das políticas públicas para o 

alcance de cidades sustentáveis. 

 

2 ALTERAÇÕES NA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO: RUMO A UMA 

SOCIEDADE MUNDIAL URBANA  

 

Na perspectiva socioespacial, indubitavelmente, uma das marcas do 

século XX foi a urbanização da sociedade
15

. Estima-se que a população 

urbana de 732 milhões em 1950 passou a 3,2 bilhões em 2005, portanto, 

mais que quadruplicou nesse período. Tal tendência permanece e, conforme 

apontam as estimativas das Nações Unidas (2014), com uma taxa de 

crescimento anual duas vezes maior que o projetado para a população total 

(1,8% contra quase 1%), até 2030 mais 4,9 bilhões de pessoas deverão viver 

em cidades, o que representará 60% da população mundial, enquanto para 

o ano de 2050, serão mais 2,5 bilhões e esse percentual será próximo a 70%.  

Há que se destacar que o grau e o ritmo de urbanização são bastante 

variados entre as diferentes regiões do mundo. Na Figura 1, pode-se 

observar que as regiões menos urbanizadas, nomeadamente África e Ásia, 

                                                           
15 Utilizou-se a noção de urbanização na perspectiva de crescimento da cidade, apesar de 
concordar com Brenner (2016) no sentido de que “muitas urbanizações são, de fato, possíveis” 
e que, apesar da noção de urbanização baseada na ideia de “assentamentos” ser hegemônica 
ela é limitada tanto em relação aos critérios de mensuração universais como em relação à 
necessidade de se considerar as hinterlândias, antes erroneamente classificadas como não 
urbanas, mas que hoje, sem dúvida, assim o são, tendo em vista a “difusão massiva das 
condições urbanas através das paisagens variadas do capitalismo global”. Mesmo 
reconhecendo as limitações, tal postura em considerar a urbanização na perspectiva territorial, 
ou dos assentamentos urbanos, justifica-se entre outros fatores pela possibilidade de acesso 
aos dados em diferentes escalas espaciais. 
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serão as que mais rapidamente urbanizarão nos próximos anos. Afinal, em 

geral, o ritmo de urbanização tende a abrandar à medida que o grau de 

urbanização aumenta.  
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Figura 1: Taxa de crescimento das aglomerações urbanas (1990-2030) 

1970-1990 

 
1990-2014 

 
2014-2030 

 
Nota: The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply 

official endorsement or acceptance by the United Nations. 

Fonte: Nações Unidas (2014). 
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Enquanto não ocorre a estabilização do crescimento da urbanização, 

as cidades do mundo em desenvolvimento, de acordo com a Habitat III 

(2015), contabilizam mais de 90% do crescimento urbano mundial. Na 

América Latina e Caribe, em 1955, 45% da população estava em cidades; já 

em 2015, esse percentual passou para cerca de 80%. Contudo, é possível 

apontar para os próximos anos que o processo tende a reduzir, 

especialmente nos locais em que o grau de urbanização é mais alto.  

Conforme apontam os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), no Brasil, a partir da segunda metade do século XX, de 

forma tardia, se comparado aos países desenvolvidos, o processo de 

urbanização acelerou-se, cujas taxas passaram de 31% em 1940, para 56% 

em 1970, portanto, com a população urbana sendo superada pela rural 

(Figura 2). Desse modo, ainda que este não seja um consenso, 

especialmente no âmbito acadêmico, ao final do século XX o Brasil passa a 

ser considerado como um país urbano. Em 2000, a população urbana 

ultrapassou dois terços da população total e atingiu a marca de 138 milhões 

de pessoas residindo em cidades. Em 2010, a população urbana era 

160.925.792 de pessoas, enquanto a total era de 190.755.799 habitantes, 

atingindo uma taxa de urbanização de 85% (IBGE, 2010). Conforme a Figura 

2, a taxa de urbanização brasileira é superior à de sua região (América do 

Sul, América Latina e Caribe). O Brasil também está entre os países mais 

urbanizados do mundo. Portanto, efetivamente, tem início no país um novo 

processo imbuído de transformações sociais e espaciais, com 

desdobramentos complexos em diversas áreas como a mobilidade, a 

habitação e a infraestrutura. 

Nesse contexto de intenso processo de urbanização, durante o século 

XX predominou a concepção da cidade como sinônimo de modernidade, 

porém o que se verifica em muitas cidades, especialmente nos países mais 

pobres, como o caso dos latino-americanos, entre eles o Brasil, é a 

proliferação das invasões e da formação das favelas, carentes de todo o 

conjunto de infraestrutura básica. 

De acordo com dados da Habitat III (2015), de 1990 a 2012 o número 

de pessoas em áreas urbanas sem acesso a saneamento registrou um 
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aumento de 542 milhões, sendo que cerca de 25% da população mundial 

ainda vive em assentamentos informais, sem acesso a serviços básicos. No 

contexto brasileiro, o IBGE utilizou o termo “aglomerados subnormais” no 

Censo Demográfico 2010 para se referir aos diversos tipos de 

assentamentos irregulares existentes no país, como favelas, invasões, 

grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, mocambos, palafitas, entre 

outros, foram identificados 6.329 aglomerados subnormais, que somavam 

uma área de 169.170 hectares e comportavam 3.224.529 domicílios.  

 
Figura 2: Perfil do Brasil 
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Fonte: Nações Unidas (2014). 

 

Notas: 

(1) As proporções de população urbana e rural do país ou da área em percentagem corrente da 

população total, 1950 e 2050.  

(2) As proporções de população urbana atual no país em comparação com a grande área e 

região na qual este país está localizado. A proporção é expressa em percentagem da população 

entre 1950 e 2050.  

(3) Proporção da população urbana do país atual (linha azul), a área principal (linha vermelha) e 

região (linha verde), em comparação com as proporções urbanas classificadas de todos os 
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países do mundo (zona cinzenta). A figura ilustra qual o nível de urbanização um país tem em 

relação à sua principal área e região, bem como em relação a todos os outros países do mundo.  

(4) População urbana e rural no país atual. 

(5) A população urbana atual do país por classe de dimensão das suas aglomerações urbanas 

em 2014. A área em azul-claro é uma categoria residual, que inclui todas as cidades e 

aglomerações urbanas com uma população de menos de 300.000 habitantes.  

(6) Taxa de crescimento médio anual da população urbana do país atual entre 1950 e 2014 

(linha azul), em comparação com as taxas médias de crescimento anual da população urbana 

de todos os países do mundo (zona cinzenta). A figura ilustra que as taxas de crescimento 

urbano entre 1950 e 2014 foram positivas na maioria dos países do mundo. Apenas alguns 

países tiveram taxas de crescimento urbanas negativas – o que indica que sua proporção 

urbana estava em declínio entre 1950 e 2014. Devido a limitações de espaço, nomes dos países 

tiveram que ser abreviados nas legendas das figuras. 

Fonte: Nações Unidas (2014). 

 

O crescimento das cidades de todos os tamanhos torna-se comum 

(Figura 3). Concentrando cerca de 80% da população urbana global, 

conforme destacado pela Habitat III (2015), merece atenção especial o ritmo 

rápido de crescimento urbano das cidades com menos de um milhão e de 

um milhão a cinco milhões de habitantes, localizadas na Ásia e África, que 

têm uma expectativa de crescimento de 40% até 2030.  

Conforme previsões da ONU (2014), os habitantes nessas cidades 

passarão de 363 milhões em 2014 para 509 milhões em 2030. Tais 

aglomerações urbanas, juntamente com as cidades de quinhentos mil a um 

milhão de habitantes, estão entre as que, em 2014, apresentaram 

crescimento mais rápido (16; 26 das 43 cidades de crescimento mais rápido, 

respectivamente). 

 

 

 

 
Figura 3: Contribuição do crescimento das cidades de todas  

as dimensões ao crescimento da população urbana global 
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Fonte: Nações Unidas (2014). 

 

Além dessas, as cidades com mais de um milhão de habitantes e as 

megacidades – cidades com mais de dez milhões de habitantes, também 

têm crescimento mais intenso que outrora. Segundo a ONU (2014), em 1990 

eram dez megacidades cidades, que concentravam 153 milhões de pessoas 

(7% da população urbana global), já em 2014 o número de megacidades 

quase triplicou, chegando 28, concentrando 453 milhões de habitantes (12% 

dos moradores urbanos), podendo chegar a 41 megacidades em 2030 

(figura 3). Em 2030, no contexto da América Latina, além de Buenos Aires 

(Argentina), Cidade do México (México), Rio de Janeiro (Brasil) e São Paulo 

(Brasil), projeta-se que Bogotá (Colômbia) e Lima (Peru) também atingirão 

mais de 10 milhões de habitantes.  

Além do processo de urbanização, merece atenção também a 

estrutura demográfica, que especialmente nos locais de intensa 

urbanização, que vivem e/ou viverão em breve a denominada “janela de 

oportunidade”. Conforme os dados da Habitat III (2015), os jovens são uma 

grande porcentagem dos habitantes urbanos, com estimativas de que ao 

menos 60% de todos os habitantes urbanos terão menos de 18 anos em 

2030. É, pois, sobre as tendências das características demográficas que 

serão tecidas breves considerações a seguir.  

 

 

 

 

3 ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA DEMOGRÁFICA: RUMO A UMA SOCIEDADE 

MUNDIAL ENVELHECIDA 
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Associada à urbanização, bem como resultante de progressos sociais, 

de avanços nas ciências médicas e acesso aos cuidados de saúde e também 

de outras mudanças culturais, que condicionaram a redução das taxas de 

fertilidade, de mortalidade e o aumento da longevidade – cada vez maior, o 

envelhecimento populacional também é um fenômeno estrutural, global, 

sem perspectivas de mudança e que tende a ser mais acelerado nas regiões 

e países em desenvolvimento.  

Segundo a ONU (2013), para os próximos 30 anos a previsão é que 

tanto nas regiões menos desenvolvidas como nas mais desenvolvidas o 

envelhecimento populacional ocorra na média de 7,9 e 8,8%, 

respectivamente. Com base em Kinsella e Phillips (2005), tem-se que, 

enquanto a França demorou 115 anos e a Suécia 85 anos, os Estados Unidos 

vai levar 69 anos para mudar a proporção da população de 60 anos ou mais 

de 7 para 14%; a China vai demorar apenas 26 anos, o Brasil 21 anos e a 

Colômbia apenas 20 anos para tal mudança. 

 Em 2012, segundo a ONU (2012), dois terços dos idosos do mundo 

estavam nas regiões menos desenvolvidas (55% na Ásia, 8% na América 

Latina e Caribe e cerca de 7% na África). A Europa, América do Norte e 

Oceania, continham 21, 8 e 1%, respectivamente. Para 2050 espera-se que 8 

em cada 10 idosos viverão nas regiões menos desenvolvidas. Ao considerar 

os idosos com mais de 80 anos, a chamada quarta idade, que representava 

14% em 2012, poderá ser, em 2050, 3,5 vezes maior, ou seja, 20% da 

população mundial. Outra particularidade que se projeta para meados do 

século XXI é que a população idosa supere o número de crianças. De tal 

modo que, se em 2010 havia 23 economias “envelhecidas”, em 2040 haverá 

89.  

Com foco no contexto brasileiro, com base nos dados do censo 

demográfico de 2010, segundo o Dieese (2010), 7,4% da população 

brasileira tinha mais de 65 anos de idade, e que para o ano de 2020 é 

previsto que este contingente seja de 14%. Com isso, por volta de 2025 é 

provável que o país ocupe a sexta posição mundial em número de idosos. 

Organismos mundiais como a Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), a Comissão Europeia (CE), a 
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Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e o Banco Mundial (BM) já têm em suas agendas várias 

recomendações acerca desta conjectura de urbanização e envelhecimento 

populacional. Mas será que diante dos desafios intrínsecos a ambos os 

processos que se encontram inter-relacionados e estão em curso de forma 

célere, cuja intervenção já deveria estar em estágio avançado a fim de 

assegurar bons resultados, ainda é possível pensar em cenários futuros 

positivos, especialmente no âmbito dos países em desenvolvimento? 

Ainda que possa parecer utópico, pode-se afirmar que sim. 

Sobretudo, ao considerar as possibilidades que podem ser criadas a partir 

dos recursos de informação e comunicação, bem como os avanços em 

termos conceituais, por exemplo, na perspectiva da construção de cidades 

sustentáveis, saudáveis, para os pedestres e/ou para as pessoas idosas, 

conforme propostas e iniciativas apoiadas e difundidas pela OMS, além da 

adoção de medidas que viabilizem um envelhecimento ativo e saudável, 

viabilizando que os idosos permaneçam ativos, contribuindo com a 

economia, sendo independentes e autônomos. 

Nomeadamente nos países em desenvolvimento, onde ainda 

predomina a população jovem, a prioridade deve ser investimento em 

setores como educação e saúde, a fim de que se possa ter os adultos mais 

escolarizados e mais saudáveis.  

Conforme aponta a ONU, maiores níveis de educação estão 

associados com melhor saúde (qualidade de vida, bem-estar), posto que 

aquela pode viabilizar o conhecimento e a prática de hábitos saudáveis em 

detrimento dos fatores de risco como a inatividade física, consumo de álcool 

e tabaco, reduzindo a possibilidade de doenças não transmissíveis e 

crônicas; estão associadas também com melhor status econômico da 

população mais velha (em particular, mas não somente), que do mesmo 

modo tem papel importante para a sustentabilidade econômica nos países 

envelhecidos. Assim, deve-se aproveitar a chamada "janela de 

oportunidade" do dividendo demográfico, ou bônus demográfico, para gerar 

um aumento per capita de recursos, que pode ser usado para melhorar o 

consumo corrente, para investir em capital humano, para construir 
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melhores infraestruturas com efeito multiplicativo sobre o presente e futuro 

crescimento econômico e bem-estar (ONU, 2013, p. 28). 

Na perspectiva do planejamento urbano, além da distância aos 

serviços e equipamentos urbanos, torna-se relevante que seja considerada 

essencial a acessibilidade às noções de ciclo de vida e diversidade, posto que 

ao longo da vida e entre os indivíduos a capacidade funcional é variável, em 

que fatores como estilo de vida, fatores sociais externos, ambientais e 

econômicos são determinantes para seu declínio. Entretanto, este pode ser 

“reversível em qualquer idade, por meio de ações individuais e políticas 

públicas, como a promoção de um ambiente amigável ao idoso” (OMS, 

2008, p. 11). Nessa conjectura destaca-se ainda a possibilidade da 

participação das pessoas mais velhas, que, a partir do conhecimento que 

possuem, podem contribuir para a construção de um futuro melhor.  

 

4 A NECESSIDADE DE CIDADES SUSTENTÁVEIS  

 

Nesse cenário de intensa urbanização e mudanças na estrutura 

demográfica, as cidades ganham proeminência na busca pela 

sustentabilidade, onde há, portanto, oportunidades e desafios, 

considerando tanto as ações para melhoria da qualidade de vida da 

população local quanto para sustentabilidade global. Afinal, como destaca a 

ONU (2014), a urbanização está completamente ligada aos três pilares do 

desenvolvimento sustentável: desenvolvimento econômico, 

desenvolvimento social e proteção ambiental, sendo que a consecução da 

sustentabilidade urbana engloba o equilíbrio desses três pilares e a 

governação eficaz, cuja integração dos quatro pilares 

 
pode gerar sinergias, por exemplo, entre gestão de resíduos e reciclagem 

(gestão ambiental) e acesso à água e saneamento (desenvolvimento 

social); entre a conservação da qualidade do ar e transporte público 

verde; e entre produção e distribuição de fontes de energia renováveis, 

de acesso, adaptação e mitigação das alterações climáticas, bem como 

entre a meta de redução das desigualdades (de governança urbana) e de 

assegurar um acesso adequado à moradia verde, educação e saúde 

(desenvolvimento social). Investimento é o catalisador traz a realização 



Estado, Políticas Públicas e Meio Ambiente - 77 

 

 

de cada um dos objetivos componentes da sustentabilidade urbana. 

(ONU, 2013, p. 63). 

 

Allen (2009) destaca que para a sustentabilidade urbana é necessário 

considerar as relações entre cinco dimensões: sustentabilidade econômica, 

entendida como capacidade e habilidade; sustentabilidade social, enquanto 

justiça, inclusão e cultura; sustentabilidade ecológica, que se refere ao 

impacto da produção urbana e do consumo sobre a integridade e a saúde 

na/da cidade; sustentabilidade do ambiente construído como capacidade de 

intervenções para melhorar a habitabilidade dos edifícios e infraestruturas 

urbana e a eficiência do ambiente construído para apoiar a economia local; 

e, por fim, sustentabilidade política enquanto sistemas de governança que 

norteiam a relação e as ações no âmbito das quatro dimensões anteriores, 

ou seja, um mecanismo de regulação pela democratização e participação da 

sociedade civil local em todas as áreas de tomada de decisão. 

Vários são os adjetivos para as cidades que buscam pela melhoria das 

condições ambientais, econômicas e sociais, assim como a própria definição 

de cidade sustentável. Embora as definições variem, há entre os 

especialistas um consenso de que uma cidade sustentável, tal como o 

conceito de sustentabilidade, é aquela cidade que propõe o dever de 

satisfazer às necessidades do presente sem comprometer a capacidade de 

as gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades.  

Na perspectiva da Plataforma Europeia de Cidades Sustentáveis 

(SUSTAINABLECITIES, 2015, online), um centro de informações para os 

governos locais, organizações e indivíduos interessados  

 
em uma cidade sustentável, todas as decisões tomadas são baseadas em 

uma avaliação sobre se as suas consequências serão benéficas para o 

desenvolvimento sustentável dentro da cidade. Deve-se sempre 

perguntar se e como uma ação específica poderá beneficiar 

simultaneamente o desenvolvimento econômico, social e ambiental da 

cidade. Somente ações que são de benefício para o "triple bottom line" 

no nível da cidade são aceitáveis. [...] Uma cidade sustentável é 

caracterizada pelo pensamento holístico com as iniciativas políticas 

medidas por meio de áreas como negócios; educação; consumo; a 

infraestrutura; serviços públicos; transporte; ambiente e da natureza. Em 

uma cidade sustentável, as decisões tomadas em todos os setores são 
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coordenadas para promover os interesses de todos definidos ao nível da 

cidade. Em suma, as decisões representam a visão da cidade em sua 

totalidade. 

 

No entanto, são várias as maneiras pelas quais uma cidade pode 

buscar se tornar sustentável, já que não existe uma política internacional 

sobre cidades sustentáveis ou mesmo normas internacionais estabelecidas. 

Cabe destacar que, além dos compromissos, a Aalborg, que pode ser 

considerada uma espécie de guia para o desenvolvimento da cidade 

sustentável, existem organizações como a United Cities and Local 

Governments (UCLG), que estabelece orientações estratégicas universais 

com foco no desenvolvimento urbano sustentável.  

