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O anseio de concretização da sustentabilidade ambiental usualmente traz 

consigo a exigência de uma reformulação da própria democracia. Tal pressuposto 

ficou expresso no Relatório Brutland que deu surgimento ao conceito de 

desenvolvimento sustentável na década de 80. Como um dos objetivos para a 

realização de uma sustentabilidade ambiental global futura, o Relatório Brutland 

propôs o objetivo de tornar o “desenvolvimento mais participativo” (BRUTLAND, 

1991). Ao fazê-lo, o Relatório estabeleceu uma relação estreita entre democracia 

e sustentabilidade, sugerindo com isso que a concretização da última não poderia 

ser realizada sem uma reformulação da primeira. Hoje, tal associação deixou de 

ser novidade e há um consenso, cada vez maior, reconhecendo que democracia e 

sustentabilidade ambiental são dois objetivos que se reforçam mutuamente.  

A relação entre democracia e sustentabilidade ambiental não envolve 

apenas uma relação de simbiose, mas encerra uma série desafios que nem 

sempre são reconhecidos por aqueles que acreditam numa associação quase que 

espontânea entre as duas realidades. A democracia nem sempre foi vista como 

uma “amiga” pelo ambientalismo e a idéia de que ela pode ser uma aliada para a 

proteção ambiental é relativamente recente. Temos que considerar que, no 

período moderno, as primeiras formas de ecologismo estiveram associadas ao 

pensamento conservador e aos movimentos políticos ligados ao nacional-

socialismo e facismo (HARVEY, 1993). Além disso, não foi incomum que 
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mudanças radicais, propostas por ambientalistas nas décadas de 60 e 70, 

alimentassem uma certa suspeita em pensadores liberais zelosos pelas liberdades 

políticas. Portanto, não é estranho que autores como Taylor (1997) vejam no 

ambientalismo moderno o surgimento das “idéias políticas mais autoritárias do 

período contemporâneo”. Essa tensão entre democracia e sustentabilidade ainda 

permanece em razão da forma pela qual a sustentabilidade é usualmente definida. 

Há uma literatura crescente que tende a dar à sustentabilidade um viés 

estritamente econômico e técnico, ofuscando as pré-condições culturais 

necessárias para a sua realização.   

No debate contemporâneo sobre a proteção da natureza devemos 

resgatar a dimensão cultural e política que está submersa na idéia de 

sustentabilidade. Devemos prestar atenção na advertência de Barry (1994) 

quando este autor nos diz que a “política da sustentabilidade é, de muitas 

maneiras, contrária ao entendimento comum (econômico/científico) da 

sustentabilidade”. A sustentabilidade ambiental está estreitamente relacionada 

com a democracia e a justiça e sua realização irá exigir a construção de uma 

cultura política que promova justamente tais valores, sob uma base ecológica.  

Usualmente pensa-se na participação democrática como um meio para a 

realização da sustentabilidade ambiental e não como um fim para ela. A partir 

desse ponto de vista, a participação democrática tornar-se-ia importante apenas 

para implementar uma sustentabilidade previamente estabelecida, mas não para 

definir justamente o que ela é ou poderia significar para nós. Os problemas com 

esta visão surgem, quando reconhecemos que as decisões que permeiam a 

sustentabilidade ambiental tocam em questões de cunho eminentemente moral e, 

como tais, não podem ser tomadas por um grupo iluminado de pessoas. Toda 

decisão sobre sustentabilidade envolve decisões sobre riscos para os quais, como 

nos ensina Beck (1992), “não existe nenhum especialista”. Decisões sobre riscos 

envolvem escolhas sobre “como queremos viver?” Tais decisões, caso 

desconsideradas, serão decididas justamente por aquelas pessoas que tendem a 

diluir a questão num discurso técnico. Se as decisões sobre sustentabilidade 
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ambiental redundam em decisões sobre “perdas” e “ganhos”, deveríamos presumir 

que os potenciais implicados nestas decisões possam participar. Decisões sobre 

sustentabilidade, geralmente, envolvem percepções e formas diferentes de se 

valorizar a natureza e muitas destas questões não podem ser respondidas 

“cientificamente”, pois dado seu conteúdo normativo, demandam respostas 

produzidas de uma forma intersubjetiva. Nas sociedades modernas, apenas 

instituições e processos democráticos parecem ter condições de criar um acordo 

intersubjetivo desse tipo para responder às controvérsias e incertezas que 

permeiam a realização da sustentabilidade. Mas, é preciso reconhecer que a 

sustentabilidade tende a exigir normas e estruturas políticas específicas que 

permitam chegar a algum acordo sobre o que deve ser ambientalmente 

sustentado.  