A UCLG propõe que para a sustentabilidade sejam considerados a 

cultura, a redução de riscos de desastres, a inclusão social e direitos 

humanos, o planejamento estratégico, o abastecimento de água e as demais 

dimensões do saneamento. A UCLG também identificou 13 desafios globais 

para estabelecer cidades sustentáveis, a saber: a evolução demográfica e a 

migração, a globalização do mercado de trabalho, pobreza e as metas de 

desenvolvimento do milênio não atendidas, segregação, padrões espaciais e 

crescimento urbano, metropolização e a ascensão das regiões urbanas, mais 

poder político para atores locais, novos atores para o desenvolvimento de 

uma cidade e de prestação de serviços, redução do financiamento público 

para o desenvolvimento, o ambiente e as alterações climáticas, constituição 

de tecnologias novas e acessíveis, preparação para as incertezas e os limites 

de crescimento e comunicações e parceiros globais (UCLG, 2010). 

Destaca-se que no contexto europeu, o continente com maior grau 

de urbanização, o compromisso com o desenvolvimento sustentável 

remonta ao início da década de 1990, com o Tratado de Maastricht (1993), 

sendo que tal compromisso tem sido mantido e reforçado nos tratados 

reformadores, especialmente pelo Tratado de Lisboa (2007), que visa a 

assegurar o desenvolvimento sustentável juntamente com a promoção da 

igualdade de oportunidades e da coesão social e combate à exclusão; 

elevação dos padrões de vida e melhoria condições de vida e de trabalho 

como objetivos da União Europeia.  
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Ainda no contexto europeu, a partir do Projeto Cidades Sustentáveis, 

realizou-se a Primeira Conferência sobre Cidades Europeias Sustentáveis, no 

ano de 1994, em Aalborg (Dinamarca). Como resultado foi elaborada a Carta 

de Ålborg ou Carta das Cidades Europeias para a Sustentabilidade, que 

representou um compromisso inicial e visionário para a sustentabilidade, já 

que este documento foi a base para a Segunda Conferência Europeia das 

Cidades Sustentáveis realizada em 1996, assim como para as conferências 

posteriores em Hannover (Alemanha) 2000, a Aalbor +10 (Dinamarca) 2004, 

em Sevilha (Espanha) 2007, em Dunkerque (França) 2010, e em Genebra 

(Suíça) 2013, e para a materialização dos objetivos do desenvolvimento 

sustentável, pelos planos de ação locais no contexto das cidades europeias. 

Dentre as propostas aplicáveis em nível local, um exemplo é “Cidades 

Sustentáveis 2020” no contexto de Portugal,  

 
um documento orientador para o desenvolvimento territorial, sendo o 

envolvimento e compromisso de uma multiplicidade de agentes e níveis 

de governação diferenciados condição fundamental para que o enfoque 

das intervenções não se resuma apenas à dimensão física do espaço 

urbano, mas antes vá ao encontro de desígnios mais altos como são o 

desenvolvimento econômico, a inclusão social, a educação, a participação 

e a proteção do ambiente. (MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO E ENERGIA, 2015, p. 5-6). 

 

Portanto, no âmbito europeu há uma variedade de regimes e 

movimentos para a sustentabilidade local, como: Carta de Aalborg, 

Compromissos de Aalborg, Pacto de Autarcas, Prêmio Capital Verde, Quadro 

de Referência da União Europeia para Cidades Sustentáveis, etc., cujos 

progressos deveriam ser monitorados por meio de indicadores de 

sustentabilidade. É importante ressaltar que o relatório “Cidades Europeias 

Sustentáveis” destaca que os indicadores de sustentabilidade devem 

abranger, além das dimensões físicas, aspectos como as opções de estilos de 

vida sustentáveis. 

Na Plataforma do Movimento Cidades Sustentáveis 

(SUSTAINABLECITIES, 2015) são descritos quatro princípios considerados um 

tipo de "DNA de sustentabilidade", os quais podem ser incorporados nas 

estratégias de sustentabilidade, a saber: pensamento holístico, habilidades 
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de sustentabilidade, parcerias e pesquisa, bem como algumas ferramentas 

importantes para promover a cidade sustentável, a saber: a) parcerias entre 

os setores para promover a sustentabilidade; b) soluções de TI que 

fornecem simultaneamente benefícios econômicos, sociais e ambientais; c) 

parceria cidadão, que contribui para um melhor custo-benefício, 

proporciona benefícios sociais e apoia o ambiente; d) planejamento e gestão 

do setor público holísticos para apoiar soluções; e) responsabilidade social 

das empresas no setor privado, e f) compras públicas sustentáveis. 

Os compromissos firmados na Carta de Ålborg serviram de inspiração 

e foram adequados à realidade brasileira, aos quais foram agregados outros 

dois eixos temáticos, a saber: "Educação para a Sustentabilidade e 

Qualidade de Vida" e "Cultura para a Sustentabilidade", a fim de que esses 

embasassem o Programa Cidades Sustentáveis, lançado no ano de 2011 pela 

parceira da Rede Nossa São Paulo, da Rede Social Brasileira por Cidades 

Justas e Sustentáveis e do Instituto Ethos. O programa tem como objetivo 

“sensibilizar e mobilizar as cidades brasileiras para que se desenvolvam de 

forma econômica, social e ambientalmente sustentável” e oferece: a) 

ferramentas (plataforma Cidades Sustentáveis, indicadores gerais, exemplos 

e referências nacionais e internacionais de excelência); b) compromissos 

(assinatura de uma Carta Compromisso e prestação de contas das ações e 

dos avanços considerando os indicadores básicos); c) benefícios para as 

cidades participantes (formação de redes para troca e informações e 

experiências, capacitação).  

Há informações de que a adesão aos ideais do programa superou as 

expectativas; contudo, é reconhecido que “o maior desafio é fazer com que 

esses compromissos se tornem políticas públicas e não apenas ações 

voluntárias” (SUSTAINABLECITIES, 2015, online). 

 

5 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CONSTRUÇÃO DE CIDADES SUSTENTÁVEIS  

 

A promulgação da Constituição Federal de 1988, também conhecida 

como Constituição Cidadã, foi fundamental para o encaminhamento das 

ações e políticas públicas no Brasil. Afinal, embasada em princípios como 

democracia, liberdade e igualdade, nela são definidas as competências e 



Estado, Políticas Públicas e Meio Ambiente - 81 

 

 

responsabilidades de atuação de todos os entes que compõem a Federação, 

os quais possuem autonomia político-administrativa para a garantia dos 

direitos e princípios fundamentais. 

Para garantir a implementação dos direitos mínimos 

constitucionalmente assegurados, cabe aos entes federados a elaboração e 

execução das políticas públicas necessárias, sendo que “[...] as políticas 

públicas, após desenhadas e formuladas, desdobram-se em planos, 

programas, projetos, bases de dados ou sistema de informação e pesquisas”, 

as quais, após implementadas, são “submetidas a sistemas de 

acompanhamento e avaliação” (SOUZA, 2006). Para a concretização de tais 

etapas, o planejamento deve contemplar as prioridades, os objetivos e o 

melhor caminho para alcançá-los, tendo em vista diferentes escalas 

temporais. Para a escala do município, os principais instrumentos de 

planejamento, são: o Plano Diretor, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e a Lei de Orçamento. Tais instrumentos viabilizam a eficácia 

das “Políticas Públicas”, permitindo que elas possuam ações intersetoriais 

integradas e transversais e, ao mesmo tempo, evitando contradições.  

A origem das políticas públicas no âmbito das decisões do governo, 

segundo Souza (2006, p. 22) remonta à Guerra Fria, a partir da valorização da 

tecnocracia como forma de enfrentar suas consequências. A autora destaca 

ainda que a racionalidade é inerente às políticas públicas, a qual foi 

incorporada também outros elementos como: as relações de poder e a 

integração entre as diferentes fases do processo decisório, o que não teria 

necessariamente um fim ou um princípio.  

Em relação à definição para o termo política pública, como esclarece 

Souza (2006), “não existe uma única, nem melhor definição”, sendo que Souza 

(2006, p. 25) acrescenta ainda que tais definições “assumem, em geral, uma 

visão holística do tema, uma perspectiva de que o todo é mais importante do 

que a soma das partes e que indivíduos, instituições, interações, ideologia e 

interesses contam, mesmo que existam diferenças sobre a importância 

relativa destes fatores”. Dentre as definições mais usuais, destacam-se: 

 
Easton (1965) [definiu] a política pública como um sistema, ou seja, como 

uma relação entre formulação, resultados e o ambiente. [...] Mead (1995) a 

define como um campo dentro do estudo da política que analisa o governo 
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à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), como um conjunto de 

ações do governo que irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue 

o mesmo veio: política pública é a soma das atividades dos governos, que 

agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos 

cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de política pública como “o que o 

governo escolhe fazer ou não fazer”. A definição mais conhecida continua 

sendo a de Laswell, ou seja, decisões e análises sobre política pública 

implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e 

que diferença faz. [a autora define como] [...] o campo do conhecimento 

que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar 

essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças 

no rumo ou curso dessas ações (variável dependente). (SOUZA, 2006, p. 24; 

26). 

 

Ao considerar as definições de políticas públicas, Souza destaca como 

elementos principais, os seguintes:   

 
A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e 

o que, de fato, faz. A política pública envolve vários atores e níveis de 

decisão, embora seja materializada através dos governos, e não 

necessariamente se restringe a participantes formais, já que os informais 

são também importantes.   

A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras. A política 

pública é uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados. A 

política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de 

longo prazo. A política pública envolve processos subsequentes após sua 

decisão e proposição, ou seja, implica também implementação, execução e 

avaliação ações governamentais voltadas ao enfrentamento das 

desigualdades de gênero e à garantia dos direitos e da autonomia das 

mulheres. (SOUZA, 2006, p. 36-37). 

 

No Brasil, a partir dos anos 1980/1990, além da ampliação do papel 

dos governos subnacionais na formulação e implementação de políticas 

públicas, tem ocorrido a inclusão de novos temas no campo de atuação dos 

governos estaduais e locais, dentre eles a questão da sustentabilidade urbana, 

que demanda uma abordagem holística para o planejamento e gestão das 

cidades. Nessa perspectiva, destaca-se a importância de que os prefeitos 

eleitos em 2012, que assumiram o compromisso em conseguir “Cidades 

Sustentáveis”, empenhem-se, de fato, a promover a participação da 
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sociedade civil e cumprir com plano de metas para alcançar os objetivos e 

indicadores básicos considerados. 

 Com foco na gestão das políticas públicas, de modo geral são cada vez 

mais caros os conceitos de transversalidade e intersetorialidade, que 

pressupõem uma integração das políticas públicas, não apenas as sociais, mas 

também sua interface com outras dimensões da cidade, como infraestrutura e 

ambiente e sua articulação entre os diversos atores (JUNQUEIRA, 1998). O que 

demanda transversalidade na perspectiva de uma atuação interdepartamental, 

ou seja, uma abordagem interdisciplinar. 

Assim, no contexto de uma sociedade urbana, com vistas ao alcance da 

sustentabilidade, as Nações Unidas (2014, p. 17-18) recomendam algumas 

políticas públicas que têm papel estratégico, como: 

a) provimento de infraestrutura urbana (água e saneamento, energia, 

transporte, informação e comunicação, etc.) combinada com a 

preservação ambiental; 

b) crescimento de cidades de porte intermediário, com vistas a evitar 

problemas de excessiva centralização das funções econômicas e 

administrativas; 

c) planejamento e gerenciamento da distribuição espacial da 

população, no sentido de criar estratégias de desenvolvimento 

rural e urbano; 

d) acompanhamento dos níveis e tendências da urbanização e 

monitoramento do progresso em torno dos objetivos de 

desenvolvimento sustentável em áreas urbanas e rurais. 

 

Enfim, conforme ressalta as Nações Unidas, a 

 
urbanização sustentável bem-sucedida requer governos competentes, 

sensíveis e responsáveis encarregados da gestão das cidades e expansão 

urbana, bem como a utilização adequada das tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) para mais eficiente serviço de entrega. Há uma 

necessidade para a construção de capacidades institucionais e abordagens 

Aplicando integrado de modo a atingir a sustentabilidade urbana. (NAÇÕES 

UNIDAS, 2014, p. 18). 
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Além disso, não é nenhuma novidade que o alcance da sustentabilidade, 

nomeadamente nas cidades, apresenta-se diretamente relacionado com a 

cultura e hábitos adotados pela população que, igualmente, tem grande 

influência nas inciativas públicas e privadas, tanto no sentido de 

incentivar/viabilizar quanto de desestimular/inibir comportamentos, sendo as 

políticas públicas essenciais nesse sentido.  

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

Por sua intensidade e rapidez, nomeadamente nas regiões menos 

desenvolvidas, o processo de urbanização implica vários desafios. Em contextos 

em que não há acompanhamento do provimento de recursos infraestruturais e 

suprimento das demandas, implica em crises que se manifestam sob diversas 

formas, bem como complexidade e dimensões variáveis. 

No entanto, também podem ser vislumbradas oportunidades para 

alcançar sustentabilidade, especialmente porque as cidades têm uma vantagem 

competitiva sobre as zonas rurais, por exemplo, porque nelas as pessoas podem 

se beneficiar da proximidade de economias de escala, reduzindo a demanda de 

energia para o transporte, do mesmo modo que a oferta de infraestrutura, 

serviços de saúde e educação, etc., podendo se tornar mais eficazes com a 

demanda mais concentrada. 

Destaca-se que, tal como a mudança para uma sociedade urbana, o 

envelhecimento populacional implica em preocupação, mas também pode 

apresentar oportunidades para mudanças socioespaciais positivas. Nesse 

sentido, destaca-se que ambos os processos demandam de ações que 

convergem para a noção de sustentabilidade de modo geral, e urbanas de 

modo particular.  

Com foco nesta última, para que uma cidade seja sustentável são 

necessárias ações que perpassem pelos pilares da sustentabilidade, sendo 

igualmente importantes componentes como o uso da criatividade, o 

empreendedorismo, a imaginação a interatividade, os padrões de consumo, 

estilos de vida saudáveis, etc., tendo como foco a melhoria do ambiente, 
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considerando a harmonia das atividades humanas como modelo de 

funcionamento da cidade.  

Enfim, o alcance da sustentabilidade urbana depende da vontade 

individual e coletiva, assim como deve apresentar particularidades no tempo e 

no espaço, segundo as características dos lugares e intencionalidades dos 

sujeitos.  
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Capítulo 3 

 

DISCURSOS SUSTENTÁVEIS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS 

INSUSTENTÁVEIS: O CASO DAS ÁREAS DE RISCO NO RIO DE JANEIRO 

 

 

Maria Fiszon
16

 

Liebert Rodrigues
17

 

Sonia Ferraz
18

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os movimentos ambientais tiveram início há mais de dois séculos, 

sendo difícil precisar o momento em que surgiram no mundo. Pode-se dizer 

que em meados do século XX a temática da preservação ambiental ganha 

amplitude, trazendo a compreensão de que a natureza, ao contrário do que 

se acreditava, não é capaz de absorver infinitamente a degradação gerada 

pelas intervenções humanas. 
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Nesse período, principalmente a partir dos anos 1960, as 

preocupações ambientais passam a ser entendidas como um problema a ser 

enfrentado pela humanidade como um todo, com o tema alcançando 

grande relevância perante a opinião pública (FISZON, 2015). A natureza 

mostra-se frágil, por sua existência aparentemente estática, sem 

possibilidade de defesa diante do maquinário humano que constrói as 

cidades e urbaniza o mundo. 

De fato, a segunda metade do século XX assiste ao 

desenvolvimento do capitalismo e, com ele, a novos surtos de urbanização 

(IANNI, 1997), com a população mundial tornando-se majoritariamente 

urbana em 2007 (ONU-Habitat, 2011). A nova urbanização generaliza 

padrões de vida social e cultural urbanos, produzindo novos espaços e 

relações. 

São perceptíveis as consequências desse processo, que vão desde 

mudanças climáticas e impactos ambientais, até crises na distribuição de 

alimentos, energia e água, na saúde, no mercado financeiro e na 

economia. A cidade se apresenta como um desafio e, especialmente, 

como local da busca por soluções para os problemas que gera 

(BETTENCOURT; WEST, 2010). 

Todavia, esse surto de urbanização não resulta de uma busca por 

atender às necessidades das populações. O crescimento desenfreado das 

cidades envolve estratégias que absorvem o capital excedente, usando o 

mercado da construção civil. O lucro sobre valores de troca é maximizado, 

independente das demandas por valores de uso, ou seja, sem atender às 

reais necessidades urbanas (HARVEY, 2015). Como consequência, revela-

se um modelo de urbanização extremamente irracional, no qual as 

atividades econômicas exploram recursos naturais de forma nunca antes 

vista, sem contemplar a face humana do meio urbano. Para essa 

urbanização, que constitui um sítio infindável de acumulação de capital, 

populações inteiras podem ser atingidas de forma violenta em nome do 

lucro. 

A qualidade ambiental das cidades passa a ser, cada vez mais, um 

privilégio de poucos, sendo notória a forma desigual com que os 

problemas ambientais urbanos atingem diferentes camadas da população 
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(FISZON, 2015). Evidentemente, o nível da precariedade socioambiental que 

resulta disso é muito mais alto dentre as populações mais pobres, já que 

habitam áreas menos protegidas e, portanto, mais sujeitas aos agravos 

ambientais (JACOBI, 1997). A exclusão, no entanto, irá ocorrer não apenas 

no acesso aos espaços “verdes”, mas também nas próprias justificativas do 

discurso sustentável em nome da preservação ambiental. 

 
A cidade desigual é também problematizada por movimentos de justiça 

ambiental e de denúncia de racismo ambiental [...] em defesa do igual 

acesso à proteção ambiental e aos recursos urbanos como direito de 

todos os citadinos, seja em termos de nível de renda ou de origem étnica. 

Movimentos contra a ambientalização da exclusão denunciam a evocação 

de argumentos ambientais para legitimar remoções de populações 

faveladas que, por sua vez, nunca foram atendidas em seu direito à 

moradia, dada a ausência histórica de políticas públicas habitacionais 

adequadas. (ACSELRAD, 2013, p. 243). 

 

A defesa da natureza, em toda sua aparente fragilidade, é usada para 

validar ações que ocorrem dentro das cidades, tendo penetrado 

profundamente em toda a esfera da reprodução social contemporânea 

(LIMONAD, 2010). É aí que a sustentabilidade deriva como um termo de 

aparente neutralidade, usado como reforço positivo para as mais diversas 

propostas e práticas. Consensualmente, ser sustentável designa algo 

benéfico, devendo ser almejado pela humanidade em nome de um pretenso 

bem comum (LIMONAD, 2013). 

Intervenções urbanas articuladas a partir dessa argumentação se 

mostram mais facilmente aceitas, uma vez que são entendidas como parte 

da resposta a problemas que afetam a humanidade. “O esforço teórico que 

temos ainda que fazer é, neste contexto, o de tentar trazer essa discussão 

de sustentabilidade para o campo das relações sociais.” (ACSELRAD, 2004, p. 

4). 

A discussão, portanto, não pode ficar restrita à sustentabilidade dos 

recursos e do meio ambiente, mas deve avançar sobre as formas de 

apropriação e uso desses recursos e deste ambiente. Observa-se, a partir do 

entendimento das lutas sociais presentes nas cidades, o modo desigual de 

apropriação e uso da base material das sociedades (ACSELRAD, 2004). 
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Nesse âmbito, o objetivo deste trabalho é contribuir para o debate 

sobre a construção do tema ambiental, unindo estudos acerca dos discursos 

da sustentabilidade a pesquisas sobre políticas públicas de remoção de 

favelas. Concentra-se, majoritariamente, em ações perpetradas na cidade 

do Rio de Janeiro durante o primeiro mandato do prefeito Eduardo Paes 

(2009-2012), relatadas em veículos midiáticos impressos, abrindo-se para 

futuros desdobramentos do tema. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho traz uma abordagem metodológica qualitativa a partir 

de dados bibliográficos sobre o presente tema. O material desta pesquisa foi 

o noticiário dos jornais O Globo e Folha de São Paulo sobre a remoção de 

favelas no Rio de Janeiro, no qual o processo de coleta das notícias foi 

realizado entre os anos de 2009 e 2010 pelo grupo de pesquisa Arquitetura 

da Violência
19

, da Universidade Federal Fluminense (UFF). Do conjunto 

coletado, foram selecionadas para este texto matérias que associavam à 

remoção de favelas ações de proteção ao meio ambiente. 

Das notícias selecionadas, a pesquisa aborda os discursos publicados 

nos jornais acima citados como referência das falas oficiais das autoridades 

públicas. A abordagem teórica sobre a noção de discurso se baseia nas 

hipóteses de Michel Foucault (1997, 1998, 2000) sobre o tema, pois, para o 

autor, a prática discursiva produz o conhecimento sobre as coisas, 

influenciando na forma de agir e falar sobre elas. Os jornais O Globo e Folha 

de São Paulo foram escolhidos como fonte de pesquisa por serem os meios 

impressos de maior circulação no país
20

, o que os tornam veículos de 

comunicação especialmente influentes sobre a opinião pública, dado o 

poder da mídia na formação do consenso (CHOMSKY, 1988). 

Entende-se desta forma meio ambiente a partir da noção de justiça 

ambiental (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009), que reconhece não 

                                                           
19 Coordenadora Profª Drª Sonia M. T Ferraz. 
20 A última pesquisa realizada pela Associação Nacional de Jornais, em 2014, coloca a Folha de 
São Paulo como o jornal mais lido do Brasil, com média de 351.745 exemplares por mês, e o 
jornal O Globo como o segundo, com média de 333.860 exemplares por mês. Disponível em:  
<http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/>. Acesso em: 28 abr. 2016.    
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somente seus atributos ecológicos, mas também físicos, construídos, sociais, 

políticos, estéticos e econômicos. Nesse sentido, os discursos presentes 

nesses jornais serão importantes para a construção de um tipo de saber 

sobre o que se entende como favela e sustentabilidade. O que pode ter 

influência em práticas apresentadas como em favor do meio ambiente 

empreendidas nas áreas favelizadas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 A JUSTIFICATIVA AMBIENTAL 

 

A vulnerabilidade do meio urbano às alterações climáticas e aos 

danos ecológicos é facilmente reconhecida, com seus efeitos sendo 

diretamente sentidos pela população. Os chamados eventos extremos 

acontecem em todo o mundo com danos socioambientais dramáticos 

(ABRAMOVAY, 2010) com as cidades constantemente sujeitas a inundações, 

nevascas, desabamentos de construções e deslizamentos de encostas. 

No contexto urbano brasileiro esses eventos são notórios, com maior 

frequência de enchentes, deslizamentos de encostas e desmoronamentos, 

que se tornam amplamente visíveis ao provocarem o bloqueio de vias de 

circulação e danos materiais. As crises no abastecimento de água e energia, 

dificuldades na gestão de resíduos sólidos e de despejo adequado do lixo 

são constantes, além dos efeitos sentidos na qualidade do ar e da água ao 

afetarem a saúde da população. 

A cidade sente as repercussões desses efeitos, mas é inaceitável 

pensar que seus impactos são distribuídos de forma indistinta. São aqueles 

que habitam as áreas mais frágeis, em geral mais distantes dos centros e 

com menor acesso à infraestrutura, que sentem mais intensamente os 

resultados dos agravos ambientais. 

Essa divisão resulta justamente do modelo de urbanização 

exploratório, no qual as populações excluídas do processo de acumulação 

capitalista não encontram possibilidade de participação na cidade formal. 
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As áreas ambientalmente frágeis – beira de córregos, rios, e reservatórios, 

encostas íngremes, mangues, áreas alagáveis, fundos de vale – que, por 

essa condição, merecem legislação específica e não interessam ao mercado 

legal, são as que “sobram” para a moradia de grande parte da população. As 

consequências são muitas: poluição dos recursos hídricos e dos mananciais, 

banalização de mortes por desmoronamentos, enchentes, epidemias, etc. 

(MARICATO, 2012, p. 163). 

 

A ausência de políticas sociais e a regulação do espaço urbano por 

um mercado imobiliário excludente, fazem com que a invasão de terras 

urbanas no Brasil seja estrutural e institucionalizada, como ainda explica 

Maricato (2012). A falta de alternativas habitacionais torna inviáveis outras 

soluções, principalmente a partir dos anos 1950, com a intensificação do 

processo de urbanização. 

O comprometimento ambiental gerado a partir dessa dinâmica 

urbana mostra-se cada vez mais insustentável, gerando uma crise de 

legitimidade das próprias políticas urbanas, que se revelam incapazes de 

contornar os riscos presentes nas cidades. Como esclarece Acselrad (1999), 

há uma concepção culturalmente construída do risco, ou do que são áreas 

de risco, que transparece a desigualdade no acesso aos serviços urbanos. As 

áreas menos atendidas por investimentos públicos, serão, 

consequentemente, as mais afetadas pelos riscos causados pela imperícia 

técnica. 

 

3.2 O DISCURSO SOBRE AS ÁREAS DE RISCO 

 

Em mais de cem anos desde o surgimento da primeira favela no Rio 

de Janeiro a ameaça de remoção é um fantasma cotidiano dos moradores 

de áreas favelizadas. No contexto contemporâneo, esse fenômeno parece 

seguir uma lógica historicamente reproduzida no reordenamento urbano 

experimentado pela cidade: a administração municipal de Eduardo Paes 

(2009-2016) ressuscitou a política da remoção de favelas, que foi notória 

durante os governos de Pereira Passos (1902-1906) e Carlos Lacerda (1961-

1965). Foram removidas mais de 37 mil pessoas de suas casas, sendo Paes o 
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prefeito campeão de remoções, em números absolutos, se comparado as 31 

mil de Lacerda e 20 mil de Passos
21

. 

Fenômeno recorrente em diferentes momentos do processo de 

urbanização do Rio de Janeiro, as remoções voltam a ser uma prática para 

uma suposta “valorização da cidade” (FAULHABER, 2012, p. 37), expondo a 

face da “limpeza urbana-humana” norteada pelas áreas de interesse 

imobiliário. 

Ao longo do século XX, diversas medidas higienistas foram 

executadas a partir da premissa da favela como sujeira na paisagem carioca, 

legitimando ações que incluem a expulsão de moradores e demolição de 

construções, como soluções urbanísticas e ambientais (ABREU, 1997). 

Reportagens como a publicada pelo jornal O Globo, intitulada 

“Remoções salvaram a paisagem da Lagoa – Cartão postal do Rio poderia ter 

sido transformado em complexo de favelas com pelo menos 96 mil 

moradores” (Figura 1), entendem a favela como uma doença que foi 

impedida de se alastrar pela paisagem da Lagoa, bairro nobre da cidade do 

Rio de Janeiro, graças às remoções. 
 

Figura 1: Manchete e imagem de reportagem retiradas do jornal O Globo 

 

 

                                                           
21 Segundo os dados do gráfico Número de pessoas removidas por gestão municipal, elaborado 
por Faulhaber, com dados coletados da SMH; ROCHA, 1995, p. 69; LEEDS, 1978, p. 220 in 
FAULHABER, 2012, p. 38. 
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Fonte: O Globo, p. 15, caderno Rio, 12 abril 2009. 

 

A simulação ilustrativa e o discurso da referida matéria sugerem a 

favela como um corpo estranho a ser eliminado da paisagem carioca; um 

elemento desagradável que insiste em assediar as belezas da Cidade 

Maravilhosa. A preocupação estética manifestada pelo jornal O Globo 

ignora a injustiça e a brutalidade acerca da remoção da Favela da 

Catacumba
22

, e a subsequente realocação dos antigos moradores do local 

para a Cidade de Deus. 

Eduardo Paes mostra sua posição favorável às remoções de favelas 

em sua administração. Sua declaração ao O Globo na reportagem “Rio vai 

remover 119 favelas de áreas de risco em 2 anos“ (Figura 2), deixa claro seu 

                                                           
22 O terreno onde nasceu a Favela da Catacumba pertencia à Baronesa da Lagoa Rodrigo de 
Freitas, que transferiu, no início do século XX, a posse destas terras para os seus ex-escravos. 
O assentamento que ali surgiu deu origem aos primeiros barracos que constituiriam a extinta 
favela. A posse do terreno por parte dos seus antigos moradores era legítima e, na década de 
1970, sob o Regime Militar, o governo decidiu remover os moradores da Catacumba, 
substituindo a favela pelo Parque da Catacumba, que ocupa o local atualmente. 
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pensamento nesse sentido, ao determinar: “Tem que acabar com a 

demagogia e retirar. Não vamos fazer obras de milhões para segurar 

algumas casas” (O GLOBO, 2010a). Na mesma matéria, o referido jornal 

expressa a opinião editorial: “Desmistifica-se, afinal, o termo ‘remoção’, 

para o bem de todos os cariocas” (O GLOBO, 2010a). 

 
Figura 2: Manchete de reportagem retirada do jornal O Globo 

 

 
 

Fonte: O Globo, p. 1, 1º jan. 2010. 

 

Em 2010 desastres decorrentes das chuvas de abril tornaram 

oportuno o argumento das “áreas de risco” dentro da política de remoção 

de favelas. Essa argumentação justificou a retirada das edificações à “toque 

de caixa”, sem que houvesse uma prévia análise para distinção entre áreas 

com risco de deslizamento daquelas situadas em terrenos estáveis ou 

consolidados. A manchete “Rio faz remoção obrigatória em área de risco” 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 2010) revela o caráter de urgência dado às 

operações de remoção. 

 

 

 
Figura 3: Manchete de reportagem retirada do jornal Folha de São Paulo 
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Fonte: Folha de São Paulo, caderno Cotidiano-C4, 12 de abril de 2010. 

 

Entretanto, os riscos relacionados ao deslizamento das encostas e à 

preservação ambiental não aparecem no discurso da prefeitura do 

município do Rio de Janeiro ao promover a abertura das encostas para o 

mercado imobiliário, como revela a matéria “Paes quer flexibilizar ocupação 

de encostas” (O GLOBO, 2010b). 

 

 
Figura 4: Manchete e imagem de reportagem retiradas do jornal O Globo 

 

 

 
Fonte: O Globo, caderno Rio, p. 21, 25 junho 2010. 

 

Até que ponto se conceitua área de risco com base no nível social de 

quem ocupa o espaço urbano? A partir dessa constatação pode-se levantar 

a hipótese de que, mais que o risco de desabamento, o problema da 

ocupação das encostas é o próprio surgimento de favelas. Ainda que muitas 

das casas não estejam localizadas em terrenos com risco de deslizamento, 

todas as edificações ameaçadas de remoção foram avaliadas no mesmo 

contexto das localidades implantadas em terrenos geologicamente instáveis. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta aqui conduzida introduz a questão dos discursos 

ambientais emitidos pelas autoridades e veículos midiáticos como 

legitimadores de políticas públicas onerosas para as favelas da cidade do Rio 

de Janeiro. As notícias levantadas e a posterior análise do discurso expresso 

nas mesmas abrem para um questionamento sobre a construção do 

discurso ambiental, aqui presente na fala sobre as áreas de risco. 

As primeiras conclusões obtidas pela pesquisa evidenciam o discurso 

das áreas de risco compondo um repertório de argumentos que se utilizam 

da consciência ambiental para tornar legítimas ações de remoção e 

contenção de áreas de baixa renda. Isso se apresenta como um veículo de 

naturalização de práticas que acentuam a desigualdade no direito à cidade, 

ao mesmo tempo em que este discurso não se articula da mesma forma 

quando trata da manutenção e expansão de áreas residenciais de alto 

padrão em localidades com características geográficas semelhantes. 

É possível supor que este apelo ao sustentável possui credibilidade 

frente à opinião pública por se tratar de uma preocupação contemporânea 

de repercussão mundial. Assim, políticas públicas de segregação urbana, 

que negam à população de áreas favelizadas o direito à cidade, justificam-se 

no âmbito da proteção da natureza como uma necessidade em prol de um 

bem comum. 

A importância do discurso nos jornais está no fato de atingirem 

grande número de leitores, o que aumenta sua influência na produção e 

reprodução do senso comum acerca das áreas de risco. Nesse discurso 

acaba se revelando que o tema da preservação ambiental reforça o 

argumento de uma política de remoção, que historicamente atinge as 

camadas mais vulneráveis da população do Rio de Janeiro. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Problemas ambientais não são exclusivos da vida contemporânea. 

Contudo, nos últimos anos, o índice de degradação ambiental cresceu 

consideravelmente. Esses problemas intensificaram-se após a Revolução 

Industrial, impulsionado pelo grande desenvolvimento tecnológico e 

aumento da população, agravado pela urbanização, degradação ambiental e 

mudanças nos hábitos de consumo. 

A concentração da população na periferia das grandes cidades, sem 

condições básicas de saneamento, vem acompanhada pela deterioração da 

qualidade de vida, além de intensificar as carências sociais, promover o 

sucateamento dos serviços públicos e enfraquecer as políticas 

administrativas (FERREIRA, 2000). 

Um dos principais problemas enfrentados pela sociedade moderna 

consiste na elevação da produção de resíduos sólidos urbanos (RSU), 

questão agravada devido à diversidade com a inserção de novos produtos 

no mercado, com destaque especial aos descartáveis. A busca por soluções 

                                                           
23 Doutora em Ciências, Programa de Pós-graduação em Enfermagem em Saúde Pública, 
Universidade de São Paulo – USP. Professora Adjunta da Universidade Estadual do Centro-
Oeste (UNICENTRO). E-mail: tati.veiga@yahoo.com.br 
24 Doutora em Ciências, Programa de Pós-graduação em Enfermagem em Saúde Pública, 
Universidade de São Paulo – USP. Professora Adjunta da Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCAR). E-mail: silviacarlabjp@gmail.com 
25 Doutora em Enfermagem. Universidade de São Paulo (USP). Professora Associada da Escola 
de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP/USP). E-mail: ammtakay@eerp.usp.br 
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ambientalmente adequadas para destinação desses resíduos consiste em 

um desafio para gestão pública, especialmente no que se refere à poluição 

do solo, dos recursos hídricos e do ar (OLIVEIRA; GALVÃO JR., 2016).  

Segundo dados publicados pela Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), a quantidade de resíduos 

gerada no ano de 2014 foi de aproximadamente 78,6 milhões de toneladas, 

enquanto no ano de 2013 foram geradas cerca de 76,4 milhões toneladas, o 

que representa um crescimento na ordem de 2,90% em apenas um ano, 

sendo superior ao percentual de crescimento populacional no mesmo 

período. A representação do indicador da geração per capita mostra uma 

elevação de 2,02%, que demonstra a mudança nos hábitos de consumo da 

população (ABRELPE, 2014). 

Embora o cenário de gestão dos RSU apresente avanços no Brasil nos 

últimos anos, sobretudo após a publicação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), ainda nos deparamos com os dados apresentados 

anteriormente, o que evidencia uma falta de conscientização quanto à 

geração e gerenciamento dos resíduos, tanto por parte da população 

quanto do setor governamental. 

A publicação da PNRS representa um grande progresso na área de 

gestão de resíduos e traz conceitos e princípios que devem ser respeitados 

na elaboração, implantação e avaliação dos Planos Municipais de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), que consiste em uma nova 

exigência aos municípios e Estados da Federação (BRASIL, 2010).  

Como decorrência da publicação dessa política, várias ações em 

diferentes níveis têm sido estruturadas com o intuito de estimular a gestão 

integrada de RSU, na busca de uma participação maior dos Estados na 

transferência de recursos aos municípios e pela estruturação na formação 

de consórcio para gestão integrada dos municípios (MANNARINO; FERREIRA; 

GANDOLLA, 2016). 

Sob essa ótica, a construção e implantação de um sistema de gestão 

integrado e sustentável de RSU nos municípios brasileiros não é somente 

uma prática de responsabilidade institucional, mas também uma exigência 

legal que deve ser respeitada pelos gestores. 
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Por essas razões, considera-se importante maiores investimentos em 

estudos na área de gestão de resíduos que proporcionem novos e 

constantes investimentos no setor e possibilitem a realização de um 

diagnóstico atualizado da realidade. Assim, uma ferramenta que auxilia na 

atualização desses dados são os indicadores de sustentabilidade que trazem 

subsídios aos gestores na elaboração do planejamento e intervenções para 

tomada de decisões (VEIGA et al., 2016).  

A presente pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de elaborar 

indicadores de sustentabilidade, a fim de trazer subsídios para auxiliar na 

gestão de RSU na dimensão institucional.  

 

2  MÉTODO 

 

Este estudo, de caráter metodológico, utilizou a técnica Delphi para 

obtenção do consenso entre um grupo seleto de especialistas na área de 

resíduos.  

A estratégia metodológica adotada considera o processo de 

“conversação”, que possibilita a um grupo de especialistas, em determinada 

área do saber, versar sobre problemas complexos de forma não presencial. 

Ressalta-se que uma importante característica dessa técnica consiste na 

possibilidade de redefinição dos julgamentos pelos especialistas, com base 

na visão do grupo a partir de um feedback das respostas após a aplicação de 

cada uma das etapas da pesquisa (LINSTONE; TUROFF, 2002). 

A escala proposta para a utilização da técnica foi fundamentada no 

estudo apresentado por Linstone e Turoff (2002). Essa classificação foi 

empregada para analisar a importância de indicadores em áreas distintas 

(PADILHA, 2009; RIBEIRO; HELLER, 2012), com a mensuração do grau de 

relevância determinada em cinco níveis: 5- Muito importante; 4- 

Importante; 3- Desejável; 2- Não prioritário e 1- Dispensável. 

Em função da natureza dos achados, optou-se por utilizar a 

abordagem quantitativa nas diferentes etapas da pesquisa e a qualitativa 

para os dados obtidos na primeira etapa, visto que as referidas abordagens 

permitiram melhor compreensão e tratamento dos dados levantados. 
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Com base nos pressupostos para aplicação da técnica Delphi, o grupo 

foi composto por sujeitos com vivência na área de gestão de resíduos, 

fundamentado em sua experiência e por seu conhecimento na área.  

No total foram convidados 120 especialistas da área, obtendo o 

retorno de 60 sujeitos que demonstraram interesse em participar da 

pesquisa, oriundos de diferentes Estados localizados nas cinco regiões do 

Brasil. Ao final da aplicação das três etapas da técnica Delphi, 

permaneceram 50 sujeitos. 