Sustentabilidade não é apenas um conceito que está associado 

diretamente à democracia, mas se integra, também, com o princípio da justiça 

distributiva. Se tomarmos o conceito de desenvolvimento sustentável expresso no 

Relatório Brutland, veremos que a idéia de justiça está estreitamente associada 

com a concepção que o mesmo relatório nos fornece de sustentabilidade. Nele, o 

desenvolvimento sustentável é definido como “desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

de satisfazer suas próprias necessidades”. Em seguida, o relatório menciona o 

conceito-chave de necessidades humanas básicas e “em particular as 

necessidades essenciais dos pobres do mundo, às quais deveria ser dada 

prioridade essencial” (BRUTLAND, 1991). Aqui, podemos ver que o conceito de 

desenvolvimento sustentável associa “desenvolvimento” e “justiça” de uma forma 

direta. Desenvolvimento deveria ser entendido, então, como um processo de 

mudança social que busca satisfazer as necessidades humanas. Langhelle (1999: 

140) nos fornece uma interpretação adequada dessas relações quando nos diz 

que, no Relatório Brutland, a “justiça social pode ser vista como equivalente à 

satisfação de necessidades humanas, que, por sua vez, é o que constitui o 

objetivo primário do desenvolvimento, no conceito de desenvolvimento 
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sustentável”. Logo, a preocupação do desenvolvimento sustentável não está 

apenas na preservação da natureza, mas, antes, em viabilizar a satisfação das 

necessidades humanas básicas por meio do estabelecimento de uma relação 

cuidadosa com a natureza. Dessa forma, somos convidados a ver a satisfação das 

necessidades humanas e o respeito com a natureza como processos interligados.  

A idéia de necessidades humanas é fundamental para muitas teorias da 

justiça e para o discurso dos direitos humanos em particular. A satisfação de 

certas necessidades se coloca como uma prioridade moral e política em razão dos 

requerimentos que são necessários para existência de qualquer pessoa. São 

necessidades fisiológicas fundamentais que, uma vez não satisfeitas, 

comprometem o funcionamento adequado da mente e do corpo e, logo, a 

constituição do ser humano enquanto “pessoa” (KOLM, 2000).  Alguns exemplos 

de como as necessidades básicas são caracterizadas pelo conceito de 

desenvolvimento sustentável oferecido pelo Relatório Brutland são: necessidade 

de alimentação, vestimenta, higiene, cuidado com a saúde, autoconfiança, 

identidade cultural, entre outros. Além disso, segundo seus autores, “nossas 

necessidades percebidas são social e culturalmente determinadas” (Brutland apud 

HALAND, 1999).  

A idéia de necessidades humanas tem um papel importante no 

pensamento político contemporâneo e a possibilidade de se construir uma teoria 

das necessidades humanas foi reavivada na última década. As necessidades 

humanas norteiam o que os seres humanos devem alcançar, caso desejem evitar 

ameaças a sua vida física e cultural. O conceito de desenvolvimento sustentável 

não apenas pressupõe a existência de necessidades fundamentais para o ser 

humano, como também eleva essas necessidades à condição de princípio 

normativo para a sua visão de justiça. Uma sociedade justa seria aquela que 

satisfaz as necessidades humanas básicas. A justiça social, entendida como 

satisfação de necessidades, pode ser vista, portanto, como uma preocupação que 

está no núcleo do conceito de desenvolvimento sustentável (LANGHELLE;  2001: 