Os indicadores que obtiveram consenso elevado entre o grupo foram 

aqueles que atingiram o terceiro quartil após a análise, ou seja, 

corresponderam àqueles que foram recomendados por, pelo menos, 75% 

dos especialistas com a indicação de nível 4 ou 5, seguindo parâmetros de 

outros estudos que utilizaram a técnica Delphi (MORRIS et al., 2002; SHIELD 

et al., 2003; PADILHA, 2009; COUTINHO, 2011). A partir dessas análises, foi 

proposta uma lista de indicadores de consenso entre os especialistas da 

área de gestão de resíduos sólidos urbanos na dimensão institucional. 

 

3  RESULTADOS 

 

3.1 APLICAÇÃO DA TÉCNICA DELPHI  

 

Na presente investigação, foi proposta a análise de 7 indicadores na 

dimensão institucional no início da técnica Delphi. Em sua primeira etapa, 

foram excluídos 3 (42,8%) indicadores por não terem alcançado o consenso 

entre os sujeitos, 2 (28,6%) indicadores permaneceram e foram sugeridas 

alterações para outros 2 (28,6%).  

A partir da aplicação da primeira etapa da técnica, foram incluídos 11 

novos indicadores, segundo as sugestões dos sujeitos, sendo que 

permaneceram 4 após a aplicação da segunda etapa, excluídos 7 indicadores 

que tinham sido incluídos na etapa inicial. 

Ao final da técnica, foi observado na Tabela 1 que o consenso entre 

os sujeitos resultou na permanência de 7 indicadores na dimensão 

institucional, com nível de consenso variando de 86 a 96%. 
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A análise da dimensão institucional para o desenvolvimento do 

gerenciamento integrado de resíduos sólidos deve ocorrer de forma ampla, 

com estudos permanentes para seu aprimoramento, a fim de envolver os 

diferentes setores interessados. 

A noção de integração implica apreciar outras dimensões da 

sustentabilidade (ambiental, social, econômica e da saúde); as diferentes 

opções de gestão na escala territorial e o envolvimento das partes 

interessadas (formal, informal, governamental e não governamental); e a 

inter-relação com outros setores de ação da gestão pública municipal 

(BESEN, 2011). 

Segundo Melo (2013), são recentes as análises que ponderam a 

importância da questão institucional e a considera como uma dimensão 

para a elaboração de indicadores de sustentabilidade. O autor ressalta que 

ainda que abordada essa dimensão de indicadores de sustentabilidade não 

há um consenso entre os especialistas da área. 

Contudo, os indicadores da dimensão institucional podem oferecer 

informações sobre a orientação política, a capacidade e esforços para 

implantar mudanças necessárias na busca pelo desenvolvimento 

sustentável. Assim, ausência desses indicadores ou discordância entre os 

mesmos deve ser observada com prudência, podendo ser considerada como 

um grande problema na elaboração de indicadores de sustentabilidade 

(VAN BELLEN, 2006). 
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Tabela 1:  Apresentação do consenso obtido a partir da aplicação da técnica Delphi para 

construção de Indicadores de sustentabilidade para gestão de resíduos sólidos urbanos da 

dimensão institucional 
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38 Percentual de funcionários que receberam treinamento/capacitação para 

trabalhar no setor de manejo de RSU e limpeza urbana

4 5 41 80,4% P 4 5 44 88% P

39 Percentual de técnicos especializados em gestão de RSU e limpeza urbana 

no quadro de funcionários da prefeitura

5 5 44 86,3% P 4 5 45 90% P

Existência de empresas terceirizadas contratadas para realizar o 

gerenciamento (parcial ou total) dos RSU no município

4 4 32 62,7% E

Número de veículos específicos e apropriados, em termos de capacidade e 

tamanho, destinados à coleta de RSU e coleta seletiva em relação à distância 

percorrida pelos veículos para realizar a cobertura total proposta para 

prefeitura

4 5 36 70,6% E

40 Quantidade de ações fiscalizatórias relacionadas à gestão de RSU 

promovidas pelo poder público municipal

4 5 39 75% P 4 5 40 78,4% P 4 5 44 88% P

41 Número de informações sobre reclamações referentes à gestão de RSU, 

sistematizadas e disponibilizadas para a população

5 5 46 88,5% A 4 5 40 78,4% P 4 4 43 86% P

Número de atividades de multiplicação de boas práticas em relação à gestão 

dos RSU

4 4 41 78,8% A 4 4 35 68,6% E

42 Percentual da população atendida por programas educativos continuados 

voltados para boas práticas da gestão de RSU

5 5 41 78,8% P 4 5 40 78,4% P 4 4 48 96% P

Percentual da abrangência dos cursos de capacitação dos agentes e 

catadores que atuam nas diferentes fases do manejo dos RSU e na limpeza 

urbana

4 4 37 72,5% E

Número de eventos anuais (atividades educacionais, campanhas 

informativas, entre outros) realizados pela prefeitura com temáticas 

voltadas à sustentabilidade na gestão dos RSU

4 3 29 56,9% E

Número de materiais educativos disponibilizados para população sobre 

manejo de RSU, incentivo à separação dos resíduos e boas práticas para 

manutenção da limpeza urbana

4 3 27 52,9% E

43 Existência de Plano Municipal (Intermunicipal) de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS)

5 5 46 90,2% P 5 5 46 92% P

44 Percentual da população atendida pelo PMGIRS, incluindo população da 

área rural e áreas vulneráveis (favelas, assentamentos, entre outras)

5 5 43 84,3% P 5 5 47 94% P

Percentual de abrangência de cursos/eventos/ações educativas que visam 

fornecer informações aos gestores e cidadãos de princípios abordados           

na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (como logística reversa, 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, entre 

outros)

4 4 34 66,7% E

Existência de legislações ambientais no município que abordem temas 

relacionados à gestão de RSU

5 5 38 74,5% E

Quantidade de iniciativas promovidas a partir de políticas públicas para 

fornecer apoio ou orientação às pessoas que atuam com o manejo de RSU

4 5 35 67,3% E

Número de dias destinados a treinamentos e capacitações para empregados 

do setor de manejo de RSU ou varrição

4 4 33 63,5% E

Existência de parcerias com outras esferas do poder público, com a 

sociedade civil ou outras instituições

4 5 36 69,2% E

Segunda etapa                

51 Sujeitos 

Terceira etapa                 

50 Sujeitos 

EXCLUÍDO

M
e

d
ia

n
a

M
o

d
a

∑
 4

 e
 5

  
 

%
  
  
∑

 4
 e

 5

In
d

ic
ad

o
re

s 

EXCLUÍDO

EXCLUÍDO

EXCLUÍDO

M
e

d
ia

n
a

M
o

d
a

∑
 4

 e
 5

  
 

%
  
  
∑

 4
 e

 5

In
d

ic
ad

o
re

s 

Primeira etapa                

52 Sujeitos 

M
e

d
ia

n
a

M
o

d
a

∑
 4

 e
 5

  
 

%
  
  
∑

 4
 e

 5

In
d

ic
ad

o
re

s 

EXCLUÍDO

EXCLUÍDO

EXCLUÍDO

INCLUÍDO

INCLUÍDO

INCLUÍDO

INCLUÍDO

INCLUÍDO

EXCLUÍDO

EXCLUÍDO

EXCLUÍDO

EXCLUÍDO

EXCLUÍDO

INCLUÍDO

INCLUÍDO

INCLUÍDO

INCLUÍDO

INCLUÍDO

INDICADORES

Dimensão Institucional

INCLUÍDO
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EXCLUÍDO

A   Indicadores alterados na primeira etapa da técnica Delphi

P   Indicadores que permaneceram após cada etapa da técnica Delphi

E  Indicadores excluídos após cada etapa da técnica Delphi
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3.2 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PARA GESTÃO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS NA DIMENSÃO INSTITUCIONAL 

 

Ao final da aplicação da técnica Delphi, a dimensão institucional 

apresentou um número reduzido de indicadores, ocorrendo o consenso de 

somente 7 indicadores de sustentabilidade nessa dimensão para gestão de 

resíduos sólidos entre os sujeitos participantes da pesquisa (Quadro 1). 

 
Quadro 1: Lista final de Indicadores de sustentabilidade para gestão de resíduos sólidos 

urbanos na dimensão institucional 

 

1 Percentual de funcionários que receberam treinamento/capacitação para trabalhar 

no setor de manejo de RSU e limpeza urbana 

2 Percentual de técnicos especializados em gestão de RSU e limpeza urbana no quadro 

de funcionários da prefeitura 

3 Quantidade de ações fiscalizatórias relacionadas à gestão de RSU promovidas pelo 

poder público municipal 

4 Número de informações sobre reclamações referentes à gestão de RSU, 

sistematizadas e disponibilizadas para a população 

5 Percentual da população atendida por programas educativos continuados voltados 

para boas práticas da gestão de RSU 

6 Existência de Plano Municipal (Intermunicipal) de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS) 

7 Percentual da população atendida pelo PMGIRS, incluindo população da área rural e 

áreas vulneráveis (favelas, assentamentos, entre outras) 

 

A partir dos resultados obtidos, foi realizada uma análise individual 

de cada um dos indicadores elaborados. 

 

4  DISCUSSÃO 

 

Após a aplicação da técnica, permaneceram somente 7 indicadores, 

que correspondem a menos de 39% dos indicadores propostos e analisados 

pelos sujeitos. Esse resultado vem ao encontro do estudo desenvolvido por 

Melo (2013), que revela dificuldade na compreensão dessa dimensão e 

apresenta a importância de preenchimento das lacunas nessa área. 



108 - Érica Lemos Gulinelli, Mariana Rossi e Allan Leon Casemiro da Silva (orgs) 

 

 

O primeiro indicador sugerido para essa dimensão, a partir do 

consenso dos sujeitos, refere-se ao treinamento de funcionários para 

trabalhar no setor de manejo de RSU e limpeza urbana. 

 
INDICADOR 1  

Percentual de funcionários que receberam treinamento/capacitação para 

trabalhar no setor de manejo de RSU e limpeza urbana  

 

Um dos sujeitos levantou uma fragilidade na elaboração desse 

indicador, especificando que para completá-lo é necessário ter ideia de sua 

dimensão, e deve estar atrelado “ao número de habitantes, quantidade de 

resíduos coletada, etc.” (Sujeito 6), a fim de considerar a proporcionalidade 

de reclamações em relação à população dos municípios. 

A dificuldade de se realizar esse levantamento, considerando que 

deve ser disponibilizado à população um meio para sistematização dessas 

informações, é uma das questões a ser enfrentada pelo Poder Público 

municipal. 

Treinamento também foi tema de uma análise crítica realizada por 

Zerbini e Abbad (2010), em que abordam a aprendizagem induzida como um 

processo de ações instrucionais capazes de proporcionar o desenvolvimento 

de competências para atender as diferentes demandas e oferecer, de forma 

igualitária, oportunidades de aprimoramento contínuo.  

Na PNRS, a capacitação técnica continuada é indicada como um de 

seus princípios. Segundo as exigências dessa lei, o PMGIRS deve conter, 

obrigatoriamente, a previsão de ações e programas de capacitação técnica 

para a implantação, monitoramento, operacionalização e avaliação dos 

planos de gestão integrada de resíduos (BRASIL, 2010).  

O próximo indicador propõe o levantamento do percentual de 

técnicos especializados na gestão de RSU e limpeza pública no quadro de 

funcionários na prefeitura. 

 
INDICADOR 2 

Percentual de técnicos especializados em gestão de RSU e limpeza urbana 

no quadro de funcionários da prefeitura  
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Uma das exigências para elaboração do PMGIRS, bem como a 

implementação, operacionalização e monitoramento de todas suas fases 

consiste na designação de um responsável técnico, devidamente habilitado 

para execução desses serviços (BRASIL, 2010).  

A presença de técnicos especializados e treinados que atuam nas 

diferentes fases do manejo podem direcionar para utilização de técnicas 

mais adequadas e proporcionar melhores condições de trabalho, 

minimizando riscos aos funcionários e à população. 

Em relação ao indicador 3, sua proposição corresponde às ações de 

fiscalização referentes a gestão de RSU oferecidas pelo poder público 

municipal que deve gerenciar esses resíduos e aplicar as devidas sanções de 

acordo com a legislação vigente em seu município. 

 
INDICADOR 3  

Quantidade de ações fiscalizatórias relacionadas à gestão de RSU 

promovidas pelo poder público municipal  

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística salienta a influência 

que os indicadores podem ter nos processos de fiscalização a partir do 

momento que fornecem informações sistemáticas para subsidiar ações de 

fiscalização, controle e gestão (IBGE, 2012). 

O monitoramento e a fiscalização ambiental e sanitária também são 

instrumentos presentes na PNRS. Entre as ações sanitárias que devem ser 

desenvolvidas no município está a gestão de RSU, que deve ser executada 

com consciência e de forma sanitária e ambiental segura (BRASIL, 2007; 

2010). 

A PNRS traz incumbências ao Distrito Federal, aos Estados e aos 

municípios quanto à gestão integrada de resíduos sólidos de forma a não 

causar prejuízos em relação às competências de fiscalização e controle dos 

órgãos responsáveis (BRASIL, 2010). Dessa forma, os municípios apresentam 

um importante papel ao realizar as ações fiscalizatórias de seu domínio e 

proporcionam mecanismos para que os demais órgãos possam desenvolver 

essas ações com eficiência. 



110 - Érica Lemos Gulinelli, Mariana Rossi e Allan Leon Casemiro da Silva (orgs) 

 

 

O próximo indicador sugere o levantamento de informações sobre 

reclamações referentes à gestão de RSU, sistematizadas e disponibilizadas 

para população. 

 
INDICADOR 4  

Número de informações sobre reclamações referentes à gestão de RSU, 

sistematizadas e disponibilizadas para a população  

 

Um dos sujeitos levantou uma fragilidade na elaboração desse 

indicador, especificando que para completá-lo é necessário ter ideia de sua 

dimensão, e deve estar atrelado “ao número de habitantes, quantidade de 

resíduos coletada, etc.” (Sujeito 6), a fim de considerar a proporcionalidade 

de reclamações em relação à população dos municípios. 

A dificuldade de se realizar esse levantamento, considerando que 

deve ser disponibilizado à população um meio para sistematização dessas 

informações, é uma das questões a serem enfrentadas pelo Poder Público 

municipal. 

Sendo assim, somente o oferecimento do referido serviço não é 

suficiente para a realização do levantamento dessas informações, de forma 

a retratar a realidade e proporcionar melhorias no setor. É necessário o 

investimento em processos de educação. A população bem informada tem 

maiores condições de desenvolver uma análise crítica e exigir o que é seu 

direito. Dessa forma, os gestores devem fazer investimentos contínuos em 

educação ambiental para obter melhores resultados nos diferentes setores 

da sociedade. 

A informação pode ser uma das melhores aliadas dos gestores 

municipais quando os administradores conseguem proporcionar uma gestão 

participativa que integre os interesses da sociedade nesse processo. Assim, 

as pessoas passam a não ser mais meras expectadoras, mas agentes 

atuantes com consciência e responsabilidade.  

Segundo Malheiros, Coutinho e Philippi Jr. (2013), o uso de 

indicadores de desenvolvimento sustentável no fornecimento de 

informações estratégicas para a comunidade possibilita o real envolvimento 

da população no processo de gestão da cidade.  



Estado, Políticas Públicas e Meio Ambiente - 111 

 

 

Além disso, é importante que as informações alcancem todos os 

atores da sociedade, incluindo a comunidade de uma forma geral, o setor 

empresarial, instituições de pesquisa e o setor público, a fim de definir, em 

conjunto, os objetivos e metas, estabelecer um sistema de avaliação do 

processo de planejamento e gestão, voltados ao desenvolvimento 

sustentável (PHILIPPI JR.; MALHEIROS; AGUIAR, 2005). 

Apesar de nem sempre ser esse o interesse dos administradores 

municipais, um dos princípios da PNRS apresenta a importância do controle 

social e da informação à sociedade (BRASIL, 2010). 

Nesse contexto, surge, mais uma vez, a discussão a respeito do 

conceito de educação “como direito social de todos e dever do Estado e da 

família, que deve ser promovida com a colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento do indivíduo e seu preparo para o exercício da 

cidadania” (PELICIONI, 2005, p. 593). 

A participação da população em programas educativos é também um 

importante tema abordado no indicador 5, no qual se propõe o 

levantamento do percentual da população atendida por esses programas. 

 
INDICADOR 5 

Percentual da população atendida por programas educativos continuados 

voltados para boas práticas da gestão de RSU  

 

No modelo GEO Cidades (Global Environment Outlook), a educação 

ambiental é proposta como um indicador de “resposta”, estando presente 

na seleção de indicadores aplicados em diferentes cidades, como no caso do 

município de São Paulo (BITAR; BRAGA, 2013).    

A temática relacionada à educação ambiental proposta neste estudo, 

como indicador de sustentabilidade na dimensão institucional, pode ser 

abordada também de forma subliminar, em indicadores nas outras 

dimensões. 

Por fim, vale destacar que os indicadores relacionados, direta ou 

indiretamente, à educação ambiental fornecem informações atualizadas 

quanto aos investimentos no setor. A educação é uma ferramenta que 

desperta o interesse pelo desenvolvimento de processos por meio dos quais 

o indivíduo e a sociedade sejam capazes de construir valores sociais, 
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conhecimentos, competências, atitudes e habilidades essenciais às 

melhorias na qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999). 

Assim, a educação ambiental, a participação da sociedade e a 

disponibilização das informações para consulta pública são alguns fatores 

que devem ser observados na elaboração dos planos de gestão de resíduos, 

tanto em nível municipal, estadual quanto nacional (BRASIL, 2010, 2014a).  

A existência do Plano Municipal (Intermunicipal) de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos é uma das principais exigências da PNRS e tema do 

indicador 6, elaborado a partir do consenso dos sujeitos participantes desta 

investigação.  

 
INDICADOR 6  

Existência de Plano Municipal (Intermunicipal) de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS)  

 

Outros modelos já mencionaram planos municipais como um de seus 

indicadores, como o caso do GEO Cidades, que propôs como indicador de 

resposta o Plano Diretor Municipal (BITAR; BRAGA, 2013).  

Uma das exigências quanto aos planos que os municípios devem 

desenvolver está o Plano de Saneamento Básico, determinação da Lei 

11.445/2007 (BRASIL, 2007). 

A PNRS integra a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) 

que se articula com a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e com a 

Política Nacional de Saneamento Básico. Nesse contexto, a PNRS traz como 

exigência a elaboração do PMGIRS para os municípios brasileiros, podendo 

esse estar inserido no Plano de Saneamento Básico (BRASIL, 2007; 2010). 

Nessa direção, o indicador 6 deverá ser adequado de forma a abordar a 

existência do Plano de Saneamento Básico que inclua as exigências do 

PMGIRS, quando o município fizer essa opção.  

Um dado preocupante nessa área consiste na dificuldade de maior 

conscientização do Poder Público para o direcionamento de investimentos 

na elaboração desses planos. Em uma publicação de agosto de 2014, o 

Instituto Trata Brasil apresentou dados preocupantes ao revelar que entre 

os cem maiores municípios do Brasil somente 12 cumprem integralmente o 

Plano de Saneamento Básico (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2014). 
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O último indicador proposto na dimensão institucional considera o 

percentual da população atendida pelo PMGIRS. Esse indicador pode ser 

adequado pelas mesmas razões apresentadas para o indicador anterior. 

 

 
INDICADOR 7  

Percentual da população atendida pelo PMGIRS, incluindo população da 

área rural e áreas vulneráveis (favelas, assentamentos, entre outras)  

 

A proposta desse indicador fundamenta-se, principalmente, em 

novos estudos que voltam suas discussões e esforços para analisar a 

disponibilização de serviços de saneamento básico para populações que 

residem em áreas rurais ou vulneráveis, como favelas, assentamentos, entre 

outras (GUIMARÃES et al., 2014). 

Dados revelam que indicadores nem sempre retratam o 

atendimento, de forma igualitária, a todas as classes da população (BRASIL, 

2014b). Considerando as grandes diferenças regionais encontradas no Brasil, 

torna-se necessário uma análise cuidadosa ao se utilizar indicadores de 

sustentabilidade em cada município, devendo-se observar com cautela as 

áreas de grande vulnerabilidade. 

Apesar de não haver concordância entre os especialistas, os 

indicadores institucionais podem promover a conscientização da 

comunidade; a participação pública; a governabilidade e papel da sociedade 

civil; o atendimento prévio a situações de emergência; além de fornecer 

informações para auxiliar no processo de tomada de decisão (PHILIPPI JR.; 

MALHEIROS; AGUIAR, 2005). 

 

5  CONCLUSÕES 

 

A pesquisa permitiu elaborar um conjunto de indicadores a partir da 

participação e contribuição de especialistas na área de resíduos sólidos de 

diferentes regiões brasileiras, a fim de buscar o consenso entre esses 

sujeitos, levando em consideração as múltiplas realidades encontradas no 

Brasil. O percurso metodológico para a elaboração desses indicadores 
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resultou de diferentes olhares, culminando na elaboração de uma lista de 

indicadores de sustentabilidade na dimensão institucional. 

Ao final da aplicação de todas as etapas da técnica Delphi, 

permaneceram 7 indicadores na dimensão institucional, com nível de 

consenso que variou de 86 a 96%. Nessa dimensão, obteve-se um baixo 

número de indicadores sugeridos a partir do consenso do grupo de sujeitos 

participantes deste estudo, fato que evidencia a dificuldade dos 

especialistas da área em propor indicadores de sustentabilidade nessa 

dimensão que possuam viabilidade técnica e econômica. 

Apesar de não haver consenso entre alguns especialistas da área 

quanto à dimensão institucional para elaboração de indicadores de 

sustentabilidade para gestão de resíduos sólidos urbanos, os indicadores 

aqui propostos podem trazer importantes informações aos gestores. Esses 

indicadores, além de possibilitar a comparação de dados em diferentes 

realidades, possibilitam a elaboração de diagnósticos atualizados e 

fornecem subsídios para a tomada de decisões. 

Os indicadores sugeridos vêm ao encontro das exigências da PNRS e 

podem preencher possíveis lacunas entre as exigências legais e a prática 

realizada nos municípios brasileiros. Além disso, desempenham a função de 

auxiliar na realização de uma gestão integrada e sustentável dos resíduos, 

respeitando a diversidade e a especificidade de cada região e possibilitam a 

ampliação das discussões relacionadas às políticas públicas. 
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Capítulo 5 
 

REPENSANDO OS MODELOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS: ESTADO E 

BANCO MUNDIAL NA CONSTRUÇÃO DO 

 PROGRAMA ÁGUAS DE SERGIPE 

 

 

Mayara Silva Nascimento
26

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As ações do Estado, seus mecanismos institucionais e dinâmicas de 

funcionamento para a construção, implantação e avaliação de projetos e 

programas configuram-se como importantes objetos de investigação no 

campo das políticas públicas. Nesse contexto, essas ações não podem ser 

analisadas levando em consideração o Estado enquanto instituição 

monolítica e separada da sociedade, tampouco dissociada desta última, 

caracterizada como um agente que influencia e dá legitimidade a processos 

políticos. Além dessa complexidade em torno da relação entre o Estado e a 

sociedade – suas práticas e decisões –, investigações sobre processos de 

políticas públicas estão imersas em ambivalências, por um lado, no que diz 

respeito às definições teóricas e metodológicas, e, por outro, no que se 

                                                           
26 Mestre e doutoranda em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS). E-mail: mayara-sociologia@hotmail.com  
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refere a seus limites disciplinares (PIERSON, 1993; CORTES; LIMA, 2012). A 

interdisciplinaridade que permeia o campo de estudo das políticas públicas 

fez com que sua institucionalização ocorresse de diferentes formas. Na 

Europa, por exemplo, serviu como instrumento norteador das políticas de 

bem-estar social a partir de 1950, e seu parâmetro analítico, enquanto 

disciplina acadêmica, dedicou-se ao estudo de como são criadas e 

desenvolvidas tais políticas sociais. Mas foi nos Estados Unidos, resguardada 

em conceitos da Ciência Política, que teve sua origem ainda na década de 

1930, através de estudiosos como Easton, Laswell e Simon, e apresentou 

como foco de estudo a atuação dos governos.  

No Brasil, particularmente, estudos indicam que se tratou, até a 

década de 1990, de uma área embrionária dada a sua fragmentação – o que 

não reflete mais o cenário atual. Atualmente, esse campo do conhecimento 

possui pretensões analíticas e embasamento teórico resguardado também 

na Sociologia e na Antropologia. O caso brasileiro e os desafios encontrados 

nesse cenário têm desenvolvido um quantitativo importante de estudos 

cujo foco recai, também, sobre os processos de construção, implementação, 

escopo e limites das políticas públicas em seus variados setores. Além 

desses objetos empíricos, estão as regras, modelos, instituições, atores 

sociais, etc. (MELO, 1999; SOUZA, 2006).  

A celeuma de possibilidades de caracterização de políticas públicas, 

segundo Souza (2006), demonstra que estamos longe de chegarmos a um 

consenso sobre uma única e melhor definição: desde Mead (1995), que 

analisou essa temática atrelada a questões políticas e de governo, passando 

por Peters (1986), que incluiu a atividade governamental e sua influência no 

cotidiano dos indivíduos, até quando se entende como um sistema de 

resolução de problemas. Novas vertentes têm defendido que é necessário 

levar em consideração, principalmente, os jogos de interesse implícitos 

nesses processos. É desse ponto de vista que, segundo Souza (2006, p. 25), 

versar sobre as origens e os processos de políticas públicas envolve se 

debruçar sobre um campo multidisciplinar.  

Quando tratamos de políticas ambientais, especificamente, esses 

debates focam, por exemplo, em modelos embrionários de criação e 

execução, da pressão de instituições internacionais e da ação dos órgãos 
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governamentais que influenciam os mecanismos e modos de gestão da 

causa ambiental (NASCIMENTO, 2014). Contrárias às políticas públicas 

conduzidas pelo modelo de desenvolvimento de outrora, atualmente sua 

construção está regulada pelo referencial de sustentabilidade dos recursos 

naturais e se configura como alternativa para o arquétipo de 

desenvolvimentista que passou a ser defendido a partir de 1990 (HAJER, 

1995; MACHADO, 2003; GIDDENS, 2010). 

Assim, a partir de um estudo cujo foco está na maneira como essas 

políticas ambientais são arquitetadas, é que o presente estudo se propõe 

investigar quais elementos se combinaram na construção de políticas 

ambientais, especificamente do Programa Águas de Sergipe, pois 

acreditamos que este exemplo ilustra as conexões entre as políticas públicas 

locais e a dinâmica nacional. Tal Programa foi implementado no ano de 

2012, como resultado de um processo de adequações e negociações entre o 

governo de Sergipe e o Banco Mundial desde o ano de 2000. Seu objetivo 

principal consiste em fortalecer o aparato institucional da gestão do meio 

ambiente e dos recursos hídricos através da revitalização da bacia 

hidrográfica do rio que dá nome ao Estado. Tais características convergem 

para um modelo de política pública fundamentado pela conexão entre 

órgãos públicos responsáveis pela gestão ambiental e agências de 

financiamentos internacionais (NASCIMENTO, 2014).  

Nesse sentido, partimos do pressuposto que, diante do aumento da 

preocupação com questões relacionadas ao meio ambiente, os chamados 

“Bancos Multilaterais de Desenvolvimento” sentiram a necessidade de 

reavaliação do perfil de seus membros e de seus modos de administração. 

Essas instituições internacionais, que outrora adotaram uma visão 

desenvolvimentista, agora seguem um viés em que a questão ambiental 

está inserida como um componente importante para o desenvolvimento e 

implantação de novos projetos, que passam a estabelecer um conjunto de 

condições de cunho ambiental para que sejam aprovados. Nessa 

perspectiva, as discussões que giram em torno dessa temática apontam para 

a necessidade de se pensar o modelo de desenvolvimento vigente, 

defendendo a criação um novo “pensar” e “agir” baseados em um modelo 

pautado no desenvolvimento sustentável e no equilíbrio ecológico.  
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Pretendemos, ao longo das sessões seguintes, apresentar como a 

atuação do Banco Mundial foi determinante para a consolidação de uma 

política pública nos moldes do objeto empírico discutido neste texto. Além 

disso, o foco desta abordagem está em entender a atuação de atores sociais 

localizados na esfera estatal, bem como o peso das arenas públicas e do 

saber técnico nesse processo. Nesse sentido, para alcançarmos os objetivos 

propostos, levantamos alguns questionamentos: Como o Programa Águas 

de Sergipe foi construído? Como se construiu a argumentação em torno da 

deficiência na gestão de recursos hídricos? Quais os principais atores sociais 

que fizeram parte desse processo? Como se configurou uma única coalizão 

de defesa? Como se deu a relação do Estado com o Banco Mundial? Em que 

medida essa interação influenciou no escopo do programa?  

Assim, elaboramos uma espécie de resgate histórico do referido 

programa, além de discutirmos sobre a natureza do processo de construção 

a partir dos argumentos para transformar a degradação do rio Sergipe em 

problema público e posterior utilização para respaldar a necessidade de 

uma política pública. Além disso, experimentamos avaliar como se procedeu 

a atuação do Banco Mundial em consonância ao Estado, por meio de suas 

salvaguardas que orientam a construção de políticas públicas de gestão 

ambiental. Nosso foco está em contextualizar, de modo geral, como esse 

programa se situa no espaço das políticas públicas ambientais e 

entendermos os seus modelos e dinâmicas nos processos de criação e 

execução, além das lógicas de ação do Estado e suas dinâmicas de 

funcionamento. Grosso modo, nos esforçamos em uma investigação que 

ilustre como está estruturada a gestão dos recursos hídricos.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O desenvolvimento de um estudo que leve em consideração esse 

modelo analítico permite uma visão ampla do entendimento da 

complexidade que envolve a origem e modos de implantação de uma 

política pública. Nesse sentido, para a operacionalização deste estudo 

utilizou-se o método qualitativo de coleta e análise de dados (BECKER, 

1994). No primeiro momento, buscou-se entender como se construiu o 
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referido programa a partir da catalogação e análise do aparato burocrático 

(atas das reuniões e audiências públicas, relatórios, decretos, editais, carta 

consulta, ajuda memória) disponível no Arquivo do Poder Judiciário e na 

Superintendência de Recursos Hídricos. Assim, foi possível identificar como 

os problemas ambientais foram transformados em problema público e 

mapear os principais atores envolvidos e seus modos de atuação. A 

catalogação e análise do material qualitativo foi realizada através do 

software de armazenamento NVIVO7, que auxilia na operacionalização de 

metodologias qualitativas uma vez que permite congregar dados não 

estruturados decorrentes de análise documental, entrevistas, textos, 

registros, legislação, etc. 

Atrelado a este procedimento, no segundo momento foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas, tendo como informantes os 

dirigentes e técnicos dos órgãos ligados à gestão ambiental
27

 e que 

compuseram o quadro daqueles atores que construíram o programa, bem 

como o representante do Banco Mundial, que acompanhou todo o 

processo. Trata-se de entendermos como os diversos atores que fizeram 

parte deste processo se posicionaram em relação à causa a fim de entender 

as interações, as redes formadas, os conflitos e composição da coalizão 

formada, o uso do saber técnico e identificar as arenas públicas enquanto 

espaços de sentido nesse processo. Nessa perspectiva, o discurso 

desempenha diferentes funções nos estudos ambientais: desde a 

história/enredo que subsidia a prática institucional e a atuação de 

movimentos ambientalistas, até uma “retórica” pautada na construção de 

imagens e práticas divididas no viés científico, regulatório e poético (HAJER, 

1995; HANNIGAN, 2009).  

É dessa maneira que uma abordagem baseada no construcionismo 

social se faz necessária, dada a sua contribuição para analisar as políticas 

                                                           
27 Superintendência de Recursos Hídricos de Sergipe, Administração Estadual de Meio 
Ambiente, Superintendência de Biodiversidade e Florestas, Secretaria de Planejamento e 
Orçamento, Procuradoria Geral do Estado de Sergipe, Companhia de Saneamento de Sergipe, 
Secretaria da Fazenda, Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe, Secretaria de 
Infraestrutura, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia 
de Sergipe, Secretaria de Agricultura, Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e 
Irrigação de Sergipe, Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas e, por fim, o Instituto 
Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe. 
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ambientais ao questionar, por exemplo, sobre aqueles que reivindicam a 

existência de um problema ambiental. Tal iniciativa permite posicionar 

questões ambientais em importantes contextos políticos e sociais. Se, por 

um lado, essa corrente contribui para mostrar a transformação de um 

discurso particular para um hegemônico, por outro lado permite analisar 

como os diferentes atores inseridos no processo desenvolvem “estratégias 

retóricas” para convencer o público. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. CONSTITUIÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DE SERGIPE: ARGUMENTAÇÕES 

AMBIENTAIS, PROBLEMA PÚBLICO, ATORES E COALIZÃO DE DEFESA 

 
Não há dúvida de que no Nordeste, particularmente no Agreste, Sertão e 

regiões de semiárido, a água é um fator que constrange, que limita o 

desenvolvimento. A experiência brasileira mostrou que apenas o 

investimento em infraestrutura não tem sido capaz de trazer o 

desenvolvimento em termos de preservação ambiental e melhorias na 

qualidade de vida da população, porque há o desperdício de recurso. Não 

se planeja de forma adequada porque há múltiplos interesses em conflito 

no uso da água, então ela precisava buscar alguma coisa que apontasse 

para uma melhor gestão, uma otimização desse recurso na região. 

(Entrevista concedida pelo representante do Banco Mundial em 7 de 

outubro de 2013). 

 

Debater sobre gestão de recursos hídricos no Brasil, atualmente, é se 

deparar com uma conjuntura perpassada pelo risco da escassez de água 

potável: “Duas de cada três pessoas sofrerão com falta de água em 2050, diz 

ONU"
28

, “Líquido e incerto: O futuro dos recursos hídricos no Brasil”
29

, “Falta 

                                                           
28 Segundo o relatório “Para um futuro com segurança hídrica e alimentícia”, apresentado no 7º 
Fórum Mundial da Água (2015), produzido pelo Conselho Mundial da Água (WWC) e a pela 
Organização da ONU para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o abastecimento de água por 
volta de 2050 será reduzido caso continue a utilização sem controle e degradação dos recursos 
naturais, principalmente em países em desenvolvimento. Tais informações também podem ser 
encontradas no seguinte link: <http://g1.globo.com/natureza/noticia/2015/04/duas-de-cada-
tres-pessoas-sofrerao-com-falta-de-agua-em-2050-diz-onu.html>. Acesso em: 28 set. 2015. 
29 Manchete veiculada em: <http://arte.folha.uol.com.br/ambiente/2014/09/15/crise-da-
agua/>. Acesso em: 28 set. 2015. 



Estado, Políticas Públicas e Meio Ambiente - 123 

 

 

de água atinge 71% em SP; no país, 39% ficaram sem luz”
30

. Essas notícias 

tornam-se cada vez mais recorrentes nos meios de comunicação e retratam 

uma mudança de postura no que tange ao debate sobre o meio ambiente e 

sua utilização descontrolada. A “crise ambiental”, atualmente, está no 

centro dos debates na agenda pública, sendo uma problemática que 

demonstra as preocupações consequentes do grau de devastação dos 

recursos naturais.  

Então, apresentar reflexões, análises e discussões referentes a um 

dos principais problemas e desafios pelos quais o país enfrenta (gestão de 

suas águas), a partir da dimensão da utilização dos recursos naturais, 

serviços públicos e atividades econômicas, demonstra algumas inquietações 

que nos levam a querer “abrir a caixa preta” da gestão dos recursos hídricos. 

Essa discussão teve início na década de 1979, quando entrava em voga o 

debate sobre a inevitabilidade da adoção do plano de manejo integrado 

desses recursos. O recurso da água potável e sua escassez progressiva em 

nível global evidenciavam os entraves que essa realidade infligia ao 

desenvolvimento dos países. À medida que avançamos no século XXI, 

queremos saber quando a “segurança ambiental” assumirá o seu lugar 

próprio na política global. 

Assim, esta subseção apresenta uma descrição referente à 

construção do Programa Águas de Sergipe para que, a partir disso, 

possamos entender a atuação do Banco Mundial e do Estado de Sergipe 

nesse processo de política pública. A partir dos dispositivos metodológicos 

descritos na introdução deste capítulo, foi possível entender como está 

estruturada a gestão dos recursos hídricos em Sergipe, as diferentes 

perspectivas que foram expostas para a confecção do Programa, a 

construção do problema público, os diversos atores envolvidos, 

principalmente o Estado e o Banco Mundial, instâncias, espaços de 

discussão e coalizão de defesa. Sumariamente, trata-se aqui de elaborar 

uma análise inicial sobre como se deu a construção do problema público em 

torno do rio Sergipe e os encadeamentos para a confecção do referido 

programa.  

                                                           
30 Manchete veiculada em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/02/1587226-falta-
de-agua-atinge-71-em-sp-no-pais-39-ficaram-sem-luz.shtml>. Acesso em: 28 set. 2015. 
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O Programa Águas de Sergipe teve suas discussões para criação 

finalizadas em 2009, através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (SEMARH) e da Superintendência de Recursos Hídricos do 

Estado de Sergipe (SRH). Segundo a Carta Consulta de 12 de dezembro de 

2008, sua criação significa, para os órgãos gestores, desenvolvimento para o 

Estado por proporcionar soluções integradas para a gestão pública, a partir 

do fortalecimento da capacidade gerencial dos representantes municipais e 

dos órgãos que atuam na bacia hidrográfica do rio Sergipe, em específico, do 

seu comitê gerenciador. Entretanto, as discussões voltadas para a 

necessidade de uma política pública nesses moldes foram iniciadas no ano 

de 2000, quando Sergipe compôs o quadro de Estados participantes do 

Programa PROÁGUA Semiárido
31

.  