16). 
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O nexo entre sustentabilidade e justiça não é meramente contingente, 

mas engendra uma relação teórica e normativa em termos de princípio. Se nós 

aceitamos que os seres humanos possuem necessidades básicas que precisam 

ser satisfeitas, que a satisfação dessas necessidades deveria ser objeto do 

princípio de justiça e, ainda que, certos recursos fornecidos pela natureza são 

fundamentais para que esse processo possa se realizar, então constataremos que 

uma sustentabilidade mínima é um requisito pré-condicional para que a idéia de 

justiça social, como satisfação de necessidades humanas, faça sentido. Não 

podemos mais alimentar o pressuposto que vê a natureza como fonte gratuita e 

inesgotável de recursos que pode ser explorada,  indefinidamente, sem que 

precisemos observar seus limites e fragilidades. Por isso, o Relatório Brutland nos 

propõe uma concepção de sustentabilidade mínima de modo a garantir a proteção 

de processos ambientais, que são essenciais para a satisfação de necessidades 

humanas básicas. Se não mantivermos um padrão mínimo de qualidade da 

atmosfera, dos solos e dos recursos hídricos, a possibilidade de satisfazer as 

necessidades humanas básicas poderá ficar comprometida de uma forma 

permanente e fundamental. Tal visão, por sua vez, aproxima  conceito de 

sustentabilidade e discurso dos direitos humanos. Afinal, a vigência de direitos 

humanos é a pré-condição para que as necessidades básicas vitais dos indivíduos 

sejam institucionalmente protegidas, contra ameaças geradas pelo próprio Estado 

e a ordem global (FOLLESDAL, 1999). Quando condições ambientais, essenciais 

ao bem-estar humano, são destruídas, podemos ver nesse processo uma ameaça 

aos próprios direitos básicos das pessoas. As questões políticas e sociológicas 

envolvidas na questão ambiental referem-se, como nos chama a atenção Beck 

(1995: 08) à “violação legalizada e sistemática de direitos civis fundamentais – o 

direito do cidadão à vida e liberdade de danos corporais”.  

Isso indica que sustentabilidade envolve decisões relacionadas com a 

justiça distributiva num sentido mais positivo do termo. Se precisamos proteger as 

condições ambientais, que são essenciais à qualidade de vida das pessoas, 

precisaremos decidir, também, que bens ambientais serão esses que deverão ser 
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protegidos e como serão oferecidos e regulados pelas instituições sociais e 

políticas. Outras questões morais também poderão surgir no meio do caminho, 

quando pensarmos na forma como esses bens serão distribuídos. Se as florestas 

são essenciais à sobrevivência humana, que tipos de florestas iremos, então, 

preservar? Devemos levar em consideração aspectos estéticos, religiosos e 

culturais em nosso intento de valorizar a natureza? Além disso,  devemos nos 

preocupar em proteger apenas aquilo que poderia ser considerado como crucial 

para a “sobrevivência” humana? Tudo o mais que não estiver associado a essa 

“sobrevivência” deve, em termos de princípio, ser descartado de nossas 

preocupações? Quanto mais a sociedade moderna tende a destruir as condições 

ambientais, que são fundamentais para o bem-estar humano, mais questões como 

estas são jogadas à nossa frente e mais a sociedade passa a sofrer com tensões 

e conflitos de todos os tipos.  

Por tudo isso, a sustentabilidade deve ser vista como um conceito 

normativo que se interliga com a construção do futuro. Isso nos indica que os 

valores políticos modernos precisam ser rearticulados a partir das exigências de 

uma época que anseia por um novo olhar e uma nova política para o planeta. 

Sustentabilidade ambiental é um conceito que prescreve como o futuro deveria ser 

e se projeta como uma parte integrante e fundamental de qualquer utopia que se 

possa acalentar nos dias de hoje. Como indicam Lafferty e Langhelle (1999: 25), 

todos os conceitos de desenvolvimento sustentável são “voltados para o futuro; 

são todos normativos na medida em que eles dizem algo sobre como o futuro 

deveria ser”. Nenhum conceito de proteção ambiental, nos diz Jacobs (1991) “é 

capaz de evitar juízos de valor” e, portanto,: “sustentabilidade é um conceito ético” 

(JACOBS, 1991: 78). Skirbekk et all (1994: 04) chegam a conclusões semelhantes 

quando nos dizem que sustentabilidade é uma idéia “essencialmente normativa, 

exigindo uma discussão contínua sobre prioridades éticas” (1994: 04). Se o 

conceito de sustentabilidade nos coloca a responsabilidade moral de 

estabelecermos tais prioridades, precisaremos enfrentar, então,  o desafio de 
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gerar a cultura política que pode dar vazão aos anseios humanos que estão em 

jogo na construção de uma sociedade ecológica.  
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