Através do cumprimento desse projeto em Sergipe, houve a 

implantação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, através do 

financiamento do Banco Mundial, monitorado pela Agência Nacional de 

Águas. De acordo com as entrevistas realizadas, durante participação nesse 

programa federal, o Banco Mundial identificou fragilidades no modo como 

era conduzida a gestão dos recursos hídricos em Sergipe, o que ocasionou 

na “inclinação de olhar” para a necessidade de construção do problema em 

torno do rio, sendo este a indicação e indicação da obrigatoriedade de 

estruturação da gestão dos recursos hídricos, despoluição e tratamento do 

esgoto lançado. Tal sinalização consistiu em uma tentativa de garantir uma 

estrutura institucional/burocrática para o gerenciamento das suas águas. A 

partir dessas discussões, desde o ano de 2000, os procedimentos para criá-

lo e executá-lo ganham mais enfoque a partir de 2007, subsidiados pela SRH 

e Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), 

principalmente, tendo sua aprovação no ano de 2009.  

                                                           
31 O Programa de Desenvolvimento de Recursos Hídricos para o Semiárido Brasileiro (PROÁGUA 
SEMIÁRIDO) foi desenvolvido de 1997 a 2002 pelo Ministério do Meio Ambiente e compreende 
os Estados de Minas Gerais, Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Seu principal objetivo pautava-se no desenvolvimento de 
estudos e projetos de melhoria na disponibilidade e na demanda de água na região do 
semiárido brasileiro (Maiores informações em: 
<http://www.cnpma.embrapa.br/projetos/ecoagua/princip/proagua.html>). 
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Dessa forma, objetivou-se, a partir da criação desse programa, sanar 

o problema da poluição e escassez de água no Estado, já que o rio Sergipe 

consiste em uma bacia hidrográfica que grande relevância, bem como 

operacionalizar um gerenciamento desse recurso de modo interligado e 

compactuado com os diversos órgãos que lidam com a problemática 

ambiental. É nesse sentido que precisamos refletir sobre como o fenômeno 

da seca pode ser utilizado como um argumento autêntico e que, segundo 

Ribeiro (2002), quando analisa o fenômeno da seca enquanto problema no 

Nordeste do Brasil, este foi empregado como regulador de uma série de 

políticas públicas. Nessa perspectiva, pensamos a seca como um problema 

social a partir do século XX, na ocasião de o Nordeste ter se posicionado 

como região de fato. Tal posicionamento teve o contributo significativo de 

engenheiros especialistas na área e que deram a legitimidade técnica para a 

necessidade de projetos e operações sobre esse problema (RIBEIRO, 2002). 

Foi o Banco Mundial que deu início à construção da discussão sobre 

os problemas ambientais que legitimariam e justificariam a necessidade de 

uma política pública, apontando para a discrepância das normativas e 

gerenciamento dos recursos hídricos em Sergipe. Tal sinalização foi 

publicizada em acordo com o Estado posteriormente. Já o segundo 

momento de discussão referente à construção do programa diz respeito às 

audiências públicas que ocorreram no ano de 2009, quando o público 

composto pelo quadro técnico do Estado, representante do Banco Mundial, 

engenheiros, promotor de justiça, atores da sociedade civil, Organizações 

Não Governamentais, estudantes e professores da Universidade Federal de 

Sergipe serviram como agentes que deram legitimidade ao problema 

público em torno do rio.  

Os encontros burocráticos acima referidos serviram como arenas 

públicas para a construção dos argumentos ambientais que respaldassem a 

construção do programa. Tal argumentação foi composta por alguns fatores 

socioeconômicos que acarretam, a saber: 1. Distribuição de renda; 2. 

Infraestrutura; 3. Concentração do Produto Interno Bruto Industrial nas 

áreas de petróleo e energia hidrelétrica. Como resultado disso, temos, de 

acordo com os relatórios e estudos divulgados pela SRH, um conjunto de 

mazelas como desigualdade social, territorial e pouca oferta de emprego nas 
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regiões que não contemplam a chamada Grande Aracaju (composta pela 

capital sergipana e cidades de São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e 

Barra dos Coqueiros). O foco nesse tipo de justificativa demonstra o intento 

de explanar sobre uma demanda por qualidade de vida da população 

usuária do rio, numa tentativa de fornecer mínimas condições de 

salubridade ambiental (NASCIMENTO, 2014).  

Nesse sentido, observamos que o processo de construção de um 

argumento que legitimasse os problemas em torno do rio não está imbuído 

somente prerrogativas técnicas sobre problemas ambientais, mas também 

injeta uma justificação que aborda questões sociais. Esse tipo de justificativa 

ambiental apresenta sua eficácia naquilo que Lafaye e Thevenot (1993) 

analisaram como diversidade de vozes, essas não fundamentadas somente 

em argumentações, mas também em como os recursos postos no jogo do 

processo são acionados em influenciam inteiramente em distintas 

orientações de reivindicação. 

De modo sucinto, e seguindo os fatores necessários para que o 

problema ambiental fosse criado, a partir do que é defendido por Hannigan 

(2009), apresentamos os principais procedimentos que conduziram à 

construção da problemática ambiental em torno do rio Sergipe 

(NASCIMENTO, 2014): 

a) autoridade científica para validação do problema: foram 

desenvolvidos estudos através da SEMARH e de empresas de 

consultoria ambiental. Tais estudos dizem respeito à qualidade da 

água do rio Sergipe, ao saneamento básico, aos mananciais e aos 

indivíduos que usufruem do rio como meio de subsistência. 

Partindo de tais dados, construiu-se o argumento sobre a 

necessidade de um projeto de revitalização do rio; 

b) publicização estabelecendo um elo entre o problema ambiental e 

a ciência: a atenção que foi dada ao problema a partir da validação 

científica, destacou a importância do uso da água, principalmente 

numa região que historicamente é atingida pela seca;  

c) atenção dos meios de comunicação: após a publicização que 

estabeleceu a relação entre problema ambiental e a ciência, agora 

a mídia enxerga esse problema ambiental como uma novidade 
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importante, a qual merece ser levada em consideração, 

principalmente em um momento em que se discute o 

racionamento dos recursos hídricos em detrimento do uso 

indiscriminado destes;  

d) divulgação simbólica: a divulgação simbólica e visual do problema 

foi feita a partir da exposição para a comunidade que usa os 

recursos do rio como fonte de renda, numa tentativa de fazer com 

que a população apoiasse um projeto que abordasse a revitalização 

fluvial;  

e) incentivo econômico: como uma forma de se tornar uma ação 

positiva, o incentivo econômico se dá a partir do direcionamento 

financeiro aos municípios contemplados com o projeto;  

f) patrocinador institucional: o patrocinador institucional configura-

se como um assegurador de legitimidade e de que o projeto 

proposto terá uma continuidade; no caso do Programa Águas de 

Sergipe, esse patrocinador é o Banco Mundial, além de haver uma 

contrapartida do Estado.  

 

Os procedimentos elencados acima foram determinados, em grande 

medida, pela formação de um quadro composto por dirigentes e técnicos 

pertencentes a órgãos de gestão ambiental do Estado, do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do rio Sergipe e profissionais dotados de expertise na área 

ambiental. Podemos observar, com isso, que as competências técnicas e 

científicas foram incorporadas como recursos determinantes, demonstrando 

um contexto que reflete na estruturação dos órgãos públicos que discutem 

sobre a questão ambiental, e corroboram com o sucesso em processos de 

políticas públicas. Tal aspecto conjectura uma dinâmica que tem sido 

observada nesse tipo de processo: os atores envolvidos passam a assumir 

um papel de destaque e notabilidade nessas instituições de gestão 

ambiental a partir da legitimidade dada às reivindicações. Particularmente, 

ao examinarmos as trajetórias dos técnicos com posição de destaque na 

construção do Programa Águas de Sergipe, observamos que a passagem 

pela esfera do Estado determinou os modos de atuação profissional em 

defesa de causas ambientais. 
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Podemos reforçar tais dados a partir do estudo de Sabatier (1988), 

quando este considera que a coalizão de defesa é composta por atores com 

competência técnica na área de atuação e que, a partir do 

compartilhamento dos mesmos ideais, usam desse saber técnico para 

influenciar em processos de formulação de políticas públicas. Ou seja, nesse 

modelo de coalizão de defesa, o perfil da política pública é resultado de 

crenças e saberes de determinado grupo de atores. Nesse sentido, a 

coalizão de defesa que fez parte da construção do Programa Águas de 

Sergipe caracteriza-se como aspecto importante para entendermos sobre a 

situação de transformações políticas e técnicas que foram propostas por 

esse programa.  

Nesse caso, tais atores compõem o quadro do Estado desde o ano de 

1995, quando, naquele momento, fazia-se necessária uma discussão sobre a 

construção de uma política pública cujo foco estava em propor soluções 

para os problemas de gestão hídrica. Tal iniciativa, como destacamos ao 

longo deste texto, decorre do avanço no número de conflitos em torno do 

uso das águas e que resultaram, por exemplo, na construção e 

implementação de projetos como o platô da cidade de Neópolis. Antes 

disso, foi esse mesmo grupo de técnicos do Estado que montou e 

operacionalizou a Política Estadual de Recursos Hídricos, sancionada pelo 

governo estadual, ainda em 1995, através da Lei 3.595. Tal normativa foi 

alterada em 1997, resultado da publicação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, passando a vigorar a Lei 3.870 (NASCIMENTO, 2014). 

Tal apanhado, mesmo de forma geral, atentou-se em apresentar 

como, na atualidade, as problemáticas ambientais têm conseguido espaço 

permanente nas agendas dos formuladores das políticas públicas voltadas 

para a mitigação e/ou resolução dos problemas na gestão dos recursos 

hídricos. Consoante a isso, pensarmos em problema ambiental sob a ótica 

do problema público significa, necessariamente, percorrermos as suas 

condições de criação, diferenciá-lo dos demais e propor condições de 

interpretação.  

 

3.2 O BANCO MUNDIAL EM PROCESSO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: MUDANÇAS 

INSTITUCIONAIS 
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Com o objetivo de debatermos sobre a relação entre o Estado e o 

Banco Mundial como principais atores que conduziram o processo de 

política pública aqui debatido, o seguinte tópico consiste em uma parte 

integrante da dissertação de mestrado intitulada “Problema público, atores 

e saber técnico no processo de construção do Programa Águas de Sergipe” 

(NASCIMENTO, 2014). Tal estudo conduziu uma investigação sobre como 

elementos como uso do saber técnico especializado na área ambiental, a 

composição de coalização de defesa e de arenas públicas, bem como a 

influência de agências internacionais contribuem e moldam as políticas de 

gestão ambiental.  

O Banco Mundial foi criado a partir das Conferências de Bretton 

Woods, em 1944, sendo, naquela época, uma instituição financeira que 

disponibilizava empréstimos para países em desenvolvimento. Entre a sua 

fundação e a década de 1960, as atividades do banco se restringiam apenas 

aos acordos de empréstimos, que eram em pouca quantidade devido ao 

rigor e conservadorismo fiscal. Já entre o final de 1960 até o início de 1980, 

passa a se preocupar com problemas básicos dos países em 

desenvolvimento, aumentando o número de empréstimos. Da década de 

1980 até a atualidade, após receber várias e constantes críticas sobre o seu 

modo de atuação ao longo dos anos, o banco muda a sua face.  

No cenário acadêmico, as Relações Internacionais e as Ciências 

Sociais têm elaborado análises muito contundentes sobre a atuação do 

Banco Mundial ao longo de sua trajetória. Os estudos procuram dar conta 

de analisar, de modo geral, como essas organizações internacionais têm se 

desenvolvido, o porquê de suas criações e sua importância no cenário 

internacional. Contudo, alguns estudos tentam dar conta das lacunas 

existentes na explicação sobre o desempenho institucional, comportamento 

e efeitos dessas instituições através da teoria da agência, a qual busca 

explicar as lacunas existentes entre as metas e as ações. Para Gutner (2005), 

as organizações internacionais enfrentam uma pressão quanto ao seu 

significativo desempenho na governança global, assim como tentam dar 

conta de responder às críticas quanto à sua atuação mista e quanto ao seu 

papel atualmente, o que gerou vários debates. Esse relato pode ser 
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exemplificado pelos bancos multilaterais de desenvolvimento que, apesar 

de passarem por várias reformas institucionais, não conseguiram convencer 

os críticos. Esses bancos tentam ajustar suas atividades com as exigências 

feitas a eles; contudo, persistem brechas sobre os seus desempenhos e 

sobre os esforços em reformá-los, acabando por dificultar os estudos sobre 

essas instituições. 

Não obstante, é necessário salientar aqui o espaço que esses bancos 

multilaterais têm dado para as questões ambientais. Segundo Gutner 

(2005), países acionistas solicitaram que esses bancos tomassem a frente da 

governança ambiental em nível regional e mundial, mas os críticos afirmam 

que essas instituições realizam um trabalho que tem contribuído para a 

degradação ambiental em países beneficiários. O referido autor expõe, 

ainda, que o exemplo da questão ambiental é notório em decorrência de 

três motivos elencados. O primeiro refere-se à crítica ao comportamento do 

Banco Mundial na década de 1980, o que resultou em campanhas para 

reformas. Já o segundo motivo consiste no fato de o banco tentar melhorar 

o seu desempenho ambiental desde o final da década de 1980, fazendo com 

que as políticas ambientais se destacassem mais do que outras áreas 

temáticas, como a de gênero, por exemplo. Por fim, o terceiro motivo 

explica-se pelo fato de os bancos multilaterais de desenvolvimento terem 

dado maior ênfase para a integração do meio ambiente em todas as suas 

atividades, deixando de tratá-lo como um setor separado de todos os 

outros.  

O Banco Mundial passou a se preocupar com a questão ambiental na 

década de 1970, quando o então presidente criou o Escritório de Assuntos 

Ambientais e Saúde, depois renomeado como Escritório de Assuntos 

Ambientais, cujo objetivo era o de ajudar os países em desenvolvimento a 

atenuar os danos ambientais causados pelo desenvolvimento econômico, 

sem diminuir o ritmo desse progresso econômico. Contudo, sua atuação 

esbarrou na falta de quadro técnico, de recursos, de vontade política dos 

acionistas para fortalecer a dimensão ambiental do banco, além da pouca 

capacidade de introduzir mudanças em projetos. Entretanto, no limiar de 

1980, o banco inicia uma significativa reforma ambiental, como uma forma 

de resposta à pressão dos Estados Unidos e de outros acionistas europeus 
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(VILARINHO, 1992; GUTNER, 2005). Ainda nessa mesma década foi criado o 

documento intitulado World Bank Support for the Environment: A Progress 

Report, ao qual fixava metas de trabalho relativas à questão ambiental, 

dando ênfase para a preocupação ambiental em estudos, pesquisas que 

abordassem as causas da degradação do meio ambiente, avaliação e 

aumento de projetos de financiamento que tratassem estritamente do meio 

ambiente, projetos populacionais, além de continuar a envolver esforços 

internacionais para a criação de políticas públicas que tivessem questões 

globais em comum (VILARINHO, 1992).  

Essas reformas conjecturam o avanço do banco no que diz respeito à 

melhoria da abordagem sobre as questões ambientais, o que resultou no 

desenvolvimento de políticas de salvaguardas
32

. Essas políticas de 

salvaguardas, segundo Gutner (2005), são procedimentos de avaliação de 

impactos ambientais e buscam, entre outras coisas, prevenir ou mitigar 

possíveis impactos e promover empréstimos, além de representarem o 

cerne dos esforços do banco na proteção e garantia de resultados para o 

desenvolvimento sustentável. De modo geral, representam os valores 

básicos que compõem a organização internacional. Contudo, essas políticas 

têm enfrentado falhas, inconsistências e ambiguidades que acabam por 

implicar em metas ilusórias e em um banco com oposição às agências de 

desenvolvimento.  

As preocupações ambientais têm estado na vanguarda de um 

movimento para a reforma do Banco Mundial ao longo dos últimos 20 anos. 

O banco sofreu uma pressão muito forte por financiar uma série de projetos 

que prejudicaram o meio ambiente, a exemplo das barragens no rio 

Narmada, na Índia, e da transmigração e construção de estradas na 

Amazônia brasileira. Esses projetos levaram a uma série de impactos 

negativos, tais como o desmatamento e deslocamento de povos indígenas. 

Diante disso, e da frustração em decorrência da falta de vigilância do Banco 

Mundial na aplicação de novas políticas, é que defensores do meio 

ambiente buscaram mais reformas durante a década de 1990, com o foco 

                                                           
32 Atualmente, essas políticas de salvaguardas passam por um processo de revisão e 
atualização, objetivando atender às necessidades de cada país e as novas demandas do 
desenvolvimento sustentável. 
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direcionado para o aumento da transparência e prestação de contas das 

operações de crédito, elaborando uma política de divulgação de 

informações. Junto com esses esforços de reforma política, a instituição tem 

buscado mudanças estruturais e estratégias de investimento que visaram a 

demonstrar o seu compromisso com o desenvolvimento ambientalmente 

sustentável.  

Tais mudanças estruturais podem ser ilustradas pela mudança na 

unidade ambiental criada na década de 1980, que evoluiu para uma vice-

presidência de Desenvolvimento Ambiental e Socialmente Sustentável (ESS), 

na década de 1990. Além disso, o banco recrutou pessoal com credenciais 

técnicas ambientais para complementar o núcleo profissional da instituição, 

até então dominado por economistas. Em meados da década de 1990, esse 

pessoal tinha começado a desenvolver um portfólio de projetos de meio 

ambiente do setor, cuja finalidade ia desde o apoio às agências ambientais, 

até investimentos na preservação de parques nacionais (VILARINHO, 1992). 

Entretanto, estudos têm alertado para o aumento do número dessas 

organizações internacionais e a sua propensão para o “comportamento 

patológico” (BARNETT; FINNEMORE, 1999; WEAVER, 2008). As tentativas de 

renovar as estruturas do banco e se inserir nas conformidades das políticas 

de salvaguardas ambientais e sociais foram compensatórias à medida que os 

projetos eram aprovados com maior agilidade, de modo que seu sucesso era 

mais visível onde essa renovação coincidia com a cultura burocrática 

existente. Porém, aconteceu o que alguns estudos chamam de hipocrisia 

institucional, que consistiu na violação direta de mandatos organizacionais e 

políticos, de modo que houve a violação, por parte do banco, de suas 

próprias políticas de salvaguarda. Mesmo que, nos últimos anos, a referida 

organização internacional tenha adotado um compromisso com as questões 

ambientais através da adoção de meios sofisticados de avaliação de 

impactos ambientais em suas concessões de empréstimos, ela tem sofrido 

críticas com relação ao fato de que suas avaliações indicam inconsistências 

entre as metas de desenvolvimento sustentável e a política intelectual e 

operacional do banco (BARNETT; FINNEMORE, 1999).  

O estudo desenvolvido por Weaver (2008) sobre as armadilhas da 

hipocrisia (conceito polêmico, mas sem parâmetro analítico) e da falta de 
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sucesso das reformas do banco, cujo objetivo principal foi descompactar o 

enigma da hipocrisia organizada, tanto teórica quanto empiricamente. A 

autora enfoca que esta hipocrisia serve como um grito de guerra para 

aqueles que criticam a atuação do banco. Essas acusações podem ter 

consequências sem precedentes à medida que subestimam a autoridade, 

influência e eficácia do banco; além disso, desde a década de 1990, tem 

havido mal-estar e desacordos dentro da organização internacional, o que 

causou a demanda pela reinvenção, cogitando a possibilidade de até mesmo 

se extinguir, o que acabou por levar o banco a trabalhar sobre pressão 

persistente.  

A partir do ano 2000, o banco conseguiu igualar os compromissos 

combinados com outros principais bancos de desenvolvimento, acabando 

por aumentar os empréstimos e concessões. Ao longo dos anos, o Banco 

Mundial conseguiu acumular uma imagem de principal instituição de 

desenvolvimento com maior experiência, dotada de um quadro para 

pesquisa muito superior que as instituições acadêmicas e publica 

anualmente um relatório de desenvolvimento. Apesar de todas as críticas, 

essa instituição detém muita influência no que diz respeito ao 

desenvolvimento mundial.  

No caso brasileiro, durante a década de 1990, a nova postura 

internacional no que se referia à questão ambiental pressionou o país sobre 

o modo como conduzia o tema. Sua maneira de tratar do assunto repercutiu 

em críticas advindas da comunidade internacional no que dizia respeito, 

especificamente, ao desmatamento e queimadas da Floresta Amazônica e, 

de modo geral, ao modo como a preservação ambiental tornava-se pauta 

importante em alguns momentos e como a mesma servia de 

condicionalidade para a contratação de empréstimos junto aos bancos 

multilaterais de desenvolvimento (VILARINHO, 1992). Ao longo dos anos, 

construiu-se uma tradição no setor de águas, desde que foram criados os 

primeiros programas federais no setor de recursos hídricos, a exemplo do já 

mencionado PROÁGUA Semiárido. No âmbito nacional, atualmente, a 

atenção do banco é direcionada para a região Nordeste do país, estando na 

quarta geração de projetos no setor de águas, em que Estados têm 

solicitado parcerias não apenas na ideia de financiar obras, mas também em 
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financiar alguma inovação que possa dar conta resolver os problemas de 

água na região.  

Desse modo, e elaborado um breve relato da atuação do Banco 

Mundial em relação à questão ambiental, parte-se agora para uma 

discussão mais centrada em como a referida organização internacional se 

relacionou com o Estado de Sergipe no processo de criação do Programa 

Águas de Sergipe. Assim sendo, os contatos entre o Estado e o Banco 

Mundial iniciam-se ainda no ano de 2008, para a criação de um projeto 

integrado de revitalização da bacia hidrográfica. A ideia coincidia com a nova 

política do banco e acabou por atrair a sua atenção a partir da perspectiva 

de que é visível que os problemas no setor de águas não se resolvem 

setorialmente ou em subsetor, mas a escassez tem implicações na irrigação 

com uso urbano, na sua eficiência, nos aspectos de qualidade, na proteção 

de solos de meio ambiente, nas práticas de cultivos agrícolas, no controle na 

poluição difusa; ou seja, há um conjunto de aspectos que impactam o setor 

de água, e está aí a tentativa de uma gestão integrada a partir da esfera 

social, estatal e ambiental. 

Como o Estado de Sergipe tinha estabelecido vínculo com o Banco 

Mundial através do PROÁGUA Semiárido, constituindo uma agenda de 

infraestrutura e de gestão dos recursos hídricos em nível nacional, 

direcionou-se a atenção para os problemas da bacia hidrográfica do rio 

Sergipe, que, assim como em outros Estados do Nordeste, é marcado pelo 

déficit hídrico. Grosso modo, o equilíbrio entre a oferta e a demanda de 

água em Sergipe em suas bacias hidrográficas depende fundamentalmente 

de transferência de água de uma bacia a outra, em especial, do rio São 

Francisco para as demais bacias e para o rio Sergipe inclusive, sendo que sua 

demanda é muito maior que a oferta de água disponibilizada para consumo.  

Assim, a relação do Banco Mundial com as instituições responsáveis 

pelo programa aqui analisado consiste, acima de tudo, em visualizar a 

situação hídrica e de gestão dos recursos como um todo, já que as ações 

implantadas na bacia hidrográfica do rio Sergipe ultrapassam seus limites de 

distribuição do recurso. Depois disso, veio a indagação sobre como 

organizar o projeto, que se dividiu em três blocos de problemas 

diagnosticados. O primeiro consistiu em priorizar o problema dos esgotos, 
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pois norteava todas as porções da bacia hidrográfica, e os modos como os 

principais usuários se organizavam. O segundo bloco foi composto pela 

relação entre águas e agricultura, devido a problemas nos três perímetros 

irrigados no Alto Sertão Sergipano, formados por assentamentos de reforma 

agrária, empresários ou agricultores familiares que convivem com uma 

quantidade de águas que não atende à demanda da agricultura. Por fim, 

está o bloco sobre águas e cidade, devido aos problemas de saneamento 

básico da capital sergipana e da Grande Aracaju.  

A integração e relação do Banco Mundial com a SEMARH, SRH e 

demais instituições para a criação do Programa Águas de Sergipe se deu a 

partir do que eles chamam de “missões”, que consistiram em visitas de 

equipes do banco ao Estado para avaliar, debater e sugerir melhorias ao 

projeto de modo que este se enquadrasse nas políticas propostas pelo 

banco. Essas missões ambientais caracterizam-se pelo compromisso de 

organizações internacionais com a conservação e preservação do meio 

ambiente. Neste caso específico, essas missões ocorreram ao longo de 2009 

e 2010, compostas por equipes do Banco Mundial e por todas as instituições 

estatais designadas para a confecção do projeto. Além disso, retratam a 

tentativa, tanto por parte dessa instituição financeira quanto por parte do 

Estado, de elaborar um projeto que estivesse em conformidade com o 

discurso sustentado por ambos os órgãos e que conseguisse ser 

operacionalizado.  

Diante disso, a primeira missão
33

 ocorreu em março de 2009 com a 

finalidade de realizar a identificação do projeto, tendo como revisar os 

objetivos, o escopo, os resultados esperados do projeto, além de identificar 

os pontos críticos e os recursos necessários para o cumprimento das metas 

e definir as atribuições de cada instituição para que os requisitos do projeto 

fossem alcançados nos prazos estipulados. Essa missão firmou acordo para 

os planos de fortalecimento na gestão dos recursos hídricos, abordando 

questões como governança, capacitação e treinamento, planejamento 

                                                           
33 As informações referentes às missões foram adquiridas a partir de relatórios elaborados em 
forma de Ajuda Memória pelo Banco Mundial durante as visitas dos técnicos ao Estado de 
Sergipe para elaboração do programa, além de entrevista concedida pelo Especialista Sênior de 
Água e Saneamento do referido banco para o desenvolvimento desta pesquisa. 
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setorial, instalação de infraestrutura e serviços de gestão, avaliação, 

monitoramento e informação sobre esses recursos. Com relação aos 

aspectos sociais e ambientais do projeto, esses foram considerados 

essenciais para sua preparação e execução.  

Nesse sentido, o Estado comprometeu-se a apresentar as avaliações 

desses dois aspectos, de modo a satisfazer as políticas do banco, pois 

recebeu notificação de que precisava se enquadrar no plano de 

reassentamento involuntário, avaliação ambiental, segurança de barragens, 

habitats naturais e controle de pragas. Porém, o cerne desse encontro 

estava no enfoque dado à sociedade civil, a partir da indicação de 

necessidade de consulta pública, o que coincide com as novas políticas do 

banco as quais defendem que a participação da sociedade civil deve ser 

levada em consideração para a eficácia da gestão pública e da boa 

governança. Essa participação da sociedade civil tem o objetivo de reduzir o 

poder do Estado, além de mostrar as reais condições de sua relação com o 

rio, cujo resultado disso possibilitaria melhor destino para os recursos 

acionados.  

A segunda missão ocorreu no mês de junho do mesmo ano para a 

discussão dos arranjos indicados no questionário de avaliação enviado ao 

Banco Mundial, que tratou dos aspectos de gerenciamento financeiro a 

serem observados durante a efetivação do projeto, de maneira que foram 

realizados acordos para que estipulassem as datas limite para a preparação 

do Manual Operacional do Projeto. De modo geral, o encontro definiu que 

todos os envolvidos na negociação do gerenciamento financeiro, tratando-

se das agências executoras, precisavam passar por um treinamento 

oferecido pelo Banco Mundial. A ideia era realizar investimentos em 

infraestrutura que pudessem melhorar a condição de sustentabilidade e de 

segurança hídrica do Estado, além de poder avançar nos temas de 

gerenciamento da água. Esses argumentos inserem-se nas novas estruturas 

e políticas do Banco Mundial no tocante à promoção do desenvolvimento de 

países através do financiamento de projetos voltados à utilização 

sustentável de seus recursos naturais. 

Já o segundo semestre de 2009 foi composto por dois encontros, um 

que teve por objetivo verificar o estágio das ações preparatórias que foram 
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acordadas durante as missões anteriores, apresentar e discutir as 

recomendações da revisão do projeto, avançar na definição do seu escopo e 

do seu desenho, e, por fim, revisar e acordar sobre programa de trabalho 

que concluiria a sua preparação. Já o outro encontro consistiu em definir os 

objetivos e resultados esperados para os componentes do projeto, dar 

prosseguimento à preparação do Plano de Reassentamento para os 

perímetros irrigados, definir os arranjos de estabelecimento e revisar o 

cronograma de preparação do mesmo. No ano de 2010, foram realizadas 

duas missões, a primeira delas discutiu as recomendações que diziam 

respeito às salvaguardas ambientais e sociais do banco e concluiu a 

avaliação da capacidade de aquisições e de gestão financeira para o projeto, 

já a segunda missão elaborou uma avaliação geral dos documentos do 

projeto, das condições a serem cumpridas pelo Estado e das recomendações 

feitas durante as outras reuniões.  

De modo geral, a relação do Banco Mundial com as instâncias 

criadoras e executoras do Programa Águas de Sergipe se deu de maneira 

relativamente profícua. O acordo de empréstimo, segundo o coordenador 

da Unidade de Execução do Projeto, foi firmado e assinado no ano de 2012, 

no valor de US$ 117 milhões, dos quais 70% são recursos alocados do 

próprio banco e 30% como contrapartida do Estado através de obras de 

esgotamento sanitário que a Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO) 

tem realizado nos municípios que compõem a bacia hidrográfica do rio 

Sergipe através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Anterior 

à aprovação do empréstimo, a proposta teve que obrigatoriamente ser 

avaliada pela Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), órgão 

integrante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e 

responsável pelo acompanhamento e coordenação das negociações de 

financiamentos externos de projetos propostos por instituições públicas a 

instituições internacionais de crédito.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

A partir de uma análise sobre o Programa Águas de Sergipe, 

pretendeu-se apresentar um relato de como estão estruturados os 
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mecanismos institucionais e as dinâmicas de formulação e operacionalização 

de políticas públicas voltadas para a gestão dos recursos hídricos, e não 

apenas indicar um perfil a partir de um estudo partindo da análise sobre a 

criação de uma política pública voltada para a revitalização do rio Sergipe. 

Acima de tudo, alçamos questões pertinentes sobre o cenário de 

institucionalização das discussões cujo foco volta-se para a problemática 

ambiental e como esta tem sido incorporada e abordada nas mais diversas 

esferas da sociedade, dando origem às políticas públicas.  

Especificamente, a criação do Programa Águas de Sergipe se dá no 

momento em que a temática ambiental, no Estado e em nível federal, 

alcança um patamar de significância nas instituições públicas responsáveis 

pela gestão do meio ambiente. Destacando a falta de conflitos e embates 

em todo o seu processo, podemos advertir para uma característica exógena; 

isso quer dizer que os motivos de sua criação não se encontram em 

explicações que partem dos usuários do rio ou sociedade civil pública, 

transformando suas causas em externas a estes grupos, de modo que as 

demandas que deram origem ao projeto de revitalização do rio partiram do 

próprio Estado e do Banco Mundial.  

Com isso, destaca-se que o aludido processo de política pública 

adotou uma lógica distinta do que comumente ocorre na maioria dos 

processos, geralmente marcados por conflitos e demandas criadas no 

próprio seio da sociedade civil. Em processos de políticas públicas, o que 

observamos é um peso importante para o modo como a construção das 

informações com teor de especialista torna-se um estimado recurso para os 

grupos que fazem parte do processo, aliados ou não. Especificamente, 

análises voltadas para modelos de coalizão de defesa tendem a pensar a 

política como composta por traduções de crenças de grupos, concorrentes 

ou não, e que afetam e alteram a crença dos outros atores envolvidos.  

De modo geral, analisou-se, ao longo deste estudo, o Programa 

Águas de Sergipe: sua criação, a identificação dos principais atores, arenas 

públicas envolvidas e recursos acionados. A partir disso, podemos observar 

que as demandas criadas pelo próprio Estado nos levam a identificar que, no 

caso do Programa Águas de Sergipe, trata-se um processo de política pública 

consensual. A descrição ao longo deste texto permitiu observar uma 
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conjuntura importante no Estado no que se refere à dinâmica política em 

processos de políticas públicas: o rio Sergipe enquanto problema público é 

construído dentro das instâncias do próprio Estado (esta configura-se como 

uma primeira etapa) e posterior legitimidade dada pelo Banco Mundial. 

Nesse sentido, observamos um perfil de política pública como resultado da 

pressão do referido banco e da federalização da questão ambiental, tendo 

dois elementos que se combinaram, a saber, a ação do Estado e posterior 

uso do saber técnico. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo aborda as relações humanas com a natureza e como o 

turismo pode se integrar às Unidades de Conservação, causando o mínimo 

impacto possível sobre o ambiente natural e o máximo possível sobre a 

população, com a finalidade de gerar interesse ambiental, sua conservação, 

e, por consequência, melhorias no desenvolvimento regional sustentável. 

 

1.1 Sociedade e natureza 

 

Groskin (1994) afirma que são nas ideias de Leopold que se expressa 

a filosofia da conservação moderna, seus conceitos de unidade com a 

Natureza, humildade, respeito para com ela e desejo de cuidar e proteger os 

seus similares, tornaram-se ideias fundamentais para a filosofia e 

dignificação da conservação contemporânea. 

O Papa Francisco aborda na Encíclica Laudato Si, publicada em junho 

de 2015, que o antropocentrismo moderno colocou a razão técnica sobre a 

realidade, pois o ser humano nem sente a natureza como norma válida nem 

como refúgio de vida. Vê-a sem fazer hipótese, vê-a como lugar e objeto de 

trabalho, sendo indiferente ao que com ela suceda (PAPA FRANCISCO, 

2015). Admite que se o ser humano não redescobrir seu verdadeiro lugar, 

mal entenderá a si mesmo e terminará contradizendo sua própria realidade. 

As relações que existem entre os seres vivos e deles com o meio 

produzem inúmeros serviços ambientais, que garantem benefícios 

fundamentais aos seres humanos, como a regulação da temperatura do 

planeta, o fornecimento de matérias-primas, qualidade do ar, contenção de 

encostas, alimento, energia, entre muitos outros. Historicamente, as 
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relações do homem com o ambiente podem ser divididas em quatro fases, 

conforme descreve Rodrigues (1989). 

A primeira fase remete há 35 mil anos. Nesse período o homem 

utilizava ferramentas de pedra lascada e vivia em bandos nômades, 

assemelhando-se aos outros animais, destacando-se apenas pela 

capacidade de manipular o fogo. Nessa fase, o impacto da humanidade 

sobre o ambiente natural era mínimo, e antes do domínio do fogo era nulo. 

Na segunda fase, o autor refere-se há aproximadamente 10 mil anos, 

quando o homem utilizava a agricultura de subsistência e pastoreio como 

modo de vida, manipulando as plantas e animais, domesticando as espécies 

que lhe convinham. Assim, o homem primitivo aumentou sua eficiência e 

utilizou a biomassa do ambiente, passou menos tempo procurando comida 

e fixando-se em atividades de manipulação e armazenamento dos alimentos 

cultivados para os períodos de carência. Comparada com a primeira fase, 

agora a vida causa um impacto 5 vezes maior sobre a natureza. A terceira 

fase remete, aproximadamente, há 5.500 anos e caracteriza-se pela 

urbanização. Os locais mais propícios à agricultura foram povoados, criando 

pequenos vilarejos. Esses foram crescendo até constituírem grandes 

civilizações como Mesopotâmia e Egito. Nas cidades desse período o fogo 

foi muito utilizado em fornos, olarias, forjas de ferreiros, caldeireiros, 

sopradores de vidro e outras oficinas. O impacto dessas cidades foi o 

equivalente ao de Atenas, Roma e Constantinopla e permanece constante 

além da Idade Média. Rodrigues (1989) estima que, nesse período, o 

impacto sobre a natureza foi quinhentas vezes maior que o impacto do 

homem na primeira fase. A quarta e última fase remete à tecnologia 

moderna. O início desta fase se dá na Revolução Industrial, há 

aproximadamente 190 anos. Nesse período a lenha (recurso renovável) é 

substituída pelo carvão mineral e posteriormente pelo petróleo (recursos 

não renováveis). O impacto do homem sobre a natureza antes da invenção 

do automóvel foi de dez mil vezes ao inicial e esse valor vem aumentando a 

grandes passos desde então. 

Hoje, com a degradação ambiental elevada, aproximadamente 

quinze mil vezes mais alta que na era pré-histórica, segundo Rodrigues 

(1989), todos os serviços ambientais são de extrema importância para os 
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seres humanos. Moran (2008) explica que as florestas, que garantem o 

necessário equilíbrio ecológico, são fundamentais para a manutenção dos 

valores naturais e para a melhoria da qualidade de vida das populações. Elas 

oferecem fontes de consumo como madeiras, combustíveis e alimentos, 

protegem os solos contra erosão, controlam o ciclo e a qualidade da água, 

evitando alagamentos e inundações, neutralizam o gás carbônico liberado 

constantemente na atmosfera, além de oferecerem valor paisagístico e 

recreativo. 

O equilibro da natureza pode ser modificado e, às vezes, 

comprometido logo que o homem possui uma tecnologia, ainda que 

primitiva, ou ultrapassa determinado limite populacional. Dorst (1973) cita 

que, após as primeiras viagens ao redor do mundo, os europeus 

descobriram a grande quantidade de riquezas das outras zonas do globo que 

até então não haviam sido exploradas. Primeiramente a América Central e 

do Norte foram exploradas, seguidas da Austrália, África e América do Sul. 

Grande parte dos recursos naturais desses “novos” continentes foram 

saqueados para o benefício imediato dos exploradores ou para proveito das 

nações colonizadoras que praticavam, na nova terra, uma economia 

exploratória de exportação. “Um continente envelhece depressa assim que 

nós chegamos” (HEMINGWAY, 1935, p. 31 apud DORST, 1973). 

Na Europa e na Ásia muitas espécies animais e vegetais foram 

igualmente exterminadas, assim como alterado o equilíbrio natural. Todavia, 

essas transformações não foram realizadas no sentido de exploração, e sim 

em lentas etapas, permitindo que muitos seres vivos encontrassem outros 

territórios ou se adaptassem, progressivamente, ao ser humano. Para Dorst 

(1973), são múltiplas as consequências da devastação humana. Diretamente 

pela depredação e proveito imediatista, e indiretamente pela destruição de 

biótipos inteiros, ligados ao desflorestamento ou secagem de pântanos. Não 

há dúvida de que muitas espécies da flora e microfauna foram destruídas 

pelo homem, antes mesmo de conhecê-las. 

No século XIX, o homem “civilizado” já havia invadido todo o mundo. 

Seus progressos eram tão monumentais quanto sua devastação; estava-se a 

caminho de uma erradicação da flora e da fauna selvagens, com exceção de 

algumas espécies mais resistentes. Para Marsh (1864 apud DORST, 1973), 
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alguns homens lúcidos tomaram consciência da grave situação e esboçaram 

uma reação violenta cujos efeitos ainda são sensíveis sob a influência de um 

grupo de naturalistas que, anos mais tarde, criaram as conferências 

mundiais sobre meio ambiente. A eles se deve a sobrevivência da natureza 

selvagem sobre parte do planeta. 

Nos dias atuais, as contradições nas relações homem-natureza 

concentram-se principalmente nos processos industriais, gerando 

desenvolvimento, empregos, conhecimento e maior expectativa de vida. 

Assim, o homem afastou-se do mundo natural como se dele não fizesse 

parte. Com o início da era tecnológica e sua crescente popularização, a 

indústria toma força e contamina cada vez mais o ar, a água e o solo, destrói 

as florestas e os habitat dos animais, colocando em risco o equilibro natural 

do planeta e os próprios seres humanos. 

Para Silveira (2014), toda a sociedade é responsável pela degradação 

ambiental. Os ricos poluem com suas atividades industrial e comercial, os 

pobres, por falta de condições econômicas para viver com dignidade e por 

falta de informações, e o Estado, por falta de informações e/ou de interesse 

dos administradores, gerando políticas desvinculadas dos compromissos 

com a natureza. 

Um exemplo da falta de políticas públicas e fiscalização, aliada aos 

interesses econômicos de uma minoria de empresários que não se 

importam em destruir o meio, é a enorme proporção de desmatamento 

gerado nos últimos anos. Conforme informações do Greenpeace (2015), o 

Brasil já perdeu 19% da Amazônia e 91% da Mata Atlântica. Esses níveis de 

destruição mudam a relação da natureza para com o homem, deixando de 

beneficiá-lo, proporcionando os chamados “desastres naturais” e a falta de 

recursos até então renováveis como água e alimento, causados pela má 

relação homem-natureza. Para Mahatma Gandhi, “o mundo fornece o 

suficiente para satisfazer as necessidades das pessoas, mas não o suficiente 

para a cobiça das pessoas” (MORAN, 2008, p. 215). 

 

1.2 OBJETIVOS 
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Este capítulo tem por objetivo geral contribuir para a preservação da 

natureza por meio da discussão de ações ligadas ao ecoturismo, e como 

objetivos específicos estudar as relações entre a sociedade e a natureza; 

conhecer as características das Unidades de Conservação (UC); avaliar a 

viabilidade do ecoturismo como agente de preservação da natureza, e 

propor ações que estimulem a conscientização e a proteção ambiental das 

unidades de conservação por meio do uso vinculado ao ecoturismo, no 

sentido de promover o desenvolvimento sustentável. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

De acordo com os objetivos acima, a metodologia deste capítulo 

caracteriza-se como exploratória e qualitativa, desenvolvida a partir de 

revisão bibliográfica, análise e interpretação de documentos. A pesquisa 

aconteceu em quatro etapas: a) estudo das relações entre sociedade e 

natureza; b) caracterização e organização as UCs, conforme a presença ou 

não de residentes e o grau de preservação da natureza; c) avaliação da 

viabilidade de implantação do ecoturismo como agente de conscientização e 

preservação ambiental; e d) proposta de conscientização e proteção 

ambiental vinculadas ao ecoturismo em Unidades de Conservação. 

 

3 RESULTADOS 

 

3.1 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

Conforme o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2014a), as UCs são 

espaços territoriais relevantes por suas características naturais. Sua função é 

assegurar a representatividade de amostras das distintas populações, 

habitats e ecossistemas do território nacional, preservando o patrimônio 

biológico existente, assim como incentivar de forma menos insustentável o 

desenvolvimento de atividades econômicas. Essas áreas estão sujeitas a 

normas e regras específicas e são criadas, legalmente, pelos entes 

governamentais, sejam federal, estaduais e municipais, após a realização de 

avançados estudos técnicos. Uma UC pode possuir diferentes dimensões e 
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características definindo sua categoria. O principal aspecto a ser avaliado é a 

presença de pessoas residentes. As UC são divididas em duas categorias por 

ordem de restrição: Unidade de Proteção Integral (UPI) e Unidade de Uso 

Sustentável (UUS), cada uma delas ainda subdividida conforme suas 

diferentes funções (MMA, 2014a). 

As UPIs não podem ser habitadas por pessoas, admitindo-se somente 

o uso indireto dos seus recursos naturais, como mencionam o MMA (2014b) 

e o World Wildlife Fund Brasil (WWF, 2014a). Suas atividades são restritas a 

pesquisas científicas e turismo ecológico. Estão subdivididas, por ordem de 

restrição, em cinco categorias: a) Estação Ecológica (ESEC); b) Reserva 

Biológica (REBIO); c) Parque Nacional (PARNA); d) Monumento Natural 

(MONAT); e) Refúgio da Vida Silvestre (RVS). As UUs admitem a presença de 

moradores, tendo como objetivo compatibilizar a conservação da natureza 

com o uso sustentável dos recursos naturais. Como explicam o MMA 

(2014b) e o WWF (2014b), essas unidades são subdivididas, por ordem de 

restrição, em sete categorias: a) Área de Proteção Ambiental (APA); b) Área 

de Relevante Interesse Ecológico (ARIE); c) Floresta Nacional (FLONA); d) 

Reserva Extrativista (RESEX);  e) Reserva de Fauna (REF); f) Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável (RDS); e g) Reserva Particular do Patrimônio 

Natural (RPPN). 

O primeiro Parque Nacional criado no Brasil é o Parque Nacional da 

Itatiaia, na região serrana do Rio de Janeiro, em 1937. Recebeu, segundo 

Diegues (2004), a influência dos naturalistas que afirmavam que a única 

maneira de proteger a natureza era a de afastá-la das pessoas, as maiores 

destruidoras da natureza, e é baseado em wilderness (do inglês vida natural 

ou selvagem), referindo-se a grandes áreas naturais não habitadas, nas 

quais a natureza permanece intocada e em seu estágio selvagem, e o 

homem seria apenas um visitante. No decreto de criação do Parque 

Nacional da Itatiaia pode-se observar a preocupação em relação ao turismo, 

garantindo que o parque “[...] além das suas finalidades de caráter científico 

é preciso atender também às ordens turísticas, que se apresentam em 

condições de fazer do Parque um centro de atrações para viajantes” 

(BRASIL, 1937). 
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3.2 TURISMO E TERRITÓRIO 

 

Uma relação intrínseca entre turismo e território pode ser percebida 

em Fontoura (2008), a partir da turistificação dos territórios e da 

seletividade espacial que se transforma em novas funções nesse processo 

de transformação espacial. A valorização de cada território depende do 

contexto cultural no qual se insere. Como a cultura é mutável no tempo e no 

espaço, os territórios turísticos também assumem essa característica. Assim, 

lugares turisticamente valorizados por algum grupo social não possuem, 

necessariamente, o mesmo significado para outros grupos. Para territórios 

protegidos, além desta análise, deve-se levar em consideração as dimensões 

ecológicas e de conservação, para que seja feito um correto planejamento e 

ordenamento turístico, buscando promover a sustentabilidade nessas áreas. 

O desenvolvimento do turismo em áreas naturais, conforme Santos Junior 

(2006), vem aumentando desde a década de 1980, com o respectivo 

aumento da preocupação com relação às questões ambientais, pois o 

ambientalismo se relaciona com o turismo de uma forma harmoniosa de 

lazer. 

O ecoturismo está diretamente relacionado com o elemento natural, 

com incentivo econômico, visando à preservação e conservação do 

ambiente natural. Um plano de desenvolvimento turístico em UCs necessita 

adequar-se às normas de manejo, além de proporcionar o bem-estar das 

comunidades locais, analisando os aspectos físicos, biológicos e antrópicos 

da região. Para Santos Junior (2006), a regulamentação das atividades de 

uso público pode minimizar os impactos da atividade desordenada, 

estimulando uma nova postura por meio de atividades de educação e 

interpretação ambiental, além do ecoturismo e recreação em áreas naturais. 

Uma atração turística, também denominada de atrativo turístico ou 

ponto turístico é, conforme Portugal (1973), “um lugar de interesse que 

turistas visitam, geralmente por seu valor cultural inerente ou exibido, 

importância histórica, beleza natural ou artificial, originalidade, mistérios, 

recreação e/ou diversão”. Os atrativos são elementos cruciais para motivar 

os turistas a viajarem, e, em geral, a demanda de turistas para determinado 

local geram atividades econômicas, tais como hotelaria, gastronomia, 
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excursões, comércios locais, entre outros, além de influenciar no 

desenvolvimento de infraestrutura (estradas, aeroportos, sinalização, etc.) 

para o acesso às localidades e pontos de interesse turísticos. 

Em 2006, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis, junto com a Secretaria de Biodiversidade e Florestas 

do Ministério do Meio Ambiente, divulgou diversas diretrizes para visitação 

em UCs. A demanda por visitação em UCs cresce a cada ano e requer o 

ordenamento de diretrizes e normas para que essas atividades sejam 

realizadas de maneira adequada e compatível aos princípios e objetivos do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), e a conservação da 

biodiversidade. Conforme o MMA (2006), as atividades de visitação 

requerem princípios lógicos, harmônicos e coerentes, pois são as estruturas 

fundamentais para as políticas, diretrizes, normas e regulamentação. 

Seguem alguns dos principais princípios de visitação: a) O planejamento e a 

gestão da visitação deverão estar de acordo com os objetivos de manejo da 

UC; b) A visitação é um instrumento essencial para aproximar a sociedade 

da natureza e despertar a consciência da importância da conservação 

independente da atividade que se pratique na UC, devendo proporcionar 

acesso a todos os segmentos sociais, além de requerer infraestrutura 

mínima para as atividades propostas; c) A manutenção da integridade 

ambiental e cultural é essencial para sustentar a qualidade de vida e os 

benefícios econômicos provenientes da visitação; d) O planejamento e a 

gestão da visitação devem buscar a excelência na qualidade dos serviços 

prestados aos visitantes, devendo satisfazer as expectativas do visitante no 

que diz respeito à qualidade e variedade das experiências, segurança e 

necessidade de conhecimento. Esses princípios foram criados para bem 

atender o visitante, porém deve-se levar em consideração que a natureza 

tem preferência sobre o visitante e, caso no local não se possa realizar tais 

atividades, a visitação deverá ser restrita a uma quantidade máxima de 

visitantes por dia, mês ou ano. 
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3.3 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E PRESERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Ao incentivar o turismo estimula-se, conforme Oliveira (2005), o 

investimento em infraestrutura, para assim poder atender a demanda dos 

visitantes; pode também beneficiar a população local, pois algumas das 

instalações são disponibilizadas também às populações residentes no 

destino, como é o caso do aumento de restaurantes, serviços, postos de 

gasolina, policiais, estradas, instalações públicas de lazer e esportes, e até 

melhorias de paisagismo nas cidades e limpeza urbana. 

A relação entre o desenvolvimento local e o turismo, utilizando as 

áreas protegidas e seu entorno, Teixeira (2010) explica que isso pode 

auxiliar na preservação de ecossistemas, assim com incrementar uma nova 

proposta para as populações locais, por ser menos impactante para o 

ambiente natural. O incremento de novas atividades é importante para o 

turismo se tornar uma atividade econômica ao presente uso do entorno, 

que gera conflitos e que está em desacordo com a legislação ambiental 

referente à área. Segundo Cavallos-Lascurián (1998), para atingir o 

desenvolvimento local faz-se necessário o envolvimento da população local 

no processo de desenvolvimento, para assim criar oportunidades concretas 

de benefícios socioeconômicos inseridos nos padrões de sustentabilidade. 

Somente no momento em que a comunidade local obtiver êxito com outras 

atividades, como, por exemplo, o ecoturismo, estará contribuindo para a 

preservação dessas áreas protegidas. 

A paisagem natural dentro de uma UC é, para Costa (2002), seu 

principal atrativo, e quando esse valor de paisagem estética é pervertida 

compromete a valorização do bem natural. Assim, Spinola (2006) explica 

que a atividade turística pode ser alternativa de conservação e de 

desenvolvimento local dos espaços naturais protegidos e de suas 

populações tradicionais, sempre e quando esse desenvolvimento turístico, 

assim como seus atrativos, estejam em completa harmonia com a UC. 

O Ministério do Turismo define ecoturismo como “o segmento da 

atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e 
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cultural”, incentivando sua conservação e buscando a formação de uma 

consciência ambiental por meio da interpretação do ambiente e 

promovendo o bem-estar das populações locais (MINISTÉRIO DO TURISMO, 

2015). José Carlos Carvalho, ex-Ministro do Meio Ambiente, declara que “é 

papel fundamental do Ministério do Meio Ambiente incentivar o 

desenvolvimento de atividades econômicas compatíveis com a conservação 

dos recursos naturais. Neste contexto, o ecoturismo se apresenta como uma 

das alternativas mais viáveis e promissoras [...]” (FERREIRA; COUTINHO, 

2002, p. 7). 

O Brasil está entre os quatro países mais ricos do mundo em 

biodiversidade. Aqui vive grande parte dos seres vivos, animais e vegetais 

existentes no planeta. O público que se interessa por esses locais prefere 

roteiros de viagens que auxiliem na conservação da natureza e que gerem 

benefícios econômicos para as populações locais (FERREIRA; COUTINHO, 

2002). Assim, o ecoturismo como forma de turismo ligado ao ambiente 

natural, alia lazer, cultura e conservação, estimulando o bem-estar, 

orientando o despertar de novos interesses na população, gerando a 

conscientização e o amor à natureza e, em consequência, sua preservação. 

O ecoturismo é caracterizado, segundo o Ministério do Turismo
36

, 

pelo contato do usuário “com ambientes naturais, pela realização de 

atividades que possam proporcionar a vivência e o conhecimento da 

natureza e pela proteção das áreas onde ocorre”. O ecoturismo, ainda 

conforme o MT, “assenta-se sobre o tripé interpretação, conservação e 

sustentabilidade”. Menciona, também, que “o Ecoturismo pode ser 

entendido como as atividades turísticas baseadas na relação sustentável 

com a natureza, comprometidas com a conservação e a educação 

ambiental” (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2015)
37

. 

Desse modo, o Ministério do Turismo menciona que o ecoturismo 

está diretamente relacionado com o conceito de turismo sustentável, 

relacionando “as necessidades dos turistas e das regiões que os recebem, 

                                                           
36 Disponível em: 
http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_public
acoes/Marcos_Conceituais.pdf . Acesso em 10 out 2016. 
37 Ibit. 
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protegendo e fortalecendo oportunidades para o futuro, mantendo a 

integridade cultural, a diversidade biológica, os processos ecológicos 

essenciais, e os sistemas de suporte à vida” (MINISTÉRIO DO TURISMO, 

2015). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os esforços por preservar o meio ambiente devem iniciar pela 

conscientização, pois apenas se preserva e se ama aquilo que se conhece. 

Neste sentido, os Centros de Interpretação da Natureza cumprem uma 

importante função, principalmente se ligados ao turismo ecológico em 

ambientes naturais com atrativos que aliam lazer, cultura e conservação. A 

criação desses centros dentro de uma Unidade de Conservação atrai 

visitantes e estimula o ecoturismo que, por sua vez, promove o 

desenvolvimento sustentável. 

Para que o visitante da UC possa melhor entender e usufruir os 

espaços de preservação, é importante que possa entender o que acontece 

no local antes de sua chegada. No centro dos municípios deve haver um 

centro de informações com todos os dados e características da UC, atrativos 

e meios de hospedagem, gerando curiosidade e atraindo mais pessoas para 

a UC. 

Uma importante ação para a melhoria na relação entre as UC, as 

comunidades rurais do entorno e o ecoturismo é a criação de centros 

culturais rurais, próximo às residências dos moradores. Esses centros teriam 

o objetivo de preservar tradições, artesanato e culinária, expondo-as aos 

ecoturistas atraídos pela UC. Junto a esses centros, pode-se implantar feira 

de produtos artesanais e orgânicos, para venda dos produtos cultivados 

pelas comunidades rurais, beneficiando os moradores locais, mantendo seus 

assentamentos e contribuindo com sua renda, além de criar infraestrutura 

necessária, tanto para os ecoturistas como para os moradores. Nessa área 

rural, junto aos assentamentos, deve-se tomar especial cuidado com 

margens de rios e encostas íngremes, para que essas implementações não 

conflitem com a natureza local. 
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Já nos espaços no interior das UC, os acessos principais aos centros 

de visitantes, restaurantes, banheiros, devem possuir acesso universal, 

áreas bem demarcadas e infraestrutura adequada às atividades propostas. 

Visto que atividades de cunho ecológico são realizadas, cada vez mais, por 

todo tipo de pessoas, é importante possuir, além de áreas para 

acampamento, alojamento adequado para todos os tipos de público, idosos, 

deficientes físicos, etc. 

Em dezembro de 1991 foi criada a Lei Rouanet, Lei 8.313 (BRASIL, 

1991), que instituiu políticas públicas para a cultura nacional, cujas diretrizes 

estabelecidas têm base na promoção, proteção e valoração das expressões 

culturais nacionais. A grande importância dessa lei está nos incentivos fiscais 

que possibilitam empresas e cidadãos aplicarem uma parte do Imposto de 

Renda em ações culturais. Conforme Portal Brasil (2016), esta lei surgiu com 

o intuito de educar as empresas e cidadãos a investirem em cultura. Com o 

benefício no recolhimento do imposto, a iniciativa privada é estimulada a 

patrocinar eventos culturais, já que o patrocínio, além de fomentar a 

cultura, valoriza a marca das empresas junto ao público. Ações como essas 

podem favorecer também o meio ambiente. Assim como a Lei Rouanet está 

para a cultura, poder-se-iam propor incentivos fiscais por meio de um 

Programa Nacional de Apoio à Natureza, cuja finalidade seria a captação e 

canalização de recursos para o setor ambiental. Outro setor que poderia se 

beneficiar com as iniciativas é o ecoturismo que, com infraestrutura 

adequada e por meio de pequenas ações, poderia conscientizar o cidadão 

não apenas para a importância da conservação, mas também para separar 

parte do seu Imposto de Renda devido para um Programa Nacional de Apoio 

à Natureza. 
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